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Egy délután Sander kikocsikázott Annával terepszemlére, s a traktorok és buldózerek erdejéb ől kilépett egy jókép ű, válllas ,erős fiatalember. Anna el őtt állt meg és sötét tekintetét ráemelve kérdezte:
Nem ismer? Pedig apám koporsójánál láthatott! Emlékszik?
Igen — dadogta Anna és szorosan belekarolt az urába, aki elébe
állt a fiúnak, mert nem volt nehéz megérteni.. a helyzet drámaiságát:
Igen, én is • hallottam - rólad a feleségemt ől és őszintén meggyászoltuk apádat. Remélem, jól alakult a sorsod, hiszen gondoskodtunk rólad...
Igen — felelte a •fiú komoran —, mérnökjelölt vagyok. Csak apám
szomorú halálát nem tudom elfelejteni.
Azzal sarkon fordult és otthagyta őket.
Ez is ellenségünk! — rebegte Anna szomorúan. — Pedig mindent
elkövettünk, hogy az ilyen sajnálatos tragédiákat jóvátegyük. Hát érdemes volt?
Nem várta meg Sander válaszát, maga felelt a kétked ő kérdésre:
Persze, az efféle pillanatnyi kétely, hogy ne mondjam: kiábrándulás, nem hagyhat nyomot eszméinken, Egon! Én hiszek a forradalom
jövőjében.
És minél jobban elszaporodtak az országos bajok, ők annál inkább
kerültek szorosan egymáshoz. Mintha igazán már csak egymásban bíztak volna. Vigasztalást, hitet és bátorítást is egymásból merítve a forradalmi küzdelemhez. Legközelebbi barátaikhoz se voltak olyan bizalmasak,
mint néhány év el őtt még. Elszigetel ődtek, de apró csoportok alakultak
körülöttük is.
A fejlődés mozgalmas és színes üteme mégis változatlanul szép volt.
Most is, ahogy jöttek vissza a több • százezer holdas mez őről, ahol
a legkorszer űbb gépek művelték a . földet, , minden emberi er őt fölöslegessé téve, s csupán egy kis • kerekeken járó irodaház parancsnoki hídjáról irányították a robotgépek munkáját, az nagyon szép volt, s mindenért kárpótolhatta őket. Nem érezték eszmei árulásnak, hogy el őbb a
gyümölcsösök telepítéséhez térték vissza, most meg a kendertermesztéshez. Az ember 'többé valóban nem • volt rabja a földnek az Új országban,
Iketániábari, mint régén. .
Még visszanéztek a zsíros fekete barázdákra, - mielőtt kocsiba szálltak
volna, s akkor Sander azt mondta:
Izgatottabb vagyok, mint te azzal a holdutazással!
Nekem meg fáj a szívem, hogy itt kell hagynom benneteket, ha
csak pár napra is ezzel a fantasztikus úttal...
Félsz? — kérdezte Sander és belekarolt.
Nem, egyáltalán. De meglettem volna nélküle. Gyerekeknek való
passzió. Azok is inkább képzeletben utaznak a Holdba.
Lett is nagy izgalom az ügyb ől odahaza.
Én máris látom Anyát — mondta Sander —, ahogy kiszáll a
gépből és elvonul a díszszázad el őtt. Aztán Da-vi-dav fogadja és Anyának
majd könny futja el a szemét, nem a megtiszteltetést ől, hanem mert
eszébe jutott a három itthon hagyott lurkó fia! Mert azok szívesebben
mentek volna, mint ő !
Ne féljetek -= szólt közbe Anna —, ha minden jól megy, hamarosan ti is feljuttok a Holdba. . ,
S erre a gyerekek harsány énekszóval háromszor körüljárták az
asztalt.
Amikor aztán elérkezett a nagy nap, s a f őváros egy kis parkjának
tisztásán Cin-can-cun várta útitársn őjét, valamilyen felfújt zsákszer ű al732

kalmatosság elő tt, mindenki jókedvű volt, a kormány tagjai már nyúltak
a zsebkend őjükért, hogy majd integessenek a távozónak, s Anna Sander
füléhez hajolt:
— Vigyázz a gyerekekre! S ha úgy adódna, hogy valamilyen oknál
fogva nem jutnék vissza hozzátok, nevelj bel őlük lánglelkű forradalmárokat!
Az oslói halász fia ett ő l úgy meghatódott, hogy máris használni volt
kénytelen a zsebkend ő jét, a szeméhez nyúlva vele. De ha figyelembe veszszük a tényt, hogy ezekkel a szavakkal nemcsak egy h ű feleség és .önfeláldozó anya búcsúzott, hanem egy volt királyleány, úgy a kései korok
olvasójának is illenék meghatódni, ha százszor mesér ől van szó.
Napokig nem jött hír a Holdról semmiféle jelbeszéddel, ahogy várni
lehetett volna. A lapok viszont és egyéb hírközl ő szervek nem győztek
áradozni a csodán, hogy a kis Iketánia megpecsételi fegyverbarátságát
a hatalmas birodalommag, úgyhogy a suttogó propaganda elnémult és a
kávéházi Konrádokra se hallgatott senki. Csak az ének harsogott éjjel-nappal: „Nem leszünk többé rabjai a földnek ..." És Holllstein dicsekedett,
hogy esztend őkre el ő re eladta a majdani kendert, pedig még el se
vetették.
De a hetedik napon Sandert satupadja mell ől felhívták az irodába,
ahol egy sáskaember várt rá és a holdbéli etikett szabályai szerint hoszszú szónoklatba fogott, a jelek szerint üdvözl ő beszédbe, majd átadott
neki egy levelet, amelynek borítékján azonnal felismerte Anna kézírását.
„Nem jöhetek haza egyel őre, édesem, rém bonyolult a politikai helyzet a Hold és Iketánia viszonyában. Elégedetlenek azzal, ahogy te irányítod a dolgokat. Elhajlottál, s veled együtt én is! Ha lemondasz, hazahoznak. Addig rab vagyok."
A nagy erő s ember, akit pedig már gyerekkorában megedzettek a
fjordok felő l fújó szelek és a hajnali halászat téli zimankóban, most megtántorodott.
De a következ ő pillanatban máris magához tért, s örökironját el őhúzva kitépett a mindig nála lev ő jegyzetfüzetb ől egy lapot és határozott,
kemény betű kkel ráírta a választ:
„Te nekem fontosabb vagy, egyetlenem, mint egész Iketánia! Máris
megyek, összehívom a kormányt és benyújtom lemondásomat: Nem feledkezve meg kifejezni rendíthetetlen hódolatomat a nagy testvér iránt,
miközben minden hibámat elismerem. És hazavárlak, drágám!"
— Tisztelt polgártársak — kezdte rövidre elképzelt beszédét Sander —, forradalmi valóságunk teljes tudatában, de az elkövetett hibák
felismerésében, s belátva gyengeségemet, vétkes opportunizmusomat, ezennel lemondok a KÜ elnökségér ől, s az üzemben, egyszer ű munkásként
igyekszem szolgálni az urbánus mozgalom oly nagy kilátásokkal kecsegtető szent ügyét!
Szavait néma csend követte. Ha lettek volna illúziói a forradalmi
bátorság emberi, bens őséges baráti érzelmeinek adott pillanataiban való
megnyilvánulásában, ahogy az ember gondolkodás nélkül ledobja kabátját és a vízbe veti magát a fuldoklót látva, itt most egyszeribe szétfoszlottak.
Senki se mondta, hogy miért, s az nem lehet, senki sem érezte kötelességének legalább megkérdezni, mégis mi van e sablónos, az egész
rendszerben a megunásig hajtogatott önkritika következtetései mögött.
Senki sem állt fel, hogy azt mondja, maradj a helyeden, majd segítünk
rendbe hozni a dolgokat, vagy azt legalább, hogy: jó, jó, de mi azért a
barátaid maradunk! S talán azt sem érezte senki, hogy a forradalom
hatalmas hajója ebben a végzetes percben gazdátlanul szeli a vizet az id ő
végtelen tengerén, mert nyilván mindenki tudta, hogy a lemondást követő en pillanatokon belül felbukkan az új kormányos és mindenki más talán
a fedélzeten maradhat. Mert, ha nem, az rettenetes lenne!
Hoblstein mélyen lehorgasztotta fejét, ahogy ott állt, mintha siratófal elő tt állt volna, mint az ő sei 'évezredeken át, annyira készületlenül
érte ez a görög tragédiákba ill ő jelenet, hogy még leülni sem volt ideje.
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Mimi púderkészletével babrált, a száját rúzsozta, s szép szemén egy
ártatlanul riadt sugár se futott át a pillanat századrészéig, telt keblének
gyönyörű halmait sem emelte meg, csak egy kicsit hevesebben a hirtelen meglódított emberi érzelem.
Mindenki hallgatott az örökkévalóságig tartó döbbenet vasmarkába
zárva, csak Todoresku arcán feszültek meg keményebben az izmok, mint
máskor. Varga sápadt lett, a gyermeteg finn a szokásosnál is ártatlanabbul mosolygott, mintha azt mondta volna, hogy ő igazán nem tehet róla;
csak a rend őrminiszter . Nikoli ć tekintete rebbent olyanformán, mint aki
elkészült rá, hogy most ő van soron. Mister Ticktock ceruzájának kopogása szakította félbe a kínos csendet, de olyan zajjal, mintha sziklák
zúdultak volna le .a hegyomlásban.
— Tisztelt polgártársak, azt hiszem, alapjában véve senkit sem ért
váratlanul Sander bejelentése, illetve lemondása. Az az ideológiai z űrzavar,
aminek az utóbbi id őben mindannyian tanúi voltunk, ezzel a lemondással
nyugvópontra jutott. Most már a mi dolgunk, hogy az elkövetett hibákat
kijavítsuk. Válasszuk hát meg sürg ősen a KÜ új elnökét! Javaslatokat
kérek! Hosszú, de korántsem olyan halálosan riadt csend következett, mint
az imént. Mintha a jelenvoltak némileg megkönnyebbültek volna, ahogy
a földrengés megnyugvása után az ember felocsúdva állapítja meg, hogy
ő megmaradt.
Sander állt fel, mintha ez is szorosan hozzátartozott volna iménti
drámai jelenéséhez, s falfehéren, magábaroskadva, de érces hangon azt
mondta:
Ha nekem egyáltalán lehet még szavam, akkor Ticktock polgártársunkat javasolnám e felel ős tisztségre, mint ideológiai téren legjobban felfegyverzett társunkat, aki err ől korábban is többször tett meggyőző bizonyítékot előttünk. Köszönöm eddigi bizalmatokat, amelyre nem
voltam érdemes!
Azzal fejét mélyen lehajtva kiment a teremb ől.
— Elfogadják a polgártársak Sander indítványát? — kérdezte Ticktock. -- Aki igennel válaszol, emelje fel a kezét!
Mint valami gombnyomásra, mindenki magasra lódította a kezét.
És abban a pillanatban felhangzott a diadalmas ének: „Nem leszünk
többé rabjai a földnek ..."
Nem az utcán, nem a hirtelen összever ődött fiatalok szájából. Itt
a teremben. Mintha komputerbe lett volna betáplálva, hogy az adott pillanátban megszólaljon.
— Hát most ne sírj! — kiáltotta Mimi felé Hollstein, mert a boldogság miniszternője mégse tudott eléggé uralkodni az idegein, s feltört
belőle hangosan a sírás. De rögtön utána összeszedte magát, s szerepéhez
illően mosolyogva nézett körül.
Az említett hajó vitorlái megfeszültek, a hullámok elcsendesedtek,
mert megsz űnt a tenger háborgása s a partok ködösen merültek el a
messzeségben.
Sander már korábban levetette ellentengernagyi uniformisát, mivel
Anna nem bírta látni benne, pedig a jelek szerint ez is hiba volt, mert
a tömeg nem szereti a szerény vezéreket. Kicsit még habozott, hogy
átadja-e Ticktocknak, aki alacsonyabb volt, mint ő s jóval vékonyabb,
vagy pedig küldje el az állami jelmezkölcsönz őbe. Az utóbbit választotta.
Vegye ki onnan az utóda; ha takarékossági szempontból nem Újat csináltatna, hanem ezt szabatná át. Más átadnivalója nem volt. És Annát várta,
a legcsekélyebb neszre is felkapva fejét éjszaka, amikor képtelen volt
lehunyni a szemét.
Borús este volt, hiába nézett volna fel a holdra, hogy őfelsége
Da-vi-dav kiült-e hegedűjével a tornácra. A helyzethez ill ően sűrű felhők
takarták el a holdat. De egyszer csak felugrott, mert Anna kopogás•
hallotta, miután megállt a felvonó a lakásuk elő tt s aztán becsapódott
az ajtaja.
Egyetlen szó nélkül ölelte görcsösen magához az asszonyt, aki nem
sírt és nem nevetett, hanem valami természetellenes közönnyel roskadt
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le egy székre. Mint aki apátiába esett. Egy kis batyuval jött, ahogy a
vándorok térnek meg hosszú útjukról és fogságukból a katonák. Id őbe
telt, míg megkérdezte:
A gyerekek jól vannak? Hívd be őket.
A határtalan Öröm, amellyel a három fiú körülfogta az anyát, meg
sem 'engedte nekik, hogy meglássák a szoba közepén tehetetlenül álló
apjuk szemében a könnyeket. Id őbe telt, amíg megnyugodtak.
Itt maradunk? — fordult másnap az urához. — Da-vi-dav nem
fogadott, ahogy elképzelted. Még ez a nyavalyás Cin-cun-can is elt űnt a
láthatárról. Egy jellegtelen, szürke hivatalnoka az apparátusnak foglalkozott velem. De az aztán a végkimerülésig. Reggel hattól délig, délután
két órát hagyott pihenni, s aztán tovább faggatott. A legapróbb részletek
is érdekelték, például az, tudtam-e, hogy viszonyod van Mimivel
Az anyjuk istenit! — b ődült el tehetetlen mérgében Sander. —
Remélem, egy pillanatig se hittél ebben az aljas gyanúsításban!
Itt maradunk, vagy elmegyünk? — kérdezte válasz helyett Anna,
és tenyerével végigsimított meggyötört, hosszúra nyúlt arcán, s akkor
fedezte fel Sander, hogy meg őszült. — Ismerem a kirakatperek történetét, s °el tudom képzelni, hogy négyszáz év alatt azokat a módszereket
még csak tökéletesítették. De nem is rólunk van szó. Itt van ez a
három fiú ...
És nem folytatta, hangos zokogásban tört ki, mintha eddig az igazi
síráshoz se lett volna elég er ős. Harisnyája ráncokban csúszott félre
keresztbe tett lábán, s vékony válla egyre rángatódzott.
Itt maradunk? — kérdezte, amikor magához tért. -- Az említett
aparatcsik ugyan azt mondta, mikor kicsit abbahagyta a valllatást, s azt
hitte, hogy ipari titkokat is sikerül kicsalnia bel őlem, ilyenkor még vissza
is játszotta a szalagot a magnóban, szóval közölte velem, hogy Da-vi-dav
őfelsége személyesen szavatolja testi épségünket.. S a fiúkat feQviszik
magukhoz, hagy ne legyen gondunk a nevelésükre. Vannak fönn most is
európaiak, afféle vendégmunkásokként, s persze a legalantasabb - munkát
végeztetik velük. Én ,terníészetesen nem adtam választ semmire. Azt
mondtam, majd a férjemmel megbeszélem a dolgot. Amikor aztán kicsit
megenyhült, még azt is elárulta, hogy Da-vi-dav őfelsége apámra való
tekintettel nem hagy .bennünket bántani, Ennyi szolidaritással az .uralkodók tartoznak egymásnak. Megköszöntem a jóindulatot, de azzal, Hogy
nem tartunk rá igényt. A férjem kovács volt és egy norvég halász fia:
Ezt én nem felejthetem' el soha!
Köszönöm, édes egyetlenem! — lépett hozzá Sander és megcsókolta.
Itt maradunk? — ismételte az asszony, ki tudja hányadszor már
a kérdést, de végül se kapott választ rá. Oly sok mindenr ől kellett beszélniük egymással, hogy erre nem jutott. id ő .
Meg nem is lehet röviden dönteni ilyen sorsdönt ő kérdésben. S
másnap Anna jelentkezett a munkahelyén.
A külügyminiszter nem ért rá fogadni, helyettese szabadságon volt,
a személyzeti f őnök egy szemüveges, bajuszos_ aggsz űz savanyú képpel közölte vele, hogy egyelőre nem tudja hol elhelyezni, mert a régi munkahelyén, ugye nem maradhat, tápszerjegyeit azonban nem vonják be, legyen
nyugodt, amíg nem értesítik, hogy hova helyezték.
Még azon a délelő ttön, amint hazaért, csöngettek.
A lakás miatt jöttünk! — mondta egy fiatalember, még nem is
barátságtalanul, amit ől máris megkönnyebbülhetett, mert mindenütt sötét szemmel néztek rá, amerre járt, vagy pláne elfordították a fejüket.
„Rohadt kurva!" — hallotta nem sokkal el őbb a háta mögött a házfelü-'
gyellő hangját.
Hogyhogy a lakás miatt?
Ki kétl költözniük. Majd mi átszállítjuk a bútort! — s hátra
mutatott, a három-négy tagbaszakadt szállítómunkásra, akik egykedv űen
álltak, a vállukon hevederrel, szájuk sarkában füstölg ő cigarettával.
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Értem! De most azonnal? Férjem már elment dolgozni, a gyerekek a napköziben vannak. Borzasztó lenne, ha hazajönnek és nem találnak itthon minket!
Az a parancsom, hogy három órán belül végrehajtsam az átköltöztetést. Csak majd tessék. megmondani, mi lesz a fölösleges bútorral.
Mert az új lakás feleekkora, csak másfél szobás. És persze, nem itt van,
a Forradalom terén...
Értem! Azonnal értesítem a férjemet. Talán hazaengedik...
Szerencséje volt. Elengedték. Tíz perccel kés őbb otthon volt.
Kéznek, légy er ős, — szólt hozzá csendesen, de erélyesen. — És
ne áruld el, hogy megalázva érzed magad. Ez most nagyon fontos! Aztán,
ha már az új lakásban leszünk, el kell menned a gyerekekért- Addig is
segíthetsz ezeknek az embereknek ...
Az új lakás nemcsak kisebb volt, s kinn, a város szélén, hanem roszszabb is. A szoba mennyezetér ő l hullott a vakolat, a falakon penészfoltokat lehetett látni, s a fürd őszobában persze vigasztalanul csöpögött
a csap.
Ha hazamennénk, talán kapnék munkát — t űnődött Sander este,
amikor a gyerekek már elaludtak annak a fél szobának emeletes ágyain,
s ők szemben ültek egymással, csak éppen annyira húzva be a függönyt,
hogy ne süssön be a hold —, bár a munkanélküliség nagyobb, mint volt.
Halászra azonban mindig szükség van. Azt nem bírja mindenki, azt a
munkát. És ott teljesítményre megy, annyit keres az ember, amennyit
dolgozott És amennyi szerencséje volt. Lassan a fiúkat is 'megtanítanám
a hálók kezelésére, s a kiemelésre, mert az a legnehezebb. A fjordok vizének sodrása oly er ős, hogy akkor is visszahúzza a teli hálót, ha nem
ellenkez ő irányban árad, a hegyi erd ő felől meg élesen vág le a szél.
De azért nagyon szép tud lenni mindez, ha tele hálóval állhat az ember
a gazda elé, s a kocsmában nagy füles bögrében teszik barátságosan elv
illata...
a füstölgő grogot és szinte pirosan száll fel bel őle a rum illata
Egon, édes uram! — szakította félbe Anna a monológját. —
Mindez igazán nagyon szép és más körülmények között, boldogan mennék
veled a fjordokra. De mindezek után nem mehetünk. Nem én! Els ősorban te. Egy bukott forradalmár nem mehet vissza! Egy bukott forradalmár elvesztette a hazáját. Persze régen egyszer űbb volt, egy tarkólövéssel
elintézték. Nem kellett tépel ődnie, hogy mit tegyen. De Iketániában te
törölted el a halálbüntetést, s itt nem börtönnel torolják meg a hibákat,
az eltévelyedést, hanem megaláztatással. Én tudom és érzem, hogy ez a
rosszabb. Mégis megértem, hogy maradnod kell!
Igen, azt hiszem, igazad van — felelte Sander hosszú szünet
után. — És a forradalomban is hinni kell, ha százszor legázolt, sárba tiport. A fejlődés antitézise is elmúlik, talán nem is sokára...
Nem tudom, mire gondolsz. Ha azt hiszed, egyszer még visszakerülhetsz a hegyedre, ahogy a történelemben már voltak ilyen esetek, azt
mondanám, ne reménykedj. Értsd meg: a csalódásba se kell okvetlenül
belehalni. Ellenkez őleg, hinni kell a forradalomban, ahogy magad is
mondod.
Anna csakhamar megkapta új beosztását. A KÜ palotájának lett
egyik takarítón ője. És nem törte meg, hogy akikkel együtt dolgozott, elfordították a fejüket, ha éppen a felvonónál mosta fel a folyosót, vagy
azt a karosszéket porszívózta, amelyen Mimi szokott ülni.
A régi feljegyzések kicsit patétikusan fejezik be a királylánynak és
az oslói halász, 'fiának szerelmi történetét. Azzal a megjegyzéssel, bor
minden örömük a három fiúban volt, akik okosak voltak, szépek, erő sek
és fontos beosztásokban állták meg derekasan a helyüket, úgyhogy a
krónikás csak a fejét csóválja a történetnek ezen .a részén, s még inkább
azon, ha mindjárt lelkesedni próbál is a hangzatos idézeten:
„Iketánia hajója viszont diadalmasan haladt az id ő végtelen tenge-.
rén, új sikerek s még nagyobb eredmények felé."
(Vége)
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HOLTI MÁRIA

A MARGÓ SZÉLE
1. A MEGOLDÁS
Kis Ervin könyvkötő lelke mélyén büszke volt a házára. A telek,
melyen a ház épült, tulajdonképpen külteleknek számított, olyan külteleknek, ahová főként kistisztvisel ők, könyv-, újságszakmában dolgozók, magukat a körülmények hatására jól megszedett keresked ők igyekeztek,
röviden: a terület leend ő zöldövezet volt. Épült ugyan néhány toronyház
is a közelben, de ez nem zavarta Kist túlságosan, mert ezek a házóriások
az ő házától nyugatra ugrottak ki az agyagos földb ől, és mire kedvenc
kifejezésével esténként általában letette a lantot, már nyáron is javában
alkonyodott. Nyugatnak tekingetve így csak a t űnő napkorongba bámulhatott volna. Az sem volt ritka eset ezen a vidéken, hogy egy-egy családi
házat--villát száz-kétszáz méteres utcai frontú kertek választottak el egymástól, tehát ha valaki itt akár a „deszkáig" tekerte is a rádióját vagy
a lemezjátszóját, még mindig csak kellemes sustorgás volt, ami áthatolt
a vadszőlőzubbonyba öltöztetett falakon.
Ervinék — a felesége, két gyerek — élvezték a környék viszonylag
tiszta leveg őjét, •a viszonylagos csendet. Az asszony egyszer azzal tréfálikozot, hogy a csendet .szalagra kellene venni, hiszen ez olyan megnyugtató és egyben hihetetlen is itt, a nagyváros tövében, hogy sokáig ezek
az állapotok nem maradhatnak fenn: Ervin nevetett az ötleten, bár alapjában viszolygott felesége szarkazmusaitól, feleségéit ől, aki előszeretettel
kutakodott a dolgok árnyékában. Az asszonynak ezt a tulajdonságát csak
jóval együttélésük kezdete után fedezte fel, olyan id őben, amikor viszonyuk már egyébként is kezdett új jelleget ölteni. Egyre ritkábban futottak össze például hol az el őszobában, hol a rácsos kapura szerelt
postaládánál, s olyankor mindketten udvarias, kényszeredett mosolyt
öltöttek, s az egész olyan volt, mintha távoli, ritkán találkozó rokonokat
sodort volna össze a véletlen egy önkiszolgáló boltban, közös ismer ős
temetésén, autóbuszon, és ahhoz már túl kés ő , hogy műszórakozottan
ellentétes irányba bámuljanak, pillantásuk t űhegyére szúrva egy elvillódzó pillangót vagy egy viharvert vulkánfíber b őröndöt.
Egy szép napon Ervinék háza közelében megjelentek az útépít ők,
és iszonyú zenebonával új utcát vágtak észak—déli irányban úgy, hogy
a vadszőlős ház egyik napról a másikra sarokház lett.. Mikor Ervinék
megértették, hogy tulajdonképpen új utcáról van szó, még örültek is;
egy leendő zöldövezetbeli ház értékén csak emelhet az ilyen változás. Az
építők hónapokon át gyalulták-hengerelgették az új utca sárga agyagját,
de még a nyár vége el őtt elkészültek, csak az aszfalt hiányzott. Az út
mentén valóságos titokzatos kezek közúti táblákat helyeztek el, és mivel
semmilyen tábla nem tiltotta, egymást követték az eliramodó járm űvek.
Még javában dühöngött az aszályos nyárvég, de. Ervinék már csukott
ablaktáblák mögül szemlélték a porfelh őben vágtató kocsikat, a portól
még fehérebbre vált ezüstfeny őket.
Kisné egy vasárnap reggel úgy intézte, hogy véletlenül találkozzon
Ervinnel kávéfőzés ürügyén.
— Tudod mit, drágám — kezdte —, más megoldás nincs, árkot
kell ásni.
Árkot?
Az agyagba, a ház nyugati frontja mögött. A kocsik kénytelenek
lesznek lefékezni, és mi megmenekülünk az iszonyú portól és motorzajtól.
Ervint meglepte az ötlet, de ő is úgy találta, hogy a feleségének
igaza van. Még aznap pauszpapírba csomagolt ásóval tért haza — a kerti már rég eltört —, és pontosan abban az id őben, amikor szerte a világon az emberek általában a tévé elé telepszenek, elkészítette a jó másfél arasznyi mély árkot. Az agyag roppant kemény volt, ledöngölt és
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kitaposott, munka közben rengeteg port nyelt. Néhányszor meg, kellett
szakítania ugyan az ásást, ha hirtelen gyorsasággal lefékeztek karnyújtásnyira tő le, és szitkokkal halrn:ozták el. De este volt, és este az emberek elnéz őbbek, kevésbé harciasak, így nagy döccenéssel átverg ődtek, és.
mentek 'a dolgukra, valahol otthon akartak lenni.
Azt semmiképpen nem állíthatta önmaga el őtt sem, hogy nem
zavaros érzésekkel telve fejezte be a munkát. A 'kerti locsolónál már a
lapátot is lemosta, és elhelyezte a f űnyíró mellé, amikor a csendbe hasított az utcai . csengő . Idő s asszony volt, sírt, mondanivalója foszlányokban tört elő : jöjjenek már, nézzék meg, mi történt, már kés ő volt lefékezni. — Van itt :a közelben egy szerel ő ?
2. A VARRÓGÉP
Kislány voltam, tizennégy-tizenöt éves, de valójában annyinak sem
látszottam, amikor egyedül álló varrón ő anyámmal a városba -költöztünk. Anyámnak nehezére esett a változás, nemcsak a kerékvágásból való
kizökkenés, nemcsak .az évtizedek óta megszokott utcák és arcok elmaradása miatt, de talán leginkább azért, mert újra a semmib ől kellett
kezdenie, kialakítania az új rendel ők körét.
Ha előre tudom, akkor is alig hiszem, milyen nehéz feladatra vállalkozik anyám. Csak akkor értettem meg, miért nem utazgatott azel őtt
soha sehová, miért nem látogatta a rokonait ; miért nem ment nyáron
soha tengerre. Félt, ha csak egy napra is elt űnik, máris megszakad az
a nehezen, a szó szoros értelmében verítékkel kiépített kapcsolat megrendel ői és közte, melyre különben el őttem nagyon büszke volt. Azért
mondom, hogy el őttem, mert rajtam kívül talán senkinek nem volt módja kötetlenül beszélgetni — bár a gépe akkor is berregett —, másokkal
beszélgetni csak anyagokról, fazonokról, mellb ő ségekről, •aljhosszakról
hallottam. Színekr ől is, természetesen.
Korán megtanultam, hogy a varrón ők öröme az estélyi ruhák varrásánál kezd ődik, és az esküvő i ruhákkal végz ődik. Azt, hogy ő maga
viselt-e valaha ilyen ruhákat, nem sikerült megtudnom, mindig kibújt
az egyenes válasz el ől. A legtöbb, amit még elárult, az az volt, hogy
megkérdezte:
— Nem az én lánynevem viseled, nem i.gaz?
Ez a rövid kérd őmondat volt az legtöbb, azt pedig, hogy rokonokhoz fordultam volna érthet ő kíváncsiságommal, nem mertem megtenni.
Miatta nem mertem megtenni, anyám miatt, akinek a varrógépe —
tudom — akkor is berregett, amikor én már aludtam, és akkor is, amikor iskolába indultam. Ha szerencséje volt, sürg ős határidőre varrt hol
esküvői, hol gyászruhát. A mai napig sem érteni, hogy nála szinte nem
volt várakozási idő ; ahol a megrendel ő az asztalra tette az anyagot,
anyám krétája és görbe fül ű szabóollója máris az anyagon szántott.
Talán ezért is volt munkája mindig. Ha mégis kitette a lábát, esküdni
mertem volna., hogy cérnáért vagy hasonlóért megy.
Amikor a kisvárosba kerültünk, megváltozott a világ. Emlékszem,
anyám újsághirdetést is adott fel, melyben m űhelyét hirdette. Az els ő
jelentkez ő egy beöltözött apáca volt, új fityulát szeretett volna, s azt
hiszem, - .anyám szabásminta hiányában nem vállalta a. rendelést.
Akkor határozhatta el., hogy én • leszek a divatbábuja; megmért,
aztán szalagos fodros fekete, majd tüllel gazdagon díszített hófehér
ruhákat varrt nekem. És ezekben a ruhákban kellett járnom, nemcsak
iskolába, de mindenhová, ahová csak mennem kellett, vagy anyám küldött. Az iskolában furcsálkodva néztek rám; bár tanítóim semmit nem
tettek szóvá, mégis észrevettem, hogy az osztálytársalrn pukkadoznak a
nevetéstő l a hátam mögött. És mindez a jelmezek miatt!
Aztán mintha valamelyest beindult volna az üzlet. Így vittem haza
•
a pedellus sógorn őjét, a magyartanár húgát és még néhány üzletfelet.
Túl sokan -azért nem voltak a megrendel ők, az bizonyos. Csak kés őbb
jöttem rá, hogy feleslegesnek tartottak az emberek egy kislányt varrási
problémákkal .ostromolni, egy kislányt, aki maga hol gyászol, hol férjhez
megy. Hiszen minden külső jel arra vallott.
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3. MóDOSITÁSOK
A tenyere megizzadt, a tetejében még azt az érzést sem sikerült
elűznie, miszerint egerek futkosnak a hátán. Mindenképpen kellemetlenül
érezte magát, és ha órája lett volna — nem adja el —, mindenképpen
percenként ellen őrzi az id őt. Mivel soha semmi nincs kizárva, gondolta,
az is előfordulhat, hogy megálltak a világmindenség kvarcórái, és végre
kinyújtott tenyérrel megtapintható a jelen id ő, a nyelvtani jelen, mely
egyébként a valóságban a fecskeszárnynál, a pisztrángnál is illanóbb. És
ha most valóban megállna? Ez a gondolat a hátán futkosó egereknél is
jobban gyötörte, és pillanatnyilag mit sem utált jobban, mint ezt a vég
nélkül ejtőző-kanyargó őszi délutánt, a nevel ő dossziékkal megrakott
kopár szobájában.
Hányszor is kell neked jönnöd? — kérdežte a nevel ő a kisfiút.
Tizennégyszer — válaszolta szolgálatkészen Péter, akit a saját
köreiben Kecskének neveztek. Azt, hogy a név miként is ragadt rá, már
régen elfelejtette, de nem is tartotta fontosnak tudni, hiszen szerinte
mindenkinek van valami gúnyneve, mindenkinek, akit csak ismer.
És ma lennél itt nyolcadszor, úgye? — A nevel ő hangja erőketten szórakozott volt. — Nézd, fiam, én belátom, hogy az a betörés neked
afféle rövidzárlat volt, a holmi végtére is megkerült, és a tizennégyszeri
beszélgetés a legenyhébb ítélet, amit bíróság kiskorúra csak kimondhat.
Te mit gondolsz mindezekről, he?
Hogy mit? Volt, elmúlt. Ezt.
Merem remélni, fiam. S őt, err ől meg is vagyok győződve. Amit
én még ezentúl mondhatnék neked, te is ugyanolyan jól tudod mint én.
Ebben biztos vagyok. — A nevel ő a szája szélét rágta. — Tudod mit?
Leugorhatnál nekem egy kávéért.. Te mit iszol, ha iszol? Kólát?
Tejet — szakadt ki a fiúból. Kicsit szégyellte magát a tej miatt,
túl gyerekesnek tartotta a tejet, de tudta, hogy ennek az embernek nem
lehet nem igazat mondani. Ez az ember mindent tud, ért a legapróbb
rezdülésekhez is. Furcsa ember, ezt már az elején megállapította.
A nevelő — valamilyen Ferencnek hívták — egy ezrest húzott el ő
a pénztárcájából, és átadta a fiúnak:
Itt van, gyerek, de nagyon vigyázz rá. Sokat ugyan nem ér, de
én beszélgetésenként csak ötszázat kapok érted. Szóval, hozol egy rövid
kávét, a sarok mögül., a Fácánból. Meg egy kólát, tejet ne kérj, mert
kiröhögnek.
Péter kettesével szedte. lefelé a lépcs őket, ahol a korlát engedte,
csúszott is le egy kicsit. Már a Fácán közvetlen közelében nyargalt, amikor a járdán megakadt a szeme egy b őrerszényen. Az erszény a földön
feküdt, és éppen olyan volt, amilyeneket a célszer ű pincérek szoktak
maguknak venni; belülről biztosan harmonikás, hogy címletek szerint
rendezzék el benne a pénzt. Szinte futtában kapta fel a b őrtárcát, és
anélkül, hagy belenézett volna, sorba állt blokkért a Fácán pénztára el őtt.
Fizetésnél a tárcából húzott ki egy ezrest olyan önérzetesen, mintha örök
életében ezzel a tárcával járt-kelt volna. Az aprót számolatlanul visszatette. A pultnál zavartan elsuttogta, hogy a rendelés a nevel őintézetnek
lesz, ezért egy parányi tálcát nyomtak a kezébe.
Visszafelé a lépcs ő ket kettesével szedte.
Tessék. — Ügyetlenül előkotorta a nevel ő ezresét, aztán az íróasztalon körülményes gonddal melléigazította a b őrtárcát is. — Ezt találtam. — • Várakozó állásban kereste a nevel ő tekintetét; kicsit úgy, ahogy
kölyökkutyák várják gazdáik megrovását vagy elismerését. Ezúttal ez
is, az is elmaradt; a teknő c szemüvegkeretes férfi gyönyör ű zsinórírással
bevezette a naplójába, hogy a fiú tizennégy alkalommal, el őírásosan megjelent. Ahogy az írással végzett, a tárcát bezárta a páncélszekrénybe.. .
Péter lefele menet hármasával szedte a lépcs őket, és olyan könnyűnek érezte magát, mintha fecskeszárny lett volna, .vagy tiszta heavi forrásban ficánkoló pisztráng.
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KÉZFOGÁ SOK
SLAVKO MIHALIC

MÉ RTÉKTARTÓ BALLADA
Ez az: rokkantan a magányban
Mesét agyaltál ki a szerelemrő l a táncról
meg a borról
Egy vagy azok közül akik rejtett gránátokkal
térnek vissza
S aztán egyszer csak ripityomra hullanak szét
De legyél itt egy életnél tovább
Legyél mint a fal — arrább de mégis itt
szüntelen
Mint a tér végül is mely lemondott
alakzatáról
Csakhogy el ne árulja semmi
Abban van a vereség nagysága hogy az embert
teljesen felszabadítja
Többé nem kell rettegnie többé nem kell
gy űjtenie
S . ha nyílt leszel mint romokon az ajtó
Rajtad vezet át minden út

SZÁM Ű ZÖTT, BALLADA
Váratlanul történt az egész
Lengedezett a déli szél
S az ősz tavaszra emlékeztetett
Szánkon ott mosolygott a napsugár
Az az ember máskülönben olyan háttal
mint egy sziklahegy
Különben bölcsesség örvényével szemében
Különben villámsújtású kezekkel
Sokáig hallatszott ahogy lecsapott az ökle
Az az ember azon a furcsa napon .
Mondom: egy lány épp kigombolta
az ingét
(az ablakhoz ugrott a tükör helyett
és bámult)
Mondom: a parton barkát hányt a fűzfa
A mélységb ől harsant föl
Felhőket söpört szét
Olyan erővel zendített rá
Megmeredt az utca (mint akir ől a ruha
lehullik)
Előbb zavarában
Aztán a nagy-nagy örömt ől
Egy narancsárus sarkig nyitotta
boltja ajtaját
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S még ez sem volt neki elég
Még ez sem volt neki elég
Még ez is kevés volt
Az ajtó fölé odaírta hát
Vegyétek ami a tiétek
De aztán a rákövetkez őkben éjjel
A sötét ruhában érkez ő percek múltán
A keménykalapos bambuszpálcás
másodpercek múltán
Az átkozott északi szél fújni kezdett
A lány begombolta az ingét
Lehullottak a barkák a f ű zr ől
Az árus a vev őket fogadta
Élükön a külvárossal
Az az ember meg aki akkor rázendített
Porszemmé változott
Az alázattól mozdulni se tudott
Úgy szám űzték
Valakinek csak fizetnie kellett

,
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Barátaim hol keresselek titeket kiket
elnyeltek ázott ligetek
Elragad engem is ez a hangtalan ősz
Körös-körül üvegszem ű szavanincs törzsek
Csak a csapzott madarak sejtenek valamit
A vadrózsa bokra tehetetlen tárja a karját
Fürkészi felh ők sötét jeleit
Sír vár-e ennek az útnak á végén
vagy régi kocsmánk
Tudjátok-e nem ismerem már a bornak az ízét
Úgy raktam össze a kezem darabokban
Tudjátok-e lépteim mennyire elnehezültek
Azt lesem egyre ki is jár mikor lépek
Konokul csak csordogálnak az es ők
Kúszik alá a fák sebzett ágai közt
Pedig itt van a lomb még s nem sejti a sorsát
Bár jelzi azt levelek nyilas éle
Barátaim csuromra áztok rejteketekben
Nem tudom csakugyan vár-e még minket
az a kocsma
Vagy azt is el űzte sok hamis jeladás
Amib ől egyre több van a szívben és a leveg őben
Áll-e még az a város melyet éltetett kacagásunk
és tíz szomjas ujjunknak az ága
S az odaadó testvér fasorok barátaim
állnak-e még
Az emlékez ő szögletek és az asszonyi testek
melyeket érinthetne a csókunk
S az emlékezésbe süllyed ő terecske áll-e
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Vagy nincs már az a város és az az ázatag erdő
belenyúl a puszta vidékbe
Lám ez a szikla is óráról órára fényt vált
S egy kígyó mind sziszeg őbben közelít
Talán ti is letörtetek és ez a tíz ujjj
hamarosan elizzik
Ebben a késő éjjeli őszben melyben
az elmúlás szava szál

VISSZA KELLETT JÖNNÖM
Amikor az a véletlen szökés volt akkor is
Vissza kellett jönnöm mint ahogy a gonosztev ő
visszajár
Az hogy megfontolt léptekkel érkeztem
Csak növelte vereségemet
Azt mondom veszteség de mintha ők küldtek
volna valahova
S az hogy visszajövök csak annak a jele hogy
jól végeztem a dolgomat
Épp csak az egyikük kissé sietve ivott a csutorából
Aztán nyújtotta nekem
Minden csöppel mélyebbre ben őttem
a földbe
A kezek már a kaszanyélért nyúltak
S amikor megjöttek kosaraikkal az asszonyok
Többet ettem mint a többiek

A SZŐ NYEGEN, MAGAMBA MEREDTEN
Micsoda ünnepély
Egyt ől egyig elhagytak mindnyájan
Az utolsónak volt a legnehezebb
Annyira szenvedtek önmaguk miatt
Aztán elhagyott a villanyég ő a dolgok
menete végül az emlékezés
Egy megalázott világ özönlött ittasultan
a szabadságtól
S én annál fennköltebb lévén semhogy uralkodjam
összegörbedtem a sz őnyegen s magamba meredtem

AZ IGAZI , FÖLD SZERETETE
Föntről jég lentről a víz ujjai
Majd meglátod hogy roppantja össze saját gerincét a jég
Lentrő l az álom s ki ne követne bennünket
A szeretet költséges dolgaiban
Eh mit fentr ől mit lentről
Jön majd egy harmadik és állatian ügyes lesz
Fönt is vagyok meg lent is bens őmig megszakadva
Valakinek aki ezt nem fogja megérteni
Ez a Korana mért ne lenne a Duna is
Szép vagy hazám csak ha egészben vagy
Jön Majd negyedik s azokat a hazug
Sorokat ismételgeti
Amelyek miatt mi is veszítettünk csatákat
.
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Ne törd szét ezt az ihlet ő révületet
Mert ez a jelen a múltban nem hiszek
Ha meg a jövendő kopog ezen az ajtón
Elzavarjuk innen jöjjön azután
Miattad vagyok aki ma éjjel
számat vered és ujjam kötözöd
Mindnyájatok miatt akik térdig az agyagban
vagytok velem
Egy mostani nyomort nem cserélnék az összes
eljövend ő birodalmakért
Ezeknek a ködszomjas de olyan álmatag szemeknek

LÁTOGATÁS A FARKASOKNÁL
Azt hiszem, mégiscsak az a legjobb,
ha felöltöm sötétkék palástomat,
ha ellátogatok a farkasokhoz.
Már három éjjel fenik a fogukat
a szobámból kiszüreml ő fényre.
És felöltöttem sötétkék palástomat,
és elindultam, hogy meglátogatom
a farkasokat.
S amikor megpillantottak, ahogy közeledem feléjük
ökölbe szorított kézzel,
fejvesztve menekültek.

NEM TÉGED AKARNAK
Mi az, te dacolni akarsz az üldöz őkkel?
Ó, tudok én sokkal jobbat a bosszút;
várd be őket, add meg nekik magad;
hadd vessenek tömlöcbe.
Mert nem téged akarnak, hanem a szökésedet!

SZERELMESEK SZÖKÉSE
Ha mondom rögtön el kell mennünk
Hogy hova — azt majd kés őbb eldöntjük
A f ő hogy miel őbb induljunk
Érzem hogy bomlani kezd a bens őm
A szem kiszáradt s összepöndörödött
mint a lombok
A szív órája késik már alig ketyeg
Bánkódjam-e amiért sírom elhagyom
Mit tegyek ha valakinek úgy is jó
benne lent
Ne szabódj már szerelmem
Az ördögbe a két koporsóval — már
fertőzöttek is nyilván
De nem az úton megyünk — t őrbe,
csalhatnának
Majd légi úton megyünk — a csillagok során
FEHÉR Ferenc fordításai
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ÖRÖKSÉG

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

PÁVEL ÁGOSTON, A „HÍDÉPÍT Ő "
SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN

Az eredetileg a politikatudomány és az etnoszociológia által alkotott kifejezés — „kett ős kötődés" — a publicisztika révén lassan átszivárgott
a művelt nagyközönség szóhasználatába is. Azon személyek és népcsoportok jellemzésére alkalmazzák, akik nemzeti, vallási vagy egyéb kisebbségként egyrészt származásuk, nyelvi-kulturális örökségük révén tudatosan közösséget vállalnak egy vagy több határon túli néppel, esetleg más szociális csoporttal, ugyanakkor a politikai, gazdasági realitás,
a napi kapcsolatok a befogadó országukhoz kapcsolják őket. Pável
Ágoston életművét korábban a legkülönböz őbb szempontokból elemezték,
jómagam — tisztában lévén az esetleges átfedések kockázatával is — a
fent definiált hídszerep megjelenési formáira, tényeire és társadalomlélektani nehézségeire összpontosítok írásomban.
Pávelt kortásai és az utókor egyaránt széles látókör ű, sokoldalúan
korszerű és európai elmének tartották-tartják. Európaisága azonban nem
párosult egyfajta kozmopolita alapállással: egyszerre volt ember, szlovén, magyarországi, kelet-közép-európai 'és egyetemes, példája ezért is
érdemes a felmartatásra. Szemléletének gyökereit már a szül ői házban,
szülőföldjének etnikai helyzetében megtaláljuk. - Az Osztrák—Magyar Monarchiának „azon sarkában született, ahol a szlovén nyelvterület Regedénél a németekkel érintkezik. Nyelvjárása a szlovén nyelvnek legészakibb hajtása, sok régiséget őrzött meg; szül őfaluja pedig közel
esik az ún. stájerszlovén nyelvjárási. vidékekhez, Magyarországhoz való tartozása pedig külön nyelvi és kulturális állapotokat hozott létre
— errefelé az idősebb nemzedék annak idején gyakran három nyelven is
beszélt".' A regionális sorsközösség s az interetnikus kapcsolatok • kérdése halála pillanatáig foglalkoztatta. A következ őkben először vázolom
a délszláv népekhez, és a magyarsághoz való viszonyát, majd a kett ő
összehangolására tett er őfeszítéseit, s végül az ezekkel járó törvényszer ű
konfliktusait is.
A DÉLSZLÁV ,KULTÚRÁKÉRT •
Pável Ágoston, a tudós, működésének tengelyében a szláv filológia
állt. A szlavisztikát tudományközi fogalomként értelmezvén nemcsak a
nyelvészet, irodalomtörténet és néprajz, hanem a m űvelődés- és művészettörténet, továbbá a kulturális kapcsolatok vizsgálatát is e diszciplína részeként végezte. A kutató, a költ ő-műfordítő, a könyvtár- és múzeumigazgató, a közéleti ember Pável munkásságában sokszor összefonódik,
nehezen szétválaszható.
Származásából adódóan életm űve szlovén vonatkozásokban a leggazdagabb. Nyelvtudományi örökségeként tartjuk számon a szül őfalu:
Cankova/Vashidegkút nyelvjárási hangtanának a feltérképezését, az ottani irodalmi nyelv mozgalmainak és gy űjtésének a számbavételét. đ az
első , aki leírja és táji-néprajzi csoportokra osztja a magyarországi szlovén nyelvterületet, megállapítja e dialektus szabályait és törvényszer űségeit, ösztönzést adva ezzel az általános szláv nyelvészet és külön a
szlovéniai szlavisztika számára is. Kéziratban maradt s kell őképp . máig
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sem értékelt és feldolgozott hatalmas m űve a másfél ezer oldal terjedelmű :monográfia A hazai szlovén nyelv összehasonlító hang-, alak- és
mondattana címmel, .amely négy évtized kutatómunkáját összegezi.
A szlovén néprajz két nagyobb tanulmányt' és több kisebb írást
köszönhet Pávelnak. „Tárgyi-néprajzi közleményei nem egyszer ű néprajzi szakcikkek, hanem sok kedéllyel, humorral és melankóliával, táj- és
emberszeretettel írt szépirodalmi alkotások, lírai útirajzok, vagy ha úgy
tetszik élménybeszámolók is egyben, amelye
ket a szerz ő néprajzi s tegyük hozzá nyelvtudósi érdekl ő dése színez sajátosan (...) mintegy magától értetődő számára, hogy szótárba szedje egy-egy paraszti porta felszerelésének egész terminológiáját s ugyanakkor tájékoztatást nyújtson
arról, mit jelentenek e paraszti m űszavak, milyen tárgyakat, eljárásokat,
műveleteket jellemeznek." 3 Vilko Novakot, a ljubljanai egyetem néprajzi
tanszékének kés őbbi vezetőjét is ő indítja el az etnológia útján, s őt
védőiratot szerkeszt érdekében, amikor azt a politikai légkör szükségessé teszi.
A szlovén szellemi élet számos más képvisel őjével is tart fenn szakmai, baráti kapcsolatot. A nyelvészek közül Stanislav Škrabec, Franc
Ramovš, valamint a m űvészettörténész France Stelé rendszeres levelezésben állnak vele. Franc Šebjani čcsal, a kés őbbi közéleti emberrel 1941
januárjában, magyarországi tanulmányútja során kerül kapcsolatba. A
Muravidék megszállása után nagy szeretettel karolja fel az ottani diákokat. Franc Kühar szobrászm űvész szabadlábra helyezése és kiállítása ügyében is sokat tesz. Ivan Jeri č és Ivan Škafar papok számára —
akiknek szlovénbarát tevékenységét a hivatalos szervek nem nézték jó
szemmel — szintén segítséget nyújt. Mint a megyei múzeum igazgatója,
1943 októberében fölleltározza a Prekmursko društvo v Murski Soboti
gyűjteményét. Nem enged a hivatalnoki túlbuzgóságnak, amely követeli
az ottani anyag Szombathelyre hozatalát — szállítási nehézségekre hivatkozva a községi elöljáróság gondjaira bízza. 4 A humánum sárba tiprását azonban ő se mindig akadályozhatja meg: „A Vend-vidéken, a Muraközben szemem láttára küldték minden válogatás nélkül a papírmalomba a legértékesebb és pótolhatatlan munkákat csak azért, mert szlovének és horvátok voltak. Elfordultam a barbár jelenett ől, mert könny
szökött a szemembe, ss mert nem tudtam segíteni az ártatlan könyveken" — vallja egy helyütt.'
Bár a líra csúcsaira magyar nyelven hágott fel, els ő verseit anyanyelvén írja. A muravidéki nyelvjárásban született költemények Sínek
Martinek álnéven a Muraszombat környéki lapokban és kalendáriumokban kapták nyilvánosságot. A szlovén népköltészet és prózairodalom magyarországi megismertetésében Pável Ágoston úttör ő szerepet vállal, ebbéli ténykedésére még visszatérek.
Irodalomtudományi munkái már átvezetnek a többi délszláv nép
körébe. Értékes tanulmányokat tesz közzé a Hunyadiak szerepér ől a
szlovén, a dalmát, a horvát a szerb néphagyományban és irodalomban,
bár ezzel kapcsolatos 500 oldalnyi szintézise — harminc esztend ő gyűjtésének az eredménye — ma is kéziratban 'lappang.' Egy XVI. századi magyar széphistória — a Béla király és Bankó leánya című — délszláv forrásait szintén földolgozza. Az összehasonlító módszer következetes példája
a korai, ám érett írása az Orpheusz-monda rokonairól a délszláv népköltészetben. A szóban 'forgó nyelveken magától értet ődően megtanul. A Mura mentén horvát népszokásokat és hiedelmeket gy űjt, fordít a szerb népköltészetb ől. A 'bolgár parasztság realista ábrázolójának, Dimitrij Ivanovnak (írói álneve: Elin Pelin) a m űveit eredetiben olvassa s lelkesült hangon tudósít róluk a Literaturában. 350 oldalnyi •délszláv ballada átültetését
rendezi sajtó alá, amikor elragadja a halál.
A iLITERATÚRA BŰVKÖRÉBEN
A délszláv nyelvek, irodalmak és népismeret gazdagítása mellett
Pável Ágoston a magyar m űvelődés történetébe is beírta nevét. Tanulmányait magyarul végezvén szlovén anyanyelve ellenére már els ő középiskolai évében osztályels ő a szentgotthárdi gimnázium tanulójaként.
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• Tovább menye' a szombathelyi premontrei f őgimnáziumba a magyar literatúra bűvkörébe kerül. Önképz őköri szárnypróbálgatása epigrammákkal, balladákkal, históriai tárgyú elégiákkal, aesopusi mesékkel és tanulmányokkal indul.' Mint bölcsészhallgató — korosztálya számottev ő
rétegéhez hasonlóan — felismeri Ady zsenijét, szinte fejb ől tudja a költ ő
első négy verseskötetének minden darabját.' Ady-kultuszát élete végéig
megőrzi.
Vilko Novak szerint „természetes dolog, hogy lírájának magaslatait
magyar nyelvű költészetével érte el. Nem kell csodálkozni azon sem, hogy
legjobb írásai is magyar nyelven jelentek meg. Elvégre diákévei alatt és
később is magyarul 'gondolkodott, beszélt és olvasott" . 9 Életében két
önálló verseskötete jelenik meg, a szépszámú kritikai visszhang Weöres
Sándortól Radnótiig, Mórától Gazdag Erzsiig többek között kötetlen
kötöttségét, színgazdag, szecessziós magyar nyelvét emeli ki. Versei víziók, „alig egy - hajszál köti őket a megtapasztalható valósághoz: szóba
nem rajzolható gondolatok, végletes érzések, emészt ő vágyak, kínos kétségek, rettent ő jövendölések. Líra-epikus • távolságokkal! (...) Csupa ellentét és összhang; bels ő feloldása az emberi végtelennek; sejtetése a bennünk kavargó lázadásoknak, összebékítése az ellentéteknek, hogy gyönyörködni lehessen bennük!" — így jellemzi költészetének talán legalaposabb elemző tanulmánya. 10
A pedagógus Pável Ágoston generációkat nevel a magyar irodalom
szeretetére és megbecsülésére, „irodalomtanár volt, nemcsak foglalkozása szerint; hanem a szó legmagasabb értelmében"." A magyartanítás súlyának növelését szorgalmazza az id őszerűségét vesztett latin ellenében.
Államalkotó nemzetével való nagyfokú azonosulását jól példázza posztumusz megjelenésű módszertani írásából az alábbi részlet: „Lesújtóan
szomorú .tény. európai történetünk 11. századában, hogy nem tudunk eléggé magyarul. Már pedig magyari mivoltunknak legbizonyítóbb igazolása
éppen az ősi, szeplőtelen, sajátos íz ű magyar nyelvünk. Valljuk be bűntudattal és orcapirulással: egy ezredéven keresztül rengeteget elherdáltunk az ázsiai örökségiből, s nem egyszer vétkes hiúsággal és szolgalelk űséggel sütkéreztünk idegen tollak élettelen ragyogásában (...) Mivé aszott
főleg városi polgárságunk nyelve az ízes, fordulatos, a minden gondolatárnyalathoz készségesen simuló és minden ízében magyar lelk ű pázmányi
vagy kuruci nyelvt ől (...) A magyarság nyelvi kincsének őrei és letéteményesei: az irodalom és az istenadta nép. De míg az írók m űvei lezárt
állományú tárnák, addig a népnyelv folyton frissül ő, • ősi, bujkáló, mélyen
ágyazott erekb ől táplálkozó, pazar ragyogású kincsesbánya, mely valósággal kimeríthetetlen." 12 Később híressé vált tanítványai közül elég talán, 'ha megemlítem Illyés Gyulá, Gazdag Erzsi, Weöres Sándor vagy a
Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert nevét.
Ragaszkodásá mélyen gyökerezik, szombathelyi őrhelyét — bár módja lett volna rá — .sohasem cseréli- fel más katedrákkal. Az érzések s - a
tettek 'mezején' bizonyítja a magyarsághoz f űződő rokonszenv
ét. Nyelvterületünk különböz ő tájaihoz kötődik: a Muravidékről származik, bácskai írókkal és folyóiratokkal tart fenn kap ćsolatot, a pöstyéni katonakórház első világháborús lábadozásainak á színhelye., Erdélyhez különösen vonzódik: a székelyudvarhelyi gyalogezrednél szolgál, a tordai gimnáziumban kezdi tanári pályafutását. Ezekr ől az évekről nyilatkozta leánya, miszerint szabadidejét ,azonnal kihasználta arra, hogy ott gy űjtsön
népi verseket, énekeket, szokásokat, ruhát. Énnekem még a mai napig
is"van. egy -olyan főkötőm, amit apám valamikor fiatal katona korából
hozott, s. mint egy ereklyét őrizgette, mert olyan kedves volt számára." }3
A magyarságtudomány m űvelőjeként • is számon tarthatjuk. Néprajzi-honismereti szervez őmunkáját itt nem részleteznem, 14 de hadd utaljak arra, hogy pl. 1940-ben a Táj- és Népkutató Intézet szalaf ői kutatótáborát ő vezeti, lökést adván ezzel a falukutatás nyugat-magyarországi
fellendülésének s útnak indítva olyan kés őbbi szakembereket, mint Tálasi István vagy Kardos László. Saját magyar néprajzi gy űjtései, múzeumszervez ő tevékenysége, az önkéntes gy űjtők hálózatának a kiépítése s a Vasi Szemle" tudományos hozadéka is alátámasztják hungarológiai jelentőségét.
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KETTŐS MISÉGBEN
A kétféle kulturális kör szolgálata.. térben és id őben nem elszigetelten, hanem egyidej űleg zajlik Pável munkásságában. Németh László „tejtestvériség"-gondolatával egybecseng ően azt vallja, hogy a Duna menti népeknek a sorsközösség vállalásával, az értékek feltárásával el kell jutniuk -a kölcsönös kézszorításig. Életét ,a délszláv—magyar szellemi jó .viszony, a kulturális kapcsolatok kutatásának és építésének szenteli. Menynyire időálló több mint fél évszázados ,;megállapítása: „Nem -ismerjük
egymást eléggé. Ez érdektelenségre, h űvös nemtörődömségre, s őt .fölényes, ide oktalan lekicsinylésre vezet. Nálunk egykett őre Balkánt, ott lent
pedig Ázsiát ernlegetné'k. S ez nem jól van így.. Meg vagyok győződve,
hogy a jóhiszemű megismerés megbecsülést, s a Megbecsülés legalábbis
rokonszenvet szülne. Vallásaink alapvet ő tanainál fogva többre. is volnánk kötelezve egymás iránt." 16
A népi kölcsönhatások az etnológus Pávelt kezdett ől fogva érdeklik.
„E tudományszak m űvelése során vált ugyanis Pável Ágostonban tudatossá az a tény, hogy a kultúra, amelyben nép és nép egymás, Mellett. él,
ezernyi szállal szövődik össze és népi jellegzetességei, etnikus sajátságai
ellenére az emberiség évezredes er őfeszítéseinek közösen lesz űrt eredménye."" Az anyagi kultúra átkölcsönzéseit • őrségi' és vendvidéki tárgyú
tanulmányaiban, szül őföldje dialektusának magyar .kölcsönszavait. nyelvészeti munkáiban tárja fel. Folyóirata, a Visi (kés őbb: Dunántúli) Szemle eleve interetnikus-interkulturális célkit űzésekkeQ indult, hisz a megye
területén a magyar, a horvát, a német s a szlovén nyelvelem találkozik.
Beemelte a köztudatba, hogy •„minden népnek, minden népcsoportnak
vannak ősi; téhát nagyon értékes' nyelvi, kulturális hagyományai. (.'. -.) • a
művészetek és a tudományok. tekintetében nem számítanak a határok
és a nyelvi különbségek (...) Össze kell gy űjteni ezeknek á kis néptöredékeknek a maguk sajátosan egyéni hagyományait. Ezeket a VasiSzem-lében és. másutt közre kell adni. Merthogy szerinte az :egész európai kultúra nem más, mint egy nagy • 2nózaik, • ami a sok-sok népcsoport és nép
kultúrájából tevő
dik. össze".". •_ •
Hídépítő ténykedése az irodalom vonalán is • eredményes. , A Bankó
leányáról szóló széphistória délszláv párhuzamainak feltáró munkálatairól már szóltam. Felismeri, hogy a °Hunyadiak, különösen Mátyás király
alakja, kiváló 'összekötő kapocs - s jelkép népeink tudatában, hisz mind a
délszláv, mind a magyar , néphagyomány és irodalom máig elevenen. élteti. Műfordításai közül kiemelkednek a szlovén népdal-, ballada- és románcátültetések," valamint a. legnagyobb ; ottani író, Ivan Cankar f ő
műveinek hozzáférhetővé tétele a hazai olvasáközönsé:g számára. Megírja a szlovén irodalom kis tükrét a kezdetekt ől földijéig, Miško Kranjecig20 A magyar—szlovén történeti és kulturális -kölcsönhatásokat. nagy tanulmányban összegezi, amely két nyelven is kötetbe kerül:" • , • •
A megismerés-megismertetés mint •biztos hídpillér Céljából felbecsülhetetlen szervez ő...rnunkát végez. 1925-ben létrehozza a megyei-városi
könyvtár hazai és hazai - vonatkozású szláv gy űjteményét, mivel „Szombathelykönyvtára a közeli 'szlovén nyelvterület és a nyugat-magyárországi nyelvszigetek közvetlen szomszédsága• miatt a legalkalmasabb a .sok
tekintetben «érdekes kultúrtanulságókat és ,kölcsönös. vonatikozásokat tartalmazó munkáknak a gy űjtésére, és őrzésére" 22 Évek, .szívós. munkájával
beszerzi azokat a szlovén könyveket, folyóiratokat., amelyek ma is -féltett kincsei a Berzsenyi. Dániel. Megyei Könyvtárnak. Végs ő soron ezzel
veti .meg az alapjait a. szlovéniai magyarság s a magyaroszági szlovének
anyanyelvű . olvasnivalóval történ ő • ellátását, célzó, ma már több évtizedes
könyvtári cserekapcsolatnak is.,
.
- Az 1935 és 1944 közötti évtizedben csúcsosodik ki Pável kultúraközvetítő munkássága, éspedig természet- és társadalomtudományos helytörténeti folyóiratában, a Vasi Szemlében. Hasonlóan a. kárpát-medencei
magyar nyelvű sajtó mai állapotához, azokban az években is létezik a
hídverő orgánumok táji munkamegosztása. Így például - amíg a .szomszédok mindegyikének szellemi. életére ablakot nyit a f ővárosi Tanú és
~
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Apolló, addig a szabadkai Kalangya szerb, a kolozsvári Erdélyi Helikon
a román ;és a szász, a kassai Magyar írás a szlovák m űvelődés irányadó
jelenségeire figyelnek. A Vasi Szemle — földrajzi fekvéséb ől adódóan —
a szlovén és horvát kultúra nyomon követésére vállalkozik. Az apró kulturális hírektől a terjedelmes komparatisztikai tanulmányokig mindennek teret ad, ami érdekelheti olvasóközönségét a szomszéd civilizációk
terméséből, Pável maga — értekez ő prózája, versei révén — is folyamatosan jelen van a szlovén és horvát tömegtájékoztatásban. M űfordításai,
szláv filológiai közlései más hazai folyóiratokban is betöltik kultúraközvetítő funkciójukat.
Véleményem szerint leginkább a szloveno-hungarológia és a hungaro-szlovenoló.gia elnevezés fedi azt a szerteágazó elméleti és gyakorlati
Munkát, amelyet e területen kifejtett. S hogy milyen eredményesen, bizonyíték arra, hogy Hungarica in SZove.nia rovatának hatására Vilko
Novak a határ túloldalán Slovenica na madžarskem és „Slovenica med
Madžari címmel rovatokat indít a ljubljanai Slovenec és Dom i.n svet
c. folyóiratokban. Novak m űfordításainak — p1. a Tine Debeljakkal közös
Tragédia-átültetésének — dokumentálható ösztönz ője volt Pável Ágoston.
A jugoszláv—magyar közeledés mondhatjuk legf őbb célként lebegett a szeme el őtt. „Amíg a kultúra össze nem hoz bennünket, addig a
barátságos együttélésre való minden törekvés reménytelen és hiábavaló
lesz" — szögezi le." Mindenkit tárt karokkal fogad, aki Jugoszláviából
felkeresi, s otthonról természetszer űleg fordulnak hozzá mindazok, akik
valamilyen kulturális vagy tudományos kapcsolatot keresnek Jugoszláviával. Nagy bizakodással tekint a néhány évig valóban fejl ő dő államközi
kapcsolatokra — erre az id őre esik kinevezése a szegedi egyetemre, ahol
a délszláv nyelvek magántanára lesz. Az 1941. áprilisi tragikus események keserű kijózanodása után 1943-tól ismét megélénkülnek az ország s
egyben Pável délszláv kapcsolatai.
Kettős kötődését talán Pável Judit fejezi ki a legérzékletesebben:
„Sorsközösséget érzett a falu népével, . ahol néprajzi adatokat gy űjtött
ugyanúgy, mint a cankovai néppel; a Szombathelyen kilakoltatott munkáscsaláddal ugyanúgy, mint a szegénysoron él ő Cankar-családdal; Jernej szolgalegénnyel ugyanúgy, mint a Szentháromság-szobor körül őgyelgő munkanélküliekkel (...) Szombathely elrejtett kincseit éppen úgy felkutatta, éppen olyán szeretettel írt róluk, mint amilyen örömmel akarta
megmenteni Cankár szül őházát a rombed őléstől."24
KOGNITfV DISSZONANCIA
A két világháború közötti Magyarországon a politikát és a közvéleményt a revízió gondolata és a sovén indulatok itatták át. Ilyen társadalmi miliőben 1.0 rtékelhetjük igazán Pável Ágoston életm űvét.
A modern szociálpszichológia — Festinger nyomán — kognitív (megismerési) disszonanciának nevezi az egész beállítódása és a viselkedése
közötti meg nem egyezést. Az ismeretek, vélemények, meggy őződések
környezetünkről, másokról és önmagunkról csak ritkán kerülhetnek teljes összhangba cselekedeteinkkel. Az inkonzisztencia mérséklése két úton
lehetséges. Egyrészt, ha valakit olyasminek a kijelentésére vagy megtételére ösztönöznek, ami ellentétes voltaképpeni attit űdjével, igyekszik módosítani vagy elleplezni a beállítódását oly módon, hogy az konszonánssá
váljék kijelentésének vagy tettének a megismerési elemével. Ugyanakkor gondoljunk csak a hatás—ellenihatás fizikai törvényére — minél
nagyobb valakivel szemben a nyomás abban az irányban, hogy a voltaképpeni attit űdjével ellentétes viselkedést tanúsítson, annál kevésbé
fog megváltozni a beállítódása. 25 Pável munkásságában mindkét feloldási
módra találunk példát.
Hídépít ő törekvései a meg nem értés, a bizalmatlanság, a gyanakvás légkörében kerültek napirendre, bár — mint utaltam rá — határon innen és túl nem volt egyedül dunai patriotizmusával. Szlovén nem748

zetisége és anyanemzeti köt ődése sohasem vált kétségessé számára,
ugyanakkor példás állampolgársági hűséggel kötelezte el magát a magyar kultúra értékei mellett, teremtett virágzó m űvelődési életet Szombathelyen. „Nehezen tudják elképzelni mások, mit jelentett számára, aki
becsülettel szlovén származásúnak érezte magát, az állandó gyanúsítgatás, a tőle elvárt hurrá-magyarkodás. Pedig többet alkotott a magyarság számára, mint sokan mások. Mint igazi demokrata és humanista,
fájdalommal érezte az állandó lenézést, gy űlöltséget, nemtör ődömséget
mindkét oldalon. A testvériség, a mély emberiesség volt az ideálja. E
meggyőződéséből származott állandó munkálkodása a magyar—délszláv
kapcsolatok érdekében" — mondta róla Vilko Novak 26
A disszonancia els ő típusú feloldási módja volt nála például az a
tény, hagy saját személye háttérbe szorításával sokszor „megbújt" a
Vasi Szemle vagy a múzeumbarát egyesület cégére mögött. Bár egész
életét a szlovén kultúra vonzásában töltötte, gyermekeinek már nem adta tovább anyanyelvét. Gazdag Erzsi számol be róla, hogy a határ egyik
oldalán túlságosan szlovénnek, odaát túlságosan magyarnak tartották.'
A kompromisszumos harmóniahiány-mérséklési kísérletei közé sorolnám
a dialektusban írott nyelvtankönyvét — amely miatt pedig. á Vendvidéki
Magyar Közművelődési Egyesülettel is összet űzésbe került —, az ottani
tanítók részére vezetett magyar nyelvtanfolyamait és a számukra összeállított kis magyar irodalomtörténetét. Barátja, Székely László költ ő
Pável mélységes humanizmusát is egyfajta konszonanciakeresésként értelmezi: „Bármennyire beleolvad is a magyar életbe, sosem akarja megtagadni a szláv bölcs őt; lelkének megosztottságát, a magyarsága és
szlávsága közt megnyílóörvényt az általános emberszeretettel igyekszik
eltakarni és áthidalni." 28
Attitűdjének meger ő sítését is lemérhetjük viszont azon a jellemszilárdságon, ahogy ragaszkodott szlovén mivoltához. A társaságban szemére hányt pánszláv érzelem miatt lovagias ügybe .keveretett 1935-ben a
város kultúrtanácsnokával. A személyét délszlávként ért támadásokat követően sem volt hajlandó a szlovén tudósokkal, m űvészekkel fennállt szoros kapcsolatán lazítani 29 Amikor a harmincas évek derekán a fejvéd ő
sajtó névmagyarosításra szólította fel, dacból még a vessz őt is elhagyta
vezetéknevér ől. A két ország időleges közeledésekor világosan látta az
ügy „hiénáit" is: „Érzem, hogy eljött a mi id őnk. Nem szenvedtünk hiába
az eszméért. Ugyanakkorszomorú szívvel tapasztalom, hogy a semmirekellők máris gyülekeznek a konjuktúra-zsákok körül és lesben állva várják, mikor csaphatnak le a zsákmányra. Sokan vannak az olyan rikkancsok, akik korábban másra esküdtek, most pedig már a legújabb álarccal az arcukon állják körül az új szentélyt." 30
A sovinizmust, az üres szólamokat mindig is elkerülte, környezetét
is ebbe az irányba befolyásolta. Mint egyik tanítványa visszaemlékezéséből tudjuk, „természetes közvetlenséggel emlegette a maga vend paraszti
származását, ahogy soha a két háború közti évek divatos jelszavait a
szájára nem vette, s egyetlen fajról, egyetlen nemzetr ől, egyetlen társadalmi osztályról lekicsinyléssel, becsmérléssel nem nyilatkozott"." Hogy a
disszonancia folyamatos felhalmozódása milyen súlyú elhatározásokhoz
vezethet, hadd utaljak arra a ritkán hangoztatott tényre, hogy 1945-ben
Pável már a Szlovéniába való végleges áttelepülés gondolatával is foglalkozott 32
Mindkét népe számára azonban a megvalósulás jelenti a maradandó példát. Megcáfolhatatlan realitás, hogy „a magyar és szlovén nép között kialakult jószomszédi viszony, számtalan szállal szöv ődő kulturális
kapocs létrehozásában — amit ma már szinte természetesnek tartunk —
az első testvéri kéznyújtás Pável Ágoston munkásságában található meg.
Munkássága nemcsak a vasi határok mentén, hanem országos méretben
is jelentős"."
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NÉMETH FERENC

A BECSKEREKi RENAISSANCE
EGY IRODALMI VÁLLALKOZÁS MARGÓJÁRA

Az első világháborút követő években Becskereken is <ma Zrenjanin) megindult az önálló irodalmi élet megszervezése, az Új folyóiratok beinditása, egyszóval egy irodalmi megújhodás, ,amelyet a Bega-parti városban
mindenekelőtt a helybeli fiatal írók, költ ők, műkedvelők indították meg.
1920 februárjában a Gimnázium utca 10-es szám alatt, a Schnelller
és Göschl Testvérek könyvnyomdájában gyülekezték a becskereki irodalombarátok, hogy útjára indítsák a Renaissance cím ű irodalmi és művészeti revüt, amelynek szerkesztését a Torontál akkori munkatársa,
Juhász Ferenc, kiadását pedig Freund Tibor vállalta.
A fiatal becskereki értelmiségiek, irodalombarátok és újságírók vállalkozása volt ez, és többet jelentett egy havonta megjelen ő irodalmi
folyóirat kiadásánál: a Renaissance eredetileg kulturális mozgalomként
indult, emely elsősorban a helyi műkedvelőket volt hivatott mozgósítani
és egy táborba tömöríteni. A lap köré gy űlt kis csoport '(Juhász Ferenc,
Fischer Árpád, Treisz Géza, Freund Tibor stb.) még a Renaissance megindítása el őtt „többször és többféleképpen bizonyságot tett arról, hogy
az új színek és új hangok bátor, s őt harcias hirdetésére ... némi jogosultságot szerzett" 1 A Renaissance-csoport tagjai ugyanis színvonalas
és sikeres irodalmi és zenei matinékat szerveztek. A lap megindítása
csupán előrelépés volt ezen a téren, amit kés őbb a különféle rendezvények, mesedélelőttök, majd pedig a Renaissance-könyvtár beindítása követett.
1920. január 25-én a Torontál így harangozza be az új vállalkozást:
„A Renaissance jól kidolgozott programmal indul' neki, hogy a város
közönségének kultúrigényét kielégítse. Irodalmi matinéiiben a modern
művészeti és kulturális kérdésekkel, írókkal ismertet meg. Tervbe vette
a népies hangversenyek rendezését. Tárlatokat, aukciókat fog rendezni.
Mint lap pedig mindenkinek a rendelkezésére áll, aki szépet, igazat és
művészit tud mondani ... Örömmel köszöntjük a fiatalok vállalkozását,
mellyel a fenti programjuk alapján igazán szépet, igazán értékeset akarnak a közönségnek nyújtani."
A lap első száma 1920. február 15-én jelent meg, és kétségkívül felfrissítette a becskereki irodalmi élet vérkeringését. „A fiatalság harcos
jelszavaival, de egyszersmind friss idealizmusával is telítve, és elismerésre méltó készültséggel felfegyverkezve indította útnak egy kis lelkes
gárda" — írta az els ő számot követ ően Godányi 'Zoltán, a Toromtól
munkatársa. Az els ő számban Juhász Ferenc szerkeszt ő beköszöntője
mellett megtalálhatjuk Fischer Árpád verseit, Borsodi Lajos novelláját,
Freund Tibor értekezését, Iványi Ferenc meséit és egyéb színes írást.
Ha már az első szám ismertetésénél tartunk, hadd tisztázzunk egy
tévhitet, vagyis egy pontatlanságot. Nevezetesen azt, hogy hány száma
jelent meg a Renaissance-nak. Dr. Bori Imre szerint a folyóirat „rövid
életű" volt? .Káich Katalin pedig még azt is tudni véli, hogy „mindössze
egy száma jelent .meg". 3 Ezt állítják a zrenjanini helytörténészek is.' Bizonyára a felszínes, kevésbé körültekint ő kutatás vezetett ilyen téves következtetéshez. Kissé behatóbb tanulmányozás kiderítette volna, hogy az
első számot még néhány követte:.a lap második (márciusi) száma például
beszámol a Renaissance pályázatáról és matinéjáról. Emellett Fischer
Árpád, Farkas Geiza, Heged űs János, Frank Wedekind, Klein Árpád és
Treisz Géza ínásavt közli.'
A Renaissance harmadik (áprilisi) számában közli Fischer Árpád
Raffaelről írt tanulmányát, Freund Tibor és Raoul Auernheim írásait,
egyik cikkében Karinthyt méltatja és fiatal költ ők verseit is közli stb.'
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A Renaissance minden bizonyal az 5. szám után sz űnt meg. Ugyanis
1920. június 15-én a Torontálban olvashatjuk, hogy „a Renaissance kiadóhivatala közli, hogy a Renaissance 5. száma a momentán beállott papírhiány miatt elkésve fog megjelenni". A továbbiakban a napisajtó már
nem ad hírt a lapról. Tehát a Renaissance nyilván 1920 júliusábanaugusztusában szűnhetett meg.
A lap rendezvényei közül mindenképpen említésre méltó a Renaissance .grafikái kiállítása, amelyre 1920. május 23-án került sor Mangold Lipót könyvkereskedésében. Mangold egyébként évtizedeken át helyet adott a képz őművészeknek. A vásárlással egybekötött kiállításon a
közönség Bártfai fest őművész grafikai munkáit tekinthette és vásárolhatta
meg: szénrajzok, akvarellek, ceruzarajzok kerültek eladásra. Érdekességként említjük, hogy sok ex libris is gazdára talált. Az ex librisek vásárlói egyúttal a sokszorosítás jogát is megszerezték.
Noha több fiatal alkotót gy űjtött maga köré, a Renaissance alig egyéves tevékenysége során főleg két fiatal irodalmárt affirmált: (Bánáti)
Fischer Árpádot és Treisz Gézát.
Már 1920 márciusában a Renaissance kiadásában megjelent Fischer
Árpád első verseskötete, a Máriadalok, amely kedvező fogadtatásra talált
nemcsak az olvasóközönségnél, hanem a kritikusaknál is. Borsodi Lajos
a kötetet így méltatta a Torontálban: „Egocentrikus lélekbeállításban,
egyéni, mélyen kritikus hangulatokon át egy egész világnak gondolatban
való átölelése. Meggyújtott szavak, élénk t űzzel lángolók, ahol a t űznek
kell beszélni az értelem helyett ... A Máriadalok szerz ője rímet és ritmust szándékosan elkerül..."
Fischer tehát a szabad vers m űvelője, pontosabban egyik bánáti úttörője. Ezt Majtényi is elismeri, mondván, hogy a ,;Máriadalok cím ű kötete még a pécsi emigráció beáramlása el őtt a szabad verset revalálta" 8
Fische.rt méltatva L őrinc Péter is elismer ően jegyzi meg, hogy „artisztikumot és értéket" nyújtott.' Nem sokkal a Máriadalok után jelent meg
Fischer Árpád második kötete, a Vulkándalok, 1920 őszén pedig a harmadik, A befejezetlen szobor című, ugyancsak a Renaissance kiadásában.
A felcsillanó tehetséget Aszlányi Dezs ő a következőképpen méltatja: „A
Máriadalokban költ ő, a Vulkándalokban író és A befejezetlen szoborban
művész Fischer Árpád ... A befejezetlen szoborban már semmi sem
emlékeztet a kozmikus világrégiókra, ahol legutóbb láttuk őt, hanem belép az embermúltba és átéli a vilá+gtörténelnnet."lo
Fischer Árpád tehát a Renaissance kegyeltje volt, de az volt Treisz
Géza is, akinek két kötete jelent meg a Renaissance kiadásában: A Bál
előtt és A Cotelette. Mindkét egyfelvonásos vígjátékot a becskereki m űkedvelők is el őadták.
Eddigi ismereteink szerint tehát a Renaissance kiadói tevékenysége nem szorítkozott csupán két kötetre 1(Bori egy Selma Lagerlöf- és
egy Wedekind-kötetet említ) 11, hiszen a Renaissance-könyvtár sorozatban
és külön kiadványként hat-hét kötet jelent meg. Szinte hihetetlen, hogy
mindez csupán néhány hónap leforgása alatt (1920 márciusától novemberéig?) történt, méghozzá olyan id őben, amikor a nagy papírhiány
miatt a napilapok is csökkentett oldalszámmal jelentek meg.
JEGYZETEIK
1 Torontál, 1920. febr. 27.
Bori Imre: Irodalmi hagyományaink. Forum. Újvidék, 1973. II. kiadás. 15.
Káich Katalin: A becskereki Ady-társaság 1923-1925 (?). Magyar szó (Kilátó), 1977.
december 24.
Zrenjanin, mongrafija. 1966, 437.
Torontál, 1920. márc. 18.
Torontál, 1920. ápr. 18.
Torontál, 1920. márc. 19.
Majtényi Mihály: Szikra és hamu, Forum, Újvidék, 1963. 15.
Lőrinc Péter: Vándorlások. Forum, Újvidék, 1965.. 35.
Szabad Szó, 1920. szept. 3.
Bori Imre: i. m. 13.
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EGY SZÍNM Ű VÉSZ KÖSZÖNTÉSE
PATAKI LÁSZLÓ HETVENÉVES

„Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes", írta le valamikor régen William Shakespeare abban az
aranykorban, amikor a színház volt az élet prímheged űse. Csodáktól, amolyan hétköznapi csodáktól volt hangos az az esztend ő , amikor megnyitotta
kapuját az els ő vajdasági hivatásos magyar színház, amikor a kultúra nálunk is megtalálta — úgy hittük: örök id őkre — lelki egyensúlyát. A nyitó elő adást Pataki László rendezte — egy fiatal színm űvész, akinek játékintelligenciája évszázados reményt sugallt —, és végtelen egyszer űséggel
eljátszotta a dráma, Balázs Béla Boszorkánytáncának főszerepét is. A
kezdet 'kezdetén mindenki maszk nélkül, a saját arcával lelkesedett, és a
színészek mámoros hangulatban, a végleges hit megszállottságával nemes
kvalitású színházat alapítottak. Pataki Lászlóról számtalanszor leírták, hogy
ízig-vérig színész és alkalmas a legkomplexebb szerepek megoldására. Valamikor, a negyvenes években nem fogalmaztak ilyen tömören, de az utókorra csak a legfontosabb „min ősítés" marad meg.
Pataki László 1916-ban született Szabadkán. Hetven esztend ővel ezelőtt. Mintegy tíz évig amatő rösködött a Népkörben és másutt. A sors
végül a színi pályára irányította. Orvosnak készült, a háború eltávolította
az egyetemr ől. Német hadifogságból hazatérve számvev őségi főnökként dolgozott. Ezután következett a máig tartó „kaland", az az életszakasz, amelyről sokan azt gondolják, hogy csak egy nagy mulatság és semmi több.
Évekig rendezett, majd színészként tragikus és komikus emberi sorsokat tolmácsolt a szabadkai színpadon. Munkássága a színházm űvészet
igenlése: néha csak színfolt az el őadásban, néha a legjobb a legjobbak,
az egyenlő k között. Váltig azt hangoztatta, hogy az igazi színésž csak akkor
boldog, ha a felvonásvégi taps nem egy szerepl őnek, hanem a színháznak
szól.
Érdemjelek a vitrinben. 1962-ben Május 1-jei díjban részesült, majd
1964-ben megkapta Szabadka város Felszabadulási díját. Ezüstkoszorús díj
1971-ben. Két esztend ővel kés őbb, 1973-ban az újvidéki Sterija Játékok
záróünnepségén átvette a Sterija-dájat. Számos elismerésben volt része
a vajdasági színházak hagyományos szemléjén.
Tóth Ferenc Jóbjában a bibliai alakot rengeteg élményanyagból tette
hitelessé. Aki látta, tudja: alakítása több mint emlékezetes: feledhetetlen.
A tragédia csúcsára emelte Bánk bánt. Eszköztelenül monumentális Háy
Gyula drámáiban, az Isten, császár, parasztban és a Mohácsban. Lenyűgözően színes volt Dürrenmatt Nagy Romulusában és O'Neill Hosszú út
az éjszakába című drámájában. Ragyogó aprómunkával díszíti szerepeit
a komédiákban. Egynéhány munkafeladatát érzelmesség nélkül, de nem
érzelem nélkül oldja meg. Néha-néha lehetetlen feladatok béklyóiban vergő dött a színház, de Pataki László egymaga megpróbálta bizonygatni, hogy
a színpad nemcsak egy bér-matrac.
Nem szakadt el a színpadtól akkor sem, amikor az újvidéki Színm űvészeti Fő iskolára hívták tanítani. Pataki László — ha egy kicsit is hisz
még a színművészetben, az emberekben —, akkor visszatér, egészségesen,
tettre készen, boldogan, a régi alkotóerejével. A színház vele csupán egy
színésszel gazdagabb, nélküle azonban öttel, egy egész nemzedékkel szegényebb.
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HORVÁTH LÁSZLÓ

NÉMETH RUDOLF (1920-1986)
Ahogyan élt, szerényen, csendben egy ködös novemberi napon eltávozott közülünk zenei életünk megbecsült énekm űvésze, Németh Rudolf.
Mintha tervezte volna távozását. Míg mi ünnepelünk, Ő titokban
összecsomagol, és valóra váltja egyik kedvenc dalának kezd ősorait: „Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek ..."
Napilapjaink, rádiónk, televíziónk megemlékezett róla, felsorolta
életrajzi adatait: hogy Slavonska Požegán született, szegény többgyermekes. zsellércsaládban. Amikor Szabadkára került, fizikai munkásként
tengette életét, és itt figyeltek fel rá közvetlenül a .második világháború
kitörése előtti években. A Népkör színpadán operettszerepékben mutatkozott be az alig húszéves, magas, jókép ű, jó hangú, kimondottan színpadra teremtett Németh Rudolf. 1945-ben az újjászervezett Népszinház
hivatásos művészeinek sorába lépett. Az operatársulat megalakulásakor
odaszerződött, és ott kapta első jelentősebb operaénekesi szerepeit is.
1954-ben az újvidéki, Szerb Nemzeti Színház operatársulatához került, és
annak tagjaként fejtett ki szerteágazó zenei tevékenységet nyugdíjaztabásáig, 1980-ig. A legmarkánsabb, testhezálló basszus szerepeket tolmácsolta nemcsak Újvidéken, hanem az ország valamennyi operaszínpadán.
Csaknem minden szomszédos országban szerepelt, detávolabbról is kapott meghívásokat. Csaknem 1600-szor lépett közönség elé.
Majd öt évtizedes művészi munkásságáért, a kiválóan megformált
szerepek tolrnácsolá'sáért számos elismerésben részesült. A legjelent ősebbek: Vajdaság Felszabadulási díja, Újvidék város Októberi díja és a
Népért Tett Szolgálatok Ezüst Csillagos Érdemrendje.
Ennyit mondtak a hírek, jelentések halála alkalmából.
Mintha csak a színpadról ismertük volna. Pedig sok ezer tisztel ője
egy másik Németh Rudolfot is ismer. A népdal- és nótaénekest. Az
áteren át kialakított kapcsolat több mint harmincéves múltra tekint
vissza.
A rádió hullámhosszán dalai eljutottak legeldugottabb falvainkig;
a tranzisztoros rádió megjelenésével a kivilágítatlan tanyavilágba is.
Ily módon azoknak isénekelt, akik az operaah'ázba soha el nem .jutottak. Az ötvenes évek közepét ől őrizzük felvételeit. Hetente hallható
volt érces, férfias hangja; nem csoda, hogy megismerték és megszerették.
Ezt a műfajt is szívesen ápolta, soha nem tagadta paraszti származását.
Külön büszke volt azokra a dalokra, melyeket még a szül ői házból hozott
magával.
,Nincs komoly. meg ilyen-olyan zene" — mondogatta többször is
a régi igazsáigót. „Csak jól és rosszul előadott zene van" — tette hozzá.
Nála csak egy lehet őség vala. A lehető legtermészetesebben el őadni
minden számot, melyet m űsorra tűztünk. A legegyszerűbb népdalban is
megtalálta azt a pontot — vagy :a dallamban, vagy a szövegben —,
amelyet ki tudott emelni.
Nyugdíjba vonulása után több ideje volt, szívesen bejárt népzenei
'szerkesztő ségünkbe. Ekkortájt szerveztük meg ünnepi hangversenyét
Negyvenöt éve énekelek címmel. Ekkor már fáradékonyabb volt. Be is
ismerte: nem volt könny ű a negyvenöt év a sz.ipadon. Azért még voltak
tervei. Kimérten, megfontoltan beszélt. Mély, érces hangja nem volt fáradt. Úgy tetszett, mintha mondataiból is zene szólna. Most is úgy cseng
vissza hangja, mint mikor a cselló legmélyebb húrján muzsikálnak.
Végakarata volt, hogy temetésen ne mondjanak búcsúbeszédeket.
Mikor e sorokat írom (és együtt elfogyasztott cukor nélküli kávék
keserű ízét érzem számban), döbbenek rá: talán azt is megtiltotta volna,
hogy róla szóljak. Csak érvelhetnék kifogása ellen, hogy sokkal többel
tartozunk neki. E néhány sor csak köszönet a .szalagtárban őrzött több
száz népdal- és nótafelvételért. Hiszem, hogy e sorokkal sok-sok rádióhallgatónk és más rajongója köszönetét is tolmácsolom.
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A nagy filmsiker Redl` ezredes életér ől aligha vált ki akkora érdekl ődést, mint több mint hetven év előtt maga a megtörtént eset az osztrák—magyar birodalomban. Csakhogy a purifikátori hajlamokkal b őven megáldott Egon Erwin Kisch nem egy szerencsétlen, megtévedt
ember lelki motívumait vizsgálta, amikor az öngyilkos vezérkari f őtiszt tragédiáját tárta a világ elé. Ő magát a • Monarchiát tette nevetségessé a világ el őtt. Azt a kikezdhetetlennek és romlatlannak beállítótt hatalmi gépezetet, amely akkor már keresztül-kasul korumpálódott
és magában hordta a pusztulás mérgeit. Nem abból lett világra szóló
botrány, hogy a homosze)duális tiszt hadi titkokat árult el, hanem hogy
egzaltált, megvesztegethet ő emberre bízták ezeket a titkokat. Az erkölcsi következtetéseket is a Ferenc József-i kor nagyhatalmi törekvéseinek kudarcából vonva le. • A nemi eltévelyedés ténye csak pikáns kísérőzenéje volt ennek a napvilágra került kudarcnak. Bécs éjszakai élete, amelyet Kisch oly jól ismert, mert benne élt, csak alkalmat adott
ennek a vak és süket hatalmi tébolynak a leleplezésére nemcsak Redl
ezredes bűnügyében, aki öngyilkosságba menekült, hanem egyéb közéleti botrányról szóló riportjának is. Els ő feltűnést keltő tudósítása egy
malöm leégéséről nem is azért volt érdekes, mert a tényeket ismertette, hanem mert a tények csupán ürügyül szolgáltak neki ahhoz,
hogy képzeletét szabadjára engedve a kenyér nélkül maradt munkásokról írjon, szinte költ ői hangon. -Kés őbb mégis megértette, hogy választania kell költészet és valóság között, s ő az utóbbit választotta.
De megint csak purifikáló szenvedélyét ől ösztönözve, miután bevallotta,
hogy valami leküzdhetetlen, dantei kíváncsiság tartja fogva, s evégből állandó olvasója az egyébként unalmas rend őri kőnyomatosnak. És
ott folytatja felfedezéseit egy magánnyomozó leleményével, ahol a rendőrség abbahagyta.
A Redl-ügyben a nyomozó hatóságok az öngyilkosság tényével befejezni vélték a maguk dolgát. És akkor lépett akcióba •Kisch. A „véletlent" híva segítségül, mint máskor is abban a meggy őz ődésében,
hogy véletlenek pedig nincsenek. Kedvenc futballcsapatának legjobb
játékosa hiányzott egy fontos mérk őzésen. Kischnek a vizslatermészete
összefüggést látott a futballista lakatoslegény és a Redl-ügy között.
Érezte, hogy nyomon van, a futballistát ugyanis egy Bécsb ől érkezett
bizottság rendelkezésére bocsátották szigorúan bizalmas feladattal. A
futballista nyitotta ki álkulccsal a prágai 8.' hadtest parancsnokának lakását és szekrényének fiókjait. A többt már nem maradhatott titokban
Kisch előtt.
Az áldozat minden bűnügyben háttérbe-szorul. Az a körülmény,
hogy Redl öngyilkos lett, a nagyvilág előtt is felmentette a felel ő sség
alól. Arulásának neon az Oka, hanem a tárgya 'keltett izgalmat az egész
birodalomban. S ezt lovagolta 'ki Egon Erwin Kiséh. A beteges hajlam
felfedésének kellett volna az • egyéni züllés területére terelnie a figyelmet. A homoszexualitás társadalmonkívülišégének eltakarni - a lényeget,
S ezt nem engedte Kisch. Ebben egyébként a kor- is- a segítségére sietett, a természetellenesség • salvus conductusával. Má viszont- már senkit
sem érdekel az akkori világszenzáció a Monarchia hadi titkaival, ha755

nem elsősorban a korunkban csaknem polgárjogot • kapott nemi elferdülés lélektani magyarázata. Az, ami hetven év el őtt tabu volt, s az,
aWni még ma is büntetend ő . Itt tér el a film Egon Erwin Kisch érdeklődésétől, s hozza el őtérbe a szerencsétlen Redl alakját. Igyekezetét az id ő érlelte raszkolnyikovi arányúvá, s az a körülmény, hogy a homoszexualitás miértjére ma sem kapott megnyugtató választ az érdeklődő . Már csak megfelelő művészi eszközök, s az egész kérdés emberivé tétele kellett, hogy a film, politikai tartalmát mélyen a háttérben hagyva, az örök humánum tükrében mutassa meg a témát.
A narkotikum korunk szerencsétlensége — állítja egy tanulmány,
amelynek tudós szerzője a világ minden baját ennek a szerencsétlenségnek tulajdonítja. Mintha -a háborúk is azért törtek volna ki, mert
az emberiség egyféle kábulatot keresett, a láthatatlan részeségnek azt
az állapotát, amelyben milliók tudtak lelkesedni a diktatúrákért. Ez a
valóságon túli mámor, ha ugyan elfogadható az elmélet hozzá, egy
új Freud megjelenését sürgetné. Amíg azonban ez az új tudomány
megjelenne, nyugodtan visszanézhetünk régmúlt korokra, amikor nem
voltak háborúk, diktátorok sem t űntek fel minduntalan a világpolitika színpadán, s a mámornak mégis valóságos kultusza volt. Bibliai
legendák szerint már Noé is úgy be tudott rúgni, hogy szemet vetett
saját leányaira, s a görög mitológia dionüszoszi örömei ugyancsak féktelen mámorba fulladtak. Keresett mámorba, sietnék hozzátenni, amely
lassan a visszatérés, s őt állandóság állapotát is gyakran jelentette. Csak
hát nem vették olyan tragikusan a dolgot, mint napjainkban, amikor
ez a keresett mámor már a serdül őkorúakban szedi áldozatainak tömegeit. Meglehet, hogy korunkban a kábítószerek is veszélyesebbek,
mint régen, amikor a költ ők oly jókedvűen írták bordalaikat, még azok
is, akik nemigen bírták a szeszt, s inkább tejet ittak, mint Pet őfi, aki a
bordalaival csak a kor irodalmi divatjának akart eleget tenni. Pedig
annak idején a világirodalom már 'meg sem elégedett a borral szerzett könnyű becsípettséggel, úgyhogy Verlaine kénytelen volt a komolyabb hatás kedvéért az abszint élvezetéhez folyamodni, Baudelaire pedig saját tapasztalatait sz űrte le híressé vált értekezésében az ópium
és a hasis mesterséges mennyországáról. Mi volt ehhez képest Vörösmarty depressziója, amelyben oly sötét keser űséggel ismételgette, hogy
nincsen remény, az ember sárkányfogvetemény ... Az irodalomtörténészek szerint a költ őnek oka volt a keser űségre a levert szabadságharc
után, míg francia kortársa ellenkez őleg egy győztes forradalmat köszönthetett lelkesen. Igaz, hogy ez a gy őzelem átmeneti volt, de hazáját legalább nem alázták meg utána úgy, mint a magyar költ őét.
Baudelaire inkább csak megjátszotta -a mámort, ha hinni lehet barátjának, Gautier-nek, aki együtt lakott vele a Pimodan hotelben, gyönyörű kokottok társaságában, akikhez hasonlóakat, mint írta, se véső , se ecset nem volt képes teremteni. Szerinte nemmámorban fogantak a költ ő híres, egzotikus tájakat idéz ő versei. Fiatalságának élményeiben élt az egzotikum, hosszú utazásainak váltakozó képei jelentek meg verseiben, úgyhogy Párizs fekete kéményei és füstös háztetői helyett a csodálatos indiai tengerre nyílt kilátása, vagy „némely
arany ragyogású partra, melyen egy maláji n ő karcsú alakja lépdel
könnyedén, s korsóval a fején Ezek a mámorgyanús képek azonban
végig ott maradnak Baudelaire költészetében. Ezekért és még vadabb
látomásaiért csodálta Edgar Poe-t, aki állítólag ugyancsak színjózanon
írta A hollót, a világirodalom máig legsötétebb tüzekkel izzó versét,
amelynek kiszámított hatását csak hideg elmével lehetett felfokozni.
Ne tévesszen hát meg senkit a tény, hogy az amerikai 'költ ő , aki Európában népszer űbb lett, mint saját hazájában, egy éjszaka, esküv ője
előtt egy nappal részegen , lefeküdt az országúton, ahol reggel megfagyva találták. A mámornak ez a clairvoyance-a azonban minden ellenkez ő
állítással szemben óriási szerepet játszott az irodalom és a m űvészet
alkotói között. Nálunk Krúdy Gyula nem lett volna az, aki lett, s aki~
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nek jelentő sége igazán csak világirodalmi távlatból mérhet ő, ha nem
egy bizonyosállandósult mámorban írja fátyolosan finom történeteit.
S enélkül aligha született volna meg Adynak nem egy, értelemmel fel
se fogható verse, amilyen például A fekete zongora, mert döbbenetes
erejét csak az idegzet reflexiója képes érzékelni. Nem szabad tehát
eddig ismeretlen átoknak tulajdonítani a ma annyira elterjedt kábító- és izgatószerek élvezetét. Vagy legalábbis meg kell várni, amíg irodalom- és művészettörténet meg nem világítja, milyen hatással volt a
mámor korunk alkotásaira.
Nem akarom elhinni, hogy a Mozart életét és m űvészetét bemutató
film példátlan sikere a rendez ő és a színészek érdeme lenne. Meggy őző désem, hogy a muzsikának legalább akkora, ha nem nagyobb szerepe
volt a film diadalmenetében Európa-szerte. Nem vagyok ért ője, csupán
élvezője a zenének, de közelebbi megismerkedésem folytán Mozart csodálatos zeneművészetével több mint harminc év el őtt a salzburgi ünnepi játékokon, ahol heteken át mintegy lerészegülve ett ől a muzsikától
szinte lelki katarzison mentem át, rám a muzsika hatása jóval nagyobb,
mint régen volt. S különben is az a leküzdhetetlen érzésem, hogy zenei
korban élünk. A rádió általános elterjedésével a zene mindenhova eljutott, alkalmat se keresve .az élvezetéhez, mert majdnem azt mondanám:
benne van a leveg őben, vele élünk, a legegyszer űbb embereket is megigézte s a kimondottan botfül űekkel se kivételt téve. De hát a muzsikát
nemcsak a kifinomult hallásúaknak találták fel. A fül csak közvetít ője a belőle áradó s a kedélyünket befolyásoló hangulatoknak és érzelmeknek, ritmust és dinamikát, olykor édes mélabút is élénken - felfogva.
Idegrendszerünket nem kevésbé igénybe véve természetesen. Különbség
csak jó és rossz muzsika között lehet, amiben a kritériumot kifinomult
ízlés, zenei kultúra, illetve érzékenység határozza meg.
Mégse merem feltételezni, hogy csak zeneért ők körében aratott sikert a film. A b űbájos romantikának is jócskán része lehetett benne
ebben a mi csöppet sem romantikus korunkban. S a mindenkor csodálatot kelt ő karriernek, amely Mozartnál már kicsi gyermekkorában
kezdő dött, amire Goethe meglehetős rosszallással gondolt vissza, sok
mindent e túlkorai sikerének tulajdonítva. Hétéves volt, amikor vásári
lármával felléptették, 1763-ban Frankfurtban, a kikiáltók szerint azzal,
hogy a legnagyobb mesterek zenem űveit fogja eljátszani heged űn, orgonán és bekötött szemmel zongorán, s tökéletes hallását bizonyítandó,
messziről megállapítja harang, óra és pohárcsengés hangjait. Talán el őbb
találta volna meg önmagát csodagyereliségének e túlhajtott interpretálási készsége nélkül, nem a küls ő, hanem a belülről megszólaló hangokra hallatva, amelyek majd kés őbb halhatatlanná teszik. Addig azonban
sok mindenen kellett keresztülmennie. Mozart sorsában azonban, mintha éppen a rossznak lett volna jót el őkészítő szerepe. Mert amennyiben
a bécsi, párizsi és londoni sikerei az el őadóművészt tökéletesítették a
nyolc-tíz éves kisfiúban, ugyanakkor megismerkedett az olasz muzsikával és teremt ő zsenijének felszabadítójával, Bachhal. A salzburgi érsek,
.akinek tizenhárom évesen mint hangversenymester a szolgálatában állt,
míntha épp azzal tett volna jót neki, hogy ridegen, szürke alkalmazottként kezelte, úgyhogy kénytelen volt nyakába venni a világot, s így barátkozik össze Haydnnal, hogy aztán majd a felvilágosodás nagy alakja,
II. József vegye pártfogásába, s bízza meg els ő nagy operájának, a Szöktetés a szerájbál megírására, míg nem sokkal utána a Figaro házasságában a felvilágosodás társadalmi ellentéteire is rávilágít vidám és könnyed
muzsikájának szellemével. Különben Mozartot tartják az els ő muzsikusnak, akinek műveiben az osztrák népi dallamkincs olasz zenei elemekkel elegy stílust alakított ki, ami leginkább a Don Juartban érezhet ő ,
hogy majd a Varázsfuvolával tegye fel a koronát életm űvére a minden
idők talán legnagyobb muzsikusa.
Aránylag fiatalon halt meg, mint Schubert és Weber is, s életéb ől
sem hiányzott a romantika, legalábbis ami a szerelmet illeti, amelyben
viszont temperamentuma népies megnyilvánulásoktól sem riadt vissza,
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úgyhogy szerelmes leveleiben a vaskos kiszólások sokáig nem voltak szalonképesek. A film annál hangsúlyozottabban ismétli őket szókimondó
korunkhoz ill ően.
Megint csak Goethét kell idéznünk; aki azt mondta a 35 éves korában meghalt Mozartról szólva, hogy aki küldetéssel született erre a
világra, addig él, amíg ennek a küldetésnek eleget nem tesz. S Mozart
csakugyan b őven kifejezte mindazt, amit csodálatos sorsa rábízott.
Szophoklész Étekrájával vendégszerepelt nemrég a ,mülhausi színház Belgrádban nagy sikerrel, ami élénken bizonyítja, hogy a, görög tragédiakölt ő még mindig aktuális. Az emberi jó és rossz összeütközése változatlanul ismétlő dik, azzal a különbséggel, hogy most nem az istenek
közvetlen beavatkozása vált ki konfliktusokat, mint az antik világban,
ami azonban korántsem jelenti, hogy istenek vagy legalábbis kisistenek
többé nincsenek. A magyar Bornemisza Péter úgy tette id őszerűvé négyszáz év előtt az Élekrát, hogy a zsarnokságot személyesítette meg benne
az istenek helyett abban a sötét feudális korban, amikor a földi hatalmak legalább oly könyörtelenül •bele tudtak szólni az emberek életébe,
mint az egykori istenek.
Szophoklésznek nem az Élekra a legjelentő sebb, legföljebb el őadás
szempontjából a leghálásabb drámája. Az Antigoné finomabb szövésű,
több lírával átitatott tragédia, míg az Oidipusz Kolónoszban a költő személyes vallomásával lesz hihet őbben emberi. Személy szerint Szophoklésznek nem lehetett panasza a sorsra: El őkelő, gazdag családból származott, sikere pedig els ő költői megszólalásától kezdve csaknem a haláláig megkülönböztető en emelte kortársai fölé; pedig azok sem akárkik
voltak: Aiszkhüloszt, aki id ősebb volt •nála, ő egy drámaversenyen - mégis
legyőzte, s a nála fiatalabb Euripidészt is, aki már arra is tekintettel volt,
hogy mi kell a közönségnek. Mert a színház az antik világban a legfontosabb polgári szükségletek közé tartozott. Periklész demokratikus vívmányaiban kapott helyet a szabad polgárok színházlátogatási joga, ami
által intézményesített igény lett a színpadi költészet, amelynek élvezetétől csak a rabszolgák voltak elzárva abban a magát demokratikusnak
nevezett athéni korban, 'hogy kicsit az ellentmondásra is rávilágítsunk.
A drámaköltők közötti versenyben • nem a tartalom játszott dönt ő szerepet, hanem a 'megírás m ű vészete: Ez 'a fart pour Vart elvét messze
megelőző szempont 'döntött mindig Szophoklész javára. Az Élekrát például mind a hármán megírták, alig valami különbséggel a szerepek között. Oresztész, a bosszúálló isten, Apollón parancsára' éppúgy megöli
anyját, Klütaimnésztrát az ő drámájában, mint' a másik kett őjében; ' s
nála is Élektra emelkedik a tisita erkölcs angyalaként a helyzet magaslatára,- akár á triász másik két tagjának m űvében. Viszont a párbeszédeiben sokkal több a feszültség, s a • várakozást felfokozó fojtott indulat,
úgyhogy a gyilkos' elégtétel befejezése -természetesebbnek hat. Szophoklész nem fosztja meg az isteneket végzetes hatalmuktól, s • ezzel menti fel
Oresztészt az anyagyilkosság vádja alól; közben a színpadi technikán is
változtatva, amennyiben két • színész helyett hármat • szerepeltet, s a minden.- fontos • jelenétet alaposan :felnagyító kórus létszámát is felemeli:
Az ÉZekra' két és fél évezred alatt számoš változáson ment keresztül. Először a koturnusról mondott le, ma viszont már frakkban és estélyi ruhában játsszák,— mintha semmi szükség se lenne korh űségre, hiszen a bűn és a bűnhő dés emberi és örök. Sokan 'újraírták, köztük Hofmannsthal, akinek szövegére Richard Strauss operát 'írt. A legfigyelemreméltóbb és leginkább mai •'Neilil átdolgozása, az Amerikai Élektra,
amelyben az ógörög mítosz elemei modern környezetben élednek újjá a
Maimon család- történetében evilági hitélességgel, miközben 'a 'végzet utalása mögött, mintha még ebben is ott • lenne valahol az isten, mégis
minden grand rguignol ellenére hátborzongatóan igaz és hihet ő. •
De nemcsak így újraköltve él tovább Szophoklész géniusza. Eredeti
műveivel minden drámai példa ősforrása ma is. !Élete diadalmas sikerei mellett sem volt zavartalan. Talán azért, mert túl sokáig élt, kilencvenéves is elmúlt, amikor meghalt, s abban a keser űségben volt része
élete utolsó szakaszában, hogy fia gyámság alá akarta' helyeztetni mint
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elmeháborodottat, mert öreg kora ellenére fiatal n őkkel szerelmeskedett.
Ám a bírák egyhangúlag felmentették, mert felolvasta akkor írt kardalát, az Oidipusz mondát újraköltve, ahogy vak koldusként bolyong leányába, Antigonéba karolva Kolónosz pacsirták énekét ől hangos mezején,
s ez volt a búcsú sikert ől, szerelemtől s az élettől is, mert nem sokkal
ezután meghalt.
A csonka Peer Gynt. Mert úgy látszik, bele kell tör ődnünk, hogy
ami az irodalomban és m űvészetben közkincs, az id őnként közpréda is
lehet. Színházi emberek és filmesek az utóbbi id őben ágy használnak fel
remekműveket, ahogy azt az ő művészetük éppen megkívánja. Minden
alkalmazkodási készség nélkül, egyszer űen a maguk törvényét követve.
Se szeri, se száma már a megkurtított, átalakított, lényegében megváltoztatott remekm űveknek. Most Peer Gynt került felére megrövidítve a
színházi közönség elé. Mintegy ízelít őt adva Ibsen ember- és világlátásából. Én sajnos vagy hála istennek nem láttam, s így csalódni se volt alkalmam az egyébként mindig teljességre törekv ő Ibsen csodálatos népi
játékának összefércelt részleteiben.
Ibsen gondolkodásának nagy kérdése erkölcsi természet ű : ember
és világ viszonyában keresve a megnyugtató választ jó és rossz felismerésére és elválasztására. E medd ő törekvésekben rejlik Ibsen vigasztalan
pesszimizmusa. Nincs zavartalan boldogság a földön, hirdeti minden
egyes drámája a reménytelenség igazságával, s talán csak a Peer Gynt
kivétel, minthogy abban a népmesék külön igazsága legalább átmeneti
örömökkel ajándékozza meg hősét.
Shakespeare a tragikum végzetességét építette drámáinak - középpontjába. Ibsen, mint a modern kor költ ője, a társadalmi viszonyokat
látja az emberi boldogulás legf őbb akadályának. Örök dilemmája: alkalmazkodni vagy szembeszállni? 'És e kett őssége elválaszthatatlanságában
rejlik drámai konfliktusainak titka. Ezzel fejezi ki Ibsen egyben a korszellemet is, amely ugyan forradalmi változásokkal megoldást is ígér
már, jogot és egyenl őséget még a nők emancipálódásával is, amiben azonban ő maga már nem tud hinni. Nála az ember mintegy elkerülhetetlenül önmaga elé áll a társadalomhoz való viszonyában, így aztán a
se vele, se nélküle állapotában végül is magára marad. Ez a tartós emberi állapót Ibsen drámáiban: a magány. Nóra éppoly magányos, mint
Brand, aki nem akar megalkudni és beletörődni a sorsába.
Peer Gynt elkerülhetetlen bukásában viszont hiányoznak a polgári
élet szürke s ezzel is prózai attributumai, mivel a mesevilág színesebb,
költőibb és csodáktól se mentes légköre még a tragikumot is valamilyen földöntúli szépségben oldja fel, s ezzel a vigasztaló szépséggel ad
értelmet az életnek.'
Ibsen nem volt forradalmár. De rokonszenvezett mindennel, ami a
kor társadalmi igazságtalanságai ellen fordult. És amíg látszólag éppen
ez a reális társadalomszemlélete vitte a forradalmak igazságai felé, így
a' porosz—dán háború tanulságaival, s a negyvennyolcas magyar szabadságharccal, amelyet versben üdvözölt, eleve magányos alkat lévén, önmaga vívódásainak h őse és áldozta lett. Már az a körülmény, hogy
félig hazátlan volt, hiszen élete jelent ős részét Norvégián kívül töltötte,
mintha még keményebbé fagyasztotta volna benne a magányt. Olyannyira, hogy kíméletlen társadalombíráló szatírája is keser ű monológ maradt. S • talán épp ezért tudta olyan éles szemmel h őseinek igazán változatos, a nevetségest ől a tragikusig terjed ő menazsériájában meglátni azokat a vonásokat, amelyeken semmiféle társadalmi rend se tudott volna
segíteni. És mintha mindezt mégis elfelejtette volna, mikor negyvenévesen és hazájától távol legkölt őibb művét Peer Gynt egyedülálló alakjával
a világ elé vitte. A nosztalgia vigasztalan líráján ,megszólaltatta azt a
reménytelenséget, amely egész .drámaköltészetének értelme és lényege
volt. Shakespeare tragédiáiban mindig van valami földöntúli, úgyhogy az
ember úgy nézheti, mintha istenek sorsába nyert volna bepillantást. Ibsen hidegen és könyörtelenül az ember felé fordítja a figyelmet és kiáltja a reménytelenség üzenetét. Azt a reménytelenséget, amely Solveig
dalával csak a mindenekfeletti szépségben tud feloldódni.
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JUNG KÁROLY

A GARABONCIÁS A MAGYAR ÉS HORVÁT
NÉPHAGYOMÁNYBAN
EGY HOSSZABB TANULMÁY VÁZLATA

Ha az ember hosszabb id ő óta foglalkozik a magyarság népi hiedelemvilágával, s alkalma nyílik arra is, hogy betekintsen az együttél ő és szomszédnépek hiedelemvilágába is, azt tapasztalja, hogy ez a sajátos etnológiai terület etnikai és országhatárokat nem ismerve mozaikkockák módjára egymásba és egymáshoz kapcsolódik, egymást kiegészíti, értelmezi.
Ezek az egymás mellé és egymásba kapcsolódó mozakkockák — nagyobb
területen szemlélve — végül is az összefügg ő kelet-közép-európai, illet őleg európai népi hiedelemvilág körvonalait engedik megsejteni, azt az
összetett világot, amelyet az indoeurópai tradíció mellett az európai
finnugor népek hagyományvilága is színez. A 'magyarság népi hiedelemvilága tehát szerves része Európa, s persze els ősorban Kelet-Európa népi
hiedelemvilágának, a mai tudományosság már messze maga mögött tudja azokat a romantkus elképzeléseket, amelyek szerint népi hagyományvilágunk társtalan a földrésznek ezen a felén, s minden népmesénk, mondánk vagy proverbiumunk a Kelet, vagyis Ázsia gondolkodásmódját, évezredes hiedelmeit •örökítette át erre a másik kontinensre. A gondolkodó néprajztudomány tehát óvatosabban fogalmaz; a komparativika, vagyis
az egybevet ő kutatás eszközeit és eredményeit felhasználva veszi újra
górcső alá az egyes kérdésköröket, aminek aztán az lesz az eredménye,
hogy az irodalomban feldolgozottnak vagy megoldottnak hitt problémák
kapcsán is van, s minden bizonnyal a jöv őben is lesz mondanivalója. S
ez így is jó. A jugoszláviai magyar néprajztudomány is megtette már
az első lépéseket ezen az úton.
A magyarság, európai honfoglalása és megtelepedése óta állandó
kontaktusban áll a környez ő népekkel, s ez a kapcsolat természetszer űen nyomokat hagyott egész m űveltségén, ideértve népi hagyományvilágát
is. Számunkra különös jelent őségűek a magyarság és a környez ő szlávság hosszú évszázadok óta folyamatos m űveltségi kapcsolatai, amelyeknek feltárásában és értelmezésében a jugoszláviai magyar tudományosság jelentő s eredményeket könyvelhet el. Az alább következ ő kérdésfelvetés is hozzájárulás kíván lenni a magyar—délszláv néprajzi komparativika elmélyítéséhez.
A magyar népi hiedelemvilág természetfeletti lényei közt kiemelkedő helyet • foglal el a garabonciás vagy garabonciás diák. A táltossal,
lidérccel, boszorkánnyal, tudományosokkal együtt hiedelemközlések, hiedelemtörténetek, valamint hiedelemmondák h őse, olyan hős, akit napjainkban is emlegetnek még az id ősebbek. Összefoglaló igénnyel el őször
Ipolyi Arnold foglalkozott vele a múlt század derekán megjelent nevezetes művében, a Magyar Mythologiában, de adataink ennél jóval korábbiak. Ezt az a tény is bizonyítani látszik, hogy Munkátsy János, a XIX.
század elejének színpadi szerz ője Garabonciás diák címmel igen sikeres
„tüneményes vígjátékot" alkotott az 1830-as években, amelyet számos
városban ,játszottak. Ennek ellenére a m ű nyomtatásban sohasem látott
napvilágot. A kor egymást követ ő babonairtó könyvecskéi is sorban megemlékeznek a garabonciásról, persze nem olyan szempontból, ahogy az a
mai folkloristákat érdekli, hanem csalóként emlegetik, aki a hiszékeny
népeket megtéveszti, mert többek között azt ígérgeti nekik, hogy es őt
tud csinálni akkor, amikor aszályos id őben sehogyan sem akarnak megnyílni az ég csatornái. Ipolyi után aztán a garabonciás a magyar és
európai folklorisztika érdekl ődési körébe is bekerült, mert egy nemzetközi tekintélyű folyóirat, az Archiv für slavische Philologie hasábjain vita
kerekedett e figura eredete és hovatartozása kapcsán. Mint a kés őbbi760

ekben majd utalunk rá, ez a vita igen tanulságos volt a kor néprajzi
kontaktológiájának el ő mozdítása útján, de a garabonciás kérdését nem
oldotta meg. Mielő tt azonban az összehasonlító mozzanatokat vennénk
vizsgálat alá, vessünk egy pillantást a magyar garabonciásra, tekintsük
át legfontosabb tulajdonságait, amit ma tud róla a kutatás.
A garabonciás a táltos mellett a magyar népi hiedelemvilág legfontosabb időjárás-rendez ője. A megfogalmazás az irodalomból származik, a hiedelemvilág letéteményese, a nép így sohasem emlegeti. Hogy
jobban megismerhessük, jellemzésében néhány követelménynek eleget
kell tennünk. Tudnunk kell, hagy hogy lesz valakib ől garabonciás, milyen emberek a garabonciások, s miben merül ki tevékenységük.
A magyar nyelvterület legnagyobb részén úgy tartják, hogy a testi
rendellenességgel: foggal, fölös ujjal született csecsem őkből lesznek a
'táltosok és a garabonciások. A táltost azért említjük itt, mert tulajdonságai és tevékenysége — legalábbis a magyar nyelvterületen — igen sok
tekintetben azonos vagy hasonló. Ha tehát a csecsem őnek születésekor
már foga volt (néha hármas fogsort emlegetnek az adatközl ők), akkor
a hagyományos népi műveltségű közösségben már tudják, hogy garabonciás született, akit világra jötte feladatok elvégzésére predesztinálta,
:s akire nagyon kell vigyázni.. A hiedelem úgytartja, hogy az ilyen garabonciásjelölteket hét vagy tizennégy éves korukban elragadják a másik
garabonciások, s ilyenkor nyernek beavatást a garabonciásságba. Számos
hiedelemmonda szól a hét- vagy tizennégy éves korukban elragadott gyerekekről, akik tudták (s másoknak el is mondták), hogy eljönnek értsük,
s aztán vagy visszajönnek, vagy pedig örökre elt űnnek. A jugoszláviai
magyarság körében is lejegyzett mondaszövegek szerint is a garabonciásjelölt ilyenkor megverekszik a másik garabonciással, s ha ő bizonyul
erősebbnek, akkor visszatér, ha pedig nem, akkor nem látják többé.
A garabonciás ilyenkor fehér bikává változik, az ellenséges garabonciás pedig feketévé, s b ősz fwjata.tással öss1ecsapnak. A garabonciásjelölt a viadal el őtt mindig arra kérte az embereket, hogy segítsenek
neki a +viadaUban: vasvillával üssék a fekete bika kiskörmét. Szép mondák szólnak a győ ztesen visszatér ő jelöltről, aki ekkor már igazi garabonciás lett, is aki győzelmével megmentette a saját közösségét; azzal,
hogy legyőzte a másik ,garabonciást, megszerezte a jó id őt: a napfényt
és a szükséges es őt a maga faluja számára. Ugyanajkkor viszont a környékben valahol elverte a határt a jég: a gy őztes garabonciásnak olyan
ereje lett, hogy másfelé terelte a jégverést.
Már ebb ől is látható (tehát, hogy a magyar garabonciás valóban
időjárás-rendez ő hatalommal rendelkezik a népi hiedelemvilágban, oda
küldi a jégesőt, hova akarja.
A garabonciás hallgatag, magába vonuló ember, akit a közösség
tisztelt ugyan, de félt is t őle. Ha valahol felbukkant, csak tejet vagy
aliudittejet kért, s ha nem adtak neki, akkor bosszút forralt: a fösvény
gazda birtokát elverte a jég, a környéken azonban sütött a nap. Egyes
történetek arról szólnak, hogy helyenként könyvet is láttak a garabonciásnál, amelyet ha fölütött, oda röpült, ahová akart, s ha illend ően megvendégelték, hálája jeléül akkora darab sz őlőtmegkapált, mint másik
három.
Ezek lennének tehát a magyar garabonciásfigura legalapvet őbb jellemzői, amelyekről ma a kutatás tud. Az elmondottakon kívül egyéb adatok is szólnak róla, ezek azonban korántsem oly mértékben elterjedtek,
mint az elmondottak. Ipaolyi idéz olyan adatokat, hogy a garabonciás
varázskönyve segítségével kiolvassa a mocsárban lakozó sáxikányt, kantárt vet rá, s a hátán lovagolva száguld a világban, jéges őt bocsátva a
fösvény emberekre. Ugyancsak Ipolyinál +oTvashattók azok az adatok,
hogy a garabonciás nem születik, hanem tanulja a mesterségét. Tizenhárom iskolát .végez valahol a tengeren túl, s úgy szerzi meg tudományát.
Ipolyi ugyan emleget m űvében bizonyos környező lehetséges párhuzamokat, egy szóval sem beszél azonban arról, hogy a garabonciás
figurája a magyarság t őszomszédságában, a kajhorvát területen is meg761

van, s nagyon sok tekintetben azonos tulajdonságokat mutat. Vatroslav
Jagić tette közzé azt a híres tanulmányt, amelyben az európai néprajz
figyelmét felhívta a horvát grabancijaš dijak figurájára, s egy tekintélyes
szövegkorpusz mellékelésévelrögtön be is mutatta azt a figurát a kajhorvát néphagyományban. Jagi ć hallomásbóltudott ugyan a magyar garabonciásról, magyarul azonban nem tudván a szövegekkel nem ismerkedett meg. Lássuk hát, hogy a horvát grabancijaš ,dijak milyen hiedelemlény, mik a jellemz ői.
A horvát garabonciás alapvet ő jellemzője, hogy tudományát - nem
születésével nyeri el,tehát ebben az esetben nem egyfajta predesztinációról van szó, mint a magyar garabonciásszövegek túlnyomó többségében.
A horvát garabonciás a tud.émányát tanulja, nem tizenkét iskolát végez,
mint a régmúlt századok klerikusainak szinte mindegyike, hanem tizenhármat. így tesz tehát szert arra a képességre, hogy a túlvilági hatalmakkal' kapcsolatba lépjen, és parancsoljon is nekik. A horvát .garabonciás egyáltalán nem magába vonuló, aszociális, a társadalomból kirekesztett figura, hanem általában fiatal egyházfi, aki ott él a nép között,
s a közösség tagjai csak akkor szereznek tudomást hatalmáról és képességeiről, amikor véletlenül látják tevékenysége közben, vágy meglesik.
Ez •a figura tehát egyfajta varázsló vagy mágus, amir ől látszik, hogy a
magyar ,garab:onciástól — azonos vonásai ellenére — különbözik. Közös
vonásnak számítanak azok a jellemz ők, amelyék a horvát szövegekben
is felbukkannak: a grabancijaš dijak is szakadt köntösben járja a világot, ugyancsak tejet vagy aludttejet kér, s ugyancsak bosszúálló természetű; ha a kérésének nem tesznek eleget: jéges őt bocsát a fösvényeikre.
A varázskönyv itt is megterhelt, a grabancijaš .ugyancsak ennek segítségével imádkozza aki a sárkányt a tóból. Bár a magyar garabonciás szöveigek is emlegetnek sárkányt, korántsem olyan következetességgel teszik,
mint a horvát garabonciásmondák.
Különösen fontos az a mozzanat, hogy a viaskodás motívuma a horvát szövegekben nem. fordul el ő . Bár mindkét figura viharhozó és viharűző, tehát id őjárásrendező 'szerepében a legismertebb, úgy t űnik, ezen
a ponton is elágaznak egymáštól. Fontos viszont, hogy a viaskodás —
tehát a magyar népi hiedelemvilágban igen ismert táltos —, illet őleg
garabonciášviasikodás — a horvát néphagyományban másik hiedelemfigurához kapcsolódva ugyancsak megvan. Ezen a helyen csak utalhatunk
rá, hogy a szlavóniai mogutok, s :a tengermellé:ken, különösen ÉszakDalmáciában és Isztriában a krsnikek egyik alapvet ő tevékenysége az
egymással való küzdelem, s a küzdelem kimenetelét ől függ aztán (akárCsak a magyar garabonciások esetében), hogy az adott mikroterület <általában falu) határát vagy tölgyfaerdeit milyen id őjárás szolgálja, -vagyis
milyen lesz a gabona, i.].letve makktermés. Már e néhány közbevetett
adat alapján Is szembet űnő, hogy a magyar népi hiedelemvilág alapvet ő
fontosságú figuráit és tevékenységüket milyen szoros szálak f űzik a környező népek — adott esetben a horvátok — hasonló hiedelemfiguráihoz;
olyan témáról van tehát szó, amelyet az egybevet ő folklórkutatásnak
előbb-utóbb mindenképpen meg kell vizsgálnia.
Miután vázlatszer űen utaltunk a magyar és horvát garabonciás
legjellemzőbb tulajdonságaira, tekintsük át nagy vonalakban e két. figura összefüggésének kérdését is. Hadd tegyük hozzá azonban el őre, hogy
ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálata napjainkban sem 'zárult még
le, tehát látszólagos feldolgozottsága ellenére .a jöv ő koamparatistáinak
is lesz még mondanivalójuk err ől a kérdéskörről.
A kutatás már a múlt század végén elvetette a tudós püspök, Ipolyi elképzeléseit a garabonciás magyar őspapi mivoltáról. A Szóból kikövetkeztetett „fekete bonc", vagyis ősmagyar áldozópap elmélete •:ma
már mindössze tudománvtörténeati kuriózum, s már a századvégen jelentkezett néhány kutató, aki mai szemmel is helyes lkiindulópontról vizsgálta a kérdést. Ennek a helyes útnak azonban az volt az el őfeltétele;
hogy 1877-ben megjelenjen Jagi ć már említett cikke a ,délszláv .garabon762

ciásmondákról. Nagyon valószín ű , hogy ha- ez a fontos tanulmány a maga idejében •neiri németül jelenik meg, hanem horvátul, elkerülte' volna
a magyar néprajzi filológia figyelmét. .
A maga „tájékozatlanságában" Jagi ć tanulmánya éppen olyan nagy=
vonalúan tér napirendre a grabancijaš magyar párhuzamai -fölörtt, mint
ahogy Ipolyinak nem volt tudomása a horvát szövegekr ől. Jagić nem
ismerve a magyar mondaszövegeket — els ő sorban nyelvészeti adatok
alapján vélte úgy, hogy a szót és a mondaszüžsét is •a magyarok a horvátoktól vették át, a horvátokhoz pedig minden bizonnyal 'É'szak-Olaszországból kerülhetett, mivel az egyik :mondaszöveg szó isz+erint is . utal
arra, hogy a garabonciás Bolognában végez tizenhárom iskolát,. (Olaszországot és Bolognát egyetlen magyar garabonciásszöveg sem emlegeti.)
Jagić tudta, hogy a XVI. század elejét ől a 'híres olasz egyetemi városban
közös magyar=horvát kollégium létezett, a -Collégium Hungairioo-Illiricum, s mivel a horvát garabonciás,mondált • kizárólag fiatal ltlerikusokát
emlegetnek garabonciásként, logikusnak találta az összefüggést egyrészt
a tizenhárom iskola, másrészt az .olasz város, harmadrészt a magyar és
a horvát adatok között. A grabancijaš szót až olasz gram.anzi:a szóra'vezette le, amely ,fekete mágiát jelent, s ezzel ki is kerekedett egy jól megalapozottnak hitt hipotézis, amely az elnevezést és a jellemz őket földrajzilag is olasz—horvát--magyar relációban -képzelte • el. Ez a feltevés a
horvát folklorisztikában olyan jól tartotta és tartja. magát,. hogy minden
egyéb elképzelés elfelejt ődött, bár ilyen is volt, nem beszélve 'arról, hogy
a magyar kutatás eredményeir ől a -horvát folklórisztika -gyakorlatilag
semmit sem tud, -az egyetlen Asbóth Oszkár-féle német nyelv ű tanulmány
kivételével, amely 1880-ban . jelent meg Ja,gi ć .híres , iszl.avisrta folyóiraté=
nak hasábjain. •
Mai szemmel nézve is fontosak azok a feltevések, amelyeket `Lázár
Béla fogalmazott meg az induló Ethnographia els ő évfolyamának hasáb
jóin. (5 ismerte mindkét állá.spontott, s . emellett betekintése volt a • német néphagyamá.nyba is, ami -- mint látni fogjuk — fontosnak bizonyult.. -Ő -figyelmeztet-te a néprajzosok-at el őször arra, hogy agarabonciás kérdését a moderiz összehasonlító mitológia• fényében kell vizsgálni;
mert így válik világossá, hogy a garabonciás-ok vándorló idiákók voltak,
akik egyetemre menésük közben faluról falura vándoroltak, s b űvészkedéssel ejtették át a tanulatlan falusi lakosságot. Mai ismereteink fényé-ben ez a teória kissé leegyszerűsített, ennek ellenére azonban tovább
visszhangzik ,például a Cármina Burana címen -isimert középkori diákgyűjtemény utószavában a .legújabb kiadásokban -is: „Jobb híján ördögöt űzték, varázsoltak, •gyógyítottak, es őt jósoíta'k, • ha kellett ; - de boszszúból akár szárazságot is. Igy jött létre a környez ő népek s a magyar
nép körében is a »garabonciás diák« titokzatos és költ ői alakja, aki. rongyos fekete köpenyben jelenik .még, .bottal jár, tejet, tojást..vagy kenyeret kér. Ha ;azoban szűken mérik vagy éppenséggel niegtagadj.ált • .az. ado
mányt,. haragosan elt űnik, s ,rövidesen az égen jelenik meg sárkányháton, fekete köpenye szétterül 'a felh őkön, s fekete; nyitott- könyvéb ől .vihart és jéges őt odvas a földre.
Aki a magyar garabonciás alakját összekapcsolta a táltos figurájában is jelen levő motívumokkal, az a magyar néprajzban Róheim Géza
volt. Ő még úgy látta a századel őn, hogy a népi hiedelemvilág a szláv eredetű garabonciásra mintegy átvitte a táltoshagyomány fakuló tulajdonságait, -tehát a garabonciásban legalább két m űveltségi réteg tradicionális
elemei maradtak a XX. századra. Ezt az elméletet kés őbb Holló Domokos
mondta újra, majd az ötvenes években a boldog emlékezet ű Diószegi Vilmos fejlesztette monográfiányi terjedelm űvé. Ami azonban a horvát hagyománnyal való összefüggéseket illeti, néhány újabb hipotézis kivételével
— itt Pais Dezs ő érdeke-s elképzeléseire gondolunk — a kérdés megoldása nem mozdult tovább.
A horvát kutatás, mint említettük, alapjában véve Jagi ć elképzelései-t visszhangozza szinte napjainkig, bár közben megjelent néhány más,
dolgozat, amelyről tökéletesen megfeledkeztek. Marcel Vida čić pl. 1913-ban
.
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tett közzé egy igen terjedelmes és érdekes tanulmányt, amelyben a magyar, horvát és román tradíció garabonciásait elemzi (a románban azt
a figurát soloanonarn:ak hívják), s olyan megállapításokat tesz ebben,
amelyek sok pontban eltérnek a Jagi ć által megállapítottól. Igen fontos
Vidačić tanulmánvána.k az a szakasza, amelyben els ősorban a német
fahrende Schülerek kérdésköréb ől kiindulva azt a feltevést fejti Ici, hogy
az egész garabonciás problematika összehasonlító vizsgálatának kiindulópontját nem olasz, hanem német nyelvterületen kell keresni. Ugyancsak
nem elhanyagolható az a megállapítása, amelyet az akkor ismerretes mondaanyag egybevető vizsgálata alapján fejtett ki: eszerint a legteljesebb
szövegek a magyar hagyományban találhatók, a kajborv:át anyag ugyan.
Csak gazdag, de a magyarnál kevesebb ,motívumból építkezik, s végül a
román ,solamonárokat említi, amelyek ilyen szempontból a legegyszer űbbek. Végs ő konklúziója az, hogy a garabonciás figurája a reformáció
elterjedésiével került át német területr ől a magyarba, onnan pedig szétágazott a magyar és román nyelvterület irányába. Sajnos:, magyarul Vidačić sem tudott, s ily módon ő is csak a magyar garabonciás anyag
német fordításaira hagyatkozhatott. Vázlatosan ismertetett hipotézise
alapján valószínűleg érthető , hogy :a horvát folklorisztika miért feledkezett meg róla.
Végül meg 'kell említeni Holló Domokos nevét, aki a harmincas erek
elején bölcsészdoktorált a garabonciás kérdéséb ől, s áttekintette az addig ismert közléseket és irodalmat. Horvátul ő sem tudott, tehát tudományos szempontból kissé túl merész a megállapítása, hogy a horvátok
vették át a garabonciást a magyar hagyományból, s mindezt csupán
eléggé bizonytalan nyelvészeti adatokkal támasztotta alá.
Zárva ezt a vázlatos - elmefuttatást, elmondhatjuk, hogy a kérdés a
jelen pillanatban is alapos áttekintést igényel, mert elég arra utalnunk,
hagy a garabonciással való foglalkozás néhány hónapja Fis újabbnál újabb
adatok felfedezésével járt, néhány olyan nyelvészeti adatot sikerült
ugyanis előásnunk a jugoszláv filológia (könyvészetileg feldolgozatlan)
süllyesztőjéből, amely erősen megkérdő jelezi a vitathatatlannak hitt olasz
eredetet, s úgy látszik, egyre valószín űbbé teszi Marcel Vida čić föntebb
ismertetett hipotézisének he:lyénval.óságát. E vizsgálat másik nagy tanulšága az volt, hogy egyrészt a magyar folklorisztika nem ismeri a szomszédos horvát folklorisztika eredményeit, másrészt pedig a horvát foklorisztika ugyanúgy nem ismeri magyar társtudománya vívmányait. I đt
most nem utalunk részletesen arra, hogy a horvát folklorisztika saját
irodalmát sem vette még számba, s ami a legszomorúbb, mind ez idáig
nem létezett egy alaposabb bibliográfiai áttekintés sem a garabonciás
kérdésről.
A magyar és a horvát garabonciás vizsgálata tehát minden tekintetiben tanulságosnak bizonyult, s remélni szeretnénk, hogy a kérdéskörrő l tervezett hat-hét íves kismonográfiánk az itt ismertetett vázlatos
áttekintésnél nagyobb apparátussal és meggy őző bben fogja bizonyítani az
ilyen vizsgálatok indokoltságát és fontosságát Kelet-Közép-Európának
ezen a részén

'ilhangzott 1986. szeptember 26-án Kishegyesen a Csépe-emléknapon.
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ALKOTÓM ŰHELY
THOMKA BEÁTA

A FÉLELEM TERE
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : POE EDGAiR*

„Mindnyájan érezzük azt, hogy futunik, égünk, ellobbanunk s egy pont,
folytatás, szálló nyílvessz ő vagyunk a kezdet és a vég között, de az élet
félelmét csak egy lángész és egy szívbeteg fejezheti. ki oly igazán, mint
ahogy Poe kifejezte, meglátta és átélte. Senki esem tudott így félni."
Egyéni alkatnak, érzékenységnek, világélménynek rokonsága, közelsége
nélkül aligha válhatott volna oly bens ő élménnyé Kosztolányi számára
Edgar Allan Poe művészete, mint amilyenre korai esszéje és a nagy
versek fordításai alapján következtethetünk. Poe születésének százádik
évfordulója külsőleg ürügy csupán arra, hogy e különös jelenségre, jelenésre, alakra s írásmódjára reflektáljon, hisz ugyanebben a jegyzetben
mélységesen ironikus megjegyzést tesz az efféle jubilálások alkalmaira.
A szellemi., érzelmi, lelki köt ődések, mint a művészek és művek továbbélésének előfeltételei, vagy kibontakoznak, vagy nem, az id őtávlat ellenére is elevenek, vagy átmenetileg, esetleg végleg árnyékban maradnak,
mesterséges élesztgetésük azonban mindenkoron medd ő .
A magyar századelő művészei, a szimbolista .affinitás kisfejez ői és a
szimbolista formanyelv kihordói feltételezhet ően mélyebb indítékok nyomán emelték magukhoz Poe világát. „Akkor sem évfordulónál és jegyzetek vagy könyvek mellett, hanem éj jel, egymagunkban— írja Kosztolányi.
— .Ha hosszu udvarokon bódorogtunk, ijeszt ő tűzf alak alatt és egyszerre
szemünkbe villant fönn valamelyik emelet holdfényes ablaka. Ha félni
kezdtünk. Ha sLrtunk. Ha egy kis koszorús húgunkat temettük. Akkor gondoltunk rá. Ilyen boszorkányos estéken hajolt fölénk szelíden és bánatosan az ő poézise. Nevermore ..." Kosztolányin kívül Tóth Árpád, Szabó Lő rinc s e korszakból mindenekelőtt Babits teszik végérvényesen
irodalmunk tartozékává Poe költészetét és prózam űvészetét. Hogy nem
csak e fordítások tartósítják az iránta tanúsított érzékenységet, azt költészetük korai szakaszán kívül a Cholnokyak prózája, Csáth novellisztikája s többek között egy 1917-ben megjelent prózaantológia, az Éjfél
is igen sok rímelő tematikus és motivikus elemmel nyomatékosítja. A
tízes évek magyar irodalmában uralkodó képek, jelképek katalógusa
nemcsak Poe művészi világának sok központi képzetét és szimbólumát
tartalmazza, hanem a romantika s az európai szimbolizmus tengelyében
álló motívumok sorát is. A Bálint Aladár válogatásában megjelent antológia alcíme Magyar írók misztikus novellái. Di.véky József metszetei
kiegészítik s egyben az illusztráláson túl er ősítik azontörekvések hatását, melyeket az el őszót író Kosztol:anyi foglal össze. A természetszer űen
felmerülő kérdésre, hogy mi módon ívelhet át a középkorból a romantika közvetítésével a misztikum ebbe a századba, melyet óhatatlanul a
ráció századának hihettek már a legelején is, Kosztolányi egyértelm ű
választ ad. Cousint idézi: „A miszticizmus az emberi ész kétségbeeséséből folyó cselekedet", majd megállapítja:: „Boldog korokban nincsenek
misztikusok."
A Hét, 1909.
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A huszadik század eleji „misztikus" `téma-leltára, szimbó>lúm-szótára irodalomnak és képz őművészetnek párhuzamait a képi-nyelvi dekorativitás, b;izarrsiág, atmoszferikus-érzéki felfokozottság, ;a fantasztikum, a folklórmotívumok vagy a mitológiai emblémák terén rajzolja
ki, ;ám egy asszociatív vonal mentén olyan m űalkotások elidézésére is
alkalmas, melyek történetileg visszafelé, illetve id őben előrehaladva is
egymás mellé kívánkoznak. Megkísérlek néhány jellemz őnek tűnő elemet
kiragadni az idézett Kosztolányi-esszéb ől: hosszú udvarok; ijeszt ő tűzfalak, felragyogó emeleti ablak, boszorkányos este. Az antológia címe
É j f é1, a novellák visszatérő , címekkel is kiemelt motívumai a halál,
halott város, álom. A mitologikusfolklór-elemeket, mint amilyen a varázsló, a lidérc, a fekete kutya/a halál kutyája, a halott kedves látogatása, a korabeli novellisztika és költészet oly gyakori motívumait, melyek
Csáthtól Kaffkáig, Karinthyt ől Lovikig, Heltaii.g, Babitstól Adyig felbukkannak, ebben az összefüggésben nem érinteném. Egyetlen motívum-tömb
mellett szeretnék a továbbiakban elid őzni, melyeket szoros összetartozásban érzékelhetünk, ha időben kissé. el őre- s visszaingázunk s így Iszemgéljük alakulását. Az éjfél, a kísértetek órája, az• •éjszaka, a sötétség, a
kihaltság esszenciálisan egymásra utalt a lélekállapottal, a szellemi és
idegi túlérzékenységgel, a személyiséget, az Ént mindazon „kísértéseknek" kitévő hajlandósággal, Melyet agondolkodásnak, észlelésnek, befogadásnak és kifejezésnek olyan teljességre törekvése jellemez, mint a
romantika vagy a szimbolizmus m űvészetében. Az éjfél tehát nem
csupán hangulati tényez ő , hatáselem, babonás képzeteket idéz ő mozzanat,
hanem egy par excellence kézség, ráhangoltság, is teljes sebezhet őség,
az érzéki, szellemi és ;,szellemi" megkísérthet őség jelképe.
• A félelem óráját azonban több évszázadra visszamen ően a félelem
terévé változtatja át m űvészi képzelet. Caspar David Friedrich romos
rajzai, delejes fény ű, kiürített tájai mellett az említett költ ők épület-,
utca-, város-, .kert-képzeteire gonddlhatunk, mindazokra a Ni. C. Escher,
de Chirico, Magritte nevével jelzett üres terekre, melyek azonosítható
vagy azonosíthatatlan napszakjaiktól, megállapzíthatá vagy megállapíthatatlan fényforrásaiktól függetlenül. az ürességgel .képesek megidézni és
jelképezni a félelem óráját, a magányt,. a kilátástalanságot, a kétségbeesést. Ilyen értelmezési lehet őséget és jelentéssugalmakat tartalmaz Williaxn ,Degouve de Nuncques Világtalan avagy a rózsaszínű ház (1892)
című képe és René Magritte • La bonne aventure (1939) című «festménye
is. De Nuncouas m űve egyébként a m űvészettörténészek szerint Magritte
A fény esti birodalma című képériek forrása. A Világtalan ház szerzőjét
Poe Az Usher ház vége című elbeszélése ihleti s alapélményei közé —
mint Kosztolányinál is — Maeterlinck, Verhaeren m űvei tartoznak még.
A Világtalan ház egy sötét háttérb ől kiragyogó riiarancsas-vöröses, kivilágított házrészlet rajza. •Aszimmetrikusan kettéosztott kép. egyik térfele
tehát majdnem fekete, amásik izzóan sugárzó. A sötét ablakkeretekb ől
citromsárga fény . ragyog. • E három -sárgán fényl ő ablak párjaként egy
alig kivehető ,épületnek egy kicsiny ablaka világol még mintegy ellensúlyozva a világos ablakok/sötét felületek ellentétét. A kép kontrasztja
és. ,tökéletes abszurditása mégsem -e látszólagos egyensúlyon áll vagy
bukik, - hanem azon a nem - létező fényforráson, mely egy meghatározhatiatlan- pontból, forrásból magára a vöröses házra vetül. Az egész ház
tündöklik, ám nemcsak belüról,•hanem az irracionális 'küls ő fényforrásból következően teljes egészében is. A narancsos-citromos sárga fényt,
úgy érezzük, maga a ház ontja magából valamiféle rejtény, titok, nem
ismert, erőforrás hatására. Mintha - belsővé vált volna a külső fényforrás,
hisz a .külső tér ,sötétjét semmiféle isugár. át nem szeli: maga a ház rejtélyes; maga a ház izzik, tüzesedik át a sötét, árnyakkal telt éjszakában.
.
Az ; Usher-ház vége? A Magritte-kép is házat; házsort ábrázol. Az
időpont szintén esti, éjjeli. Éjféli? A koromfekete épületek • hátterében
Kosztolányi Kék gyászának egére emlékeztet ően kékes fénnyel dereng az
éjszaka. A kontraszt itt nem a fekete—vörösesnarancsszín ellentétéb ől,
hanem az épületre telepedett feketeség s az égbolt kékesszürkéjéb ől
-

-

766

adódik. A gyermekrajzok egyszer űségét sugalló épületrajzon is vannak
narancsos fényt árasztó ablakok, melyeken azonban áttetszenek a házak
mögött álló fák ágai. A Világtalan háztól eltérően a tébolyító, éjféli
átváltozás nem a rejtélyesen kivilágított ház s a sötétes háttér ellentété
b ől bontakozik ki, hanem egy észrevétlen felcserélés eredménye. A megfogyatkozott hold sárgája s a csillagok ugyanis nem az égbolton, hanem
a sötét házfalakon ragyognak fel. A fent s a lent, az éj s a nap, a sötétség és fény, az értelemszer ű és az irracionális cserélt itt helyet? Mi az,
ami átváltoztatta, megcserélte, áthelyezte a térfeleket? Mi az, aminek
következtében e két pontos, térbelileg tökéletesen szituált, higgadt vonalvezetésű kép delejessé lesz, félelmet áraszt, érzések, eszmék, társítások
sorát ösztönzi? Mi vonzza oly tartósan a szemlél őt s miért fejthet ő fel
rejtélyük oly nehézkesen? • Miért nem csak látványi élmények kiváltói?
A lehetséges válaszok egyikéért ismét ahhoz az élménykörhöz kell
folyamodnunk, mely látomásait és kivételesen pontos történeteit meghatározza. Poe Usher háza, melyet Babits csodálatos fordításában olvasunk,
több szempontból is összegezése annak az átvitelnek, melyet e mostani
írás a félelem tere/ideje és a lelki-szellemi-érzéki mozzanatok — tárgyunk
szempontjából reprezentatív kapcsolata — között feltételez. „Nem tudom,
hogy történt, de az épület megpillantására elviselhetetlen szomorúság
járta át szellememet." A továbbiakban, miel őtt még az elbeszélő megkezdené a történet közlését s a bonyodalmak részletes kifejezését, említést tesz az el őtte „nyúló látvány" s a kedély tökéletes nyomottságának
az összefüggéséről, arról, hogyan „fogadja a lélek a pusztaság vagy
borzalom legkomorabb természeti képeit". „Valami jegesség volt, valami
süllyedő , émelyedő érzése a szívnek, valami könyörtelen zordsága a gondolatnak, amit a fantázia semmiféle ösztökélése nem tudott szárnyalásra
sarkantyúzni. Mi volt az — s megálltam a gondolatra —, an.i volt az,
ami úgy felzaklatta idegeimet, mialatt az Usher-házat szemléltem?" Kedély, szív, gondolat, fantázia: e 'sarkalatos tényez ők állapotáról tökéletesen vall a ház képe, rajza, története. Állapotukat kimerít ően sűríti magában s egyben sugarazza magából.
Az Usher,ház a félelem tere, mint ahogyan az Kosztolányi Kék
gvá's.zának éjszakai kertje, Csáth varázslójának kertje, de Nuncques Világtalan háza, Magritte Szép kalandjának házsora, Babits örök folyosója,
végtelen portikuszai, téli tájai, Ady volt erdői és ó-nádasai, domb-kerítéses síkjai, melyek a zártságnak vagy éppen a végtelen nyitottságnak a
térbeliségével a jel, a kép, a jelkép töménységével mutatják fel nem
térbeli, nem képszer ű, hanem eredendően egzisztenciális tartalmaikat. A
térbeliség valamennyinél id őbeliségre vált vissza, e tartalmakat a múlt
s a jövő síkjaira transzponálja, vagy éppen a pillanatnyi érzés/megérzés áttekin+thetetl'en bozontjaként érzékelteti. E motívumok és szimbólumok képek és metaforák rekonstruálhatatlanul sokrét ű hagyományát,
jelentések sokaságát aktualizálják s egyben b ővítik, gazdagítják. Az
életélmények ekképpen kivetül ő formáihoz való kötődés s a tőlük való
elrugaszkodás, a kifejezés mint újrafogalmazás és a kifejezés mint egyszeriség örök hullámmozgásában e korszak m űvészei s ennek a kors.áknak a Kosztolányija legalább annyi archaikus képpel/térrel/jelképpel tartja izgalomban main olvasóját, mint amennyi új elrendezésű és jelentésű képpel, tér-szimbólummal bővíti a ~llétélménvt közvetítő poétikaieszközök tárházát. A századel ő „misztikus" lelkei és
művészei - legalább olyan intenzitással sürgetik a mai megértési és értelmezési kísérleteket. mint a maguk idejében a romantika ,misztikusai".
Ahogyan ők tagadták a folyamatosság megszakadását, úgy kell — el őbb
vagy utóbb — rád'öbbenn'ünk arra a >gyakran félelmetesnek t űnő folyamatosságra, mely mai fogékonyságunkat az övékével rokonítja. A saját
hagyomány megválasztását Kosztolányi szerint sem az évfordulók befolyásolják. A századelő .párbeszéde Poe-val a szürrealisták Lautréam.ontnal folytatott dialógusára emlékeztet. A mi századvégünk sejtései és
továbbgondolásra késztet ő megérzései esetében, úgy t űnik, ahhoz kell
fordulnunk, amit Kosztolányi korunkról s a boldogtalanság összefüggéséről mondott.
-
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GUELMINO SÁNDOR

INFORMATÍVE - A HUSZADIK BITEFRŐ L
Önmagamat, írásom fajsúlyát és terjedelmét mentegetve készülök ennek
az informatív cikknek a lejegyzéséhez, hiszen az el őbbi évek gyakorlatától
eltérő en az olvasónak most nem nyújthatok analitikus fesztiváli körképet,
csupán a jubiláló BITEF-m űsornak szeletkéjét ismertethetem, azt is meglehető sen szubjektív aspektusból, lévén, hogy nem komparálhatom a teljes programmal. Ennek oka, hogy az el őadásoknak mindössze egy hányadát
láthattam. A magyarázat pedig munkaszervezetem adminisztrációjának
kényelmes ráér ő sségében keresendő, ami miatt hosszú id ő után először
produkciók egész sorához nem tudtam belép őjegyet szerezni. Olvasóinkat,
természetszer űen, ez érdekli legkevésbé, mégis úgy gondoltam, egy abszolút informatívnak szánt, s ezért e helyen rendhagyónak t űnő beszámoló
mellé talán nem fölösleges, ha nem is használati utasítást, de a körülményekre vonatkozó eligazítást közzétenni.
A továbbiakban tudni illik, hogy a huszadik, jubileumi program iránt
egyébként is felfokozott érdekl ődés nyilvánult meg, amely azonban inkább
szólt az ünnepi elvárásoknak, mint a felvonultatott min őségnek, ahogy
ez fesztiválzáráskor konstatálható volt. Már régebbi gyakorlatunk, hogy
tallózunk a repertoárban, vizsgálgatjuk jó el őre, mit kellene okvetlenül
megnézni és el ő zetes információink alapján mely színházi 'élményeket fogjuk nélkülözni. Nos, idei kényszerhelyzetben, amikor alig néhány el őadáshoz kaptam belép ő t (főleg a kevésbé izgalmasakra), s vagy sikerült a
tolongó tömeggel besodródnom a színházba, vagy nem, további szándékos
rostálással lemondtam a szabadkai Madách kommentárokról és az újvidéki
Koštanáról, mert ezeket már hónapokkal el őbb a premieren láttam, akkor
írtam is róluk. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, s e helyt okvetlenül
megemlítendő, hogy a nemzetközi színházi fesztivál történetében. el őször
szerepelt m űsorán két vajdasági el őadás, ráadásul, az eddigi gyakorlattói
eltérően — a szabadkai esetében — nem a színház vendégszerepelt, hanem
a nemes BITEF-közönség jött el helybe, az el őadás specifikus helyszínére,
amire a risti ći 'koncepció is ráépül.
A 20. BITEF affirmatív alcímét — A lényeg színháza
szokás szerint
Mira Trailović és Jovan Cirilov indokolta, bár az el őző évek tanúsága
mutatja, hogy csak nagy ritkán sikerül egy-egy válogatás esszenciáját, közös formajegyeit, egy periódus színházi vonulatát, szegmentumáénak bels ő
megfeleléseit egyértelm űen és minden előadásra kiterjeszthetően pontosítani. Visszatekintve a fesztivál megtett útjára, nosztalgiával elegy büszkeséggel írják, hogy: „Amikor húsz esztend ővel ezelőtt megszületett az új
színházi törekvések belgrádi nemzetközi fesztiváljának megalapítására vonatkozó ötlet, ki gondolta volna, hogy az elképzelés valóban megvalósul
és a rendezvény, íme, két évtizeden át fennáll. Id őközben megannyi háború
robbant ki és fejez ődött be, kormányokat választottak és döntöttek meg,
a legkülönbözőbb mozgalmak keletkeztek és sz űntek meg, mibennünk pedig, akik gyakran készeknek mutatkozunk — vagy legalábbis ezt hisszük
magunkról —, hogy valamibe belekezdjünk és aztán gyorsan abbahagyjuk,
továbbra is él az 'elképzelés a világszínház újdonságainak egybegy űjtéséről.
Abban az időben, a hatvanas évek végén, nálunk és a nagyvilágban egyaránt fesztiválok sorát alapították, de többségük ma már nem létezik
többé, mi több, a nevüket is elfelejtettük. A BITEF, úgy látszik, jó id őben
és jó helyen született. Olyan ország f ővárosában alapították, melynek sok
barátja van a világ m űvészeinek körében. Reménykedve tekintettek a színházi Belgrádra abban az id őben, amikor a világ új társadalmi gondolatokat
fogalmazott meg, a színházm űvészetben pedig új kifejez ő eszközök teremtődtek. A nagy reménykedések id őszaka volt ez. A világ színháza e
két évtizedben évadról évadra változott, de oly módon, hogy semmi sem
tű nt el örökre és visszahozhatatlanul, semmi se történt hiába, hanem
-

—

768

beleépült azoknak m űvészetébe, akik kés őbb érkeztek. Lehet őségeitől függően a BITEF igyekezett követni ezeket a változásokat, s bár nem sikerült
minden nagy és jelent ős elő adást elhoznia, nem hiányzott m űsoráról az
eltelt húsz év egyetlen nagy horderej ű mozgalma, jelent ős színházi tendencija sem. A BITEF történései lecsapódtak a fesztivált követ ő művészek
és nézők tapasztalatában, ebb ől táplálkozik jelenleg a hazai és a világ
színházainak többsége. Mindenb ől kifolyólag Belgrád a világ színházi térképén olyan helyet jelent, mely a modern színházm űvészet nagy kalandjának vibrációit sugározza. Végezetül, a huszadik BITEF alcíméül fesztiváQunk állandó látogatójának, a nagy színházi elméletírónak, Jan Kottnak kifejezését választottuk, s ez — a lényeg színháza. Ma már úgy t űnik számunkra, az elmúlt két évtizedben a BITEF valójában csak kutatott a lényeg színháza után."
Nehéz volna konkrétan kimutatni, mely el őadások milyen lényeget
hordoztak magukban, • a jubileumi program milyen társadalmi, m űvészeti
lényeg megragadására készült összességben, hol a színház lényege és az
élet lényegét mely el őadások közvetítették; ugyanakkor könnyen lehetne
kötekedni ezzel a szalagcímmel, hiszen a tétel fordítottja a lényegtelenséget
hangsúlyozná a fesztivál eddigi történetében, ami szintén messze volna az
igazságtól.
Valójában az általam látott el őadások stílus és formapróbálkozások
tekintetében, de a globálisfelosztást figyelembe véve is két irányba mutattak: a verbális színház és asszociatív színház felé. El őbbi a drámai
szöveg köré rendezi meg játékát, utóbbi önállósuló színpadi jelek, kifejez ő
eszközök révén kíván érzelmeket, olykor gondolatokat közölni. Nem áll
szándékunkban értékkülönbséget tenni a kett ő között, ahogy a képz őművészetben megvan a helye a figuratív és nonfiguratív m űvészetnek is, ezenkívül mindkét színházfajta releváns m űvészi eredményeket tud felmutatni,
a befogadó affinitásától függ, melyiket érzi magához közelebb állónak,
a szövegközpontú és a médium lehet őségeit gyakran csak díszít ő elemként
alkalmazó teátrumot vagy az újteatralizmus mozgásból, fényb ől, színekb ől,
emberi testb ől építkez ő , önnön lényegét kínáló színházváltozatot, továbbsarkítva, néha pusztán a látványt, az irracionalitást. Az el őbbi színházfajtát
példázza Oleg Jefremov Sirály-rendezése vagy Ingmar Bergman Júlia kisasszony-tolmácsolása, az utóbbi színház hatásos érvét pedig a ljubljanai
Giledališ če Sester Scipion Nasice társulata meg Eugenio Barba Oxyrhyncus evangéliuma mondta ki ezen a BITEF-en.
Mire Jefremov el őadása a moszkvai M űvész Színházzal Belgrádba
jutott, a több évvel ezel őtti bemutató óta meglehet ősen kihűlt, szétesett.
Csehovval kapcsolatos, ma már túlhaladható el őítéletünk, hogy az orosz
színház az ő autentikus megszólaltatója, ezúttal sem hitelesíthet ő , mint
ahogy Efrosz Cseresznyéskertje is értelmezési egyenetlenségeket tartalmazott. A Sirállyal is viszonyítani szerettünk volna. Nemcsak a valós legenda
szította érdekl ő désünket, hogy ebben a színházban vitték sikerre a százada fordulón Csehov els ő nagyszabású darabját, hanem hogy a sok olvasat
között talál-e magának a rendez ő olyan újat, ami a nyolcvanas években
méltó a Művész Színház hagyományaihoz s egyidej űleg megfelelteti vele
a kort, amiben élünk. Jefremov azonban egyetlen meghatározó ötletet visz
végbe, amikor az egész el őadás tengelyébe azt a klasszicizáló stílusú nyári
színpadot állítja, ahol Nyina színészn ői tehetsége elő ször szikrázik fel. Ezt
követően. minden szerepl ő itt éli át életének dönt ő •mozzanatait, a hangsúlyt érdemlő jelenetek ezen a színpadon játszódnak, mintegy szuggerálva
a csetlő -botló életek színpadiasságát, talán állandó szerepjátszásukat is.
Egy rendező i ötlet azonban még nem koncepció, az ebb ől sarjasztott el őadás a teljes csehovi problematikát nem viselheti el. Jefremovnak más
gondolata viszont nem akadt, mi több a részletmegoldások is bizonytalanok, a szerepértelmezések épp a kulcsfiguráknál, Treplyovnál és Trigorinnál meglehető sen tisztázatlanok, számos kérd ő jel marad bennünk. Az el őadás helyenkénti konvencionálisságának tudható be alkalmasint, hogy a
játék hosszú percekig leül, lomha és unalmas. Így hát az új színházi törekvéseket prezentáló BITEF eme vonulatában a Sirály szegett szárnyú,
izgalommentes jelenség volt.
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Az idei nagydíjat, várhatóan, Ingmar Bergman vitte el. „Olyan nagy
port kavartak fel körülötte, a fesztivál egész ideje alatt várták személyes
érkezését, Belgrád meg akarta koronázni világhírét — bosszankodott egyik
ismert rendez őnk a fesztivál után, majd epésen hozzáf űzte: — Bergman
csinálhatott volna akármit, ő kapja a díjat; ehhez ismerni kell mentalitásunkat, sznobizmusunkat. A díj nem Bergmannak, a zs űritagoknak kellett,
hogy öregkorukban is mesélhessék a Srpska kafanában." Komolyabbra
fordítva a szót, Strindberg naturalista szomorújátékát, a Júlia kisasszonyt,
a főképp filmjeiről ismert svéd rendez ő a stockholmi Királyi Színházban
újnaturalizmusba ojtott pszichológiai drámaként állította színre. Az, hogy
valamelyes stilizálás is kitapintható az egyes részletmegoldásokban, nem
töri meg az egységes képet, inkább egy átgondolt, következetes el őadásépítkezés alkalmi habarcsa. A párhuzamosan történ ő ellentétes mozgások
pontos rajza, a kisasszony lesüllyedése és •a lakáj látszólagos felemelkedése, Bergman részér ől első sorban a biztos kez ű színészvezetésben nyilvánul
meg. Precíz, kidolgozott el őadással találkoztunk, nem többel. Az egykori
zajos BITEF-produkciók után a fesztiál lehiggadását, a nagy színházi kalandok után a hullámok nélküli révbe való visszatérést jelezte a bergmani
előadás megkoszorúzása.
Az avantgárd kihasználhatatlan lehet ő ségeire három esztend őn át az
önmisztifikálástól se visszaretten ő ljubljanai „dühös fiatalok" figyelmeztettek és egységes „retrográd" jelz ővel ellátott előadásaikkal kívánták
megújítani színházukat, megújhodásra bírni a hazai színjátszást. 'Látvány
tekintetében idei produkciójuk, a Keresztelés a Trigláv lábánál című az
utóbbi évtized legleny űgözőbb élménye. Kifinomult koreográfiájuk, jeleneteik struktúrája, színe, atmoszférája a vizualitás csodája — akkor is,
ha egyesek fanyalognak felette, hogy ismert, let űnt színházi elemekb ől
tervezték őket. Zene és kép egymást támogató impozáns egységére törekednek, s bár a vezérideát csak sejteni lehet mindvégig, önérvény ű színházat teremtenek, mely gyakran szabadjára engedi a néz ő képzettársításait.
A Gledališče Sester Scipion Nasicének ezt az el őadását úgy kell nézni,
ahogy az ember a zenét hallgatja, belefeledkezve, és önmaga számára felfedni, megfejteni, mit jelent számára. Még akkor is, ha központi ideája
szerint egész emberiséget érint ő sorskérdéseket szándékozik a maga sajátos eszközeivel, szöveg nélkül, a mozgás, a pantomim, a jelenetkonstrukciók, a fényszórás, az álomszer űség, a „magyarázó" zene audiovizuális hatásával közvetíteni.
Eugenio Barba, az egykori Grotowski-tanítvány és jelenleg a dániai
Holstebróban székel ő Odin Teatret már vendégszerepelt egyszer a
BITEF-en, mostani el őadása azonban lényegesen érettebb, átgondoltabb,
mint a főleg külsőségekre törekv ő „Come! and the Day Will be Ours"
volt annak idején. Színházi laboratóriumában csakugyan kif őztek valami
merőben újat, a rituális és a misztikus színház varázsitalát. Az örök Messiás-várás történelmi fragmentumait jeleníti meg, miközben a gonosz,
az emberi Rossz a fegyverek uralmára döbbent rá. Hatásos, érzelmi töltésű jelenetei ennek a színháztípusnak továbbra is helyet követelnek a
nap alatt. Az Oxyrhyncus evangéliuma összefüggő történet híján a fenyegetettség érzetére, az atmoszférateremtésre koncentrál, smiközben a számunkra ismeretlen nyelven elöl, hátul, oldalt — vörös függönnyel lezárt
térben — folyik az előadás, a két szemközti tribünre ültetett közönség a
deszkapadlószer ű, középen húzódó játékszínen keresztül egymást bámulhatja, akár valami tükörben, önnönmagát, akir ől, akinek brutalitásáról,
.Lélekvesztésér ől, romlott szenvedélyeir ől az előadás beszél.
Információszeletnek a BITEF-r ől ennyi is elég. Tény, hogy a jubileumi műsor izgalmasabb el őadásai az újteatralizmus, az asszociatív színház produkciói voltak, nagydíját mégis klasszikus felfogású színházi el őadás vitte eP_, amely se avantgárd, se színházmegváltó, se kísérleti, se
bitefes nem volt. Ki érti?
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CSORDÁS MIHÁLY

GROTESZK- ÉS ABSZURDSORT Ű Z
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ ÖRKÉNY-BEMUTATÓJÁRÓL

Örkény István Forgatókönyve újvidéki előadásának a néz ője a dráma
és a bel őle készült produkció kapcsán is gondolkodóba esik: ki mindenkinél olvasta és látta az emberi sorsok ilyenfajta megjelenítését? Mert
hogy találkozott vele néhányszor már, ahhoz kétsége sem fér, csupán
az emlékeket kell a memória portörl őjével megtisztogatni, kiemelni a
távoli vagy közelebbi múlt ködéb őil... S előtte áll a sok cirkusz-dráma,
-előadás, közöttük Herceg János m űvével, amelyet ugyanez a színház
mutatott be néhány éve sikerrel. Ennyire közkedvelt lenne hát a kifejezésnek ez a módja: a cirkusz porondját megtenni a zajló élet színterévé ; ;a bohócok groteszk játékába rejteni az élet nagy cselekedeteit?!
Csakhogy amikor felfejteni próbáljuk az eseményekt ől zsúfolt történet mozaikjainak -varrásait, rájövünk, hogy az egyik mellé nem a
térben és időben hozzá • illő került a keletkezés pillanatában, a másik
pedig szinte önmagában áll, lyukakkal körülvéve. Örkény úgy mesélt
hát drámiát'lan drámájában, hogy nemigen ügyelt sem az események
időrendi sorrendjére, sem tényszer űségükre: ;asszociációi szabadon csaponganak, képzelete sólyomként szárnyal.
Nehéz hát . ebből az anyagból színpadszer ű, jó előadást gyúrnia
Ljubisa Georgievszki vendégrendez őnek, habár a feladat tagadhatatlanul vonzó és izgató: a jelenkori magyar irodalom egyik eminens alakját megszólaltatni Jugoszláviában, éppen most, amikor világszerlte nagy
az érdeklődés a magyarországi szín- és filmm űvészet iránt. A darabot
még érdekesebbé teszi, hogy a magyar történelemnek a második világháború utáni eseményeir ől, tehát egyik legújabb korszakáról szól bátor
hangon. De .dalán éppen az ábrázolt id őszak, viszonylagos közelsége miatt
a szerző tartózkodik még a konkrétumoktól. Maga is így vall készül ő
drámájáról 197,8-ban: „ ... egy olyan pörr ől van aszó, amelyet az emberiségnek a történelem folyamán többször nyílt alkalma szenved őként átélnie, vagy akár csak néz őként, kortársként szemmel kísérnie. A dráma
valóságtartalmát megtörtént esetekb ől merítettem, de nem konkrét eseményekről számolok be, hanem a pörök mechanizmusáról, a vádlók,
a bírók és főleg a vádlottak lélektanáról."
Sükösd Mihály találóan jegyezte meg err ől a. műről: „A Forgatókönyvre áll igazán a közhely: hogy annyi olvasata lehetséges, ahány
olvasója. Ezt a sokértelm ű olvasatot inkább a Forgatókönyv szándékoltan tekervényes alaprajza írja el ő ... A Forgatókönyvnek úgy van szerkezete, hogy nincs ..."
Sokszorosan áttételes, megfoghatatlan és meghatározhatatlan dráma
színpadra vitelére vállalkozott hát a neves szkopjei rendez ő. Csahogy
miként Ljubisa Georgievszki igen !sokat kíván tudni ia. magyar rtörténelerrinek arról a szakaszáról, amelyr ől a mű beszél, akként a közönség is legalább sejteni szeretné: kiket is lát tulajdonképpen az Újvidéki
Színházban, a megjelenített id őszak mely hőseit és antihőseit személyesítik meg a színészek?! Csupán annyit tudhatunk meg, hogy a koncepciós pereik korába jutottunk vissza, amikor ártatlan emberek feje
hullik le úgy, hogy az áldozat maga kéri halálos ítéletét. Két barát
sorsa elevenedik meg a szemünk el őtt, s közben egy cirkuszi mutatványnak vagyunk a tanúi.
A cirkusz porondján kelnek életre a történelem eseményei. bohócok intézik a világ sorsát, bohóckodás az egész élet — mondja Örkény
István tömören. „A Forgatókönyv — cirkuszdráma. A cirkusz, a memézs
mint az emberi élet színtere, létformáink problémáinak s űrített kifejezésére alkalmas helyszíne, a clown mint a m űvész önarcképe és korunk
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egyik archetípusa ... a cirkusz az emberi létnek ez az ősi játéktere,
porondja — lehet romantikus díszlet, totális látvány, a diszharmónia
és az eltorzult valóság képi megjelenítési formája, lehet zsákutca és
menedék, vagy akár :a kivetettség ellen való tiltakozás, a m űvész és
a'társadalom 'meg{bolnlatt viszonyának több síikú tükröz ődése is" —
jellemzi Földes Anna az Örkény-féle színházat.
Filmet is látunk közben, amelyet a szerepl ők által kifeszített vászonra vetítenek. A morbid képek mintegy illusztrálják a dráma eseményeit, segítenek közelebb jutni bennünket hozzájuk, támaszt nyújtanak megértésükhöz.
Mivel a rendező nem tartja szükségesnek válaszolni a saját maga
által feltett kérdésekre, rövidesen megértjük, hogy csak az események
hátterében zajló lelki történések ábrázolására vállalkozik itt. Ez persze még áttételesebbé teszi Örkény különben is elvont szövegét.
Az az érzésünk hát, hogy Ljubisa Georgievszki és az újvidéki társulat neim bankózott meg teljes egészében 'Örkény nagyon nehéz és bonyolult, ugyanakkor a színpadtól is meglehet ősen idegen szövegével.
Azzal, hogy csak bizonyos vonatkozásaiban jelenítették meg, lényegében
felemás munkát végeztek. Am valamivel pótolták ezt a mulasztásukat:
valóságos groteszk- és abszurdsortüzet árasztottak a közönségre.
Nem egy jól sikerült jelenet +szrii,l+etdett így 'meg ebb ől a szándékában és igényeiben sok másiknál különb, éppen csak végs ő eredményeiben a saját lehetőségeiig fel nem ér ő produkcióban. Viszont mások igen
hasonlítanak egyik-másak nagy belgrádi vagy zágrábi el őadás részleteire.
A színészek nem egyforma intenzitással vesznek részt a játékban:
egyes részekben inkább 'szerepükre találnak, másokban viszont kiesnek
belőle, s 'tanácstalanul ténferegnek a színpaaZdon.
Ljubisa Georgievszki túlzottan fontos szerepet ad el őadásában a
m'i'mikának, s amikor ezt indítja játékba, minden más történést leállít
a színpadon. Produkciója így eléggé vontatottá, némely jelenetében unalmassá is válik.
A 'darabban Ferenczi Jen ő nyújtja a legjobb alakítást, noha még
ő sem tudJja következetesen végigvezetni a váltakozószínvonalú jelenetsoron a főhős, Barabás Ádám figuráját.
Megragadóan szuggesztív a 'darabban Romhányi Ibi, Barabás édesanyjának szerepében. Öt zavarja a legkevésbé a m ű stílusában észkelhető egyenetlenség.
Soltis Lajos Mestere igazi sokarcú figura, mézes-mázos bajkever ő,
s a 'történelemnek 'sok alakját képzelhetjük a b őrébe. A színész sok
színnel formálja meg, bár néhányszor percekre kiesik szerepéb ől.
Miodrag Tabački díszletei jelzéseikkel funkcionálisak: az összevisszaságot, a káoszt szimbolizálják. Anna Atanackovi ć jelmezei a groteszk és abszurd felhangjait er ősítik fel.

Örkény István: FORGATÓKÖNYV (dráma). Rendezte: Ljubisa Georgievszki. Szereplők: Ferenczi Jen ő (Barabás Ádám), Romhányi Ibi (özvegy id ősb. Barabás Ádámné, az
édesanyja), Soltis Lajos (a Mester), Ábrahám Irén (Sztella, a partnern ője), Bakota Árpád
(Misi bohóc), Pásthy Mátyás (Novotni), Fischer Várady Hajnalka (Nádasi Piri, lektor),
Venczel Valentin (Marosi újságíró), Ladik Katalin (Littkéné), Banka Gabriella (virágáruslány). Fellépnek még Soltis Ő szike és Soltis Lehel. Díszlettervez ő : Miodrag Taba čki. Jelmeztervez ő : Anna Atanackovi ć . Zenei munkatárs: Hercenber Aleksandar. Mozgáskompozíció:
Ivan Klemenc. Producens: Szilágyi Nándor. Bemutató: 1986. október 18-án, szombaton,
az Újvidéki Színház nagyszínpadán.
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SZELLEMI HÍDVERÉS
Lőkös István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Fried István: Kelet és Közép Európa között.
Gondolat, Budapest, 1986.
-

-

A magyar irodalom kelet-közép-európai s ezen belüli jugoszláv szellemi
kapcsolatainak kutatása igen nagy hagyományokra tekinthet vissza, a
két világháború között, illetve a felszabadulás utáni korszakból most
csak Pável Ágoston, Angyal Endre, I3adrovics László ós Csuka Zoltán
nevét említeném. Ennek a kapcsolattörténeti-komparati.sztikai kutató
munkának a jelenben is meglehetősen széles bázisa van Magyarországon:
a budapesti, szegedi, debreceni és pécsi egyetemen, különböz ő akadémiai
kutatóintézetekben (legújabban például a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének Kelet-európai Osztályán), Illetve olyan
tudósok között, mint Vujicsics D. Sztoján, Sztepánov Predrág, Bor Kálmán, Póth István, Spiró György, Lőkös István és Fried Iistván, akik valamennyien alapvet ő tanulmányok egész sorában adtak képet a magyar
és a délszláv irodalom kapcsolatairól. Közülük most L őkös Istvánmak
és Fried Istvánnak jelent meg új tanulmánykötete, mindkett ő új lendületet ad a kapcsolattörténeti kutatásoknak s számos új eredménnyel teszi
gazdagabbá a közös múlt Ismeretét.
Lőkös István mögött egyformán jelentékeny tanári .és irodalomtörténet-írói múlt áll: a debreceni egyetemen szerzett magyar—orosz szakos
tanári diplomát s 1958 óta publikál szlavisztikai, illetve magyar irodalomtörténeti tárgyú tanulmányokat. Munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-európai Irodalmak Tanszéki Kutatócsoportjának,
hosszabb idő n át tanított az egri Tanárképz ő Főiskolán, jelenleg a debreceni egyetemen oktat kelet-európai összehasonlító irodalomtörténetet. 1974.ben jelent meg els ő, Hidak jegyében című tanulmánykötete,
ebben ,Miróslav Krleža munkásságával, Ady költészetének délszláv recepciójával, a második világháború és az antifasiszta ellenállási mozgalmak
szépirodalmi tükrözésével foglalkozott a többi között. Azóta befejezte
ésmegvédte Krleža életm űvéről képet adó kandidátusi értekezését —
remélhet őleg ez a munkája is hamarosan eljut a nyilvánosság elé. Új,
terjedelmes tanulmánykötete, amely a Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok címét viseli, elsősorban filológiai kutatómunkájának eredményeit mutatja be.
Ez a kutatómunka igen szerteágazó és gazdag, nemcsak megbízhatóan alapos, hanem izgalmas is. Voltaképpen négy nagyobb témakörbe
oszthatnók a kötet írásait. Az els ő témakörben a magyar irodalom-,
illetve művelő déstörténetidolgozatok foglallnlak helyet, olyan írások, amelyeik elsősorban Lőkös István Iszül ővárosárLak, Egernek a kulturális hagyományait, művelődésformáló szerepét vizsgálják. Igy gazdag forrásanyagra támaszkodó írásokat olvasunk Dayka Gábor egri éveir ől, Kazinczy
Ferenc 1831-es Dayka-kiadásának korabeli fogadtatásáról, Pápay Sámuel
egri irodalomtudományi előadásairól, illetve Eger kétnyelv ű — magyar
és szerb — írófiának, Vitkovics Mihálynak a. munkasságáról, s ez utóbbi
nemcsak a kiváló reformkori író és irodalomszervez ő tevékenységét idézi
elénk, hanem a mult század eleji Eger szerb szórványlakosságának
életét. is.
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A kötet írásainak második körét a jugoszláv népek irodalmával
foglalkozó kisebb-nagyobb tanulmányok adják, közöttük is els ősorrban
a Miroszláv K,rleža munkásságát elemz ő művek, így az a rendkívül érdekes írás, amely a Glembay-ciklus magyar vonatkozású élményanyagát mutatja be. Lőkös István fontos feladatra hívja fel a figyelmet,
midőn az „egyes Krleža-m űvek közvetlen magyar élményanyagának" filológiai feldolgozását sürgeti. E munka keretében egyel őre két elbeszélés
— a Temetés Terézvárott és a Krizsovec Iván — magyar vonatkozásainak
vizsgálatára vállalkozik. E vizsgálatok során igazolja, hogy a .Temetés
Terézvárott című novella színhelye Pécs, ahová az írét kadétiskolai emlékei fűzték, s motívumról motívumra mutatja ki a történet jeillegzetesen
pécsi vonatkozásrendszerét, amely ntem ,csak a színhelyet, hanem a szereplők nagy részét és a cselekményanyagot is átfogja. Hasonló módszerességgel fejti fel a Krizsovec Iván című elbeszélés magyar vonatkozású
motívumait: ezek a dualizmus korának magyar—horvát politikai kapcsolatait, illetve ellentéteit mutatják be. A Krleža m űveiben található magyar vonatkozások elemzése kés őbb is visszatér: .Bari ILmrének a horvát
íróról készült könyvét ismertetve a Zászlók című nagyregény magyar
szerepl őinek „személyazonosságáról" tesz említést, s Csuka Zoltán nyomán állapíthatja meg, hogy a regényben szerepl ő Erdélyi professzor Jászi
Oszkárral, Borongay Anna pedig Lesznai Annával azonos, s őt a polgári
radikális mozgalom Huszadik Század cím ű .társadalomtudományi folyóirata is 'szerepet kap Huszadik Század Zászlói címen. A Krleža-tanulmányok tematilkája azonban még ennél is szélesebb körben mozog: L őkös
Zstván alapos szöveg- és szerkezetelemzéssel mutatja be a tér és az id ő
funkcióját a Krizsovec Iván című elbeszélésben, s számos adalék felsorakoztatásával ábrázolja Krleža drámáinak magyar színházi recepcióját.
A Krleža-tanulmányokat egy sor jugoszláv 'író — közöttük Jakov
Ignjatovi ć, Borislav Stankovi ć , Miloš Crnjanski és Mihaito Lalić — portréja, a két világháború. közötti jugoszláv irodalom történetének rövid
foglalata, illetve a jugoszláv fiatal irodalom életének vázlata követi.
Majd a tanulmánykötet harmadik nagy érdekl ődési körének jeleként
egy igen alapos és terjedelmes — csaknem száz nyomtatott lapot kitev ő
= összefoglalás következik, amely A jugoszláv népek irodalmának fogadtatása Magyarországon 1945-től napjainkig címet viseli: ez a részletez ő
kép meggyőzően igazolja azt a rendkívüli érdekl ődést, amely elsősorban
a műfordítás révén — de a filológiai munka által is — a magyar szellemi életben megnyilvánult a szerb, a horvát, a szlovén és a macedón
irodalom iránt.
Végül a szerz ő negyedik nagyobb érdekl ődési körének megfelel ően
— A szellemi hídverés jegyében fejezetcímmel — egy csokor tanulmány,
illetve jegyzet ad képet a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok alakulásáról, például Ady Endre kelet-európai s ezen belül szerb irodalmi összeköttetéseir ől, Kosztolányi Dezső és Veljko Petrović ,;üzenetváltásáról",
illetve a vajdasági magyar irodalom néhány alkotó egyéniségér ől és a
magyar—jugoszláv szellemi kapcsolatok szervez őiről, így Csuka Zoltánról,
Bori Imréről és Fehér Ferencr ől. Ezeket a tanulmányokat egészíti ki a
vajdasági magyar irodalom 1945 utáni korszakáról rajzolt vázlat, amely
a jugoszláviai kulturális életről készített 1978-as beszámolóval együtt
nemcsak a magyar nemzetiségi irodalom eredményeit rögzíti, hanem
intézményeiről Is képet ad.. A „szellemi hídverés" olyan fogalom, amely
Lőkös István mind szebben kiteljesed ő irodalom-, .művelődés- és kapcsolattörténeti kutatásainak - nemcsak orientációját határozza meg, hanem
mintegy etikáját is: egyszerre jelöli meg a tudományos tennivalókat
és a tudósi magatartás szellemi arculatát.
Tulajdonképpen ugyanezt monhatnók el Fried István munkáságáról
Fis, mely ugyansark több évtizedet fog át a magyar kultúra kelet-középeurópai kapcsolatainak kutatásában • és a szomszédos népeik kölcsönös
megértésének szelemi 'el őmozdításában. Fried István egyanahhoz ,á nemzedékhez tartozik, mint L őkös István, csaktalán személyes pályája
haladt göröngyösebb terepen. A budapesti tanárképz ő főiskolát végezte
el, vidéki, majd budapesti általános iskolák tanárjaként dolgozott, ezután
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hosszabb időt töltött az. Országos Széchényi Könyvtárban, ahol a tájékoztató szolgálat munkatársaként naponta kellett az olvasók ügyes-bajos
dolgaival, nem egyszer meglep ő kívánságaival foglalatoskodnia. Más talán belefásult volna ebbe a faradságos munkába, ő bírta türelemmel és
kitartással: a pihenés óráit fordította tudomanyos munkára, s ma már
a ikamparatista irodalomtörténet-írás legjobb hazai szakért ői közé tartozik. Gálái László, Gál István és Sziklay László ta nítványa volt, majd
maga is tudós tanárként oktatta hallgatóit a kelet-közép-európai irodalmak történetére: jelenleg a szegedi tudományegyetem összehasonlító irodalomtörténeti tanszékének professzora. Els ő nagyobb munkája — A

délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig címei — 1979-ben a budapesti Akadémiai Kiadónál látott napvilágot,

még korábban ezzel szerezte meg a kandidátusi fokozatot. Könyvének
célkitűzéseit az alábbiakban jelölte meg: „Arra törekedtünk, hogy az
irodalmi, népiesség történetét végigkísérve, mindenütt dokumentáljuk a
délszláv népköltészet jelentékeny (vagy olykor jelentéktelen) szerepét.
Evvel párhuzamarsan a korstílusok (klasszicizmus és romantika) fölfogésát 'is érintettük, szerettük volna föltárni: hozzájárult-e a délszláv népköltészet fordítása, megértése, félreértése és értelmezése a magyar klasszicizmus vagy romantika színez ődéséhez." Ezt az igen fontos tudományos célt
alapos forráskutatás, számos új megfigyelés révén valósította meg.
alapos forráskutatás, számos új megfigyelés révén valósította meg.
• Újabb könyvének • — Kelet- és Közép-Európa között — tárgyát a
következ ő alcím jelöli meg: „Irrodalmi párhuzamok és szembesítések a
kelet-közép-európai irodalmak köréb ől". A kötet, amely — Petru Groza
és Jászi Oszkár egy-egy klasszikusnak _mondható m űve társaságában —
a ,;Közös dolgaink" címet viselő kelet-európai tudományos könyvsorozat keretében jelent meg, ilyen módon annak a — ma már szinte önálló
tudományos ágazatnak tekinthet ő — diszciplínának a fogalom- és problémakörét tárgyalja, amelyet kelet-közép-európai kutatásnak nevezhetünk.
Fried István elő ször is a „kelet-közép-európai" kulturális zóna fogalmát
határozza meg, elválasztva a szóban forgó kutatásokat mind a szlavisztir
kától, mind a két világháború közötti német tudományosságban közkeletű úgynevezett „Ostfiorschung"-tol. Egy közkelet ű ,;bon-mat"-ból indul
ki: „mifelénk mindegyik nép azt nevezi Kelet-Európának, amely • t őle
keletebbre terül el". S ezek után számot vet azzal, hogy valójában mit
jelentenek az olyan fogalmak, mint „kelet-európaiság", „'közép-európaiság", kelet-közép-európaiság", „Dunatájság".
Egy fogalom története és körüljárása Című alapvető fontosságú
nagytanulmányában sorra veszi azokat az értelmezéseket, amelyek a német Fritz Valjavec, az ausztriai Zoran Konstantinovi ć, a román Paul
Cornea, a cseh Frank Wollmann, a szlovák Karol Rosenbaum, az olasz
Sergio Bonazza, a jugszláv Zlatko Klatik vagy •a magyar Eckhardt Sándor, Németh László, Gáldi László és Gál Lstván nevéhez f űződnek, s hol
egyetértve, hol vitatkozva velük határozza meg — a tudományos kutatás jelenlegi színvonalán — a saját felfogását. Ez a felfogás a német és az orosz kulturáliš zona között 'él ő nemzeti irodalmaik kölcsönösségének tapasztalataira és közösségének gondolatára épül, felismerve azt is, hogy nem a
nyelvi és nemzeti, hanem a történelmi és m űvelődéstörténeti rokonság
kapcsolja egybe ezeket az irodalmakat. „Kelet-Közép-Európa — mondja
e tanormányában — olyan kategória, amely a dolgozatunkban említett
nemzeti irodalmak átfogó-szintetikus vizsgálatát teszi lehet ővé. Nem
önkényes hasonlítgatások, hanem az irodalmak f ő tendenciáinak szembesítésével. A szembesítés itt az érintkezések, a kölcsönhatások, a fordítások, az átvételek, a vitairatok és a tudatos szembefordulások historikumát és változatait is magába foglalja. Tehát az összehasonlító irodalomkutatás alapterületeit: az érintkezések és a kapcsolatok-kapcsolódások világát és az ezekt ől független hasonlóságokét és eltérésekét."
Ez a gondolata valójában Eckhardt Sándor komparatisztikai kóncepciójára épül, Az összehasonlító irodalomtörténet Közép-Európában című
1931-es előadás tételeire, ugyanis ez a tanulmány utasította el annak idején.
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az összehasonlító irodalomtörténeti kutatás hagyományos módszereit —
a vándormotívumok nyomon követését, a tárgytörténetet és a hatáskutatást — és ,állította a komparatisztika tengelyébe egy nagyobb kulturális
régió szintetikus irodalom- és m űvelődéstörténeti folyamatainak szintetikus elemzését. Ennek a ma is korszer ű koncepciónak a jegyében rajzol képet Fried Isitván a felvilágosodás, a nyelvújítás és klasszicizmus,
illetve a romantika korszakainak keletaközép-erópai kölcsönösségeir ől és
kapcsolatairól, mindig alapos filológiai kutatómunkával, biztos forráskritikával, pontos fogalomhasználattal, egyszerre alapozva az eszmetörténet és a művel ődéstörténet felismeréseire.
Munkáját azonban nemcsak hallatlan anyagismerete és találó következtetési minő sítik, hanem a tárgy iránt megnyilvánuló tudósi elkötelezettsége is, a tudományos kutatás erkölcsi ethosza, amely révén a
tanulmányírás nem marad egyszer űen adatgyűjtő és -feldolgozó munka,
hanemfelelős szellemi cselekvés lesz, amely a nehéz kelet-közép-európai
gondok oldozgatásában kíván szerepet vállalni. Fried István jól tudja,
hogy a kölcsönös megismerésnek nemcsak tudományos értéke van, hogy
a kelet-közép európai komparatisztika áldozatos munkája a térség népeinek kölcsönös bizalmát segíti elő: fantomokat rombol, a közös tevékenység útját egyengeti. Könyvét éppen ezért legkedvesebb írójának,
Goethének egy gondolatával zárja: „Hadd ismerjék meg a népek egymást, ahogy egyik ember a másikat, és a kölcsönös gy űlölet majd
átadja helyét a kölcsönös ,segítőkészségnek, s a természetes ellenségekb ől,
ahogy eddig a szomszédos országokat nevezték, természetes barátok
lesznek." Ez minden komparatisztikai kutatás legf őbb igazolása, egyszersmind reménye, s ebbe veti bizalmát a Kelet- és Közép-Európa között
tudós írója is.

POMOGÁTS B É LA

„NEHÉZ VOLT ELSZÁNNI MAGAM"
HARASZTI SÁNDOR: Befejezetlen számvetés.
Magvető , Budapest, 1986.
Kár, hogy befejezetlen ez a számvetés. Mert éppen a legfóntosabb, az öszszegezés, az értékelés hiányzik. Hacsak nem' tekintjük értékelésnek a
forradalmár egyik utolsó, igencsak rezignált mondatát: „Ett ől a világtól, ettől elbúcsúzni nem nagy gond." A halálraítélt mondta ezt, az a
halálraítélt, akit — megjárva a különböz ő társadalmi rendszerek börtöneit, három évet töltve Rákosiék siralomházában, végül is — immár
maga az élet, .a harcban eltöltött 85 év ítél visszavonhatatlanul és megfellebbezhetetlenül halálra. Ahogy elmúlik a világi dics őség — azon kevesek felett, akiknek osztályrészül jutott a dics őségben történ ő sütkérezés —, úgy múlik el a forradalmárok megpróbáltatásokkal teli, korántsem dics őséges, de annál tartalmasabb élete is. Legyen az akár egy
eszme elkötelezettje, akár az emberiség sorsának jobbításán fáradozó
humanista, aki korában az emberi teljesség elíziumi békéjét t űzte ki
végcélul. S küzdjön azért akár fegyverrel a kézben, akár — békés reformerként — a gondolat elkötelezettjeként igehirdetéssel. S ez valahogy módfelett megnyugtató, mert így a békés és nyugodt beteljesedésében Haraszti Sándor számvetése is befejezett lesz. Legfeljebb nem
végigírt, s legfeljebb tanulságaiban nem ránk testált.
Jellegzetesen huszadik századi ez az életpálya, ám mint ilyen egyszeri és — történeti vonatkozásaiban — megismételhetetlen, még akkor
is, ha e forrongó és forradalmi századdal mérjük. Az uradalmi cseléd
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fia a pusztáról, keserves küzdelemmel, de nagyon is céltudatos elszántsággal felverekszi magát a proletariátus soraiba. Eddig magányos és
önmagáért vívott ez a harc. Ett ől kezdve azonban a küzdelem már kollektív, szándékában és céljaiban közös, s mint ilyen, roppant fegyelmet
követel a sorba beállóktól. A pécsi középiskolás körül történelmi események játszódnak le: a világháború szedi mindennapos áldozatait, hogy
a tömegek pacifizmusa végül is diadalmasan elsodorja a háború erkölcstelenségének konjuktúralovagjait. Szó szerint kitör a béke, s e vulkanikus erupció nem kevesebb áldozattal jár, mint a már akkor imperialistának nevezett világháború. A huszadik századi történelem fintora ez.
S a béke tovább vívja a maga harcát, forradalom forradalmat követ
egész Európában, birodalmak d őlnek össze, s születnek új birodalmak
a romokon. Történik mindez a békéért, a milliók által áhított és emlegetett „szebb jöv őért". Lám, az ígéret most is — még mindig — ideológiai fegyver, patináját véres századok hosszú sorától kölcsönözte.
S Haraszti lelkes katonája lesz el őbb a proletárforradalomnak,
majd a bukást követ ően az illegalitásba kényszerített pártnak. Irányítja,
amíg irányíthatja a Pécs—Baranyai Köztársaság kulturális életét, agitál
és újságot ír, s mint mindenki, ő is bízik abban, hogy Horthyék fehérterrorja el őbb összeomlik, mint ahogy Baranya önállóságának feladását az antanthatalmak kikényszerítik. A történelem azonban másként
akarja, s így Haraszti Sándor is egy szép napon emigrációba kényszerül. Rövid ideig Bécsben tartózkodik, ám a szerelem Jugoszláviába hajtja, hogy azután hét évig itt is felejtse. 1929-es kiutasítását követ ően
újra Bécsbe megy, ahol azonban már sokkal kevesebb az emigráns,
mint volt az 1919-es eseményeket követ ően. Egy részük a Szovjetunióban lelt menedékre — s ott talált teret a felvállalt eszme megharcolásához —, másik részét az akkor éppen sokat ígér ő Weimari Köztársaság
szólította magához. Harasztinak a legnehezebb jut feladatául: a párt illegális munkára Magyarországra küldi. Itthon munkatársa lesz a Tamás
Aladár szerkesztette 100%-nak és a Gaál Gábor szerkesztette Korunknak,
miközben folytatja az ideológiai küzdelmet. 1932-ben azonban vége szakad a számvetésnek — az utókor módfelett nagy sajnálatára. Mert az
igazi próbatétel, az emberi helytállás korszaka csak ezután következett.
A fasizmus hatalomra jutása, majd európai el őretörése, a vele párhuzamosan megerősödő sztálinizmus, mint két malomkő, őrlésével igencsak
próbára tette a kor értelmiségét ideológiai hovatartozástól és pártállástól függetlenül. Majd következett a világháború, a nyilas rémuralom,
a felszabadulás, a pár éves demokratikus koalíció kora, a kommunista
hatalomátvétel, a Rákosi-korszak, majd 1956 és az ezt követ ő évek, melyek ugyancsak megkövetelték a Haraszti-féle elhivatott forradalmártól
az emberi helytállást. Akárhogy is számolom, harminc év hiányzik a
számvetésb ől. Olyan harminc év, mely — a kötetben közölt beszélgetés
és a dokumentumok alapján — igencsak próbára tette még Haraszti
ideológiai meggyőződését is, s a gyanú és a kétely nem egy alkalommal
marta viperaként az elhivatottságot és a forradalmi hivatástudatot. Ha
sikerül papírra vetnie az említett harminc év eseményeit,. a magyar
emlékirat-irodalom páratlan m űvét alkothatta volna meg. A számvetés
azonban így, töredékében is megrendít ő erej ű, tragédiájában pedig —
sajnos nem egyedülálló, s mint ilyen — mindenképpen figyelmeztet ő.
A Befejezetlen számvetésnek van egy része, mely ránk, vajdaságiakra nézve is dokumentumérték ű . Olyan tényeket tár elénk, melyek megismerése révén sorstudatunk lesz árnyaltabb, történeti ismereteink leszik gazdagabbak.
Haraszti Sándor rövid bécsi emigráció után 1922-ben Zágrábon,
Eszéken, Zentán, Moholon és Óbecsén át jut Újvidékre. Vándorlásának
oka igencsak érzelmi jelleg ű, menyasszonyát igyekszik felkutatni. S a
nőnek nagy szerepe lesz abban, hogy Haraszti Sándor Újvidéken marad.
Ideiglenes letelepedésének tehát érzelmi okai voltak, a feladat azonban
hamar utána jön. „Egy nap váratlan vendég érkezett: Komor Imre.
Bécsből jött, a pártközpont azzal a megbízatással küldte Jugoszláviába,
hogy az ottani emigrációs centrumokat keresse fel, s közölje velük azt
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a párthatározatot: a magyar kommunisták ezentúl abban a pártban végezzenek pártmunkát, ahol menedékjogot élveznek. A jugoszláviaiak a
JUKP-ban." (116.)
Haraszti Sándor 1922 februárjában Mi az aktivizmus? címmel cikket
közöl a Bácsmegyei Naplóban, melynek nyomán a lap tulajdonosa, Fenyves Ferenc meghívja .a lap bels ő munkatársainak sorába. „ A Bácsmegyei Napló, ez .a háború el őtt még szerény szabadkai napilap, mely ~a
polgári liberalizmus vidékre szabott szürke színárnyalatához a háború
utolsó éveiben kevert csak némi vörös színt, akkor már Jugoszlávia
legnagyobb, legelterjedtebb magyar sajtóterméke volt. Nemcsak a helyi,
konzervatív konkurensét, az elanyátlanodott, búsmagyar honveszt ők lapját, a Hírlapot hagyta maga mögött, de a Vajdaság más nagyobb városainak napilapjait, beleértve az újvi'dékieket is, amelyek akkor még er ősen az esetlen provincializmus hálójában verg ődtek" (117.) — írja viszszaemlékezésében Haraszti Sándor.
A szabadkai szerkeszt őség tagjait vázlatos portrékban mutatja be:
mindenekelőtt a • bécsi emigránsokat, Diószeghy Tibort és Gyómai ,Imrét, majd a Pécsrő l menekülteket: Tamás Istvánt, Farkas Frigyešt, László Ferencet. De emigránsok voltak a lap vidéki és külföldi tudósítói is:
a Belgrádban működő Flamrn József és Geleji Dezs ő, az Újvidékről tudósító Mayor József és a Becskerekr ől jelentkező Hesslein József. S mindezek mellett ott van Dettre János is, a Károlyi-kormány volt szegedi
főispánja, aki a lap szerkesztését végezte. „Dettre jászista volt — írja
róla Haraszti —, polgári radikalista, de a kommunizmussal, a munkásmozgalommal szemben közel' sem olyan elfogult, mint pártvezére, Jászi
Oszkár. Valójábán ő alakította ki a lap szellemi profilját, közéleti irányvonalát, amely nemegyszer lángra lobbantotta a polgári radikalizmus
harci kedvét is. Nem volt rabja a politikai pedantériának, ha lehetett,
ha sokat nem kockáztatott, elt űrte az élesebb, bátrabb hangot, helyet
engedett olyan cikkeknek is, amelyek a proletármozgalom igazságait —
ha másként nem ment, tolvajnyelven- — adták hírül a világnak. Erre
főleg a húszas évek elején akadt több példa, amikor még nem d őlt el
végérvényesen, mire jut a Szovjetunió mellett a háborgó Európa. Általában szelíd türelemmel tartott féken bennünket, fiatal emigráns munkatársait, akik a polgári radikalizmús állóvize helyett nagyobb kedvvel
hajóztunk volna nemegyszer a proletármozgalom akkoriban még er ős
hullámokat vert tengervizein." (119-120.) A portré hiteles, s mint ilyen,
komoly adalék művelődési életünk meghatározó erej ű egyéniségeinek
tablójához. Majd előkerül az emlékezet mélyér ől Mikes Flóris alakja,
aki „a vajdasági magyar av:antgarde irodalom legnagyobb tehetsége"
volt, és Szegedi. Emil is, aki a legtöbbre vitte, hiszen „a lap emigráns
íróinak kiutasítása után Fenyves rábízta az akkor már Napló néven
megjelő lap szerkesztését". a •
Haraszti szóvá teszi, hogy a lapban gyakran szerepeltek a Nyugat
nagyjai is, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, ' Krúdy Gyula, Tersánszky
Józsi Jenő, Juhász Gyula, Szomory Dezs ő ,, Somlyó Zoltán, Nagy Lajos,
sőt néhány alkalommal még Kodolányi János és Déry Tibor is. „Szinté
hetente közölt verset, versfordítást vágy apró, karcolatot Kosztolányi
Dezsőtől, aki mint szabadkai sarjadék különös becsvággyal fáradozott
azon, hogy nevét a Vajdaságban se felejtsék." Dettre azonban nemcsak
a Nyugat-nemzedéknek kínálta fel a közlési lehet őséget, hanem az emigrációban élő Hatvany Lajosnak és Ignotusnak, s őt még Jászi Oszkárnak
is. „A magyarországiak mellett természetesen' tág ` teret engedett az ismert helyi irodalmároknak is. Els ő sorban az öreg kisfaludista Baedekernek, Milkó Izidornak, aki hosszú életpályájának írói emlékeib ől szőtt
anekdotáival töltötte ki 'minden vasárnap a lap tárcarovatát. Csaknem
ugyanilyen elbánást élvezett Szenteleky Kornél, a vajdasági-magyar irodalmi élet kés őbbi vezetője, akinek novelláival és Kosztolányi apró karcolatait idéző prózai írásaival is elég gyakran - találkozott az olvašó. S
ha nem is ilyen bőkezűen, de mellettük helyet adott a vajdasági avantgarde irányzat magyar képvisel őinek is, Csuka Zoltánnak, György Má
tyásnak, . Mikes Fiórisnak ..." (122-123.) Szükségesnek érzem szerz őnket
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hosszabban idézni, hiszen a felsorakoztatott tények adalékai lehetnek a
kor — még mindig késlekedő — irodalom-, sajtó- és m űvelődéstörténeti
feldolgozásának.
Haraszti Sándor ekkoriban — 1922-1923-ban — afféle Kassák-hív őként hangot adott radikális avantgárd felfogásának, s ilyen min őségében támogatta „a fiatal emigráns avantgarde literátorokat", Csuka Zoltánt, Mikes Flárist és György Mátyást is. Felfogásához h űen, egy alkalommal • a vajdasági kritikairodalom jellege kapcsán Szenteleky Kornéllal is vitába keveredett. De emlékezetes maradt számára a találkozás az
akkor még pályakezd ő Herceg Jánossal is.
Ezt követ ő en Haraszti Sándor vajdasági szereplésében jut egy fejezet a legálisan megjelen ő pártlap, a Szervezett Munkás szerkesztésére
is, ennek révén került szorosabb kapcsolatba az illegális pártmunkával.
1929-ben, a diktatúra bevezetését követ ően azután — egyáltalán nem váratlanul — Harasztit is kiutasítják az országból, s ezzel véget ért a vidékünkön folytatott újságírói, szerkeszt ő i és párttevékenysége. Útja újra
Bécsbe visz.
A Befejezetlen számvetés említett fejezetében minden bizonnyal az
utolsó tanú vallott — nemcsak irodalom- és m űvelődéstörténetünk, de
— társadalomtörténetünk ma is oly sokat vitatott s történelmileg kell őképpen még fel nem tárt h őskoráról. Feledésbe hullt egyének és események emlékét kelti életre, s a szemtanú és a résztvev ő hitelével szól
a korabeli valóságról. Olyan őszintén, olyan nyíltan és olykor önfeltáró
módon, mint amilyen őszintén állták a harcot az eszme els ő harcosai.
Mert a harcosok nagy generációja számára a tett, de még a puszta
megszólalás is mindig tépel ődéssel és önmarcangolással járt. Ók még
érezték a cselekedetek súlyát, s tudták, mi a felel ő sség. Íme a vallomás: „ ... nehéz volt elszánni magam, hogy a könyörtelen igazmondás
páncéljában, az igazat vallva — a magam igazát persze — hitelét rontsam több olyan, a kotr szerepl őit rendszerint dicsfénnyel elárasztó legendának, tévhitnek, mesének, amelyet túlbuzgó mozgalmi krónikások emlékirataikban vagy alkalmi_ visszaemlékezéseikben nem kis számban sz őnek köréjük.
Hogy hosszú töprengés után mégis vállalkoztam emlékiratírásra,
nem azt jelenti, hogy eloszlott minden félelmem, megsz űnt minden aggályom, hogy nincsenek kétségeim afel ől, miszerint az önérdek nem
kísért-e meg engem is, nem hagy-e cserben a hanyatló emlékezet. Sokkal inkább az a balga remény biztatott erre, hogy tanúvallomásomat,
annak selejtjét, tévedéseit is beszámítva, egyszer talán mérlegre veti
Justitia istenasszony, amikor az utókor nevében a mi magyar századunknak osztja ki a végs ő igazságot." (5-6.)

MÁK FERENC

AZ ÁLLANDÓSÁG B Ű VÖLETÉBEN
MÉSZOLY MIKLÓS: Merre a csillag jár.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985.
Mészöly Miklós legújabb könyvének szöveganyaga a hetvenes és a nyolcvanas évek terméséb ől állt össze: A legújabb írások mellett azokkal a
novellákkal is találkozhatunk e gy űjteményben, amelyek az 1979-es kiadási dátumot visel ő Szárnyas lovakban már egyszer napvilágot. láttak
Ez az írónak önmagával szembeni szigorúságát jelzi, hiszen az eddigi
termés valójában jóval nagyobb.
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A kötet.-élére • került Kéksötét hegyek, távol két vonatkozásban is eltér a többi (ciklusokba sorolt) novellától. A kiemelt szöveg a mese m űfajára emlékeztet, ,mell őzi a többiben valamiképpen megjelen ő els ő személyes formát és attól a színhelyt ől (Szekszárd és a Sió környékét ől)
is független, melyhez a gyűjtemény legtöbb novellája kapcsolódik. A Kéksötét hegyek, távol a többihez képest egészen rövid, példabeszéd jelleg ű
történet. A példabeszédre az a körülmény utal, hogy a valószín űtlen történetnek nincs csupán a cselekményb ől következő belső logikája, ám e
szabálytalanságot a mese - törvényei sem hitelesítik. A szürrealista halandzsától viszont sajátos humora, utalásrendszere különbözteti meg Mészöly
szövegét. A novella „három pici hercegn ője" „három pici" autón a távoli „kéksötét hegyek" felé halad, s ahányszor megállnak dolgukat végezni, annál inkább tisztul a látásuk. A novella azonban nem célba éréssel, hanem az utazás - folytatásával fejez ődik be. Amihez eljuthatnak, amit
megérinthetnek, az csupán másoknak, valakinek „a hosszú és szenvedélyes féknyoma". Széles autóúton, országúton halad a giccsesnek, élettelennek ábrázolt három pici hercegn ő, ám keresésük tárgytalan, hitelltelen. A rutin, az egy úton haladás mesterkéltsége, a klisé-magatartás a
célpontja e remek parabolának. Noha keresése közben önfeledten játszadozik a három pici hercegn ő , játékuk is mesterkélt, tartalmatlan. Nincs
létük, nincs szenvedélyük, nincs céljuk; nem tudják, amit az író ragyogó szellemességgel így fejez ki: a síkságok, melyeken áthaladnak, „lusta
hegyek álma, akik elbliccelték a fölkelést".
Az els ő ciklusban és címadó novellájában, a Fakó foszlányok nagy
esők évadján címűben, Bartinai Bartina is „kémlelőnek képzelgi magát
végtelen poroszkálása során", ám az író ez esetben b őbeszédű és nem
éri be a kötetnyitó szöveg közvetettségével, iróniájával; beszél és beszéltet: Miel őtt hő se porba írt jegyzeteinek (!) adná át a szót, a narrátor
fontosnak tartja saját külön szempontjának jelzését. Az agglegény remete hamis tudatát leplezi le s egyben kétségbe vonja a •h ő se által fontosnak tartott értékek jelent őségét. Ezt azért teszi, mert a labanc uralom
szörnyűségeinek, groteszk helyzeteinek leírásában teljesen azonosul h ősével, holott az írónak a kurucokat illet ően sincsenek illúziói. A novellahős világképe akkor lesz problematikus számára, amikor Bartinai tapasztalatainak megdöbbent ő elősorolásáról naivan tudálékos összefüggéskeresésére tér át. Ha e novellában még csak mellesleg és ironikusan említi, hogy magát szabadnak képzel ő hőse bilincsének kulcsát „beolvasztották a nemzeti nagyharangba", akkor a Magyar novella e metaforikusan jelzett történelmi ténynek az emberi következményeit vizsgálja. Ennek érdekében a ■távolmúltból a - mi időnk felé közelít és Mészöly egyik
remekműveként teljesedik ki. Hasonlóképpen hatja át és határozza meg
a társadalmi és a mitikus lét, mint a sz űkebb földrajzi és etnikai talajon. építkező írók művét. Egy család és a vele valamiképpen összefüggő élet- és eseménymozzanatok töltik ki — a visszaemlékez ő gondolatműködésének szeszélyeit ől függően. Szereplői nem alakítói, . hanem elszenvedői az eseményeknek: az id őben való haladás itt is visszafejl ődést jelent. Mészöly nem ítélkezik az idejétmult vidéki kisnemesi létforma fölött; ehelyett inkább olyan összefüggéseket teremt, amelyek között félreérthetetlenül kidomborodik a súlyosodó életképtelenség. A stílus szenytelensége itt azért hatásos, mert az emlékmozzanatokként sorakozó rövid novellák az önkörükbe zárt sorsokat leginkább az er ő szakkal, főleg
a történelmi erő szakkal való találkozásuk pillanatában tükrözik. A motiváltság háttérben marad: afrancia „új regénnyel" rokonszenvez ő író
a realizmus terheit nem vállalja. Az ő világában sajátos összefüggés van
az emberek növekv ő gyámoltalansága, barbár nemtör ődömsége és a maga elvontságában már-már megszemélyesül ő történelmi erő irracionalizmusa között.
Ha a térnek, id őnek cselekménybonyolításban megtartott egységét a
próza hagyományait tisztelő író pozitív túlzással, „vasalással" érte el,
akkor Mészöly (s ez főleg a Magyar novellában látszik) negatív túlzással,
„összegyűréssel" felel 'az őt mindig csak látszólag új csapdával, ellentmondásokkal váró mindennapoknak. Nincsenek illúziói: (torzít tehát,
-
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hogy illúziókat rombolhasson. Változatlanul szerepet játszanak nála az
emlékezések, de még inkább a képek, a megfagyott pillanatok és az általuk indukált víziók. Ha nincs kiteljesedés, amelyben sokan hisznek,
és amelyet egyesek még mindig keresnek, akkor ezt „kegyetlen" őszinteséggel. be kell vallania. Eszerint az etika víz alatt úszó, de nagyobb
tömegű tartozéka Mészöly m űvészetének.
A Mészöly-novellák formailag, a szöveg mondatépítése által is kifejezik az abszurdnak a lehangoló élményét, melynek lényege Camus
megfogalmazásában az, hogy az ember kérdez, a világ pedig hallgat. A
balsejtelem lüktet ő pontocskáit véve szemügyre, már az els ő mondat
megbotránkoztatja a logikus gondolkodást.. A cím által ígért lélektani
sík, a bels ő külsővé válik és először kellemetlenkedő rovatok tűnnek fel,
majd pedig egy évszak képe jelenik meg. „Izgága robotok a leveg őben
és halk zümmögés — talán az ősz ért legjobban hozzá, hogy megkedveltesse magát." A paradox hangütés nyilvánvaló, hiszen az izgágán zümmögő „robotok" aligha segítenek az ősznek abban, hogy megkedveltesse
magát. A jelenidő illúzióját itt egy általános érvény ű tapasztalat semmisíti meg: az érzékelés pillanatát érvényteleníti egy (leginkább korosztálylyal is összefüggő) igazság. De mondhatjuk fordítva is: a szemtelen rovarok érzéklése eleve ironikussá teszi az ősz kellemességére vonatkozó
bölcselkedést. Ha valaki az olvasás kezdeti nagy lendületében netalán
átsiklana is e két tagmondat felemás kapcsolatán, a következ ő szókapcsolatok mindenképpen megállítják, hiszen itt magába a szintagmába
fészkelte be magát a paradoxon: „Ezeknek a hangjasincs napoknak a muzsikája ..." Hangjasincs napok muzsikája? Hosszadalmas szemantikai
elemzést kellene végeznünk ahhoz, hogy a „hangja" és a „muzsikája" birtokos személyragos szavak többértelm űségének köre • felfoghatóvá sz űküljön. E novella expozíciójának egésze paradox jelleg ű. Feltűnik ugyanis
egy régi ismerős, akinek azonban — az avantgárd m űvek ontológiájának
nyitottságára emlékeztetve — meg kell születnie. „Még nem vagytok készen!" — mondja hősének a narrátor. A válasz a Mészöly poétikáját folyamatosan terhel ő (bölcseleti) dilemmára utal: „És ha mi voltunk elóbb?"
Ezután kerül sor a mitikussá általánosodott id ő megidézésére, egy olyan
szerkezet megalkotására, amelyben a m űvi merevítésnek, elhomályosításnak legalább annyi szerepe van, mint a felelevenítésnek, megvilágosításnak.
Az író az időfölöttiség pozíciójára pályázik, saját maga nincs benne
a mitikus ismétlődésben. A felülnézett sajátos humornak a forrása. Vágásai által például azonos objektumok, színterek különböz ő nemzedékek tetteivel, élethelyzeteivel kerülhetnek kapcsolatba. E látásmód az
emberi buzgólkodást teszi nevetségessé, és az objektív (misztikus) id ő
hatalmát növeszti végzetessé. Mindennapi apróságokat tesz látszólag fontossá, emuékezetessé, hogy aztán ami egyedinek látszott, az ismétl ődés
keretébe, az állandóság képletébe illeszkedjék. Az Anno című novellában
például egy viszonylag hosszú névsort állít össze azzal kapcsolatban, hogy
kik vettek részt egykor egy Szent Sebestyén-szobor felállításán. Ezután
hozzáteszi: „Java részük ... nem közvetlenül van jelen az ünnepségen,
csupán a gyermekeik és unokáik révén, de azért így .is biztosan fel lehet ismerni őket." Hasonló a lényege a Lesiklásnak is, melyben — noha
a történelem, a háború formálja a h ős életteret — az emlékezetb ől felszínre került események irracionális összefüggéseket mutatnak. A betegséggel küszködő narrátor asszociációs logikájában a történésmozzanatoknak értelmileg megmagyarázhatatlan, s csupán .az alkotói irónia szemszögéből funkcionális a fontossági sorrendje. Az ismer ősök és a velük való
kapcsolat a dolgozókhoz, tárgyakhoz való viszonnyal egyelít ődik ki. Ez
utóbbinak a meghatározó erejér ől a rendteremtés igénye korai megnyilvánulását példázó motívum vall egyértelm űen. A narrátor gyermekkorában a lépcs őház vaskorlátjának díszét igyekszik meger ő síteni, s ez a
jelentéktelen emlékmozzanat lényegesen befolyásolja a kés őbbi háborús
szökevényt action gratuite-jének, pánikkelt ő tettének elkövetésében. A
felnőtteket utánzó gyermek önfeledt játszadozásának váratlanul el őugró
emlékképe zavart okoz a feln őttnek a háború er ő szaktörvényei által beál781

lítódott tudatában. Ugyanezt a képletet mutatja az Ahol a macskák élnek
című novella is: a feln őttkor valamiképpen megismétli a gyermekkor
valamely (értékszempontból közömbös) eseménymozzanatát. A gyerekek
egy beteg öreg macskára vadásznak a régi malom mellett. Eltalálják, de
a macska nem döglik meg (?). Évtizedekkel kés őbb a főkönyvelő nek
unokahúgával van kalandja a malomban; ez a „lövés" sem lesz halálos.
Az idős férfi és unokahúga egyaránt az ismétl ő déseknek a rabja. A n ő
maga sem tudja: miért keresi fel húsz év múltán még egyszer .nagybátyját, a rokonság különc tagját. A második találkozásukkor önkéntelenül
hasonlóképpen viselkednek, mint két évtizeddel korábban. Az író ezt
hangsúlyozza is: „Bent a lakásban hamarosan kialakul köztük a húsz év
előtti délután 'önkéntelen utánzása." Majd néhány sorral lejjebb: a f őkönyvelő „nem veszi észre, hogy Buszkó (a gyermekkori barát — V. G.)
hajdani bölcsködését ismétli meg". Marcella viszont, Spanyolországba
visszatérve, már-.már a mítoszba, ernyedés tudatosításáig is eljut az állatketrecek lakóit látván, melyek „bármennyire is kiszolgáltatottak és rövid életű ek, mégis a megszüntethetetlenség benyomását keltik, mintha
folyton ugyanazok volnának és ugyanúgy". Mikor pedig nagybátyja halálának híre jut el 'hozzá, az a benyomása, „mintha. egy vereségt ől értesítenék másodszor". Az Anyasirató még jobban kiélezi a létezés tragikumát;
az ember—állat relációnak itt nyomatékosabb a hangsúlya, a lényegében
azonos sors két egymást értelmez ő vetületeként jelenik. meg, az idézetek formájában beékelt lírai paradigmától is támogatottan. Az asszony
lényegében ugyanolyan áld.ožat, mint a róka, ;melynek sz őrméje az aszszony kiszolgáltatottságának, eszköz voltának is jelképe. „Az ősök arányosan osztoztak meg" az asszonyon. Ha az író az ő sök tulajdonságainak
szintézisét látná az asszony jellemében, akkor egészen mást mondana,
mint az idézett formában. Így jöv őtlensége s őt, jelentelensége nyer hangsúlyt. Az ilyen állapotnak a tudata nem csupán lehangoló lelhet, hanem
megkönnyebbülést okozó is.' A Merre a csillag jár narrátora • például,
miután nem várt küls ő okok miatt megváltoztatja útitervét, azzal vigasztalja magát, ,hogy ami történik, úgyis beilleszkedik valami nagyobb
egészbe". S amikor vendégként benyit a számára kijelölt lakásba, úgy
érzi, visszatért valahova. Az útjába kerül ő, karneváli öltözékekben vonuló
embereknek sincs, meghatározott individualitása, konkrét korhoz kötött
jellegzetessége. Idánként beszélget őtársa, az öregúr is szellemtörténeti
közhelyek inkarnációja; ismétl ő dés a maga furcsa eredetiségében.
A Mészöly-novellákban többféle módon kaphat helyet a (mitikus ismétlődések mögött pulzáló) halál élménye. El őször is mint társadalmi
erőszaknak vagy váratlan körülményeknek az eredménye. Tehát korántsem mint a természeti körforgás egy szükségszer ű mozzanata, az emberi
élet magától ért ődő tartozéka. Inkább a megvalósulás lehetetlenségének,
az emberi értékek veszend őségének szimbólumaként. Ilyen formában a
nemzettel kapcsolatos tapasztalatok sommázása is. Olyan fátum, mely
beteljesedése - által még nyilvánvalóbbá teszi a szerepl ők életének megoldatlanságát. 'Éppen úgy eléri a züllött anyát és gyermekét, a terror áldozatait, mint a hóbortjának él ő fényképész házaspár újszülöttjét, a jobbra hivatott költőt, a vadászvérengzéseiben eszel őssé lett özvegy apát,
vagy a Dél-Amerikába szakadt és jótékonykodásában áldozattá lett lányát (Magyar rapszódia). Azonban háttérbe is húzódhat, keretté is válhat
a halál élménye. A balsejtelem lüktet ő pontocskáiban az öregség képe,
vagyis Mamatinka, az Ld ők Édesanyja — aki a novellában csupán feltűnik, de a mészölyi logika szerint a mitikus ismétl ődések elindítójaként is felfogható — a befejezésben a pusztulás rémületes víziójává alakul. A Lesiklásban az elmúlás lehet őségeivel való szembenézés, a kárházban fekv ő, tífusszal fert őzött beteg emfiékez&'hallucinálá kényszerhelyzetében magát a szerkezetet is meghhatározza. A Merre a csillag jár című
három novellát tartalmazó ciklusban a nemlét monoton ismétl ődései után
tesz pontot.' A f őkönyvelő , az öngyilkosságot is megkísérl ő asszony, az
utazókhoz csatlakozó Fekete Kutya Mészöly elbeszél ő világában ugyanis
a kallódásnak, a lciteljesületlenségnek a szimbólumai.
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Egyetlen novellában, a Szárnyas lovak címűben, a halál megszakítatlan groteszk látványként lép el ő . A szeretkezés közben megfulladt pár,
valamint a megbocsátó szerelem és a bosszúvágy között ingadozó férj
esete a legnagyobb bels ő feszültséggel .rendelkez ő novellája a könyvnek.
A fiatalasszony a házassággal szentesített mítoszból, a világtól'. elszigetelődött Teleszkai család gépies hagyományából akart, ha nem is kilépni,
legalább „kirúgni". A körülmények hatására azonban csupán fellebbezhetetlenebb, egyetemesebb mítoszformába léphetett be — akarata ellenére.
A leghosszabb novella, a Merre a csillag jár drámai sűrűség szempontjából nem csupán a Szárnyas lovakhoz viszonyítva, hanem a többi
említett novellához mérve is elmarad. E viszonylag terjedelmes szövegben a vízió felé billen a mérleg. Az utazócsoport tagjai az önmagukat
külsőségekben realizáló mindenkori emberek képvisel őiként nem kerülnek közel sem a főhőshöz, sem az olvasóhoz.' Az epilepszia tüneteit mutató és groteszk véget ér ő Fekete Kutyában bizonyos mértékben az alkotói önirónia eredményére kell ismernünk, hiszen az író egyik esszéjében „a valóság elkötelezettjé"-nek vallja magát; másutt pedig így töpreng: „A jó irodalom (ma különösen) csak nemesen »korcs« lehet; tudniillik ha minél több keresztez ődés frissíti vérét. Fajtiszta kutyákat nemigen látunk brillírozni a világ cirkuszaiban." Nos, a novellabeli Fekete
Kutya is „gyönyörűen csapzott és szerencsétlen volt, a korcsok besorol
hatatlan értelmességével". A kutyához való kapcsolat egyszer ű gyakorlatiasságával az önellentmondásokban és absztrakciókban feloldódó öregúr udvarias hallgatást parancsoló monológjai állnak szemben, azt is jelezve, hogy Mészöly Miklós akkor sem vállalja az empátia módszerét,
ha egyik-másik alakját plasztikusabbá tehetné általa. Igaz, abban az esetben nem lehetne ennyire közvetlen az öngúny: „De uram, miféle okot
tudunk mi, ami eleve nem következmény? Én például még a temet őkertet is hajlandó vagyok. ugyanolyan falucskának, városkának nézni, amilyenek a városkák, falucskák" — mondja f őhősének az öregúr.
A könyvet egy terjedelmes, több részb ől álló rejtélyékben. és metaforákban b ővelkedő költemény fejezi be. Nem formabontó függelékr ől,
nem a műfaji változatosságot er őltető divat kiszolgálásáról van szó, hiszen Mészöly prózája .több vonatkozásban is költ ői • jellegű . és a költemény is ugyanabból az antropomorfellenes (azaz: illúzióellenes) humanista szemléletb ől ihletődik, mint a novellák.

VAJDA GÁBOR

A VALÓSÁG ÉS A LEHET Ő SÉGEK KÖZÖTT
GOBBY FEHÉR GYULA: Armánd gróf halála és más történetek.
Forum, Újvidék, 1986.
Gobby Fehér Gyula eddigi regényeiben és novelláiban mindig jelen voltak
a hagyományos realizmus és a fantasztikus stíluselemei. Megtalálhatók
ezek legújabb novelláskötetében is. Az Armánd gróf halála és más történetek híven tükrözi az író bolyongását a realitás és a fantasztikum tartományainak határmezsgyéjén. Érdemes megvizsgálni, milyen értékeket képes felvonultatni a két különböz ő , de mégis rokon alkotói technikával.
A novellák többsége realisztikus, azaz hihet ő és hiteles, az olvasónak,
amikor megismerte őket, az a benyomása, hogy igaz történeteket ismert
meg. „Egyszerű" történetek ezek, amelyeken keresztül a szerz ő, legtöbbsžör ügyesen tömörítve, a magánélet szférájából merítve, emberi sorsokat
vonultat fel, amelyek azonban a társadalmiban gyökereznek. Van olyan
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történetet (Egyedül), amely talán önéletrajzi indítású, és melyet a szerz ő
utólag jelképes élménnyé akar átalakítani, van viszont olyan is (Az ujjak
mozgása), amelyben egy rövid jelenet keretein belül egy egész magatartásforma sejteti elrettent ő és embertelen méreteit. A polarizálódott társadalom egy felkapaszkodó házaspára gyötrelmes zongoraoktatásban részesíti
kislányukat, aki emiatti elkeseredését egy hanglemez tönkretétele által
juttatja kifejezésre. Tematikailag rokon novella A felrepülés ideje, amelyben a főhő s konkrét és átvitt értelemben „fölrepülni" készül, egész életét,
de azon túl családjáét is, a karrier érdekébe állítja. Váljék ,Gobby Fehér
Gyula dicséretére, hogy az érvényesülés ilyen módjának szépirodalmi megjelenítéséhez megfelel ő bátorsággal rendelkezett. A bonyolult társadalmi
valósággal szemben egyik hő se (Kisgödrös) eleve elutasítóan viszonyul.
Meg kell hagyni, hogy h ősének 'észrevételei a visszásságokkal kapcsolatban
nagyon is tárgyilagosak és helytállóak, viszont mégsem változik rokonszenvessé az olvasó szemében, mert az örökös morgáson kívül semmit
sem tesz. Tipikus képvisel ője valóságunknak: tárgyilagos vészmadár, de
ugyanakkor igyekszik úszni az árral.
Gobby Fehér Gyula kötetében van néhány sikeres arckép. Míg a fent
említett novellákban kialakulnak dialógusok és a h ősöket „mozgásban",
azaz élethelyzetekben láthatjuk, addig néhányban a bels ő monológ dominál,
s - ez az a bels ő forma, amelyet a szerz őnek legjobban sikerült meghódítania. Ezekben szabadulhat el legjobban parttalan mesél ő kedve, szabadon, a képzettársításra támaszkodva, halmozza történeteit. Ugyanakkor
érezhető nála az a törekvés is, hogy összpontosítson. így például A köd
háta című novellában sikerült neki egy magányos, lelkiileg sérült, különc
lélekrajzát körvonalaznia mindenfajta felesleges kitér őket elkerülve. Igaz,
némi melodrámai meallé'kízt is érzünk olvasás közben, de végeredményben a kötet legsikerültebb írásai közé sorolható. Jó lélekrajz a Tű hegyére
szúrva című novella is. Itt is egy 'magányos vidéki férfiról van szó, aki
igyekszik kitörni az egyedüllétb ől, élettársat találni magának, de az utolsó
pillanatban úgy érzi, hogy csapdába esett és visszalép, inkább a magányt
választja. A m ű hitelességéb ől némileg levon az, hogy a hős megfutamodásának okai ismeretlenek maradnak számunkra, a szerz ő adós marad
mélyebb feltárásukkal.
A valóság talajáról fakad és hiteles a Réti csík a Dunában című novella is. Hőse egy újságíró, akire sikkasztási b űnének terhét átruházza
egy ismerő se, ezzel mintegy felszabadulva a titkos megbélyegezettség átkától. Az újságírót kétségek kínozzák: mi is a teend ője? Aztán az .élet
megoldja a helyzetet: a sikkasztó meghal. Mulatságosan enged fel a trágikusnak induló történet: a szerz ő sajnálja, hogy nem tudta meg, hogyan
lehet büntetlenül sikkasztani. Ezzel szemben tragikus marad a Halvány,
sárga fény című belső monológra épített, nyelvi b űvészkedésekkel átszőtt novella. Konkrét b űnügyi történet, amely h ősének vívódásán keresztül a szerz ő talán arra utal, hogy a nyelv mint kommunikációs eszköz
rendkívüli feladatok elé állítja azt, akiáltal kényszerül hitelesen nyilatkozni. Utalás lenne ez az írókra általában? Az ablakok fontossága a háztartásban Fejes György színésznek árt óriásmonológ, amely emlékeztet a
Testek és álmok ilyen technikájú írásaira, s őt azok egyenes folytatása.
Példa a parttalan mesélésre, amely itt alapjában véve komikus, hiszen a
szerző mindenről beszél, gyakran tudatosan halandzsál, csak épp a címben
foglalt témáról nem. A novellának nincs iránya, szeszélyesen kanyarog,
nem bontakozik ki, viszont tartós a róla szerzett benyomás: remek jellemrajz a szertelen színészr ől. Ez a novella is a kötet művészileg értékesebb
írásai közé tartozik.
A fentiekben röviden ismertetett írásokat realista alkotásoknak minősíteném. Van a kötetben néhány olyan írás is, amely ármenetet képez
a fantasztikus novellák csoportjához. Ezekben a „közbüls ő " novellákban a
szerz ő némileg „felpipiskedik" a realitás talaján, de még nem rugaszkodik
el tőle. Ezek közé tartozik a kötet címadó novellája is, az Armánd gróf
halála. Benne egy kamasz meséli el élményeit egy falusi amat őrszínház
elő adásával kapcsolatban. Az író ebben a novellában montázstechnikát al784

kalmaz. Tudatosan igyekszik keverni a f őhős erotikus elemekkkel átsz őtt
mesélését, drámaelméleti, ironikus hangvétel ű fejtegetéseket, jeleneteket a
gicces színdarabból, valamint mozzanatokat a történet h őseinek magánéletéb ől. Igy aztán egy igencsak „vegyes" m ű alakul ki, és ilyen a benyomásunk is róla. Van benne komikum, tragikum, irónia, s őt egy-egy utalás
is valóságunkra. Már ebben a novellában tapasztalhatjuk az erotika er őteljes jelenlétét. A Menekülések szintén bővelkedik, a stíluseszközöket i1
letően, különböző elemekben. Több részb ől áll, mindegyik központi motívuma valamilyen fajta menekülés: a nyomasztó szül ői háztól, az öregségtői, a tömegt ő l, a gondoktól. Az újságban megjelent hirdetés kísérlet a
magánytól való menekülésre, az utazási iroda egymondatos reklámszövege
pedig utalás talán a hétköznapi valóságtól való menekülési hajlamra. Van
két részlet, amely kimondottan „fantasztikus": a két fiatal menekülése
az őket állandóan követ ő békától, illetve az utas nélküli vonaton való száguldás. Témájánál fogva tartalmaz fantasztikus elemeket az Örvény című
novella, amely a maga tömörségével, a lényegre való rátapintásával és
időszerű ségével úgyszintén a kötet jobb írásai közé sorolható. Egy kábítószert ;élvező lány vall egy „görbe" éjszakáról, de azon túl ugyanakkor remek arckép is kialakul róla. Számára az élet örvény, amelyt ől fél, egyedüli óhaja: „Engem hagyjanak a saját világomban." Gobby Fehér Gyula nem
ad igazat hősének, de megérti.
Hátramaradt még két elbeszélés: az Állás és az Orvosnál. Ez .a két
novella a legterjedelmesebb és a m űvészi értéket illet ően a legvitathatóbb
írás. Sok bennük a közös. Mindkett ő időszerű témát dolgoz fel, az események a jelenben játszódnak le. Mindkett ő nyitása, feldolgozása és végkifejlete hasonlatos, s realista novellának indul: egy vegyi kombinátban a
pályázati bizottság ismerkedés céljából a jelentkez őket berendeli, ihletve
a nőgyógyásznál különböz ő nő k jönnek össze vizsgálatra várva. Mindkét
novellában sok a szereplő , az események hihetetlenül alakulnak és végeredményben nincs cél, amely felé igyekeznének. Igen hamar azonban kiderül,
hogy a szerz ő nem azt írja meg, ami valójában történt, hanem ami megtörténhet. ,Gobby Fehér Gyula véleménye szerint a fantasztikum a realitás
lehető sége, annak felfokozott kifejez ő je. Mindkét novellában mindaz, ami
történik, csak lehet ő sége a valóságban uralkodó légkörnek. Külön, mondhatni központi helyet kap a szex. A szerz ő szerint mind a gyárban, mind
az egészségházban olyan viszonyok uralkodnak, amelyek egyértelm űen lehetővé teszik (s a novellákban ez meg is történik) az ember kihasználását
és megalázását. A lealacsonyítás legközvetlenebb kifejez ője pedig a mérhetetlen szexuális kihasználhatóság. Mindkét novellában fantasztikus
szexuális kapcsolatok alakulnak ki és ezek alapja mindig az alá-, illetve
fölérendeltség tudata. A szexuálisan kihasznált n ők tudatosan alázkodnak
meg, mert csak így bírnak valamit elérni, a lealacsonyítók pedig sérthetet- len.ségük tudatában lépnek fel embertelenül. Vita tárgya lehet, vajon a
fenti embertelen emberközi kapcsolat, viszonyulás csak a vulgáris szexen
keresztül ábrázolható-e. A kérdésre a válaszom az, hogy a szerz ő ezt válaszolta. És ez a választás jogában áll. Amilyen vulgáris és lemeztelenített
a szexuális kapcsolatok sorozata, olyan az ő ket leíró kifejezések tára is. A
számtalan mocskos szeretkezési kapcsolat mögött szerényen húzódik meg
egy naiv tiszai szerelmi kaland, amely a maga ártatlanságával az emberek
gúnyos reagálását váltja ki.
Ezzel a kötetével Gobby Fehér Gyula igazolta régebbi megállapításom,
mely szerint ő a mai jugoszláviai magyar irodaalom legnagyobb mesél ője.
Azt is megállapíthatjuk, hogy bátran nyúl különböz ő ábrázoló eszközökhöz,
s igyekszik a leghitelesebb formát meglelni. Mindig a dolgok közepébe
vág, mindig a lényegre törekszik. S ez többnyire sikerül is neki.

VARGA ISTVÁN
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A KÉTNYELV Ű SÉG ALTERNATÍVÁI
GÖNCZ LAJOS: A kétnyelv űség pszichológiája.
Forum, Újvidék, 1985.
Nem tudom, hogy más hogy van a
könyvekkel: nekem ínyencségeket
rejt a könyvkereskedések kirakata,
mint a gyermekeknek a cukrászdáé. Az új kiadványok nem a hozzáférhetetlenségükkel ejtenek gondba; könyvre mindig telik. Más idegesít. Vajon mikor lesz id ő elolvasni az új termést? Külön örömet
okoz, ha a Forum tudományos kiadvánnyal lepi meg .a jugoszláviai
magyar olvasót. Minden ilyen eset
bizonyság arra, hogy a szépirodalom mellett szellemi, tudományos
értékeket teremtünk, amelyek
egyike-másika túlmutat sz űkebb
pátriánk határain. Göncz Lajos
könyve ilyen tudományos munka,
és amikor beleolvastam, egy cseppet sem volt vitás el őttem, hogy
elolvasására sürg ősen időt kell szakítani.
A szerz ő olyan alapos és sokoldalú tudományos félkészültségr ől
ad tanúságot a munkájában, hogy
nem csupán a szűkebb szakma elismerését válthatja ki, hanem szélesebb körben is például szolgálhat
egy tudományág kutatási metodológiájának gondos és ésszer ű használatára. Könyve minden erénye
ebből ered: röviden bejárja a kutatott terület eddigi eredményeit,
majd a kutatási módszerek ismeretének teljes birtokában és azok
célszerű felhasználásával begyűjti
az adatokat, amelyek alapján és
csakis azok alapján kifejti nézeteit. Megállapításai minden esetben
visszafogottak. Egyetlen esetben
sem távolodik el a vizsgált mintától. Pedig szinte kínálkozik, hogy
általánosításokba bocsátkozzék, de
a tudományosság hitelét rontotta
volna, ha szubjektív eszmefuttatásoknak adott volna helyet. Vizsgálati modellje a következ ő : ezt a
kérdést vizsgáltam, ezekkel a módszerekkel, erre az eredményre jutottam.
A vizsgált terület pedig a kétnyelvűség kérdésköre, a környezeti
nyelvek tanítása. Jól választott és
fontos terület. Tanítási gyakorlatunkat az elmúlt évtizedek eljut786

tatták arra a szintre, hogy a szubjektivizmus és a gyakorlati politika területér ől átvezessék az általános nyelvészeten, kontrasztív kutatásokon, pedagógiai kutatásokon,
megalapozottságokon
lélektani
területére.
nyugvó . tevékenység
Mindezt a tévelygések kiküszöbölése, tévhitek mell őzése, megalapozatlan nézetek kiküszöbölése, a tanítás hatékonyságának jelent ős növelése érdekében. Mert valljuk be
ő szintén: a környezeti nyelvek tan':tásában jócskán akad az utánzásból, tájékozatlanságból, tekintélyelvi megoldásokból adódó hiba, hiányosság, amely •visszafogja
a fejlődést, tévutakra vezeti a tanítást.
Göncz Lajos kutatásai els ősorban megnyugtathatják mindazokat,
akik félnek a kétnyelv űségtől,
mondván, hogy a tanulókat az megterheli, erejükön felüli tevékenységre •készteti. Kimutatja, hogy a
kétnyelvűség a gyermekkor természetes velejárója lehet, nagyobb
nehézségek nélkül sajátíthat el a
pedagógiai alany az anyanyelv mellett egy vagy több nyelvet. S őt a
nagyobb követelmények, az állandó fokozott szellemi tevékenység
még serkenti is a szellemi fejl ődést.
Rendkívül fontos és a pedagógusok, valamint a szül ők számára is érdekes lehet az az ismeretanyag, amelyet a szerz ő a külföldi
kutatások eredményeir ől az olvasó elé tár. Számba veszi az idegen
tapasztalatok alapján a kétnyelv űség fajtáit, valamint kifejti az
egyes típusokról alkotott eddigi véleményeket. Nem szabad ugyanis
abban á tévhitben ringatni magunkat, hogy a kétnyelv űség vagy
többnyelvűség jugoszláv vagy éppenséggel vajdasági sajátosság. A
kanadai angol—francia kétnyelv űség, az Egyesült Államékba özönl ő
bevándorló . tömegek többnyelv űsége táplálta azokat a kutatásokat,
amelyeket f őleg az' amerikái tudósok végeztek ezen a téren. Mindezek a kutatások, a feltárt ered-

mények, a kialakult nézetek Göncz
jóvoltából csokorba gy űjtve az érdeklődő elé tárulnak. De egyben
tanulságul is szolgálhat a számukra a tapasztalatok szintetizálása,
mert megszabadulhatunk sok tévhitünktől, például attól, hogy mindent elölről kezdjünk. A szerz ő
számára pedig elengedhetetlen volt
az előzetes tapasztalatok számbavétele, mert a különböz ő szempontokat az itt és most elve alapján
a mi konkrét körülményeink között ellenőrizte.
A kétnyelv űségi típusok között
találkozunk a domináns és balansz
kétnyelvűséggel. Nyelvi dominancián a pszichológusok azt a típust
értik, amikor a pedagógiai alany
az egyik nyelvet (anyanyelv) lényegesen jobban ismeri, mint a másikat. Göncz az egyes szófajok gyakoriságát vizsgálta a két típus keretében, és megállapította, hogy a
domináns kétnyelvűek nyelvhasználata sokkal szísnesebb, mint a kiegyensúlyozott 'kétnyelvűek esetében. Persze ő nem így fogalmaz:
csupán a vizsgált szófajakra szorítkozik a megállapításában. Magam ragadtattam el magam, amikor következtetéseimben tovább
mentem, de a vizsgálati eredmény
lényege ez. Megállapítását is csak
a vizsgált csoportra alkalmazza,
mert az így helyes. De jó lenne
reprezentatív mintán tovább folytatni a kutatást, hogy a tágabb
társadalmi környezet viszonylatában is alkalmazható eredményeket
kapjunk. Mert a fenti (szubjektív)
értelmezés szerint az ismertetett
tényből az következne, hogy a kétn.yel.vűség kialakításánál abból induljunk ki, hogy a gyermek -szilárdítsa meg anyanyelvét (az els ő
nyelvet), és arra épüljön a környezeti nyelv rendszere. Így anyanyelvhasználata is tudatosabbá válna. Egészen szubjektív vélemény:
indokolatlannak látszik az a törekvés, hogy a környezeti nyelv elsajátítása érdekében a szül ő lemond
az anyanyelvi iskoláztatásról.
Talán nem is olyan. szubjektív
a fent kifejtett nézetem, ha a kutattás további eredményeit tekintem: „feltételezhet ő, hogy 14 éven
túl a második nyelv mind gyakoribb használatával az élet minden
területén ... a második nyelv ismerete mind teljesebbé válik,- és

mindjobban akadályozza az els ő
nyelv reakcióit, ha a nyelveket egyszerre aktivizáljuk." Az idézett állítás alapján tovább folytatnáan• saját gondolatmenetemet: vajon nem
válik-e az anyanyelv fokozatosan
második nyelvvé, ha a :szül ő lemond az anyanyelvi iskoláztatásról? A dilemma felvet ődött) Újabb
kérdőjel eloszlatására lenne alkalma az alkalmazott tudománynak!
Nagyon fontosnak tartom a
nyelvtanulás motivációs bázisának
kialakításáról kapott adatokat. A
tanítási gyakorlat hasznosíthatja
azt az állítást, hogy jobb az eredmény azokban a ,tanulócsoportokban, ahol a környezet, f őleg a szülők pozitívan viszonyulnak a környezeti nyelv elsajátításához. Következtetés: ha gyenge. eredményt
ér el a pedagógus a környezeti
nyelv tanításában, ne mindjárt abban keresse az okot, hogy a tantárgyból kapott érdemjegy nem
számít be a középérdemjegy kialakításába. Kísérelje meg a nyelvtanuláshoz megnyerni a szül őket, a
környezetet, azaz kedvez ő légkört
kialakítani, ami motiválja a tanulót az eredményesebb munkára.
Adatokat kapunk arra vonatkozóan is, hogy mikor kezdjük el tanítani a második nyelvet. Minden
jel arra mutat, hogy helyes volt a
közoktatásügyi hatóság intézkedése, mely szerint az óvodáskorban
kell kezdeni a nyelvtanulást. Ugyanis a nyelvi tevékenység elodázásával nehezen vagy egyáltalán nem
pótolható mulasztást követünk el.
A korai gyermekkorban kezd ődő
nyelvtanulás az optimális feltételek mellett még magában hordozza
azt a pozitív hatást is, hogy a gyermek beszédkészsége és szellemi
erői gyorsabban fejlődnek. Tehát
a kétnyelvűség gyakorlata nálunk
is igazolást nyer olyan formában,
hogy az állandó fokozott szellemi
erőfeszítés pozitív személyiségjegyeket alakít ki a tanulókban. ' És
miért mulasztanánk el a korai
gyermekkor jelzett adottságait, ha
ehhez minden szervezési feltétel a
rendelkezésünkre áll?
A könyv külön erénye, hogy közreadja a mérő eszközök teljes tárát. Akiben tehát felébred a kíváncsiság, hogy saját környezetében
megismételje a szerz ő méréseit,
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megteheti. Érdekes is lenne összevetni a különböző adatokat a Vajdaság eltérő nemzetiségi vagy szociális összetétel ű településein!
A könyv annyi értékes adatot
tartalmaz, annyi felmerül ő kérdést
indukálhat, hogy érdemes • lenne
egyes tartalmi elemeit népszer űbb
módon, rövidebb tanulmány for-

májában a népesebb pedagógus
közvélemény elé is tárni. Például
úgy, hogy a tudományos igénnyel
fogalmazott megállapításokat kiivetíteni a környezeti nyelveák tanításának gyakorlatára. Esetleg javasolni, hogy milyen változások lennn.rć nek szükségesek az eredményesebb pedagógiai munkához.

HORVÁTH MÁTYÁS

A GYERMEKKOR FELÉ FORDULVA

MADARÁSZ FERENC: Gyere velem óvodába!
Forum, Újvidék, 1985.
A korszer ű fejlődés- és n.ev.eléslélektani szemléletek egyetértenek
abban, hogy a gyermeki személyiség fejlődését alapvet ően három
tényező határozza meg: az anatómiaifiziológiai adottságok, a környezeti
hatások és a gyermek tevékenysége.
Ez utóbbit illetően ugyan megoszlanak a vélemények: egyesek spontán önaktivitást értenek alatta,
mások — anélkül, hogy • a spontaneitást tagadnák — nem zárják ki
a külső indíttatás lehetőségét (jelentőségét) sem. Mindazokhoz, akik
a nevelést úgy fogják fel. mint az
emberre irányuló tudatos, fejleszt ő
hatások kordinált, egymást kiegészít ő, redszeré•, ez az utóbbi értelmezés áll közelebb. A 'gyermek
ugyanis nem ia. környezettől elszigetelten, hanem éppen ellenkez őleg:
a (természeti és társadalmi) környezettel interakcióban tevékeny, és
e tevékenységét egyéni szükségletei
mellett a környezeti hatások motiválják. Mi több: maga a motivációs rendszer is legnagyobbrészt
környezeti hatásra fejl ődik, finomodik.
Az egyes pszichológiai irányzatokban felmerül ő dilemmák forrása éppen az, hogy a pszichikus
fejlődésben megmutatkozó ellentmondásokat ezek a (•öbbségükben
polgári szemlélet ű) pszichológusok
kizárólag a gyermek és környezete
közötti ;kapcsolatokban keresik. vélik felfedezni: a fejl ődés külső és
belső tényezőit mereven szembeállít-
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ják egymással. Pedig a küls ő és
a belső tényező k hatása az él ő
szervezetre — így a fejl ődő gyermekre is —, annak bármely funkciójára vonatkoztatva, nem antagonisztikus, hanem dialektikus, tehát csakis kölcsönhatásaiban vizsgálható, érthető meg. Ltt kell megjegyezni, hogy az úgynevezett önmozgással összefügg ő belső törvényszerűségek jelent őségének elismerése a személyiség fejlődésé-.
ben nem jelenti egyidej űleg a külső hatásoktól független fejl ődésmodell elismerését. A küls ő hatások (köztük is mint legfontosabb,
a nevelés) a bels ő feltételeken keresztül hatnak. A dinamika és a
struktúra dialektikus egységének elve — amire a továbbiak során
még történik utalás — itt is maradéktalanul érvényesül.
Az elmondottakból következik,
hagy a külső nevelő hatások csak
akkor lehetnek eredményesek, ha
megfelel ő belső alapot találnak a
,gyermek pszichikumában, de —
mint arra a neveléslélektan rámutat — e küls ő ,nevelői hatások a
gyermek tudatában maguk is belső feltételekké válnak: a küls ő nevelői hatások által közvetített ismeretek, eszmék. példaképek, magatartásformák, tevékenységi módok, stb. a gyermek bels ő meggyőző désévé válva cselekvésre késztet ő motívumként fellép ő bel'sh
erőként jelenhetnek meg. A nevelésnek tehát nemcsak až a funk-

ciója, hogy megteremtse a fejl ődés ,küls ő feltételeit, de bizonyos
vonatkozásban a bels ő indítóokokat
a motívumok egész rendszerét
is meghatározza és mozgásira
hozza. Ahhoz, hogy az eddig elmondottak érvényességét a nevelés
egy szűkebb területére, az óvodai
környezetismeretei oktatásra vonatkoztathassuk, ismerni kell az erre
az életkori szakaszra vonatkozó fejlő désilélelktani jellegzetességeket.
Madarász Ferenc vizsgált könyvve, mely az Újvidéki Televízió Gyere velem óvodába! című gyermekműsora számára készült foglalkozások tervét tartalmazza, arról ta-.
núskodik, hogy szerz őnk nemcsak
ismeri ennek a mozgalmas fej l ődéslélektani szakasznak a bels ő
struktúráját, hanem él is mindazokkal a lehető ségekkel, melyeket
ennek dinamikája kínál. Mindezt
kiegészítik azok a tényez ők, melyek a környezetismereti foglalkozások isajátosságaiból adódnak, és
amelyekre könyve utószavában kitér, mintegy ,súlypontozva azokat:
„ ... a korszer ű gyermeklélektani
és óvodapedagógiai koncepció szerint az óvodás gyermek az őt körülvevő közvetlen társadalmi és természeti környezet egységes hatásának köszönhet ően nem egymástól elszigetelten, hanem láncszer ű összefüggésben érzékeli és szemléli a színeket, formákat, hangokat, tárgyakat, a tárgyi öszefü:ggéseket, a menynyiségi viszonyokat, az emberi kapcsolatokat és egyéb jehenségeket"..Ebbő1 vezeti le azt a következtetést,
hogy „ ... az oktatási tartalmakat
nem lehet az óvodai foglalkozásokon és' egyéb úton megszervezett
ismeretszerzési keretek között,
egymástól elszigetelten szemlélni és
vizsgálni. Az oktatási tartalmaknak
közelebb kell kerülniük egymáshoz,
a nevelési: képzési és gyakorlati feladatok sikeresebb teljesítése végett".
Ha a leírt foglalkozásokat szigorúan fejlődéslélektani szempontból
vizsgáljuk és kivetítjük az óvodáskorú gyermek személyiségének
egyes területeire, ez úgyszintén az
eddig elmondottak hitelességét igazolja. Ha az észlelés szempontjából
vizsgáljuk a foglalkozásokat, végigkísérhetjük annak fokozatos elkülönülését a konkrét cselekvést ől a
szándékos megfigyelés (az irányí-
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tott észlelés) felé. A tárgyak egészként való felfogása mellett eljutunk
a Lényeges, illetve jellemz ő részletek (megkülönböztet ő sajátosságok)
felismertetéséig. A figyelem fejlesztésében a foglalkozásék az óvodáskorú gyermeknek arra a tulajdonságára épülnek, hogy rendkívül fogékony az újszerű , érdekes dolgok
és jelenségek iránt. Hasonló módon kísérhetjük végig a gondolkodásfejlesztést is a konkrét szituációk szű k keretei közül a szemléletes-cselekv ő és a :szemléletes-képszerű gondolkodási szakaszakon keresztül a nyelvi gondolkodásra való átmenetig, ami megkerülhetetlen az absztrakt gondolkodás képességének. kialakításában. Megfelelő teret kap az elevenen csapongó képzelet is: a reproduktív képzeletet a mese, az alkotó képzeletet a játék és az ábrázolás útján
fejleszti.
Folytathatnánk tovább ezt a
számbavételt a többi megismerési
folyamattal éppúgy, mint a dinamikus folyamatokkal (érzelmek, motívumok, akarati tulajdonságok), de
jelen pillanatban ezt nem tartjuk
szükségesnek. Ami viszont nagyon
lényeges, és amire a szerz ő is utal,
annak hangsúlyozása, hogy
óvodai környezetismeret nem lehet zárt, atöbbi területt ől elkülönített oktatási-nevelési terület. Ez
azt jelenti, hogy igenis nagy szükség van a többi foglalkozási ággal
való kapcsolatra, az integrálásra".
Tudatosan nem bocsátkoztunk
a foglalkozások tartalmi elemzésébe. Nem csupán és nem els ősorban azért, mert ez a könyv a maga
nemében nálunk els őszülött, és az
első szülöttet különleges elbírálásban kellene részesíteni, hanem mert
arról a gyakorlatnak, a gyakorló
óvónőknek és óvodapedagógusoknak kell elsősorban véleményt mondaniuk. Amit mégis megjegyzünk,
az a foglalkozások nyelvezetére vonatkozik, jóllehet maga a szerz ő
utal arra, hogy a forgatókönyvben
leírt kérdések és válaszok csak tájékoztató jelleg űek. Mégis, az olyan
erő ltetett ,szövagszerkeze'telket, mint
„Az újonc kisóvodásokat kívánjuk
meleg fogadtatásban részesíteni és
köszönteni" (Óvodások lettünk),
„Mint hallottuk, nem mindenkinek
volt alkalma látni, hogy miként készülnek ezek a dísztányérok. Úgy
gondolom, szívesen bepillantanátok
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az- alkotó műhelyébe" (Kézőművészeti nevelés' — tányérfestés), „Az
lesz a legügyesebb, és azt fogjuk
megtapsolni, aki :a legszebben, a
legösszefügg őbben, legértelmesebben tudja kifejezni a gondolartait"
(Didaktiku:s játék — beszédfejlesztés), hogy csak néhány találomra
választottat id-ézzek, inkább irtani, mint sugallni kellene. A magam

részéről nagyon !remélem, hogy
óvónőink többsége a !gyakorlatban
is képes érvényesíteni az egysrzerű stílus három alapkövetelményét
(mi annak idején úgy tanultuk:
szabatosság, világosság és- magyarosság), és a könyvb ől azt veszi át,
ami annak valóban értéke, és amit
nevelésiélektani szempontból igyekeztem értékelni.

SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ

A PARASZTI KULTÚRA KINCSTÁRA

SERES ANDRÁS: Barcasági magyar népköltészet és népszokások.
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
Sajnos, csak most került a kezembe
ez a baráti figyelemként kapott testes, 545 oldalas könyv, a • romániai
magyar folklórkutatás újabb értékes eredménye. Mint a címből is
látszik, egy tájegység, a román, német, magyar vagyes lakosságú Barcaság 13 falvának az utóbbi 25 év
során gyűjtött népköltészetét ismerjük meg a könyvb ől. Hogy hol van
Barcaság? Barcaság a Brassó—Háromszéki medencerendszer egyik tájegysége, melyet északon a Feketeügy, a Baróti-hegység, az Olt folyó
völgye, nyugaton a I3él-Persány, délnyugaton és délen a Brassói-havasok, keleten a Bodzai-hegység határol.
A szerző 25 évesönkéntes, áldozatos gyűjtőmunkájának gyümölcseként olvashatjuk jó érzéssel, nagy figyelemmel ezt a gazdag és hiteles
„adattárat", mely nemcsak a székely népköltészetr ől vall, hanem a
román és a szász népköltészet gazdagító, nemesít ő hatásáról is. „Adattárat" említettünk, mert a szerz ő
nem elméletek „kiötlésére" vállalkozott, hanem a régi gy űjtők lelkesedésével útnak eredt, bekerékpározta
a 13 községet. Az els ő időkben csak
papírral és ceruzával „felfegyverkezve" kereste a jó adatszolgálltatákat,
akik között - akadt 7 éves gyermek,
15-16 éves ifjú lány, legény, 95
éves vén. 361 személy szíve és szája
nyílt meg a gy űjtőnek.
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Seres figyelmét a legapróbb, legjelentéktelenebb adat sem kerülte
el, így vethet fényt ez a gy űjtemény
a barcasági ember életére, gondolkodásmódjára, életvitelére, erkölcsi
nézeteire, normáira, a dolgokról, a
világról, az emberekről, cselekedetekről vallott és'gyakorolt értékrendszeréről.
A szerző az eddigi gyűjtéseket
sem hanyagolta el, ismeri őket, 'tudatosan továbbviszi őket. Így válik
a gyűjtemény a vidék, a Barcaság
első átfogó „adattárává".
Gyűjtőmunkája során Seres is
találkozott azzal a megcáfolhatatlan
ténnyel, hogy ;napjainkban a hagyományos falusi élet felbomlása után
a népköltészet átalakulásával találjuk szemben magunkat, hisz az átadás, a gyakorlás alkalmai egyre kisebb számúak, de amit ápolnak is
még, az is más, mint régen volt.
,Gyű jtésen során tapasztaltam,
hogy ma már egyre ritkábban mondanak mesét és énekelnek népdalt.
(...) Az alkalmi szokástik háttérbe
szorultak, melyeknek állandó velejárója volt a dal, a szóbeli költészet. (...) Manapság nincs már erre
idő" -- írja a szerz ő. A népköltészethez való köt ődés meglazulása a
12-13 éveseknél következik be, szégyellik a népnyelv, a népköltészet
ismeretét. Az id ősek és a gyerekek
még aktív tudással rendelkeznek, a
középkorúak viszont már csak pasz-

szív módon viszonyulnak a népköltészethez. Ebb ől következik, - hogy
a gyermekfolklór • még él ő, sőt új
alkotásokkal is gyarapodik. Természetesen a változott életmódhoz alkalmazkodva.
Egy érdekes jelenség tűnik szembe a gyűjteményt olvasva, az, hogy
a népköltészeti anyag egy részét
írásban rögzítve találta a gy űjtő (a
színjátékszer ű kakasünnep Hétfaluban, az apácai kakaslövés, a lakodalmi verseket, sírfeliratokat, verses írott leveleket, dalszövegeket, a
betlehemezés, a gergelyezés szövegét stb.). Seres is ráakadt a világháborúk idején távol katonáskodók
verses leveleire. Ez pedig azt is bizonyíthatná, hogy a mi Boszniában
katonáskodó, muravidéki Dóró Sándorunk verses levele nem egyedi jelenség, hanem kordivat hatására keletkezett.
A kötet az El őszó után két nagy
részre tagolódik. Az I. részben a
szövegek dominálnak, mesék, mondák, balladák, népdalok, gyermekfolklór, találós kérdések, közmondások, szólások és írott versek (házfeliratok, sírfeliratok, verses levelek)
szerepelnek itt. A kapcsolódó jegyzetanyagból többek között megtudjuk a mesék faját, típusszámát a
Berze-féle katalógus alapján, a balladáknál a romániai szöveg- és dallamvariánsok jegyzékét stb. A második rész a jelesnapi és az emberélet
fordulóihoz kötődő szokások leírását tartalmazza, belesz őve -a szokásköltészetet is. A fejezethez kapcsolódó jegyzetekben nagy szakirodalmi
ismeretek alapján —.még a vajdasági magyar szakirodalomra is történik hivatkozás — a szerz ő utal

az általánosan ismert, gyakorolt elemekre, a helyi sajátságokra, utal a
szokás eredetére, elterjedésére, párhuzamaira. A jegyzetek igen hasznosak, segítenek a laikus olvasónak
is, de a szakembereknek is.
A szöveglejegyzés nem hiteles
hangjelöléssel történt, a nyelvjárást
ezekb ől a szövegekb ől nem lehet tanulmányozni, arra más nyelvészeti
feldolgozások szolgálhatnak. De el őnye a könyvnek, hogy a táiszavak
jelentését a Szójegyzékben megtalálhatja az olvasó.
A kötetben szerepl ő anyaggal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy m űfajilag igen gazdag, a paraszti kultúra kincstára a kötet. Természetes,
ha most kezdene munkához a gy űjtő , sok körülményre figyelne még
a szövegek mellett gy űjtés közben.
Ezért írja Keszeg Vilmos, a sajtó
alá rendező : „A gyűjtőmunka akkor
kezdődött el, mikor a folklórkutatás
mai céljai, korszerű módszerei még
kidolgozatlanok vagy legalábbis a
gyűjtő számára hozzáférhetetlenek
voltak. Így az azóta felvet ődött pár
lényeges folklórszociológiai kérdésre nem kapunk választ. (...) nem derül ki, hogy bizonyos alkotások
mennyire népszer űek, milyen alkalmak járulékai, hogyan hagyományozódnak. Néhány ,alkotásról pedig
még azt sem tudjuk, ki volt az
adatközlője." Azt tehetjük még a
fentiekhez, hogy mindez igaz, de
még így is felbecsülhetetlen érték ű
a közölt anyag, örülnünk kell, hogy
Seres András megmentette a feledéstől, hisz így is alkalmas ez a nem
néma, s őt igen beszédes anyag a
további kutatásókra, értelmezésre!

PENAVIN OLGA

AMIKOR EGY VILÁGJÁRÓ HAZATALÁL
VOJNITS OSZKÁR: Afrikai út 1884. Naplójegyzetek.
Életjel Miniatűrök 41; Szabadka, 1985.
Miért könnyebb, sžinte természetszerű a felejtés vidékünkön, mint
bármely más .táján a világnak? Miért tűnnek el mindennapi tudatunkból, közgondolkozásunkból olyan

személyek, olyan események, akik
és amelyek kultúráltabb társadalmakban századokra kiérdemelték
volna az utókor megbecsülését? A
válasz kétségbeejt ően egyszerű :
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azért, mert nincs. hagyománytudatunk! Ezen túlmenően azonban a
bölcseleti kérdések sokaságára már
nem ilyen egyszer ű a válasz. Mert
egyfelől, ha eldöntöttnek tekintjük
a létfilozófiai kérdést, miszerint
életünk — pontosabban: szellemi
egzisztenciánk — egyértelm űen jövőközpontú, de e jövőközpontúság
gyökerei erőteljesen kapaszkodnak
hagyománytudatunkba, mintegy determinálva azt, akkor bizony szomorú következtetések vonhatók le
jövőnket illetően, éppen hagyománytudatunk hiánya folytán. Másfelől viszont, hogyan képzelhet ő
el sorstudat jöv őközpontú szemlélet és hagyománytudat nélkül?
Milyen jövőt jósolhatunk annak a
közösségnek, melynek tudatában a
történelmi létezés alapvet ő kategóriái terén a káosz ködfoltjai jelentkeznek? S milyen annak a közösségnek a küls ő és bels ő — kollektív és individuális — értékrendszere, mely időbeli létének alapvető feltételeit sem tisztázta magában?
Mindennapjaink mögött az elfeledettek hosszú sora áll. Közéjük
tartozik Vojnits Oszkár is, vidékünk jeles világutazója, távoli népek kultúrájának ismerője, kiváló
néprajztudósunk. Pedig nem vagyunk jeles egyénekben oly gazdagok, hogy megengedhetnénk magunknak a pazarlást. S hogy alakja
egy évszázad homályából most
mégis felbukkan, az mindennekelőtt Szekeres Lászlónak köszönhető , aki felkutatta és könyv formájában közreadta a tudós világutazó minden bizonnyal els ő afrikai
útjáról szóló naplóját.
Vojnits Oszkár alig húszévesen,
nagybátyja, Vojnits Jakab társaságában 1884. november 29-én indult
el Szabadkáról, hogy Budapesten
és Trieszten át Egyiptomba és a
Szentföldre utazzon. Az els ő kellemetlenség utuk legelején érte
őket, kénytelenek voltak Triesztet
messze elkerülni a városban dühöngő feketehimlő miatt. Így aztán Görzben szálltak hajóra, hogy
Korfu érintésével Alekszandriába
hajózzanak. Az újabb meglepetés:
Korfu szigetén kolerajárvány tom-

bol, emiatt kerülniük kell a szigetet.. Ezt követ ően azonban már zavartalanul hajózhatnak Alekszandriáig. Innen Kairóba utaznak, majd
tovább mennek Heluán és Memphis felé. Utazásuk történelmi zarándokút — megnézik a gizehi piramisokat, a memphisi romokat, Ty
isten sírját —, hogy azután Kairóba visszatérve elcsodálkozzanak a
keleti világ számukra szokatlan jelenségein is.
A két világjáró Egyiptomból a
Szentföldre utazik, és ekkor mintha elmélyülne és ihletettebbé válna a napló. Mert amíg Egyiptom
a titkot jelentette Vojnits Oszkár
számára, addig a Szentföld legendái, zarándokhelyeinek történetei
vallásos világszemlélete révén közelebb állnak hozzá. Bármerre fordulnak, mindenhol él ő, ma is ható
legendába ütköznek. Március végéig bolyongnak a Szentföldön, s
csak húsvét után indulnak vissza.
A napló tanúsága szerint Korfu
szigetéig még eljutnak, itt azonban, 1885. április 24-én megszakadnak a feljegyzések.
Vojnits Oszkár naplója alig
negyven oldalt tesz ki nyomtatásban, a belőle áradó szellemi gazdagság, s az érezhet ő legki nyitottság
egy kiváló, rendkívüli műveltséggel rendelkez ő egyént állít elénk.
Ha kés őbb útjairól — egészen az
1918-ban Port Saidban elkövetett
öngyilkosságáig — könyvei mellett
ilyen pontos naplójegyzeteket is
készített volna, személyét minden
bizonnyal nem fedte volna be ily
könnyen a feledés pora. igy azonban sajnos ő is azon elő deink közé került, akiket az utókornak a
történelem harmadik kakaskukorékolása el őtt sikerült annak rendje és módja szerint tökéletesen elfelednie. S ezzel nem ő lett szegényebb, hanem a nagyra becsült utókora.
Vojnits Oszkár homályból felbukkanó alakja kérdezteti velünk:
vajon van-e még rá mód — nem
késő-e már —, hogy figyelmünk
múltunk nagyjai felé forduljon?
Vajon nem kés ő-e már, hogy felfedezzük magunknak saját el ődeinkkel együtt . saját múltunkat is?

MÁK FERENC
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 37. KÖTETE
DEŽE KOSTOLANJI

IZABRANE PESME
(Válogatott versek)
Nemes vállalkozás az Életjel és a Suboti čke novine részéről, hogy Kosztolányi Dezs ő születésének századik és halálának ötvenedik évfordulója alkalmából megjelentette a
szabadkai születés ű költő válogatott verseit tartalmazó kötetet. Lazar Merkovi ć kiváló munkát végzett. Úgy is mint
válogató, úgy is mint fordító. Látszik, hogy jól ismeri Kosztolányi költészetét: rendre lefordította azokat a verseket,
amelyek a magyar irodalom klasszikus értékei közé tartoznak (pl. Tanár az én apám, Zászló, Fényes koszorú, Európa,
Ilona, Marcus Aurelius, Februári óda, Halotti beszéd, Hajnali részegség, Szeptemberi áhítat). Ily módon a szerbhorvát nyelvű olvasó egy kiváló költ ő legszebb műveivel ismerkedhet meg ebb ől a kötetb ől. Annál is inkább, mivel ez az
első Kosztolányi-verseskötet a délszláv népek nyelvén, s
több mint 1500 sort tartalmaz.
Külön erénye a kongeniális fordítás. Lazar Merkovi ć
kétségtelenül legjobb m űfordítóink közé tartozik, a legnehezebb feladatokkal is könnyedén megbirkózik, akár kötött
versformáról, akár szabad versr ől van szó. Szemmel láthatóan nagy kedvvel és ihletetten végezte munkáját, s -ennek
eredményeképpen csöppet sem könny ű vállalkozásának igen
magas szinten tett eleget.
A könyv értékét sokban növelik a mellékletek. Mindenekelőtt a bibliográfia, amelyb ől megismerhetjük Kosztolányi műveit és megtudhatjuk, melyik alkotásait fordították
le a húszas évek elejét ől napjainkig szerbhorvát és szlovén
nyelvre. Aztán az a terjedelmes összefoglaló, amely a költ ő
életét ismerteti és munkásságát méltatja a kor legkiemelkedőbb íróinak a kritikáiból, tanulmányaiból vett részletekkel. Nem kevésbé tanulságos Thomka Beátának az életm ű
ösvényein biztos kézzel kalauzoló utószava. Így a jugoszláv
olvasó teljes képet kaphat a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének rendkívül gazdag
életművéről.
A versek színvonala és a tudományos apparátus, amellyel
a válogató az anyagot ellátta, a gy űjteményt kiemeli a helyi
jellegű kiadványok közül: ez az Életjel Könyvek sorozatában az els ő országos jelent őségű kötet.
A százoldalas könyv, amelynek tetszet ős fedőtervét
Szajkó István készítette, 1200 dináros áron megrendelhet ő
a Veljko Vlahović Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg
cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1500 dinárért megvehető a Forum újvidéki és szabadkai, továbbá a szabadkai
Napredak könyvesboltjában, valamint a szabadkai antikváriumban.
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