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BURÁNYI NÁNDOR

ELBÁGYADVA

— Jó isten, ekkora dinnye! — jön ki a féleségem a házból, nem 
titkolja csodálkozását, mikor Csilla bemutatja neki a szerzeményét.

— Hűtsétek be — mondom a gangsaroglya ellőtt állva.
— Á, ne! Vigyétek csak el. Majd megeszitek otthon — mond le a 

maga részéről nagylelkűen a mi javunkra az apósom.
— Dehogy! Dehogy visszük. Mondom, hűtsétek be és megesszük! 

Most éppen ezt kívánom. Ha jó lesz, majd veszünk még egy nagyot — 
erősködök.

— Vehettek így is — bólogat jóváhagyólag az öreg. — Jó dinnyéi 
vannak.

— Ha jó, hát éppen azért kell megkóstolni ..
— Nem sokat találsz ilyet a piacon — magyarázza az apósom —, 

meg az tudod, hogy régen mi kicsíráztattuk, s úgy hánytuk a fészekbe 
a magot (nem lehetett korán ültetni, a dinnye a meleget szereti), ezek 
meg most kikeltik már benn a szobában, az istállóban vagy a fóliasátor
ban), s mikor mi a magot ültettük, ők most öt4hat leveles palántákat 
raknak ki. Három-négy hetet is nyernek ezzel... Valamikor mi nem is 
gondoltunk erre ...

— így lehet keresni — bólogatok —, akinek ötlete van, annak most 
söprik be a pénzt...

— Csak mit ér neki? — akadékoskodik Béla. Nem ok nélkül.
— H át... — tárja szét kezeit az öreg. — Nem lehet mindenben 

szerencséje.
Aztán elmondják, hogy a lánya egy Crna Gora-i fiúhoz ment férjhez, 

kivándoroltak Ausztráliába, ott három-négy évre az ember autóbalesetben 
meghalt, el is temették, de a szülei írtó odavolltak, hogy hozassák haza. 
Azoknak nem volt pénzük, hát nem hagytak emennek nyugtot, amíg 
bele nem egyezett, ráment vagy harmincmillió, az egész évi jövedelme, 
így van... — mondogatjuk már belül a gangban pálinkázgatva. Kinn 
nagy esőcseppek paskolják az út porát. A fekete nagyteknőt sebtében 
csak odatámasztották az eresz alá. Időről időre önkéntelenül is rajta 
felejtem (micsoda mély rétegekből irányítva?) a szemem.

De meséljétek, hogy volt a tengeren? — gyújt rá az öreg, ez már 
a szertartás szerint is azt jelentette, hogy a babcsépelés be van fejezve.

— Jó volt — mondom. — Jó időnk volt, az a fontos. Drága ott is 
minden — teszem még hozzá.

— Drága, mi? Istenem, ez a drágaság!
— Rettenetes.
— Oda kellene vinni ezt a dinnyét, igaz? — kérdezi Béla. — Mi

csoda pénz...
— Oda. De van ott. Van minden, csak drága.
— A sok turista mindent megeszik.
— Hát rengetegen vannak. A külföldiek is. Nekik olcsó, ök olcsób

ban élnek így, mintha otthon lennének. De nekünk ...
Klára a fürdőszobából jön ellő zsörtölődve:
— Honnan vették már megint ezt az orgonaszappant?
— Mért? Mi van vele? — kérdezi az apja.
— Jaj, ugyan hogy bírják!?
— Éppen jó illata van — veszem pártfogásomba az öregeket.
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Csilla benn a mamának meséli (melyikük lehet a boldogabb?) nya
ralási élményeit.

— Jaj, olyan erős, hogy rémes — háborog Klára.
— Jól van, kicsit erős, de kellemes.
— Eredj már, olyan büdös — az orrához emeli az ujjait. — Nem 

is tudom, mit csináljak a kezemmel.
— Az orgona? — csodálkozik Béla, a bátyja is.
— Büdös a fejed! Én is most vettem ...
— Ki vette ezt? Biztos a Vera — céloz a sógornőjére. Hogy én is 

vettem, azt mintha nem is hallotta volna.
— Éppen kellemes illat — erősítem újra előbbi állításom.
Nincs visszakozás, Klára még gorombább:
— Jaj, te meg az illlatök!
— Persze, ehhez csak te értesz. Senki más!
— Hallgass már, kértek! — a többieknek mondja fölényeskedve. — 

Párizsból is milyet hozott. Majd elájultam. Most is ott van. Ki nem 
állhatom azt az illatot.

— Most én is vettem. Két orgonaszappant. Gondoltam, megörülsz
neki.

Ismerem már ezt a helyzetet.
Tudom, most azért sem hagyja abba. Mások előtt hogy minél in

kább megalázzon, hogy bizonyítsa, érzékeltesse fölényét velem szemben, 
ebben éli ki magát.

— Gyertek már be! — szól ki a konyhából az anyósom.
— Jó itt. Most nagyon jó a levegő — mondom (figyelve az egyre 

fenyegetőbben cikázó villámokra), zuhog a zápor, a vihar egyre nyögeti 
az ösztövér akácokat, szerencsére észak felől fúj, nem ver be a gangba.

— Nem tudom, nálunk esik-e. — kérdi Klára. — Becsuktad az ab
lakot?

Epés a hangja, de mintha megörült volna, hogy új okot talált a 
megleckéztetésemre.

— Én? Nem.
— Persze, gondolhattam volna.
— Az nem az én dolgom.
— Nem lett volna semmi bajod, ha becsukod.
— Nem. De lehet, hogy neked se.
Az előbb az orgonaszappan, most meg a nyitva hagyott ablak. Egyik 

pillanatról a másikra, s megvan az alkalom (nincs is olyan dolog, amely 
ne adna okot) az összetűzésre. Mintha mindenáron ezt keresnénk. Akár
milyen semmiség elegendő, és mi mint halálos ellenségek esünk egy
másnak.

Az apósom csak szívja a cigarettát, szó nélkül figyeli, a cikázó 
villámok merre haladnak.

— Most jól kinézünk — mérgelődik Klára. — Azóta már úszik a 
lakás.

Ha úszik, nagy a kár, ennek is én vagyok az oka, jó alkalom arra, 
hogy bizonyítsa szüleinek, micsoda idióta egy alak a férje, hát maximá
lisan ki akarja használni, gondolom, de nem hagyom ennyiben:

— Most jöttünk a tengerről, megszoktuk a vizet.
Csák ez marad, a gúnyolódás, a fullánkok.
— Lehet, hogy ott nem is esik — békítene bennünket Béla. — Az 

ilyen záporok úgy... foltokban esnek. A csatornán túl talán már süt 
a nap ...

— Ez arról jött — mondom én —, végig a Tisza mentén.
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Beesteledett. Ahogy jött, gyorsan el is vonult a zivatar. Sehod úgy, 
mint faluhelyen zápor után, nem éreztem még, micsoda tiszta, ózondús 
a levegő.

— Ugorjak haza, nézzem meg?
— Ugorhatsz most már — megint a sértőn lekicsinylő, megalázó hang.

— De nem ezért jöttem — csavarom el a rádió gombját. Fölemelem a 
csészém, az izgailom türelmetlenné tesz, a forró kávé megégeti a nyelvem, 
Anna észreveszi, hogy megremeg a kezem:

— Maga fél? — a legkisebb mozdulatom sem kerüli el a figyelmét.
— Nem, csak ...
— Igazán, nem kell hogy féljen.
— Persze, nem is ...
— Az anyám még egy hétig oda lesz, ő minden évben ilyenkor lemegy 

Vrnjaökára.
— Vrnjaékára?
— Igen. A gyomrával... Az otthoniakkal meg az előbb beszéltem 

telefonon.
Ezt is ellenőrizte hát, gondolom, s az összefüggéseket kutatva megakadt 

a szemem a frissen mosott fehér blúzán. Reggel a buszban egy bebújós 
trikóban láttam, s a szoknyája is más.

— Maga ... maga itt is tart gardróbot?
— Hát — néz végig a blúzán. — Van itt is valami. Muszáj, olyankor, 

ha itt kell maradnom.
— Igaz, melleg volt ma is, beleizzad az ember... Nekem se ártana 

átöltözni, de ...
Egész nap ugyanabban az ingben, öltönyben, cipőben. Éreztem, a zok

niba is beleizzadt a lábam. Legszívesebben levetném a cipőmet, de elképzelni 
is rossz, milyen szaga lenne.

Mint utána is többször, kitalálja a gondolataimat:
— Akarja? Lezuhanyzik?
— Nem, köszönöm.
— De csakugyan, miért ne? Én is, nekem is az volt az első, mikor 

hazaértem.
— Jó, nem ... — mentegetőzök.
Hihetetlenül könnyed magabiztosság, ami nem zavarja a másikat. Élet

örömtől sziporkázó szemek, bátorítok, megnyugtatók. Jólesett, hogy föl
ajánlotta, zuhanyozzak le, ha nem fogadtam is el (lehet, csak puszta udva
riasság volt a részéről?), később esetleg, ha meggondolom magam, még a 
szaván foghatom.

— Pedig valóban — ismétli meg —, itt van ...
— Remek volt a kávé — nyeltem le az utolsó kortyot. — Fölfrissíti 

az embert.
— Mit csinált ma? Nagyon kifáradt?
— Á, sok süket duma.
— Megint a kamara? — többször utaztunk már le együtt busszal, 

tudta, hogy rendszerint a kamarába járok.
— Az persze, és mindenütt rosszuil állnak, mindenki panaszkodik. Ebbe 

fárad bele az ember...
— Ott fönn is, tudja, én oda, az onkológiára járok, hát a legközönsé

gesebb gyógyszerek hiányoznak, borzasztó!, kötszerünk nincs! Mint a háború 
idején ... — szeméből kiveszett a sziporkázás.

— És azt mondják, még most jön a neheze!
— Rettenetes, hogy így eiladósodtunk!
— Nem udom, mi lesz. A guta hogy meg nem üti az embert! Naponta
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történik valami, hogy megáll az ész. Tegnap is szólnak, hogy elfogyott a 
bútorszövet, importálni nem llehet, a szlovénok nem adnak, csak devizáért 
vagy... Végül sikerült megegyeznünk, adunk nekik cserébe cukrot, lisztet 
meg étolajat...

— Étolajat?
— Ez volt a legfontosabb kikötésük. Olajgyárunk nekünk nincs, de a 

város napraforgóért kap cserébe. így megy... de meddig mehet még? ...
— Meddig? Félelmetes.
Elkomorodik a tekintete.
— Hogy ennek miilyen vége lesz!
Elnyomja a cigarettáját. Fölpattan a helyéről:
— Igyunk meg valamit! — mintha ezt másként nem lehetne elviselni.
— Jó. Igyunk.
— Whisky jéggel, jó?
Bólintok beleegyezőn.
— Egy kevés nem árt.
— De maga nem is vacsorázott, ugye?
— Dehogynem! A whisky jó lesz. — Orvosság a kétségbeesésre. (Az 

apám a pálinkát szerette. Az erőset. De csak módjával.)
— Vagy akarja, kimenjünk valahova?
— Á, nem, az nem lesz jó. De hozok én valamit...
— Köszönöm, ne.
Háttal áll, zavartalanul végigmérhetem, ereszkedik le a tekintetem a 

gesztenyebama hajától, a fehér blúzán át, így, képzeletben hányszor végig
tapogattam már a formáit! (reggel a buszban is), most itt vagyok nála, 
megérinthetem-e ma a melleit, a combját, mióta kívánom már ezt, sosem 
álltam eddig olyan közel ahhoz, hogy teljesüljön ez a kívánságom, de talán 
a veszély sem volt ilyen nagy, hogy egy meggondolatlan, tapintatlan lépés
sel még a reményét is elvesztem ennek, örök időkre.

Leguggol, a szekrény alsó polcán keresgél, komisz gondolatokat ébreszt 
bennem, most ha odamennék, hátulról ha alányúlnék (most ezért szégyell
nem kell magam?), ebben a helyzetben teljesen szétnyílnak a szemérem
ajkak. Fölállok. Kinyújtom a tagjaimat.

— Mindjárt — szál elnézést kérőn —, olyan rendetlenség van itt 
hogy! De megtaláltam.

— Nem siettetem.
— Tudja, hány óra? — egyenesedik fel újra.
— Tudom — az előbb néztem az órámra.
— Milyen gyorsan elmúlt az idő!
— El.
— Jó magával, jól el lehet beszélgetni — tér vissza a whiskysüveggel.

Azt mondja, téves diagnózis. A szellem reggeli frissessége. Elége
dettség, öröm, már emiatt is: a lányom most kelt ki az ágyból, de egy 
gyűrődés sincs az arcán. Fölöttünk bekapcsolták a rádiót. Reggeli hírek. 
Ébredezik a ház.

— Nem tudok dönteni — tárja szét a karját, aztán visszaejti az 
ölébe. A lábait maga alá húzta. Félig-meddig törökülés.

— Te?
— Igen. Én.
Meggyőzően bólint hozzá, érzi, szükség van erre a nyomatékra. Nem 

szokott bizonytalankodni, a határozatlansagot ráfogni se lehetett volna.
— Viccelsz. De ilyenkor?
— Nem vicc! Csakugyan.
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Fészkelődök, most már csakugyan mennem kell.
— Akkor tudod mit? — veszem át a kezdeményezést, márnmár res

telkedve, amiért hagyom, hogy így játsszon velem. Utóvégre az apja va
gyok. S már nem sok maradt ötvenig.

— Mit? — hajol közelebb.
— Aludj rá még egyet...
— Nem! — emeli föl a hangját. — Azért is jöttem ki, az éjjel sem 

bírtam aludni.
— Hűha, az baj.
Ezt most tréfa nélkül gondoltam. Vizsgák előtt ez lenne a legfonto

sabb, a nyugodt álom, csak így pihenheti ki magát, csak így tud más
nap újra teljes erőbevetésseil tanulni.

— Segítesz? — ez megint amolyan leszerelő kérdés. Nem igaz, hang
jának a színe hogyan alkalmazkodik.

— Micsoda kérdés!
— De csakugyan!
— Mikor nem segítettem?
Hallgat, mintha keresné a választ.
— Na mikor?
— Nem az... de ... — elmélázik. — El kell hogy döntsük.
— El. De mit?
Kíváncsivá tett. Elérte célját: nemhogy azt érezném, hogy ő van a 

terhemre, de még én érdeklődöm nála.
— Na, nézd, itt a nyár.
— Majd csak itt lesz.
— Igen. De előre kell tervezni. Irtó nagy az érdeklődés.
— Külföldi nyaralás?
— Majdnem ...
— Nahát ezért! ... — hogy föl nem ugrok, ezért aztán igazán nem 

kellett volna, hogy föltartson.
— Az este vártalak. Éjfél is elmúlt, mikor lefeküdtünk. Hol marad

tál olyan sokáig? — ezt akár szemrehányásnak is vehetném. S válaszolni 
se tudok neki.

— És mi a dilemmád?
Elnéz a vállam fölött az ajtó felé, aztán halkabbra fogja:
— Megy egy csoport Franciaországba, földiepret szedni. Egy hónap

ra. De jó lenne Oxford is. Egy hónapos nyelvtanfolyam. De a dubrovniki 
nemzetközi ifjúsági tábor is érdekes lenne ...

— Több nincs?
Az arcomat kémleli, sejtheti, hogy gúnyolódok.
— Ezek a legérdekesebbek.
Kíváncsian előrehajol, türelmetlenül várja válaszom.
— S ez mennyire sürgős?
— Mondom, irtó nagy az érdeklődés. Alig van pár hely. Ha ma 

nem jelentkezem...
— De most a vizsgák előtt, mégis... nem azok lennének mindenek

előtt fontosak?... — próbálok finoman fogalmazni. — Föltételezem, ta
lálsz most éppen elég olyan problémát, ami fejtörést okoz, nem kellene 
külön keresned.

Nagy dilemma!, gondolom, az anyja, mikor ennyi éves volt, akkor 
toboroztak az autóút építésére. Most is van valami, jut eszembe hirtelen, 
s azt nem emlegeti, az mint lehetőség sem merül fel. De jól van, hagyjuk, 
az öregemberek meséje ez, hogy volt a mi időnkben ...
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— Épp ezért! Mert marad így is elég dilemmám. Ezzel is kevesebb 
lesz. Mondom, nem bírtam aludni.

— Emiatt?
— Hát.
Persze, végeredményben örülhetek is ennek. Nekem is van valami 

közöm ahhoz, hogy eddig jutottunk, hogy ez lett a legnagyobb gondja. 
Mennyivel jobb így, mintha azért sírna, nyafogna, hogy fél, nem mer 
kiállni a vizsgákra, vagy hogy megbukott...

— No jó, hova lenne kedved?
— H át... — tanácstalan, felhúzza a vállát, tágra nyílik a szeme. 

Kitallálom a gondolatát:
— Mind a három helyre.
— Csakugyan, mind érdekes.
— De egyszerre három helyen csak nem lehetsz. Egyet ki kell 

választani.
— Éppen ezért jöttem hozzád.
— Hozzám ... Jól van, Laci mit mond?
— Várja a válaszom.
— Hm, együtt mennétek?
— Együtt.
— Neki mihez lenne kedve?
Hogy sietnem kellene a munkahelyemre, arról teljesen megfeled

keztem. A kérdés: Mit választ Csilla?, már engem is annyira (vagy még 
jobban) érdekelt, mint őt.

Gyöngédség, fáradtság nehezedik rám, leüllek a heverőre, pár perc 
múlva már úgy érzem, hogy üljek, ahhoz sincs erőm, bágyadtan dőlök 
hátra, ereszkedek a könyökömre.

Védtelenül, kiszolgáltatottan. A lelkifurdalással szemben.
Magamnak is hihetetlennek tűnik, hogy azon a disznótoros vacso

rán, annak a zsíros, fűszeres, boros hangulatában teljesen megfeledkez
tem arról a baljós vitáról, amelyet reggel, indulásom előtt folytattam 
Csillláyal.

Útközben, a buszban rázódva — a befagyott ablakon át még a tá
jat sem lehetett bámulni — még fel-f elidéztem magamban a lányom egy-egy 
szokatlanul epés megjegyzését. Megy a káposztáért, a hangsúlyt, a gúnyt, 
amellyel ezt kimondta, életem végéig dl nem felejtem; aztán itthoa is több
ször el kellett gondolkodnom, újra és újra kételyek ébredtek bennem 
Csillával szembeni magatartásom helyességével kapcsolatban, s a szü
lőház csöndje mintha kedvezett volna az efféle dilemmázásoknak.

Amolyan presztízskérdés lett végül az a szóváltás, s ami kettőnk 
viszonylatában még sosem fordult elő, arra is gondolnom kellett már, 
hogy ne én kerüljek ki vesztesként belőle (ne én maradjak alul). Ügy 
lett, ahogy én akartam, elkönyvelhettem magamnak a győzelmet (az első 
ilyen konfliktus a lányommal), de nem volt ez megnyugtató, nem hagyott 
békén, s minél többet gondoltam rá később (kénytelen voltam erre), egyre 
inkább úgy éreztem, hogy ón szenvedtem vereséget, s mert éppen Csillá
val szemben, nem is tudom, melyik a rosszabb érzés, a vereség-e, vagy 
a győzelem, amely ebben az esetben mindennél fájdalmasabb lenne.

Talán ezzel magyarázható a disznótor hangulatába való önfeledt eil- 
merülésem is. A súlyos pszichikai nyomás alól ösztönös menekülés a 
lelki sérülésre gyógyulást ígérő első alkalomba.

Nagyon megörültem, hogy végre beszélgethetek dr. Kocsis Mihály* 
lyal, a hurkát, kolbászt is mindennél inkább szerettem (már mikor meg
hívtak, összefutott a szájamban a nyál, mikor megkóstoltam, akkor 
pedig nem tudtam abbahagyni), rendelkezésemre álltak a kedvcsinálás 
kellékei.
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Jól mondják, hogy az ember életében minden szakasznak megvan 
a maga élvezete, fiatalabb korában még annak örül, ha jót kefél, aztán a 
jó evés-ivásban leli a legnagyobb élvezetet, később pedig már akkor is 
fölöttébb elégedett, ha a széklete rendszeres és normális. Hát én most 
abba a korba jutottam, amikor az ízletes falatokért a világ minden kin
csét odaadnám. Fenyegethettek volna az orvosok az erősen zsíros, fűsze- 
rés ételeknek az egészségemre való ártalmasságával, vállaltam volna a 
veszélyt, a kockázatot, amit elém tettek, annyira ízlett, hogy megettem 
volna akkor is, ha tudom, reggelre gutaütést vagy szívszélhűdést kap
hatok tőle.

Nem is csak a feltálalt vacsora esett itt jól, nem is csak a bor 
volt kifogástalan, gyöngyöző rizling, az egészséges családi hangulatnál 
étvágygerjesztőbb nem lehet semmi. S itt ez a hangulat sem hiányzott. 
Az egymást régen látott rokonok őszinte öröme, a viszontlátás boldog
sága mindannyiunkat áthatott, régi emlékek, régi móvák, kártyapartik..

Klára, ha látja, micsoda jókedvemben vagyok, nem állja meg, hogy 
meg ne jegyezze: Pista, te veszted érzed! De az ilyen figyelmeztetései 
nemhogy fékeztek volna, csak még féktelenebbé tettek. Itt most senki 
meg nem zabolázhatta volna a falánkságom.

Pár óra múlva nyögtem is a következményeit, most hajnalban meg 
már érzem, a vacsora megkövesedett a gyomromban, ha kihánynám, s 
minél előbb, megkönnyebbülni csak úgy tudnék tőle.

Az este mintha valóban vesztem éreztem volna. Igaz lehet, hogy 
valamilyen ismeretlen, titkos szálak, szövődmények irányítják, sokszor 
akaratunktól függetlenül (sokszor azzal ellentétben) a sorsunkat. A rette
netes dolog, a lányommal, ami messze tőlem megtörtént (amíg én féktelen 
jókedvemben betegre zabáltam magam), ez is csak ezekkel a rejtélyes 
szálakkal magyarázható. S most még csak segíteni se tudok magamon. 
A traktor, egyedül az vihetne be a városi buszállomásra, noha az ilyen 
hóviharokban, hófúvásokban a buszok is sokszor elakadnak. De most 
véletlen-e, hogy éppen most a traktorral is így jártam?

Klára, hála közvetlen, barátkozó természetének, gyorsan, könnyen 
kapcsolatot teremtett a tantestület tagjaival, a gyerekekkel és a szülők
kel is. Az apám, az anyám is nyomban megszerette, az első találkozásuk 
után biztosra vették, hogy megbízható, jó felesége lesz a fiuknak. Sokat 
beszéltem róla, még mielőtt találkoztak, elmondtam azt is, amit gyer
mekkoráról, a rémületnek azokról a napjairól megtudtam, s ami (ahogy 
sejtettem is) fokozta Klára iránti rokonszenvüket, együttérzésüket.

Nemegyszer egymagamban is hitetlenkedve ráztam a fejem (a ké
sőbbi évek során), lehetetlen, hogy az, akit annyira szerettem, ilyen 
csúnyán cserbenhagyjon. Sok idő után jöttem rá, kettőnkön múlott ez, 
nem szabad csak őt okolnom. S nagyrészt neki köszönhetem azt is, hogy 
idáig eljutottunk, hogy helyrerázódtak a dolgok, s igazán semmilyen 
tekintetben sem lehet okunk panaszra. Igaz, jól eljárt fölöttünk az idő, 
de hát az idő járását megállítani nem lehet, ami fontos: nem élünk, 
nem dolgozunk hiába, megvan az eredménye, a látszata is. Újvidéken szép 
tágas lakás, a gyerekek szorgalmasak, tanulnak, úgy látom, Klára megta
lálta nyugalmát (néha már-már hihetetlen, mennyire igyekszik a ked
vükben járni), a legnagyobb gondja, hogy kicsit megvastagodott a dereka, 
szeretne leszedni az izomrostjaiba lerakodott hájból, csöndes, békés az 
életünk, minden problémánkat meg tudjuk beszélni, mondhatni, ember- 
emlékezet óta nem volt veszekedés a családban. Elégedettek lehettünk. 
Én (ha valójában nem voltam is az) mindenképpen.

S most történt meg a szerencsétlenség. A nagyságát, a következmé
nyeit még belátni se tudom. De annyi már bizonyos, amit eddig tettem, 
amit eddigi törekvéseimmel elértem, amire — gondoltam — joggal le
hetek büszke, mindez egyszeriben értőimét vesztette, értéktelenné vált. 
Mindkettőnk számára. Tébolyba kergető körülmények.
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Megannyi izgalom, megannyi erőnket újra és újra próbára tevő 
kisebb-nagyobb akadály, s végül az eredményes küzdelem utáni boldog 
öröm. Mennyi volt ebből! Mennyi azután is, csak ezek voltak az igaziak, 
hogy megismertük egymást. Az öröm csak akkor lehet teljes, hiánytalan, 
ha megoszthatjuk azzal, akit szeretünk. Klára meg én végtelenül szeret
tük egymást.

Már a vizsgák is, meg előtte a készülődés! Ahogy először szót vál
tottunk egymással, a még hátramaradó két hét minden napján találkoz
tunk. Vacsora után a lefekvésig maradó időt átbarangoltuk, a tábor körüli 
vidék minden dülőútját, ösvényét megismertük. Az utolsó, az indulás előtti 
este aztán amolyan búcsúvacsora, tánc hajnalig. Már előbb becsomagol
tunk, a hátizsákok, táskák útra készen álltak, a barakkok várták a követ
kező váltást.

Kihirdették a rohammurikásokat, ki a rohambrigádokat, átadták a 
kitüntetéseket, persze a politikai dumák... S jött végre a zene, valami 
csodálatos végső felszabadultság, reggel nem várnak ránk a csákányok, a 
tailicskák, nem állunk sorba a brigádzászló előtt, nem vezényelnek ben
nünket, nem... Csupa nem. Kellett ez az egy hónapi vezényszóra kelés, 
vezényszóra étkezés, alvás után. Nem mintha valami borzasztó nehezünkre 
esett volna ez, de egyszerűen maga az a tény, hogy teljesítettünk egy 
kötelességet, leróttunk egy adósságot, pusztán az elégedettségnek ez az 
érzése, már ez is jólesett.

— És reggel megyünk haza! — álltam meg vele, ahogy a Száva felé 
vezető ösvényen beértünk a füzesek árnyékába, hallatlan jókedv, vidám
ság járt át ezen az estén valamennyiünket, a brigádnak, az egész tábornak 
minden tagját. Sok minden történt velünk, többször össze is szólalkoz- 
tunk az egy hónap alatt, de most senki sem gondolt ezzel, mintha min
denki mindent megbocsátott volna a másiknak, az öröm, hogy mehetünk 
haza, minden más érzésnél erősebbnek bizonyult, valahányszor vele le
hettem, már ez megörvendeztetett, ezen az estén még nagyobb lett a 
boldogságom.

— Megyünk.
Halk volt a hangja, mint mikor semmilyen érzés sem fűti. Hagyta, 

hogy megfogjam a vállát, de tekintetét nem emelte fel.
— Te nem örülsz neki?
— De.
— Képzeld el, holnap ilyenkor ...
— Hát igen... — sóhajtott, sejtettem, nyugtalanítja valami.
— Mi baj? — húztam magamhoz. Most sem ellenkezett, de nem 

nyújtotta a karját, nem fogta át a vállam.
— Semmi. Miért?
Semmi? Megbántottam valamivel?, kérdeztem magamtól, s már tar

tózkodóbb hangon mondtam:
— Valóban, képzeld el, egy hónapig itt dolgoztunk, s holnap ez 

már mind ...
— Ez már mind csak emlék lesz, mi?
Észrevettem, hogy ügyetlenül fogalmazok, ezért is hagytam abba, 

de ő már fogta a fonalat, kimondta, amit én nem akartam.
— Félreértettél — próbáltam megnyugtatni. — Nem így gondoltam.
— De így lesz. Jól mondtad — nézett most föl a szemembe. Fél 

fejjel volt alacsonyabb nálam.
— Mit mondtam? Mit? — meredeken néztünk egymás szemébe.
— Azt.
— Mit azt?
— Hogy holnap este már ...
— Holnap este ... mi lesz holnap este?
— Na mi? Te mondtad az előbb ...
Először éreztem itt valami csintallanságot a hangjában.
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Sokat mesélt az apám a gyermekkoráról, a két háború közti idő
szakról, olyan távol állt, annyira különbözött az az élet az enyémtől, 
hogy amit csak mondott, az mind mintha a réges-rég múlt idők ködéből 
merült volna föl.

Tízéves lehetett, mikor egyik nagybátyjához (nagy tanya, körül a 
földek, szérűk, istállók, ólak, sok jószág) elállt nyári kanásznak, ott volt 
már egy bátyja is. A gyermektelen gazda (az öregapám talán abban re
ménykedett, hogy valamelyik gyerek majd ott marad, s esetleg megörökili 
a szép vagyont, amiről ő akkoriban — másra nemigen futhatta — még 
csak álmodozhatott) nagyon szigorúan, keményen tartotta az öccse gye
rekeit, a jászolban aludtak, gyümölcsöt nem adott nekik, nehogy meg
fájduljon a hasuk, dinnyét szintén nem adott, mert attól is hasfájást 
kapnának. Ilyen ember volt, pedig jómódban élt, a bátyám akkor már 
nála dolgozott hat-hét éve, hogy majd ott marad örökben, de nem lett 
belőle semmi, mert otthagyta. No, mondom, jászolban aludtunk, mint 
a kis Jézus. Mikor kidobták a dinnyehéjat, a görögdinnyéét, mi össze
szedtük, még kivéstük, aztán dobtuk a disznóknak, s hallgattunk a jászol
ban ... — mesélte többször a gyermekéveiről. — Egyszer aztán, aratás 
után, hordtak ott a szérűkre, az asztagok mellett hordókban állt a víz. 
Melegünk volt, levetkőztünk, fürödtünk, egyik hordóból a másikba, hanem 
mikor menni akarunk haza, hát nincs a ruhám. Ellopták. Hát neked hol 
a ruhád, kérdezte, mikor észrevette, hogy nincs. Hát hol van? Hova ilett? 
Nem mertem megmondani, hogy ellopták. Kihúzta a kútból a vizet, hogy 
hátha beleesett. Az istállóban bent állt a sok fattyú, ki kellett hordanunk, 
nem volt az ailatt se. Ellopták. No, mikor lejárt az idő, közeledett az is
kola, becsavartak egy pokrócba, úgy vittek haza, még egy ruhát sem 
kaptam tőle. Ezt nem felejtem el, amíg élek...

Már gyermekkorában láthatta, hogy az embernek nem kell meg
ijednie, nincs az a szerencsétlenség, amellyel szembe nem szállhatna. Ezért 
nem riadt vissza az én taníttatásom költségeinek nagysága előtt sem. 
Most éjjel is, ahogy a tomboló viharban kilépünk a gangba, s az embemyi 
magasságú hótorlasz előtt megrökönyödve kérdem: Mi lesz most?, ő egy
szerűen csak ennyit mond:

— Majd elhányjuk.
— Ezt?
— Hát.
— Ennyi havat, mi?
— Mi hát — ilegyint csak, jelezve, hogy semmi ez. — Ki más hány

ná el?
Igaza van persze, ha a gangból ki akarunk menni, el kell hánynunk 

a havat, különben a saroglyát ugyan ki nem nyitjuk, be vagyunk zárva, 
teljesen el vagyunk vágva a világtól. Magyarázatként még hozzáteszi:

— Azt, hogy elöli vad jón, nem várhatjuk meg, hogy más elhányja he
lyettünk, abban ugyan hiába reménykednénk, akkor meg ki marad más?
— s már fogja is a falapátot, hogy kezdjük, de nyomban.

— Már ugyan! Éjszaka csak nem hányunk havat! — mondom én, 
küldeném be, nehogy megfázzon.

— Cudarul ide hordta — évelődik, meg sem hallotta a figyelmez
tetésem.

— Mert nincs a kapu! Meg a kerítés mert nem csináltatta meg! — 
használom ki az alkalmat a szemrehányásra. Természetes ez, hogy az 
ember így reagál a másiknak (még az apjának) a túlzott magabiztossá
gára is.

— Á, dehogy! — legyint csak erre is, hogy nem értek hozzá. — Nem 
is arról fúj. Látod, emerről, a kertek felől hordja.

Nyolc-tíz éve lehet, hogy elhatározta, rendbe hozza a házat, addigra 
összeszedte már a fölldmaximumot, felújította az istállót, az ólat meg 
általában a gazdasági épületeket, utoljára maradt a ház, a régi vert fa
lakat lebontották, téglából raktak újakat, a szobákra új ajtók, ablakok 
kerültek, kiparkettázták, berendezték a fürdőszobát, csak éppen a kerí
tés meg a nagykapu befejezésére nem futotta, nem is tudom, a pénze 
fogyott-e el vagy a türelme, hogy kerülgesse a mestereket. A pénze
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akkor, ha elfogyott is, azóta keríthetett volna rá többször is, de az udvar 
még most is tárva-nyitva áll, a nagykapu nem lett kész, csak az oszlopok 
állnak, téglából, ahogy föilrakták őket a kőművesek.

Hiába mondjuk neki, csináltassa már meg, ne csúfoskodjon így fél
behagyva, legyint csak, hogy majd, jó lesz ez már őneki így is ...

Ez a titka, mindig arra a feladatra összpontosít, amit éppen telje
sítenie kell. Most sem hagyja, hogy a kerítésre, a nagykapura tereljem a 
figyelmét, fölösleges beszéd lenne ez; mikor mind a két kezünkre jut 
éppen elég tennivaló, akkor ne fecséreljük az időt olyan dolgokra, amelye
ket egyelőre úgysem tudnánk elvégezni.

Az emberekről alkotott véleményünket mégis döntően az befolyásolja 
(ez az elsőrendű fontosságú), hogy miként végzik a munkájukat. Andrási 
a munkahelyén becsületesen teljesítette a feladatát, túltett valamennyi 
kollégáján. Persze, az ő műveltségével, tudásávail játék volt ez, szórako
zás. És igaz, energia, pénz is kellett (de volt is) ehhez.

Mindkettőből elegendővel rendelkezett, göndör fekete haja, széles 
homloka fiatal bikára emlékeztetett, hogy fáradhatatlan, az csakugyan a 
homlokára volt írva. Az államosítások után mi maradhatott meg nekik, 
mi lehetett az, ami (mint kiapadhatatlan pénzforrás) állandóan szavatolta 
számára az akkori viszonyokban mindenképpen szokatlannak számító jó
létet, erre sosem jöttem rá. Került-fordu'lt, s átugrott Szegedre vagy 
Pestre, pár nap múlva könyvekkel, lemezekkel megrakodva tért haza, nem 
egy olyan akadt köztük, amit akkor már nem lehetett kapni, amit csak 
neki tettek félre vagy vettek meg előre. Igaz, éltek rokonai mindkét 
városban, ám éltek másoknak is, mégsem tudták (itt derül ki annak a 
semmivel sem helyettesíthető többletnek a szerepe, amit csak egy adott 
családi jólétbe való beleszületéssel kaphat meg az ember) ezt utána
csinálni.

Az utazások még fokozták (az átlagost jóval meghaladó) tájékozott
ságát. S a többiekkel, a környezetével szembeni fölényét is. Könnyen, 
játszva lehetett szemfényvesztő, ideálisabb közönséget nem is kívánhatott.

A dicsérő szavakban, amiket a lakásra, majd a vacsorára mondott, 
Klára korábbi ötleteit ismertem fel, most jöttem rá, honnan erednek a 
lakás berendezésekor kifejezésre jutott igények, amiket akkor nem tud
tam lényével (falusi, parasztház) összegyeztetni.

A saját ízlését dicsérte ő itt valójában anélkül, hogy ezt bármelyi
künk is tudta volna, közben jót mulatott magában — a letűnő társadalmi 
rendek és osztályok tagjainak cinizmusa? —, talán már itt cinkosan ösz- 
szenevettek egymással Klárával. Nyilván, hogy így történt, de hogy mi 
az igazság ebben, sosem jutott eszembe firtatni, annyira mellékes is, 
biztosra veszem, ha próbálkoznék is, Klára nem árulná el a titkát.

Lehet, hogy igaza van, minek ezekről a régi semmiségekről mindig 
újra és újra beszélni (a fontos, hogy most jól megvagyunk, egyikünk sem 
panaszkodik, nem is lenne mire), általában jó, jobb már talán nem is 
lehet a családi közhangulat.

Az ember megnyugszik, sodorják az események, napról napra újabb 
örömök, szorongások, ki törődne azzal, mi volt húsz évvel ezelőtt? Akkor, 
mindjárt utána rettenetes volt arra gondolni, hogy hányán tudják már 
ezt az ismerőseim közül, s hányán vannak azok, akik még nálam is többet 
tudnak a feleségemnek az Andrásival való viszonyáról, vagy ki tudja — 
kételkedem —, ha ez megtörtént, ha ezt megtette, nem feküdt-e le már 
előbb mással is, éppen csak én nem szereztem róla tudomást, ez most 
véletlenül kiderült, de honnan gondolhatom, hogy nem volt más is; me
gyek az utcán, találkozom emberekkel, s — lehet-e szörnyűbb — kajánul, 
kárörvendően nevetnek a szemembe, hogy ők tudják, milyen tehetetlen 
vagyok, mennyire lóvá tett a feleségem. Aztán lassan elfeledtem ezt, 
régóta nem gondolok már rá, eszembe se jut, hogy ezeken a nyitva ma
radt (mert sosem döntöttem el őket) dilemmákon töprengjek; de az 
ördög csak nem nyugszik, mondogatta régen az apám, egy régi zentai 
ismerősömmel találkozom össze a minap, van már vagy tíz éve, hogy nem 
láttam, megörültünk egymásnak, irtó beszédes alak, tele volt hazai hí
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rekkel, mondta őket, le sem lehetett lőni, pedig nagyon siettem, a végre
hajtó tanácsba hívtak bennünket, az évi terveket kellett egyeztetnünk, 
nem akartam elkésni, de nem tágított, sehogy sem tudtam tőle szabadulni, 
majd megfagytam már, ahogy álltunk a Dunapark huzatos, hideg sarkán, 
s mikor már nem bírtam tovább, megindultam, ám ekkor is csak mondta 
elkísérve egészen a palota bejáratáig (mintha csak azért utazott volna le, 
hogy velem közöljön valami fontosat), itt mondta már, hogy persze, 
tudja ő, hogy a feleségem annak idején elment azzal az alakkal, de mikor 
látta, hogy mi az, meggondolta magát, visszajött, én voltam olyan, hogy 
visszafogadtam, és most jól élünk, gyerekek, minden, és hogy vannak 
ilyen esetek, hogyne llennének, legyintettem én, ez természetes, így él
nek ma az emberek, tettem még hozzá fölényes nagyvonalúsággal, nagy 
eset, hogy egy asszony lefekszik valakivel, mindenki így csinálja, erre 
aztán majdnem megharagudott, hogy ilyet már ne mondjak, az ő fele
ségéről azt nem állíthatja senki, biztos benne, hogy az más férfival le 
nem feküdne, aki rendesen vezeti a háztartást, gondoskodik a gyerekek
ről, annak nincs is ideje erre, maga a felesége mondta éppen, hogy gyo
mor kell ehhez, egy férjes asszony idegen férfival hogy lefeküdjön, hogy 
ő ezt soha meg nem tudná tenni (s az ismerősöm ezzel teljesen egyetért), 
meglepődtem, megdöbbentem, hogy ma is akadnak emberek, akik ennyire 
a régi módon gondolkodnak és viselkednek, amúgy hangosan meditálva 
mondtam (a fehér palota bejárata előtt ácsorogva), hogy utóvégre egy 
élete van az embernek, az, ha elszalad, aztán már hiába bánkódik, de 
erre is csak rosszallóan csóválta a fejét, hogy bizony nem így van, mert 
az ő felesége ezt soha meg nem tudná tenni; eszembe jutott erre az a 
párizsi este (de ezt már nem meséltem el neki), amikor egy bútoripari 
szakembercsoporttal utaztam egy nagy kiállításra, s a Pigalle-on sétálva, 
a Sevastopol táján, a Saint Demise utcában a kollégák baszkódtak a ka
pualjakban ácsorgó kurvákkal, nem egy közülünk bele is ment az üzletbe, 
s biztattak, ugrattak engem is, hogy ne legyek szívbajos, enélkül nem 
mehetünk haza, ezt ki kell próbálni, ki tudja, mikor lesz megint alkalmunk 
(különösen hangoskodott az a nagy fejű, aki a gatyájában csempészte át 
az ezreseket), hogy a francia kurvákkal háljunk, akkor én is a feleségemre 
hivatkoztam, hogy én őt soha meg nem csalnám, mert biztos vagyok benne, 
hogy ő sem tudna soha más férfival kefélni, nevettek csak rajtam, haho- 
táztak, hogy menjek csak, amit itt megtanulok, annak a feleségem is hasz
nát fogja venni, s röhögtek erre is nagyokat, mire én is felhúztam az orrom 
(mint aztán az ismerősöm), primitív banda, gondoltam, csak a baszáson 
jár az eszük, ezért áll így az ország gazdasága, ezért nem jutunk semmire, 
rengetegbe került ez az út, de amiért kiutaztunk, azzal mit sem törődtek, 
csak az áruházak meg a kurvák érdeklik őket, beszélni is csak ezekről 
lehet velük, a komoly dolgok számításba se jöhetnek, dünnyögtem csak 
magamban, s büszke voltam rá, hogy valamennyiüknél különb vagyok, 
hogy nincs Párizsban olyan szexbomba, amelyik az ágyába tudna csalogatni, 
amelyikért én megcsalnám a feleségem, aki a kislánnyal egyedül maradt 
otthon, s aki hűségesen várja, hogy egy hét után visszatérjek hozzá, a 
családi otthon semmivel sem helyettesíthető (s mindennél inkább szük
séges) melegébe.

Szentül meg voltam győződve, hogy az én magatartásom lehet csak 
az egyedül helyes és becsületes, hogy soha és semmi meg nem ingathat 
ebben a meggyőződésemben. Jóval később tudtam meg, hogy mi történt 
ezekben a napokban a szentnek tartott nászágyon, nem mondtam el ezt 
ennek a földimnek, nem akartam, nem is tudtam volna megfosztani az 
illúzióitól, ő biztos benne, hogy a felesége sosem lett, s a jövőben sem 
lesz hűtlen hozzá, így mondta, s majdnem elnevettem magam ezeknek az 
egymás mellé rakott szavaknak az értelmetlenségén, de végül tartóztattam 
az indulatom, mindinkább megvilágosodott a tudatomban egy újabb fájó 
felismerés, hogy igaz ugyan a mondás, hogy az idő minden sebet gyógyít, 
hogy ez a legjobb gyógyír, de hiába hittük, hogy már teljesen begyógyultak 
a sebek, ha teljesen megfeledkeztünk is már róluk, előbb-utóbb, egy előre 
nem látható pillanatban (mint a földimmel való váratlan találkozás) csak 
ki vérzenek, elgennyesednek újra ...
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CS. SIMON ISTVÁN

AHOGY

Ahogy
tűlevelű fák közt 

' szurony os katonák állnak 
a madárfarok-fosszíliás 
derengésben 
és messzire előrenéznek 
a vereségbe

Ahogy
a bujkáló holdvilágnál 
idegen tájak 
körtefái alatt 
öregapám 
töprengett 
és hazagondolt

Ahogy
a fogyó holdvilágnál 
idegen tájak 
körtefái alatt 
szuronyt szegezve 
nyomult előre 
és messze maga mögött 
hagyott mindent 
aminek
varázsa és értelme volt 

Ahogy
a várakozási illetménnyel
szabadságolt
kény szer érett katona
visszatért
szülőfalujába

Ahogy 
végül csak 
kanyarok maradtak 
az útból 
és a haladásból 
némi haladék

Ahogy
x-1 és x-2 határán 
a roskadozó hó 
súlya alatt
fölrobbannak az aknák 

Ahogy
a vándormadárra 
vár
a hordalékmező 
és a
holtág-csáp

Ahogy
a nádasokba tépő
szelek
utánozzák
az erdőben tomboló 
vihar szavajárását

Ahogy
sziksós nyelvét 
harapdálja 
olvadáskor a táj

Ahogy
a félhomály kopik le 
a tavaszi mező 
pereméről

Ahogy a visszavágott 
eperfák
megfiatalodnak 
a villodzó 
nedves fénytől

Ahogy
virágzó csalán közt 
régi plakáton 
foszladozva 
elvesztve színe 
élénkségét 
ifjúságod ideálja 
integet feléd

Ahogy
az egykori válykosgödör 
partján
a megperzselt akácfa 
előreveti az időben 
szénraj z-ámyékát 
s előtte magad is 
árnyékká válsz

Ahogy
álmodban fordulsz egyet
a holdudvaron
ahogy
az éjszakára kint felejtett 
fehér ing
árnyéka rezzen meg 
a szikrázó havon

Ahogy 
az árnyak 
varasodnak 
a megroggyant 
tanyafalon
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Ahogy
az esti utca
porszitálásában
a sarki lámpa
mesebeli
szárnytoliakat
növeszt
céltalanságodra

Ahogy
az utcavégén 
az ezerujjú 
ezüstnyáiia
fájdalmasan belemarkol 
fölötted 
a csillagoktól 
és a kutyáktól is 
üresen hagyott 
éjszakába

Ahogy
a régi temető 
öreg ecetfája 
örvény karjaival 
kozmikus hullámokat 
kavar
az évszakosnak tűnő 
éjszakában

Ahogy
az évezredek temetőjén át 
csontszín pipával 
a szájában 
az ezeregy életű író 
ballag
a halhatatlanságban

Ahogy
a sűrű ködben 
a rózsaszín disznókkal 
megrakott 
teherkocsi halad 
a vágóhíd felé

Ahogy
torok és keresztelők közt 
aratás előtt 
és dohányszedés után 
ernyedten vagy jókedvűen 
mindig
hitre reményre és szeretetre 
tanítgattál 
elárverezett falum 
Terján
S e d e r j án

Ahogy 
egyszer egy 
csapzott csúcson 
szédítő szakadék 
felett
féléjszakán át 
csak nekem 
énekeltek 
a világ regősei 
a szelek

ügy
vagy úgy se

Élsz még a Hegyen.
Vészek Terzing Norgalj emlékére,
orok vadonban. akivel egyazon Hegyet jártuk.

VANKÓ GERGELY 

CSOMOLUNGMA

Éltünk a Hegyen.
Nem jó 
lejönni onnan.

1.
Fogyhatatlanul 
fészkelsz bennem.. 
Meteorcsapás a jégmezőn, 
mamutmélaságú gleccser-fiók, 
Himálaja-kölyök.
Kebelezd be a pálmafákat, 
sirályok vesződséges röptét 
fűzd sugarakra, 
cserdíts egyet vele.
Fogyó a nap,
mihaszna kristály-dudor.
Egészségünk megszeghetetlen:
kovásztalan,
kenyértelen

2.
Pukkannak a piramisok, 
múmiamenetelés.
Költő,
farkasember, 
fekete-fehér bárány. 
Ejnye-bejnye: 
hol az a kacaj?
Észjárásod szépséghibás,
funkcionál,
ez a lényeg.
Kecskegidák topogása 
suta hídon.
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3.

Nem tagadom az ármányt,
feszültségét a bekísértnek.
Medúzabarlang,
mohaszőnyeg,
dáridója az elmenőnek.
Terülj-asztal,
vidraodú,
sárkány-kastély.
Nyisszantom
hétfejű rímét.
Szikár vers ez,
nem gőgicsélhetek ismét.

4.

Összefoglalva 
elefánttemetést, 
archeorniszok röptét, 
békebeli kómódot, 
itatóspapírt: 
a különbség közöttük 
a megnevezés.
Nyárelőn,
nyárutón,
százharminc évesen is 
messze még a vissza
számlálás kezdete.
Csupán négy fokos 
a sugárveszély.

5.

Voltaképpen
miért ez a nyüzsgés? —
Csillagködök,
máglyák,
feszületek,
Buddha-mosoly, 
szúmarás, 
tenor ária? —
Bandukolsz
bánat-lépcsőin a mának.

6.

Kereng a kondor,
kiveszőben,
pigmeusok trécselnek
bokraikban,
felhőszakadás,
cerkófok himbálnak
szőlőtőkén.
Barátaim,
Hó Otthonának lakói: 
serpa-tigrisek, 
jeti-testvérek, 
írjatok velem verset! — 
Nem mindegy, 
mibe fogsz,
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mit végzel, 
mire jutsz, 
kit siratsz — 
végleg.

7.

Hosszú az út.
Oszlopfőre állított 
konzervdoboz, 
dávidkák célozgató ja, 
gyakorlás
góliátok lebírása előtt.
Eszme —
magasztos váraláfutás.

8.

Mintha mi sem történt volna, 
elástad a holdat.
Keresztfán fátyol, 
éji madár,
sok száj táti boszorka 
s egyéb szépremények. 
Reméltem repülni 
albatrosz módra rég. 
Támadhatatlan 
védekezés.

9.

Egyetlen hullámra emlékszem. 
A csónakpadon 
mezítelen kagyló.
Szippantana a nap, 
elektromos ráják 
visszatartanak.
Oldalba kapják a verset.
Az kushad,
nyüszít,
dermed.

10.

Megírtam már.
Ne firtasd folyton, 
meddig.
Későre jár.
Melyikőnk 
a kedvesebbik? — 
Illúzió a kötél, 
kobrát kiáltsz mégis.
A szó: 
halál.
Éld ezt a szómat végig. 
Ezret és egyet, 
poénra várva.
Költőknek
inaszakadása.
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KÉZFOGÁSOK

2ARKO PETAN

SZTORI

Senki nem tudott olyan áhítatosan figyelni, mint Paško, seniki, komo
lyan mondom. Bámulatos odafigyelő tehetségét röviddel azután fedez
tük fel, hogy a cellánkba került. Be (kell vallanom, hogy e tulajdonsá
gát szíves-örömest ki is használtuk mindannyian, kivétel nélkül.

Minden rabnak megvan a maga sztorija. Minimum egy. Ráadásul 
rendszerint az is valami kitalált történet. Már olyan értelemben, hogy 
a magvát képező parányi igazság olyannyira eltorzult benne, hogy senki 
emberfia meg nem különbözteti már a hazugságtól, maga a mesélő 
sem. Ahányan csak vagyunik, mindannyian szívesen mondjuk el, ha kell 
tízszer is egymás után a magunik történetét, töviről hegyire, újabb és 
újabb részletekkel színezve. Csak legyen, aki hallgassa. Rendszerint azon
ban nincs. A falnak meg nem mesélhet az ember.

Karcónak megvan a maga sztorija.
Serifnek megvan a maga sztorija.
Az Öregnek megvan a maga sztorija.
Nekem is megvan a magamé.

Egyedül Paškonak nincs egy fia története 'sem. Még kitalált sem. 
Így ő a mi történeteinket hallgatja. Nyitva felejtett szájjal és kerekre 
tágult szemmel. Ha a mesélő belefárad, vagy elunja a dolgot, ami ugyan 
ritkán történik meg, Paško szűnni nem akaró kérdéseivel készteti a sztori 
folytatására. Paško aktív hallgató. Sosem unja meg a mesét. Betéve 
tud már minden történetet. Ha valamelyikünk megtéved, vagy egy rész
letet másképp mesél, mint legutóbb, mindjárt kijavítja. Ha kihagy va
lamit, Paško rögtön betoldja. Roppant tapintatosan persze. Mert Pašiko 
ideális hallgató, komolyan, ideális.

Ezért is szeretjük úgy mindannyian. Karčo is, Serif is, az öreg 
meg jómagam is.

Történeteink központjában, ilyen vagy olyan formában, rendszerint 
a nők állnak. Paskónak a Karéóé tetszik a legjobban. Estefelé, amikor 
a sötétség lepereg lassan a szürke falakról, s mielőtt az ügyeletes fegy- 
őr felgyújtaná a villanyt a folyosón, Paško rászáll Karčora.

— Na, meséld el, hogy is volt!
— Mi, te? — adja Karčo az angolt, holott alig várja már, hogy be

lefoghasson, mint egyébként mi magunk is, ha rajtunik a sor.
— Tudod.
— Nem, nem tudom. Komolyan.
— Hát az a sztori.
— Melyik, te?
— Az az ápolónőről.
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— Ápolónőről? Hát ápolónőből ismerek egynéhányat. — Meg
nyomja egy kicsit az ismereket, úgyhogy mindannyian tudjuk, mit ért 
rajta.

— No, hát a Miráról.
— Mirából is volt több is. — Ez a kéretés elmaradhatatlan része 

a sztorinak, eil is húzza Karčo, ameddig csak tudja.
— De olyan Mira csak egy volt, akiért odahagytad egy zápfogad.
— Hja, amiatt nemcsak a zápfogam hagytam oda, hanem a lelki 

nyugalmam is. Miért nem mondtad mindjárt, hogy a Mira nevű ápo
lónőre gondolsz.

— Hiszen azt mondtam.
— Nem vitatkozom veled. Ha akarod, elmesélem, de ha nem érde

lkel, nem erőltetem.
— Bocsáss meg, Karčo.
— Jól van, na. Te, ez a Mira olyan szép volt, hogy a hideg le-föl 

kezdett futkározni a hátamon, amikor megláttam. Nem tudom, érted-e, 
mire gondolok.

— Értem, hogyne. Velem is történt már ilyen.
— Igazán? No, akkor tudod, hogy van az. Egyszerűen kilelt a hi

deg tőle.
— Sorjában, Karčo, az elejéről! Hogy ismerkedtél meg vele, mit 

mondtál neki, ő mit válaszolt erre... Sorjában, mindent! A hideglelés 
később jön.

— Igazad van, a hideglelés még odébb van. Nos, hát az úgy volt, 
hogy éppen magánzárkában voltam megint. Egy 'kis verekedés miatt. 
Nem én voltam az oka, elhiheted, ártatlan voltam benne, mint a ma szü
letett bárány. Maks — tudod, aki öt évet kapott sikkasztásért —, szóval 
a Maks úgy felcukkolt, hogy a végén behúztam neki kettőt. Erre az 
igazgató rám sózott két hét magánzárkát. Hiába mondtam neki, hogy 
nem én kezdtem. Tudod, a dirinek megvan a maga módszere. Abszolúte 
nem érdekli, ki a hibás. Azt mondja, mindannyiunknak van valami vaj 
a fején, de hogy mennyi, azt senlki sem tudná pontosan megállapítani, 
a legkevésbé ő. így hát ábécérendben osztogatja a büntetéseket. A K 
meg, tudod, az M előtt van. Úgyhogy én 'kaptam a büntetést. A legkö
zelebb meg Maks.

— Hát ő is sorra került?
— Persze. Mindannyian sorra kerültünk, többször is. Válogatott ne

hézfiúk voltunk mind. De erről majd másikor. Ismered a hetest?
— Ismerem. Azazhogy meséltél róla.
— Áh, a hetest csak akkor ismeri meg az ember, ha odakerül. Ez 

a legpocsékalbb magánzáilka a pincében. A folyosó legvégiben van. Kicsi, 
mint egy egérlyuk, és sötét, mint... mint minden sötétzárka ezen a ro
hadt világon. Én legalábbis még sohasem hallottam világos sötétzárkáról. 
És te?

Hahaha. Paško hahotája egy percre félbeszakítja a sztorit. Ehelyütt 
mindig nagyot kacagott, így akart Karčo bőre alá bújni.

— Előbb dühöngtem egy sort — folytatja Karčo, ügyet sem vetve 
Paško nevetésére —, dörömböltem az ajtón, de aztán bejött a fegyőr, 
bilincsbe vert, attól megnyugodtam. Ezek az acélkarkötők úgy lecsilla
pítják az embert, hogy nincs az a dilibogyó ezen a rohadt világon, amely 
hatásosabb volna. No, elkezdtem törni a fejem, hogyan szabadulhatnék 
ki. Előbb szökésre gondoltam. Tudtam ugyan, hogy öléggé rázós dolog 
az ilyesmi, de nem hagyott a fene békét. Kidolgoztam egy remek szö
kési tervet.

310



— Tényleg azt hiszed, hogy innen is meg lehet lépni?
— Persze. Minden börtönből meg lehet lépni. Ebből is. Csak jó 

terve legyen az embernek.
— Neked jó terved volt?
— Elsőrangú. Ügy terveztem, hogy odahívom a fegyőrt, megjátszom, 

hogy rosszul vagyok, s ha belép a zárkába, leütöm egy deszkával, amit 
a priccsről feszítettem le. Aztán a kulcsaival kinyitom a bilincseimet, 
beöltözök az egyenruhájába, végigmegyek a folyosón, a kulcsaival kinyi
tom a vasajtót, aztán le a földszintre, ha egy kis szerencsém van, a 
földszinti folyosón sem ütközöm senkibe, az udvarba vezető ajtót meg 
nem zárják sohasem. Onnan föl a falra, és már kint is vagyok. Az utca 
majdnem mindig kihalt, hisz csak egy füves térség van mellettünk. Mire 
rájönnek a szökésre, gondoltam, én már rég hetedhét országon túl 
leszek.

— Remek terv, Karčo. Végül is miért nem szöktél meg?
— Mert megijedtem. A fegyőrt ugyan odaszólítottam, de amikor 

belépett a zárkába, egyszerűen megbénított a félelem. Azt mondtam 
neki, hogy iszonyúan fáj a fogam. Ez abban a pillanatban jutott eszembe. 
Majd holnap bekísérnek a fogászhoz, mondta, és már ott sem volt.

— Elhitte? Nem kérdezte, melyik fogad fáj?
— Dehogynem. Ráböktem az egyikre. A fogadon nem látszik, hogy 

fáj-e vagy nem. Ezt jegyezd meg. Ki tudja, még hasznát veheted vala
mikor. No, másnap bekísértek a fogorvoshoz. A váróteremben a fegyőr 
levette rólam a bilincset, azt mondja, menjek be, ő majd megvár. Az
tán csak semmi meggondolatlanság — intett még utánam. Ha tudta 
volna... No, bementem szépen, hát a rendelőben csak az asszisztensnő. 
Egyedül.

— A múltkor azt mondtad, hogy ápolónő — reklamált Paško.
— Ápolónő, asszisztensnő, egyremegy!
— Jó, jó. Meséld, hogy volt tovább?
— Bomba nő volt, öregem. Ismered Ava Gardnert?
— A színésznőt?
— Azt.
— Ismerem.
— Na, ahhoz hasonlított. Pláne az alakja. Az ikertestvére sem ha

sonlíthatott volna jobban rá. Magas, /karcsú, darázsderekú, a melle meg 
.. . hát.. . mit mondjak. Szóval bomba nő volt.

— És a lába?
— Csodálatos. Hosszú, egy egészen kicsikét karikába hajló, ettől 

azonban még csak izgatóbbnaik tűnt. Magas sarkú cipő volt rajta, ekkora 
sarokkal — mutatta az ujjával Karčo.

— Én az arca?
— Mondtam már. Kiköpött Ava Gardner. Ugyanaz a szem, ugyanaz 

az ajak, ugyanaz a haj. Egyből megértettük egymást. Hiába no, értek az 
ilyesmihez, öt perc múlva már ott voltunk a díványon. Mit mondjak? 
A hetedik mennyország ...

— Részleteket is! Mint a múltkor. Mindent! Hogy volt?
— Azt nem lehet elmesélni, öregem. Állig begombolt fehér köpeny 

volt rajta, amikor elkezdte kigombolni, megfordult velem a világ...
— És kivert a hideg verejték.
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— így igaz. ő meg csak gombolgatta ki. Alatta meg semmi. Érted? 
Semmi.

— Kombiné sem?
— Ha mondom. Semmi. Az az egy szál (köpeny volt rajta. Nyár 

volt. Nyáron a nők nem viselnek kombinét, annyit már te is tudhatnál.
— Tudom, persze, tudom.
— Honnan, te széltoló?
— Te mondtad. És aztán?
— Aztán rávetettem magam. Pontosabban beléje. Csak úgy nyögött 

bele a dívány. Átkozottul ki voltam már éhezve.
— És egész idő alatt egy szót sem szóltatok egymáshoz?
— Dehogynem. Tudod, milyeneket mond az ember ilyenkor a 

nőknek.
— Nem tudom. Milyeneket?
— Hát, hogy gyönyörű, meg hogy felnyársalja, -széttépi, meg ilyen 

hülyeségeket.
— De előtte, a felnyársalás meg a széttépés előtt, míg oda jutotta

tok, mit mondtál neki? Hogy puhítottad meg?
— Ahhoz nem kellett szöveg. Megmarkoltam, és már puha is volt.
— És a fogorvos?
— Milyen fogorvos?
— Hát az, aki kihúzta a fogad.
— Ja, a fogorvos! Mire bejött, mi már végeztünk. Kihúzta egy 

ép fogamat, a kujon. Idenézz, ezt itt. — Karčo kitátotta a száját és 
megmutatta a rést dohánytól sárga fogsorában. — Alighanem megsejtett 
valamit a vén kujon, mert úgy megkínzott, hogy azt hittem, ott nyúlok 
ki. Egyetlen vigaszom az volt, hogy Mira egész idő alatt a kezemet szo
rongatta. Hallod, azért a nőért sorra ikihúzattatnám akár minden foga
mat, ha hiszed, ha nem.

— Elhiszem, hogyne hinném.
Másnap reggel Paško barátunk bejelentette, hogy orvoshoz kell 

mennie. Azt mondta az ügyeletesnek, hogy rettenetesen fáj a foga. To
vábbi faggatózásainkra mély hallgatással felelt. A rendelőből feldagadt, 
fájdalomtól eltorzult képpel jött vissza.

— Na, Paško, hogy volt?
— Meglőtted-e, Paško?
— Tényleg Ava Gardnerre hasonlít?
Pasko eleinte titokzatos hallgatásba burkolózott, csak jelentőségtel

jesen mosolygott, amitől feldagadt képe még inkább eltorzult. Később 
azonban bevallotta, hogy még csak nem is látta Mirát.

— Szabadságon van — mondta —, legalábbis azt mondja az ápoló, 
aki helyettesíti. Két hét múlva jön vissza. De nem ússza meg, szavamra 
mondom! Van még elég fogam.

Így aztán Paskónak is lett sztorija, melyet napról napra csiszolga- 
tott, szépítgetett, színezgetett. Odaadó hallgatóból egyszeriben szenvedé
lyes mesélővé vedlett. Azóta cellánkban ugyanaz a helyzet, mint Paško 
érkezése előtt volt. Senki sem kíváncsi a másik sztorijára.

SZILÁGYI Károly fordítása
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ÖRÖKSÉG

SZELI ISTVÁN

SZÉKÁCS JÓZSEF: SZERB NÉPDALOK ÉS HŐSREGÉK
KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT VÜK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ

Témám megválasztását két egymást követő jubiláris esztendő sugalmaz
ta. Az első évfordulós alkalom Székács József Szerb népdalok és hősregék 
című fordítás kötetének 1836. évi, másfél évszázaddal ezelőtti megjelené
se. A magyar irodalomtörténet s az irodalmi kapcsolatok mai kutatói és 
ápolói ennek a könyvnek a hasonmás kiadásával és gondozásával kap
csolatok egy szép fejezetére és dokumentumára kívánnak emlékezni. 
Olyan könyv újbóli kiadásával, amely a maga módján és a maga esz
közeivel eredményesen járult hozzá a reformkori magyar irodalmi ízlés, 
sőt a közgondolkodás formálásához. Legyen szabad tehát e könyvet mint 
dokumentumot is bemutatnom, s néhány szóval vázolnom, miben látjuk 
művelődéstörténeti szerepét. Ügy vélem, hogy e megemlékezés egyben 
illő főhajtás is Vük Karadžić nagy műve előtt, mert Székács fordításai
hoz az ő gyűjteménye szolgált alapul.

Az imént Székács könyvének a reformkor magyar irodalmi felfogá
sára és közgondolkodására tett hatásáról szóltam, s ezzel arra kívántam 
utalni, hogy a korabeli magyar folyóiratok hasábjain nem egy cikk fog
lalkozik az azonos országhatárok között élő vagy a szomszédos népek 
kultúrájával. Nem lehet véletlen például, hogy Vörösmarty, Bajza és Tol- 
dy lapjának, az Athenaeumnak a hasábjain (ami ugyancsak 150 évvel 
ezelőtt, 1837. január 1-jén indult), mindjárt az első számokban olyan cik
kek jelennek meg, amelyek egyértelműen a Székács-féle orientációra 
jellemzők, azzal akár filológiailag is kimutatható kapcsolatban állnak. 
Utalhatnánk itt Kazinczy Gábor, Czuczor Gergely, Tóth Lőrinc s mások 
írásaira, akik a korabeli polgári liberalizmus szellemében a nemzetek 
jogegyenlősége, a hazafiság vagy a kozmopolitizmus egész fogalomkész
letét értelmezik újjá. Ami azonban Székács fordításaival szorosabban 
függ össze, tárgyalásunk szempontjából jelentősebb, s a korszak irodalmi 
világa számára is fontosabb, az az, hogy könyve betetőzi a Kazinczy, majd 
Kölcsey óta mind erősebb érdeklődést a „magyar műköltészetbeli szerb 
modor" iránt, ahogy Horváth János mondja e jelenségről. Meg kell je
gyeznünk, hogy itt nem egyszerűen a szerb eredetű tízes sor (a „desete- 
rac”) sikeres vagy kevésbé eredményes magyar nyelvű megszólaltatásá
ról van szó. A nevezetes és sokat vitatott „szerbus manír” ugyanis a köl
tészet szemléletbeli innovációját is jelenti, ahogy ma szokás mondani: 
struktúraképző funkciót lát el. Hiba lenne ugyanis a tíz szótagú, tro- 
chaeikus lejtésű verssor kiképzésében a szerb népköltészet közvetlen át
vételét (s csupán csak ezt) látnunk, s éppúgy hibáznánk, ha ennek a 
„manímak” ismérveit és jelentőségét csak bizonyos verstani mozzanatok
ban keresnénk. Ügy véljük, hogy ma, hatvan év múltán sem méltattuk 
kellőképpen Horváth Jánosnak a megfigyelését a „szerb modorú” népies
ségről, hogy az „ . . .  figyelmet érdemel a Petőfi előtti műköltői gyakorlat 
egészében is, mint olyan fajta népiesség, mely a műköltőt szabadon en
gedi érvényesülni, s nem csábítja arra, hogy népi alakká travesztálja ön
magát, mi a magyar mintájú népiességben csaknem elkerülhetetlen volt 
s Kisfaludy Károlytól kezdve túlnyomólag gyakoroltatott.” A „szerbus 
manír” tehát a magyar költészet Petőfi felé mutató és az ő szellemében 
kibontakozó poézis útját egyengeti, s ezért nemcsak vers- és formatörté
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neti, hanem költészettörténeti fontosságára is rá kell mutatnunk. Székács 
fordításkötetének az érdeme, hogy ez 1836-tól kezdve mind nyilvánva
lóbbá vált. Jóllehet Toldv Ferenc már 1827-ben a szerb eredetű tízesről 
szólván nemcsak egyfajta verssorról, hanem stílusról is beszél, s ezt 
azóta is többen észrevették, anélkül azonban, hogy tüzetesebben megvizs
gálták volna ennek a finom distinkciónak az értelmét. A szerbhorvát 
eredeti tízesünkről értekező Gáldi László még 1972-ben is főként a tago
lás, a szerkezet, a sorképlet, a cezúra, az enjambement alkalmazása és 
hasonló elemek alapján vizsgálta e versformát, alig törődve a szerb 
eredetű formában megszólaló Petőfi-vers egyéb meghatározóival, amelyek 
már nem a sor kialakítása, hanem a költészet számára fontosak. Legyen 
szabad nekem ezen a szón (a költészeten), talán egy kissé régiesen is, 
némileg mást értenem, mint a vers-esztétika mai kutatói általában, te
hát hogy ne a rövid és hosszú szó tagok megfelelő vagy rendhagyó elosz
lása, a hangsúlyviszonyok mérlegelése, a ritmikai komponensek, a met
szet, a tagolás, a hangstatisztikai mutatók, a nyomatékelhelyezés, a „te
raszos versépítés” szabályossága, az ütemhatárok s a versforma tudo
mányának számtalan más fogalma alapján közelítsem meg Székács Jó
zsef művét, hanem a költészetben kifejezett emberi viszonylatokat ve
gyem szemügyre, eltérve „ezen mechanikai regulákétól, ahogyan a tizen
nyolcadik századi debreceni poéta, Földi János írta. Földi barátja, Cso
konai is hangoztatta, hogy Az ember a poézis első tárgya, következés
képpen ahogyan az ember sem csupán csak „egy marék minerálé", azon- 
képpen a költészet sem azonos önmaga fizikai-technikai-materiális ele
meivel. A költészetnek ez a felfogása, úgy gondolom, némileg módosíthat
ja a mind ez ideig csak a „jó szándékú", „dicséretes buzgalmú", „szorgal
mas", „lelkiismeretes" s hasonló jelzőkkel illetett Székács művének esz
tétikai megítélését is, amelyben főként a „mesterségbeli korlátaii" meg
szorítás kapott hangsúlyt, noha bízvást állíthatjuk, hogy nálánál sokkal 
nevesebb költők sem értették és ismerték oly jól a szerbhorvát népköl
tészet világát, üzeneteit, lelki tájait, mint ő.

Korántsem az a szándékunk, hogy e jubiláris alkalomból ragyogó
vá csiszoljuk nevét vagy talmi fénnyel árasszuk el művét, amely önmagá
ban csak szerényen világít. Viszont kötelességünk, hogy megtisztítsuk az 
idő rárakódott porától, s hogy ismét láthatóvá tegyük azt, amit már-már 
elrejt szemünk elől a századok homálya.

A hasonmás kiadáshoz írt bevezető tanulmányban arra hívtam fel 
a figyelmet, hogy a szerb népköltészet európai prezentációjában elég vi
lágosan meg lehet különböztetnünk egy ante- és egy post-karadžići kor- 
szalkot. Így van ez többé-kevésbé a magyar irodalomban is. A Karadžić 
előtti korszakhoz tartozónak látszanak pl. Kazinczy és Kölcsey fordítá
sai, illetve ez utóbbinál a szerb verselési modor önálló megszólaltatása 
(noha nem teljesen függetlenül Karadžićtol), viszont a második korszak
ba lehet sorolnunk a Karadžić gyűjteménye utáni fordításokat, köztük 
Székácséit is.

Sajnos, itt nem áll módunkban e két korszakot, a recepció körül
ményeit egymással szembeállítva tüzetesen elemezni, ezért csak sommá
san emlékeztetünk arra, hogy az első periódusban a szerbhorvát nép- 
költészet behatolása Európa irodalmi kultúrájába inkább csak a tudo
másulvétel szintjén követhető, s jellemzője az alkalomszerűség, a közve
títettség, s gyakran a többszöri nyelvi tükröztetés miatt jelentkező redu- 
káltság. A másodikul említett korszakban (a 19. század második negye
détől kezdve) azonban már szerves elemként épül be az európai irodal
mait szervezetébe, azok ihlető, alkotó és alakító részeként.

Ez a folyamat természetesen sem mélységét és intenzitását illetően, 
sem pedig a formai elemek átvétele tekintetében nem azonosan játszó
dik le. Ugyancsak változók és eltérők a recepció módozatai is: az idő 
haladtával mindinkább háttérbe kerülnek a közvetítő kultúrák, mind fo
kozottabb mértékben jutnak érvényre az eredeti nyelvi és poétikai sa
játságok. Az individuális és szakmai érdeklődést, a szórványos fordítá
sokat az általános figyelem és a gyűjtemények megjelenése váltja fel. A 
különbségeknek, ameíyek a befogadás újabb szakaszában (Vük köny
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veinek megjelenése után) mutatkoznak a régebbivel szemben, nyilván
való irodalomtörténeti (történelmi) okai is vannak. A szerb népkölté
szet említett organikus beépülése más közegekbe elsősorban azokra az 
irodalmakra jellemző, amelyek alakulástörténetében a fejlődés erőténye
zői azonos irányba hatnak; az egyszerű jelenlét szintjéig jut, ahol csak 
egy-egy nagy költő fordítása fémjelzi a „reprezentatív" darabot; s ismét 
más e költészet megítélése és szerepe azokban az irodalmakban, ame
lyekben alkalmi igényeket elégít ki, vagy ahol csak a múló irodalmi 
divat, a pillanatnyi irányzat vagy ízléshullám a szálláscsinálója. E szem
pontok aligha hanyagolhatok el, ha Székács József nagy vállalkozását a 
szerbhorvát népköltészet európai befogadásának a kontextusában vizs
gáljuk, és munkájának alapvető vonásait akarjuk megállapítani.

Ez alkalomból arra sincs lehetőség, hogy, akár csak dióhéjban is, 
bemutassuk, miért és milyen mértékben különbözik az organikus be
épülés folyamata az egyes nemzeti irodalmakban, mert az úgyszólván 
minden befogadó közegnél másféle képet mutat. Csak nagy általános
ságban beszélhetünk arról, hogy a szláv nyelvű irodalmakban érthetően 
jóval nagyobb ez a készség a recepciót kedvezően befolyásoló helyzeti 
előnyök folytán. Nemcsak a nyelvi rokonságra kell itt gondolnunk, vagy 
a szláv népek hagyományvilágában közösen meglevő ősi elemekre, ha
nem a szláv közösségérzésre, ami jelentős serkentést kapott az erőtel
jesen feltörő romantikus nemzettudattal. A germán és román nyelvű 
irodalmak esetében ismét másféle indítékok játszanak közre, leginkább 
eszmei, történelmi vagy esztétikai impulzusok, de igen nagy szerepet 
játszik az úgynevezett — hogy így mondjuk — „történelmi véletlen" 
is: az, hogy kik fémjelzik, vagy milyen súlyú és tekintélyű személyiség 
révén kerül be a szerb népköltés a nemzeti irodalmak véráramába. Köz
tudomású, hogy a német irodalomban Herder, Goethe és Jákob Grimm 
irányítja a figyelmet a szerb és horvát népköltés felé, s maga ez a pusz
ta tény is rendkívüli jelentőségű pl. az angol vagy a francia adaptálá
sokra nézve. Ismét csak durva általánosítással kell élnünk, ha az ún. 
„nagy nyelvek" és „nagy irodalmak" visszahatását akarjuk jellemezni. 
Ezek fejlődésmenetében a szerb népköltészet általában bizonyos törté
netfilozófiai elvek és irodalomesztétikai koncepciók fedezetéül vagy visz- 
szaigazolásául szolgál, de legtöbbször nélkülözi a közös sors és törté
nelem hasonló tapasztalatait, az állandó érintkezésből és együttélésből 
eredő komplementaritást.

Székács fordítói vállalkozásának motívumait keresve rá kell mu
tatni egy olyanra, amivel a Szerb népdalok és hősregék megjelenése 
előtti időkben (1836 előtt) sem magyar, sem egyéb fordítóknál nem talál
kozhattunk. Olyan ihletéssel, ami Székácsot más nyelvű fordítók, adap
tálok, kritikusok, válogatók, antológiaszerkesztők munkájától lényeges 
vonásokban és előnyösen különbözteti meg. Ez pedig a közvetlen emberi 
kapcsolatok élménye, meghittsége, a köznapi és tartós érintkezés nélkü
lözhetetlen mozzanatai, amelyek sohasem tévesztendők össze az elvi 
álláspontok találkozásával, az eszmei azonossággal, a poétikai vagy ízlés
beli felfogás egybevágóságával vagy egyéb körülmények és feltételek sze
rencsés közre játszásával. Kazinczy Ferenc példáját említjük elsőként. 
Amikor a maga racionalista modorában ugyan, de könnyen hevülő lite- 
rátor a Hasanaginica „mennyei szépségén" lelkendezik, voltaképpen a 
poézis ideálja lebeg előtte. A Mušickihoz (nem a költőhöz, hanem Mladen 
Leskovac finom megkülönböztetésével: a poétához) írt levelének tanul
sága szerint a klasszicizmusnak a nemz.eti felett álló eszményiségét és 
értékeit méltányolja benne, híven a herderi univerzális humánum esz
meköréhez. Az olasz Fortis az útirajzíró szemével a kuriózumot fedezi 
fel a szerb népköltészetben, a számára ismeretlenben gyönyörködik, a 
másféle világ embereinek költészetében, szokásaiban, lelkiségében: Goe
the, akinek Petőfi kegyetlen jelzőjével szólva „gyémánt volt a feje, de 
szíve békasó", a Westöchtlicher Diwan s az Orphikus ősigék költői lehe
tőségeit ismeri fel a délszláv népénekekben; Therese Jákob motívumai 
között döntő jelentőségű a kívülről jövő inspiráció, Goethe sugalmazása, 
Puskin érdeklődése merőben folklorsztikus gyökerű; Bowring extenzív
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kíváncsiságához a szerb népköltészet semmivel sem áll közelebb, mint 
akár a spanyol, a jávai vagy az orosz; ismét más — Székácsétól távoli — 
okok, szándékok, ihletések, magatartások állnak Mickiewicz, Mérimée s 
a többi költő fordításainak, áttöltéseinek, imitációinak a hátterében...

Székács odaadó figyelemmel és nagy gonddal kiképzett versszöve
gei, könyvének bevezető szavai, az énektípusokat bemutató jellemzések, 
a szó- és fogalommagyarázatok, az értelmező jegyzetek, egyszóval, az 
ajánlástól kezdve a könyvet záró bejegyzésig, amelyben Vük Karadžićot 
mutatja be a magyar olvasónak: a könyv minden lapja azt árulja el, 
hogy olyan ember munkáját tartjuk a kezünkben, aki ifjú életének leg
fogékonyabb és legtermékenyebb éveit szentelte az ügynek, amiben sok
kal többet látott, mint fásult penzumot, mesterségbeli rutinfeladatot. 
Akit tehát a megismerés öröme és a megismert iránti rajongás hat át, 
s arra büszke, hogy az énekeknek nem csupán formájához, hanem tar
talmához és szelleméhez is hű maradt: „...tudom, hogy a mértékkel a 
művészetnek s a művelt füleknek egyaránt tartozom. Itt azonban inkább 
mérték elleni hűtlenséggel kívánok vádoltatni, mint hűtlenséggel az ere
detinek értelme iránt.”

A „hű maradni az eredetihez” a fordító számára nem költészettani 
elvet, hanem — Székács esetében — egyfajta erkölcsi kötelezettséget je
lent, mert tudja, hogy mihez és miért ragaszkodik, hisz a frissen buzgó 
ősforrásból, közvetlenül ismerte meg anyagát, ami másokhoz legtöbb
ször csak kerülő utakon, szöveggé kövülten jutott el.

Meg kell mondanunk azt is, hogy Székács Szerb népdalokba, nem 
tartozik a magyar műfordításirodalom csúcsteljesítményei közé, mint 
pl. Arany Arisztophanésze, Babits Komédiája, vagy hogy műfajilag kö
zelebbi példát vegyünk, Vikár Béla Kalevalája. Igaz, hogy már ezeket 
is újabbak, modernebbek váltották fel, de nem egy olyan esetre is hi
vatkozhatunk, hogy a régi, a nyelvében és költői eszköztárában ma már 
megfakult fordítás megőriz valamit, ami a dolgok természetéből kifo
lyólag az újból hányzik. Bérczy Károly Anyeginje lehet erre a példa: az 
időbelileg még nem nagyon eltávolodott fordítás patináját, a puskini 
beszéd akusztikáját, a kissé biedermeieres hangulatot a kor Bérczyben 
még eleven emléke adja meg, s ez az a többlet, ami az Áprily modem, 
művészibb és pontosabb fordításának természetesen nem lehet sajátja. 
Székács szerb népdalaiban is érzünk valami hasonlót: a nyelv utánzásra 
nem szoruló régiessége, a versek Vukkal való egykorúsága kelti az auten- 
tikusság érzését az olvasóban, a régi és a népi együttes hatása, amelyek 
tudatunkban általában együvé tartozó fogalmak. Persze, a szerb népda
lok és hősi énekek sem Vük korában keletkeztek, hanem — mint a ha
gyományos költészet termékei — hogy így mondjuk: időtlenek. Igaz, 
mint eleven, alakuló, fejlődő organizmus együtt változnak az egész népi 
kultúrával a közösségi élet rendjének mozgástörvényei szerint. így bi
zonyára Vük korában sem voltak azonosak például 16—17. századi ön
magukkal. Mégis, ahogyan a szerb népköltészetet ma ismerjük, ahogy 
az bennünk él, lényegében fejlődésfolyamatának a tizenkilencedik század 
elején írásba foglalt, akkor rögzített állapotában került a köztudatba. 
Ügyszólván az egész Európa a saját, tizenkilencedik század eleji nyelv
állapotának megfelelően rögzítette őket, így ma, a százötven évvel fiata
labb olvasó tudatvilágában az szinte teljesen kiegyenlítődött az adott 
korszak nyelvével, szóhasználatával, költői eszköztárával. Az autentikus- 
ság képzetét Székács versfordításaiban tehát az időbeli közelség (az írás- 
ba-foglalás egyidejűsége) is erősíti. Nem stilizál, nem archaizál, hanem a 
maga korának egyedül lehetséges és természetes eszközeivel él, anélkül, 
hogy keresnie kellene azokat. Ezért hat talán naivabbnak az előadása, 
s ez azzal is összefügg, hogy nem poéta doctus: csekély számú eredeti 
verse sem mutat virtuóz formakezelésre, egyéni lelemenyekre, csillogó 
formamegoldásokra. Székács fordítói alázata a „szolgálatnak” rendeli 
alá saját verselési készségét, neki az eredeti szöveg nem ürügy költői 
gyakorlatához, mint majd jóval később a Nyugat-korszak nagy költő- 
individualistáinál, hanem valósággal ellenképe Babits fordítói program
jának, aki a Pávatollakban arról beszél, hogy „A magyar vers volt a
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fontos, nem az angol vagy a francia. Az én versem volt a fontos, nem 
az idegen költőé. Sokszor megváltoztattam a szöveget, egyszerűen azért, 
mert valami nekem — a magyarban — máshogy jobban tetszett (...) 
Egy költői vázlatkönyv, stílustanulmányaim gyűjteménye.”

A Szerb népdalok és hősregéket a mai olvasó már sok tekintetben 
elavultnak érzi, aminek az okát a kritika abban állapította meg, hogy a 
versekből hiányzik a nyelvi teremtő képzelet, a költői ihletettség. Viszont 
arra is gondolnunk lehet,, hogy Székács éppen azért hívebb a szerb 
vershez, fordításai azért pontosabbak és következetesebbek az eredeti 
tartalmához, formai elemeihez s így hangulatvilágához is, mert nem kel
lett megküzdenie saját költőiségének fékező erőivel, kényszereivel vagy 
ellenállásával, s nem kellett erőszakot tennie saját kialakult verselési 
gyakorlatán vagy ízlésén. S mivel nem volt elkötelezettje semmiféle isko
lának, irányzatnak vagy stílusnak, nyelvhasználata és formaképzése is 
alakulóbb és képlékenyebb, mint kortársaié, akikre bénítólag hatottak 
saját kötöttségeik. Székács munkája a mai olvasó versigénye és elvárá
sai alapján érződik elavultnak, viszont éppen mai vers- és stílusitörténeti 
ismereteink birtokában állítjuk azt is, hogy a reformkori fordításel
vek „modernségének” az ismérvei kétségtelenül felismerhetők szövege
inek kiképzésében, s itt az akkor még csak ritkán tapasztalt tartalmi 
hűségre kell gondolnunk.

Mint költői teljesítmény Székács fordítói munkája kétségkívül el
marad irodalomtörténeti jelentősége mellett, amit röviden abban lehet 
megjelölni, hogy tetemesen hozzájárult a népköltésnek mint az új ízlést 
meghonosító kifejezésformának (majd pedig új tartalmaknak is) az ura
lomra jutásához, ugyanígy kapcsolattörténeti jelentősége is fontosabb. 
Mégis fenntartjuk azt a véleményünket, hogy Székács fordítói produk
ciójának vannak olyan kétségtelen esztétikai erényei is, amelyekkel sem 
a költőként sokkal jelesebb elődeinél, de a jóval nagyobb mesterségbeli 
ismerettel bíró utódainál sem találkozhatunk. S itt nem csupán az „egy
idejűségből” származó, potenciálisan adott időbeli komponens előnyére 
gondolunk, amiről a fentiekben szóltunk, hanem az eredetivel harmoni
záló tónusra, a szerb vers hangjának tisztább visszaadására, a stílusbeli 
együtthatók azonosságának nagyobb fokára, a népi énekes hangvételé
nek tanult költői fogásokkal és mesterkedéssel nem pótolható elemeire. 
Mindezt pedig egyedül közvetlen érintkezés útján s a forrásból merítve 
teheti magáévá a fordító. A korabeliek között ritka kivitelként a desete- 
racban megérezte a stílusképző elemet, s azt nem formai kényszerként 
fogta fel. Azt érezte meg, hogy a szerb vers akusztikai, hangzásbeli sa
játságában a hangulaton túl magatartás, világérzés rejlik, ami nem egyé
ni karakterjegy, hanem egy kollektívumé, az egész közösségé, amely e 
formával és hangzattal él. Megsejtette azt, amiről csak a modern vers
tanok vesznek tudomást: a versképzésben mindig együtt vesz részt min
den összetevő: hangsúly és időtartam, zenei és értelmi elem egyaránt.

Hadd idézzünk ennek az illusztrálására néhány példát a Magyarázó 
jegyzetekből. A „hősdal” címszó alatt olvassuk: „A Szerző, Szrémben, 
névszerint a gergetegi klastromban láta egy illy Rhapsodát s körüle fi
gyelő csoportot, nem győzvén eléggé bámulni az arczokon s mozdulatok
ban különféleképp kitörő jeleket, a dal hatásának szüleményeit.” S ez
után a hatás lehetséges okaként említi, hogy „Tiz szó tagú soraik minde- 
nikében (hol a cesura a negyedik szótag után áll) csaknem mindig tel- 
lyes az értelem: a mesterséges periódusoknak semmi nyomait nem mu
tatják.” Kiegészíti ezt azzal a megfigyelésével, hogy „ . . .  nem kell gon
dolni, mintha ezen lószőr hangok bírnának azon varázserővel, melly 
száz és száz hallgatót csődít a hősdalokat zengő Rhapsodához, s ezt azért 
nem, mert úgy látszik, hogy a Guszle a dalok mellett annyira mellékes 
dolog, hogy hangjai csak azon időpontokat pótolják, mellyekben az ének
lő lélekzetet vesz; s rendszerint csak a stropha két vagy három utolsó 
szótagjánál szólamlik meg, míg ismét a következő stropha első szó tag
jával megszűnik.” Kapcsolódik ezekhez a részletekre is figyelő leírások
hoz az a nyilatkozata, amely a szerb epikai tízes verssor akkor is, azóta 
is annyiszor hánytorgatott kérdését érinti: „A fordító, mind a caesura
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mind a sorok és szótagok száma tekintetében híven igyekezék utánozni 
az eredetit. Mértékül az éneklésben leginkább kitűnő trochaeusokat — 
néha jambusokat is — választá; s ha itt néhol hibákat találna az olvasó: 
okát a szerzőnek azon nézetében keresse, melly szerint készebb ő az 
idom ellen ejtett hibák mint a textustól távozás miatt vádoltatni."

*

Talán ennyi is elég ahhoz, hogy megsejthessünk valamit Székács 
Józsefnek, az embernek és költőnek a világából, a szellemnek és lélek
nek tiszteletre méltó erőfeszítéséből, mely ebben a másfél évszázaddal 
ezelőtt megjelent kötetben öltött testet. Nem kinyilatkoztatás, nem kő
tábla vagy evangélium ez a könyv, amely megváltoztatta a költői idő
számítást vagy az irodalmi kalendáriumot. Jószerével még a kortársak, 
így Gyulai is, csak követésre érdemes és továbbfejlesztésre serkentő pél
dát láttak benne. E szerény évfordulón a Szerb népdalok és hősregék 
első kiadásának újranyomásával épp ezt a példamutató szándékot sze
retnénk hangsúlyozni.

A szerző akadémiai székfoglalója. Elhangzott szerbhorvát nyelven a Vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémia 1987. március 5-i ülésén.
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POMOGATS BÉLA

AZ IRODALOM ALKOTÓ
KASSÁK LAJOS ÍROD ALOMSZEMLÉLETE ÉS IRODALMI ELVEI

A száz esztendeje született Kassák és vele a magyar avantgárd moz
galom a századforduló hagyományos kultúrája ellen lázadt fel, az addigi 
kulturális fejlődéssel és tradícióval akart szakítani. A művészet forra
dalmi megújulását hirdette, új (társadalmat és új embert követelt, így 
lehetett a 'szocialista mozgalmak szövetségese s maga az avantgárd a 
szocialista irodalom tűzhelye. Üj ikifejezési módot, sőt szokatlanul új 
nyelvi rendszert kezdeményezett: fellázadt a tenrnészetelvűség és a szok
ványos logika ellen, költői nyelvezetét a szaibad asszociációra alapozta, 
fellazította a grammatikát és újszerű írásképet, illetőleg tipográfiát 
vezetett be. A Kassáik által szervezett avantgárd általában mozgalmi ke
retekben fejlődött, kiáltványokban adta hírül fellépését, s meglehetősen 
zárt munkatársi csoportot alakított ki. Tevékenységét szenvedélyes vi
ták kísérték, nemcsia/k a régi irodalom ellen hadakozott, hanem gyak
ran táboron belül is: a .magyar avantgárd története a szüntelen meg
oszlás, a kivonalások és újrakezdéseik története.

Kassák kezdettől fogva készült az avantgárd vezérének szerepére: 
1909—1910-ben bejárta Ausztriát, Németországot és Franciaországot, Pá
rizsban ismerkedett meg az új irodalom és művészet vívmányaival, 
1912-ben a Renaissance című folyóiratban adta közre első szabad ver
seit, 1915̂ ben jelent meg Eposz Wagner maszkjában című első verses
kötete. Híres folyóiratának, A Tettnek az első számát 1915 novemberé
ben jelentette meg Szabó Dezső Keresztelőre című bevezetőjével, a ma
gyar avantgárd első igazi /kiáltványát azonban ő maga fogalmazta meg 
Program című, a folyóirat 10. számában közölt írásában. Az új irodalmi 
és művészeti szemle élesen fordult szembe a (konzervatív irodalommal, 
vitába szállott a Nyugattal is, amelynek szimbolizmusát és impresszio
nizmusát egy letűnt művészi korszak termékének tekintette. Kassák 
lázadó hangú fiatal munkatársakat választott: az írók közül György 
Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József és Rozványi Vilmos, a festőik 
közül Kernstook Károly, Nemes Lampérth József, Máttis Teutsch János, 
Tihanyi Lajos és Uitz Béla lettek a magyar avantgárd vezérkarának 
tagjai. Az új folyóirat a modem irodalom és művészet nemzetközisé
gét hirdette, ezért közölte Apollinaire, Marinetti és Jules Romains iro
dalmi műveit, s népszerűsítette Braque, Chagall, Klee és Picasso festé
szetét.

A magyar avantgárd, túl azon, hogy új poétikai gondolkodást és 
költői nyelvet hozott, két tekintetben is merőben újszerő fejleményt 
jelentett a magyar irodalomfejlődés korábbi hagyományaihoz képest. 
Egyrészt az avantgárd mozgalmak szociológiai helyzetében. Az irodalmi 
értelmiség élgárdáját, beleértve ebbe természetesen a Nyugat vezető 
iróit is, addig ugyanis a nemzeti hagyományokon nevelkedett nemesi 
értelmiség, illetve az a „lateiner" réteg adta, amely elfogadta ennek a 
nemesi értelmiségnek az eszményeit és kultúráját. És bármilyen új
szerű volt is valamely újabb irodalmi irányzat fellépése, bármennyire 
szembekerültek is az újabb irányzat képviselői a nemesi Magyarország 
hivatalos értékeivel és eszményeivel, az erős nemzeti tudatosság, a kul
turális és történelmi hagyományok vállalása alapvetően megszabta min
den fellépő író világképét, a „nyugatosakét” is. Az avantgárd tábora ez
zel szemben olyan rétegek — kispolgárság, a munkásság és ezeken be
lül is a nemrégiben elmagyarosodott zsidó, szlováik vagy német eredetű 
csoportok — képviselőiből szerveződött, amelyeik nemcsak közömbösek 
voltak a hagyományos értékekkel és eszményekkel szemben, hanem ki
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fejezetten támadták ezeket, s le kívánták bontani azt a mentális rend
szert, amely egy hosszabb történelmi fejlődés fsorán épült fel. Innen 
eredteik a magyar avantgárd mozgalom kapcsolatai a forradalmi ideoló
giákkal és politikai csoportokkal, és ez magyarázza az avantgárd és a 
Nyugat-mozgalom közötti ellentéteket.

Másrészt merőben új'szerü fejleménynek tetszett a magyar avant
gárd erősen ideologikus karaktere, határozott irodalmi-művészeti elmé
letekre és programokra épülő tevékenysége, az, hogy az avantgárd irány
zatok minden más korábbi irodalmi áramlatnál többet törődtek a meg
felelő doktrína kialakításával és evokatív erejű megfogalmazásával. A 
népi-nemzeti klasszicizmusnak, a nyolcvanas évek újító irodalmának 
vagy a Nyuigat-mozgalomnak is megvoltak a maguk teoretikus alapve
tései, az egyes irodalimi áramlatok doktrínája azonban elsősorban ma
gúikból a művekből, illetve az irányzatok szolgálatában álló irodalomkri
tikai gyakorlatból volt kiolvasható. Az avantgárd irányzatok fellépésénél 
rendkívüli módon nőtt meg a művészeti doktrína szerepe, magukat az 
irányzatokat is a teoretikus elvek kiáltvány formájában közreadott be
jelentése vagy rendszerezése vezette be, és az irodalomkritikai gyakor
lat is minden korábbinál jobban követte a meghirdetett elveket. Ez ma
gyarázza az avantgrád irodalomszemléletének kétségtelen dogmatizmiu- 
sát: értetlenségét a nem avantgrád áramlatokkal és értékekkel szemben.

Ilyen avantgardista manifesztumok voltak A Tett munkáját beve
zető és magyarázó teoretikus írások is. A Kassák által kidolgozott prog
ram a több mint egy éve pusztító háborúban jelölte meg azt a törté
nelmi kihívást, amelyre az új irodalom válaszolni kényszerült. Az olasz 
futuris'tákkal ellentétben, akiik versekben dicsőítették a háborút és a bi
rodalmi eszmét, szenvedélyesen utasította el mind a nacionalizmust, mind 
a háborút. Az új irodalomtól az emberiség alkotó erőinek felszabadí
tását várta, a társadalmi haladás ügyével kötötte össze a művészetek 
ügyét. A Tett körül gyülekező írók és művészek „kollektív individuumá
nak tekintették az embert, mozgalmukat az emberiség szociális és kul
turális felszabadításának szolgálatába állították. Erkölcsi, ugyanakkor 
társadalmi forradalmat hirdettek, egyszerre akarták mozgásba hozni az 
ember „spirituális erőit" és követni a technikai civilizáció merész len
dületét. Harsány optimizmussal tekintettek az emberiség jövőjére, kap
csolatot akartak teremteni az ember és a mindenség között. „Az új 
irodalom glorifikált ideálja — állapította meg kiáltványában Kassák 
Lajos — a végtelenbe derülő Ember!"

Az avantgárd mogzalmak és maga Kasisák Lajos írói munkássága 
állandó viták pergőtüzébe ikerültek, a mozgalom töretlen (fejlődését még
sem a kialakult viták zavarták meg, hanem a hatóságok intézkedései. 
A Tett 1916 októberében nemzetközi számot jelentetett meg, amelyhez 
Kassák Lajos Jelzés a világba címmel írt bevezetőt. E nemzetközi szám, 
amelynek szerzői között az antantországok írói is szerepet kaptak, lé
nyegében a háború ellen tüntetett. A háborús cenzúra erre hivatkozva 
nyomban betiltotta Kassák Lajos folyóiratát. A Tett körül gyülekező 
mozgalomnak mégsem kellett szétszóródnia: 1916 novemberében Kassák 
megindította a Ma című folyóiratot, a magyar avantgárd irányzatok 
legjelentősebb — nemzetközi szerepet Is vállaló — orgánumát. Az új 
folyóirat munkáját Kassák A plakát és az új festészet című programadó 
tanulmánya vezette be. A tanulmány szerzője elsősorban a modem fes
tészet törekvéseit méltatta, tételei azonban, különösen az új művészet 
erős vitaiizmusának és monumentális jellegének hangsúlyozása, jól jel
lemzik irodalmi elképzeléseit is. Ezeket az elképzeléseket fej lette ki a 
Galilei Körben elhangzott Szintetikus irodalom cíimű előadásában, ame
lyet a Ma 2. száma közölt. Két művészi módszert állított egymással 
szembe: az analitikus és szintetikus irodalom módszerét: az elsőt, sze
rinte, a Nyugat írói, a másodikat az avantgárd hívei képviselik. A szin
tetikus irodalom az emberi élet teljes megragadására és harcos átala
kítására vállalkozik. „Az új költészet — hangoztatta Kassák — csak egy
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szempontot értékel: a világ szintetikus látását, s a költemények megcsi- 
nálásának mindenelkfeletti célja a világban ezer felé futó alalkok, gon
dolatok és érzések összefogása, egy új és egységes életté formálása!"

A kialakuló magyar avantgárd a német expresszionizmus, az olasz 
futurizmus és bizonyos mértékig a francia kubizmus művészeti törekvé
seiből merített, magát azonban „aktivista" mozgalomnak nevezte, s ez 
az elnevezés valóban rávilágított legfontosabb szándékaira. „Aktivizmus
— hangoztatta Kassáik Lajos — új terminológia a mi társadalmi moz
galmunkban. Magyarra fordítva így értődne: közvetlen cseleik vés. Én 
szeretném bővebb és átfogóbb jelentőséggel az elnyomott emberek, a 
csupán önmaga erejével megváltható nép spontán és végtelen forradal
mi életvitelének magyarázni. Ezen a szélesen elgondolt fundamentumon 
alakult meg a budapesti aktivisták csoportja és ezzel a célirányossággal 
továbbindítani mozgalmát a minden kormányformát és pártdiktatúrát 
elemésztő individuális forradalomért" (Ma, 1919. április 10.). Az aktiviz
mus forradalmat hirdetett, de nem kívánt a forradalmi célokért küzdő 
munkásmozgalom részévé válni: az emberi személyiség erkölcsi és kul
turális felszabadításáért küzdött, s a művészi alkotó tevékenységet e 
küzdelem részének tekintette. Azt vallotta, hogy a művészeti forradalom
nak túl kell haladnia azokon a célokon, amelyeket a szociális forradalom 
tűz iki a tömegek elé, az emberi gondolkodást, a teljes életet kell átala
kítania.

A Ma tábora egységesnek bizonyult a konzervatív, illetve „nyuga- 
tos" irodalom elleni fellépésben, előbb-utóbb azonban az aktivilsta moz
galomnak is meg kellett oszlania. Az Individuális forradalom esziméje 
ugyanis egyre kevésbé felelt meg annak a politikai elkötelezettséget is 
kívánó forradalmi mozgalomnak, amely mind erőteljesebben bontako
zott (ki a háború éveiben. Az aktivista mozgalom kettéválása 1917 őszén 
történt meg, midőn az októberi orosz forradalom hatására György Má
tyás, Komiját Aladár, Lengyel József és Révai József kiváltak a Ma íróá 
közül, s Kilencszázitizenhét címmel akartak új folyóiratot alapítani. Ter
vüket a háborús cenzúra aikadályozta meg, s az avantgárdnak az a 
szárnya, amely fenntartás nélküli elkötelezettséggel csatlakozott a szo
cialista mozgalomhoz, csak 1919 elején kapott fórumot: ekkor indult 
meg az Internationale című folyóirat. A „tizenhetes" írói csoportosulás 
továbbra is fenntartotta az aikitivisták művészeti elveit, de harcosabb 
mondanivalót és közvetlen politikai fellépést követelt. Kiválásukat a 
Ma táborából Szabadulás című kollektív versesikötetülk reprezentálta a 
nyilvánosság előtt.

Az avantgárd mozgalom belső vitája még tartott, midőn ikitört az 
„őszirózsás forradalom". Kassák és köre lelkesen köszöntötte a forradal
mat, egyszersmilnd hangot adott annak a kívánságának, hogy a polgári 
demolkratikus átalakulás eredményeit tovább kell fejleszteni. Kassák 
több etokori programcikke is a szocialista forradalom eszméjével kö
tötte össze a művészeti forradalom ügyét, s az orosz forradalom példá
jára hivatkozva követelte a tömegek eszmei nevelését. Ugyanakkor arra 
hivatkozott, hogy a Ma csoportjához tartozó írók szocializmusának meg
nyilatkozási formája a művészet, s elhárította azt, hogy az avantgárd 
köre elfogadja a kommunista pártvezetőség művészetpolitilkai irányítá
sát. „Valljuk — jelentette ki —, hogy a művészet szemmiféle osztály
hoz vagy párthoz le nem kötődhetik!"

A (kommunista mozgalom és az avantgárd irodalom között kialakult 
későbbi viták ekkor vették kezdetűiket, még a Tanácsköztársaság kikiál
tása előtt. E vitasorozat legfontosabb állomása az a polémia volt, amely 
Kun Béla egyik irodalompolitikai) nyilatkozata nyomán bontakozot ki 
a pártvezetés és Kassák Lajos csoportja 'között. Kun Béla az egyesített 
Magyarországi Szocialista Párt 1919 júniusában rendezett Országos Párt
gyűlésén — aziaz kongresszusán — meglehetősen éles szavakkal ítélte 
el a Ma .körül gyülekező írók és művészek (törekvéseit. „Üj szellemi élet
nek, új (kultúrának íkell támadnia magából a proletariátusból — szö
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gezte le —, és én bízom a proletariátus termelőerejében, abban a ter
melőerőben, amely intézményeiket lerombolt és intézményeket alkotott, 
hogy meg fogja találni a szellemi élet terén is a maga kivirágzását. 
Kétségtelen, hogy ez nem a Ma irodalma, amely a burzsoá dekadencia 
terméke." Erre az elítélő állásfoglalásra Kassák Lajos Levél Kun Bélá
hoz c l művészet nevében című vitairata válaszolt, amely a Ma 1919. jú
nius 15-i számában, illetve önálló füzet formájában jelent meg. Kassák 
a Ma forradalmi küzdelmeire és elkötelezettségére emlékeztetett, egy
szersmind ismét elutasította az irodalom pártosságának elvét és a mű
vészet teljes függetlenségének fontosságát hangoztatta.

Kun és Kassák vitájában két határozott álláspont került egymással 
szembe: az adott történelmi helyzetben Kun a közvetlen társadalmi fel
adatokra, az intervenció és az ellenforradalom ellen ikívánta mozgósí
tani a művészeiket, Kassáik pedig a művészet autonómiáját hangsú
lyozva az ember erkölcsi átalakítását és forradalmasítását követelte. 
Emellett Kun Bélát személyes ízlése ás a hagyományos és közérthető 
irodalom mellé állította. A két álláspont a gyakorlati művelődéspoli
tika síkján nem is találkozhatott: a kialakult vita véglegesnek tetsző 
álláspontokat tükrözött, folyamatában mégsem a kommunista és az anti- 
kommunista pozíciók ütköztek meg egymással. Kassák továbbra is a 
szocialista forradalom írójának tekintette magát, változatlanul tagja 
maradt az írói Direktóriumnak, megjelent és felszólalt az ifjúmunkások 
Országos Kongresszusán is, amely különben őbenne látta a forradalmi 
irodalom első számú képviselőjét. A Mának ennek ellenére be kellett 
szüntetnie tevékenységét, s midőn a Tanácsköztársaság leverése után a 
kommunista párt vezető testülete és az avantgárd irodalom egyaránt 
emigrációba kényszerült, a Kun és Kassák közötti polémia ismételten 
fellángolt s tartósan határozta meg a forradalmi munkásmozgalom és 
az avantgárd viszonyát.

A forradalmak bukása után a magyar avantgárd vezetődnek emig
rációba kellett vonulniok: Kassák Lajos, Barta Sándor, Kahána Mózes, 
Mácza János és Uitz Béla ugyanúgy Bécsbe menekült, mint a Ma köré
vel korábban szakító György Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József és 
Révai József. 1920jban a Ma is az osztrák fővárosban kezdett új életet, 
mint a nemzetközi avangárd mogzalmaJk magyar csoportjának folyóirata. 
Programadó kiáltványában, ameilyet An die Künster áller Lánder! címmel 
Kassák Lajos dolgozott ki, lényegében ugyanazokat az elveket fogalmazta 
meg, amelyeket a magyar aktivizmus korábban hirdetett. Az emigrációs 
viszonyok .között kidolgozott új művészeti stratégia központjába az em
beriség (társadalmi és erkölcsi felszabadulásának elvét állította. „Az új 
művészet lényege — jelentette ki Kassáik — a tragikus időik felérzése 
és érteleimmel megivilágosítása a vajúdó időbe. Az új művész hivatása az 
elnyomottak butaságába és az uralkodók kalmárspekulációiba veszett 
emberiség önmagára ébresztése. Nem egyéni megdicsőülés tehát és nem 
tömegművészet a néptribunok értelmezésében" (Ma, 1920. május 1.).

A magyar aktivista mozgalom továbbra ás ragaszkodott a művé
szet integritásának elvéhez, s töretlenül hirdette a világforradalom gon
dolatát. Az Alkotó Művészek Provizórikus Moszkvai Irodájának kérdé
seire válaszolva Kassák Lajos a művészet rendeltetését „az örök forra
dalom tettbe szuggerálásában és elmélyítésében" szabta meg. (Ma, 1920. 
november 1.) Következetessége most mutatkozott meg igazán: azokból 
az irodalmi elvekből és elképzelésekből, amelyeket a magyar aiktivizmus 
fellépése idején megfogalmazott, a bekövetkezett súlyos történelmi vál
tozások idején sem engedett. Ezeket az elveket erősítette meg Mérleg 
és tovább című, a folyóirat 1922. május 1-i számában megfogalmazott 
ünnepi írásában is, amely a Ma megalapításának hetedik évfordulóján 
mérte fel a magyar avantgárd eredményeit s jelölte meg a mozgalom 
soron következő feladatait.

A magyar avantgárd komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, 
hogy a levert forradalom és a szétszóródás ellenére is megmaradjon a
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mozgalom korábbi lendülete. Ennek az erőfeszítésnek az eredménye volt 
Kassák Lajos és Németh Andor közös lapkísérlete, az 1922̂ ben egyetlen 
számot megért 2x2, amely a külföldön élő magyar írók „pátosz nélküli 
akcióját" volt hivatva képviselni, továbbá a Ma szerkesztőinek az a tö
rekvése, hogy az ellenforradalmi cenzúra által kitiltott folyóiratukat 
valamiképpen eljuttassák a hazai olvasó kezébe. 1923-ban Kortárs, 1925- 
ben 365 címmel próbálták a Ma egy-egy számát becsempészni Magyar- 
országra, kísérletük azonban lényegében nem sikerült, sőt 1925 nyarán 
a Ma tevékenysége is véget ért.

Kassák Lajos, élve az amnesztia lehetőségével, 1926 őszén hazatért, 
s decemberben már megindította új folyóiratát: a Dokumentumot,
amely a bécsi Ma utolsó éveiben kialakult szokás szerint három nyelven: 
magyarul, németül és franciául 'készült. Alcíme: „Művészeti és társadal
mi beszámoló", főmunkatársai Déry Tibor, Illyés Gyula, Nádass József és 
Németh Andor voltak. Az első számbein megjelent A Nyugat húsz éves 
című szerkesztőségi nyilatkozat a nagy miiltú folyóirat bírálatát köve
tően jelölte meg az új vállalkozás forradalmi céljait. A Dokumentum a 
Ma hagyományait követte, midőn széles körben adott kitelkintést a 
korszak modern művészeti és társadalmi törekvéseire. A (kor mostoha 
viszonyai között azonban nem lehetett hosszú életű: Kassák Lajosnak 
csakhamar be kellett látnia, hogy a bekövetkezett történelmi események 
szétszórták a magyar avantgárd régebbi iközönségét, és a folyóiratnak 
nincs megfelelő társadalmi, valamint pénzügyi bázisa. A Dokumentum
nak mindössze hat száma jelent meg, megjelenését 1927 májusában 
szüntette be. A magyar avantgárd lassanként defenzívában vonult, el
sősorban a megszervezett munkaközösség fenntartására törekedett: a 
Kassák-csoport további tevékenysége az 1928-ban indult és 1939-ig mű
ködő Munka című folyóirat keretei között folyt tovább. Kassáknak ez 
a folyóirata már nem vállalta az avantgárd mozgalom szervezését: 
olyan szocialista művelődési mozgalom ikialaikítására törekedett, amely 
független mind a legális szociáldemokrácia, mind az illegalitásban dol
gozó kommunista párt törekvéseitől.

A forradalmak bukása után — a mozgalmi diaszpóra, majd a ha
zatérés 'körülményei között — a magyar avantgárd irodalom- és művé
szetelmélete meglehetősen sokat változott. A bécsi Ma ugyan arra tö
rekedett, hogy fenntartsa az aktivizmus ikorábbi művészeti elveit, a nem
zetközi avantgárd azonban időközben új irányzatokat indított útnak, 
s ezekhez az irányokhoz a magyar avantgárdnak is igazodnia kellett. 
A húszas években — az aktivista expresszionizmus részlegesen fenn
maradó áramlata mellett — tulajdonképpen három nagyobb áramlat: 
a dadaizmuis, a szürrealizmus és a 'konstruktivizmus szabta meg a ma
gyar avantgárd irodalomszemléletét, irodalomkritikai, valamint írói gya
korlatát.

A dadaista mozgalom mint értelmiségi lázadás lépett fel a háború 
ellen, a dülhös tiltakozás lázában tagadta meg a tőkés társadalmi beren
dezkedést, majd magát a társadalmat, a józan észt, a művészétét, s éle
sen fordult szembe a modem művészet más irányzataival is. A magyar 
avantgárdon belül nem alakult ki dadaista irányzat vagy mozgalom, 
a Ma 1920—1921-es évfolyamaiban azonban számos dadaista jellegű szö
veg olvasható. Kassáik Lajos és Barta Sándor dadaista költeményei a 
forradalom leverését követő csalódottságból jöttek létre, értelmetlen 
szókapcsolataik, abszurd mozzanataik ezt a csalódottságot fejezték ki. 
A dada azonban csupán epizód lehetett a magyar avantgárd életében, 
annál nagyobb hatásuk volt a konstruktivisták gondolatainak. Ezek a 
gondolatok szögesen álltak szemben a dada lázadó, játékos gyakorlatá
val: az ösztönösség és a rombolás helyett a megfontolt építést és a 
művészi tudatosságot hirdették. A magyar konstruktivizmus több forrás
ból táplálkozott: a francia kubisták tér- és anyagismerete, a holland 
Stijl geometrikus absztrakciója, a német Neue Sachlichkeit tárgyiassága, 
az orosz festők: Tatlin és Malevics „szuprematizmusa" voltak példa
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képei. Kassák a Ma 1921—1922-es évfolyamában több konstruktivista jel
legű képzőművészeti alkotást adott közre, saját , ,képarcbitaktúrái'' mel
lett Archipenko, El Lisziökij, Malevics, Tatlin, valamint Moholy-Nagy 
László és Molnár Failkas műveit. A folyóirat 1922. március 15-i száma 
közölte Kassák Lajos Képarchitektúra című tanulmányát, amely mint
egy elméletileg alapozta meg a Ma körének új: konstruktivista irány
zatát.

A konstruktivizmus mendeneikelőtt a képzőművészetekben játszott 
szerepet, ideológusai, elsősorban Kassák Lajos és Kállai Ernő azonban 
általános művészetelméletként fogalmazták meg a konstruktivista elve
ket, amelyeknek véleményük szerint így érvényesülni kell az irodalom
ban is. A magyar konstruktivisták az avantgárd mozgalom indulásának 
szociális felelősségérzetét, morális igényességét és történelemfilozófiai 
optimizmusát keltették új életre. Csakhogy figyelembe kellett venniök 
a megváltozott (történelmi körülményeket: a világháború és a levert for
radalom, továbbá az oly lelkesen várt és kívánt világforradalom elma
radásának tanulságait. Ezért, jóllehet a végső célra: az ember és a tár
sadalom átalakítására vetették tekintetüket, számítottak a küzdelem ne
hézségeire is. Jól tudták, hogy egyelőre nem a diadalra, hanem a köz
napik nehéz munkájára kell készülniük. A konstruktivista művészetnek 
ezeket a feladatait Kassák Lajos Vissza a kaptafához című programadó 
tanulmánya fejtette ki, amelyet a Ma 1923. szeptember 15-i száma közölt. 
Az itt kialakított program abból a meggyőződésből fakadt, hogy a mű
vészetnek a társadalmi ember formálásában s egy új forradalmi fellen
dülés előkészítésében kell feladatot vállalnia. Ezért a művésznek ugyan
olyan „konstruáló szakembernek kell lennie, mint a tudósnak vagy a 
mérnöknek. Hasonló elveket fogalmazott meg Kassák a kolozsvári Ko
runk 1926-os évfolyamában közreadott Az új művészet él, illetve Éljünk 
a mi időnkben című tanulmányaiban, és a konstruktivizmus művészeti 
programját képviselte később Kassák Lajos Munka című folyóirata is.

A maigyar avantgárd másilk fontosabb irányzata: a szürrealizmus 
a konstruktivizmussal párhuzamosan tevékenykedett. A szürrealisták a 
tapasztalati valóság ellen lázadva az ösztönösségben, az álomban és az 
önkívületiben látták a művészet forrásait, a szabad képzettársításra, sőt 
az automatikus írásmódra alapozták költészetüket. A magyar avantgárd 
mozgalom számos képviselője — így Kassák mellett Déry Tibor, Illyés 
Gyula és Németh Andor — hamarosan csatlakoztak a francia szürrealis
ták elképzeléseihez: a merész költői szabadságot ők is iközéleti lázadás
sal kötötték össze. A magyar szürrealisták elméleti megnyilatkozásainak 
zömmel a Dokumentum című folyóirat adott teret. Maga Kalssák a ko
lozsvári Korunk 1927-es évfolyamában fejtette ki nézeteit, s Az új versről 
című írásában a következőket szögezte le: „A tegnapi költő a logika és 
filozófia rabja volt, a mai költő túl a logikán és filozófián az elementá
ris alkotás embere. Verseiben nem értelmi közlést, hanem sajátos ele
mek sajátos egységét akarja kinyilvánítani. Az új vers nem a filozófia, 
logika vagy a mindennapok síkján mozgó élet átírása művészetté, nem 
úgynevezett absztrahálás, hanem új realitás, a költészet realitása."

A magyar szürrealista áramlat nagy lendülettel lépett fel, ereje 
azonban nem bizonyult tartósnak: a húszas évek végén megkezdődött 
a magyar avantgárd felbomlása, s hamarosan beköszöntött a hazai 
avantgárd mozgalmak alkonya. Hevesy Iván, Halász Gábor és Komlós 
Aladár egyaránt arra hívtáík fel a figyelmet, hogy az izmusok szüntelen 
forradalma fölött eljárt az idő, s helyettük új és korszerű klasszicizmus
nak kell következnie. A magyar kulturális élét, amely előtt nem a for
radalom, hanem a szívós munka és a szellemi önvédelem feladata állt, 
nem az avantgárdban, hanem egy új — az avantgárd vívmányaival is 
gazdagodó — intellektuális természetű új klasszicizmusban ismerte fel a 
követendő művészeti programot. Az avantgárd fiatalabb hívei: Déry Ti
bor, Illyés Gyula és József Attila sorra alakították (ki ennek a korszerű 
ú j klasszicizmusnak a változatait. Végül maga Kassák Lajos is felismerte,
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hogy elérkezett az avantgárd alkonya: a Nyugat 1932-es évfolyamában 
rendezett vita isorán — Vita az izmusokról és az új művészetekről — ő 
is arra a véleményre jutott, hogy „az izmusok megbuktak és nem tudtak 
továbbfejlődni”, ugyanakkor a kialakult eredmények megtartására és 
felhasználására figyelmeztetett: „az izmusok átváltoztak eszközzé, illetve 
a nagy egész részletévé”.

A magyar avantgárd útja ezzel hosszú időre megszakadt, s csak 
a felszabadulást 'követő néhány esztendőben újulhattak fel azok a tö
rekvések amelyeket a Kassák Lajos ikörül kialakult mozgalom megfo
galmazott. A magyar avantgárd mozgialmi újjászervezése ás megindult: 
a felszabadulásit követő szellemi újjászületés, a kulturális élet demokra
tizmusa kellő alapot adott arra, hogy a korábban hatalmi erőszakkal 
szétvert, illetve a mostoha körülmények hatására elsorvadt avantgárd 
mozgalmak ismét szerepet kérjenek a magyar szellemi életben. A ma
gyar avantgárd mozgalmi felélesztését ösztönözte a szürrealista mozgal
mak egész Európában tapasztalható újjászületése is: André Breton 
1946-ban, amerikai emigrációjából hazatérve alakította újjá a francia 
szürrealisták csoportját, amely már 1947-ben átfogó kiállításon mutatta 
be a szürrealista művészet eredményeit, és felújultak a kelet-európai 
szürrealista mogzalmak is.

Kassák Lajos e néhány esztendőben három folyóiratnál töltötte 
be a szerkesztő szerepét: az Üj Időknél, ahol 'szerkesztőtársával, Bene
dek Marcellel együtt arra törekedett, hogy az ún. úri középosztály kon
zervatív igényeinek megfelelő népszerű hetilapot az igényesebb irodalom 
szolgálatába állítsa, az Alkotásnál, amely mint a Magyar Művészeti Ta
nács folyóirata magas színvonalon segítette elő az irodalom, a képző-, 
zene- és színházművészet megújhodását, végül a Kortársnál, amely a 
szociáldemokrácia irodalmi és művészeti fóruma volt. Az Üj Idők nép
szerűsítő feladatokat vállalt, ezért nem lehetett alkalmais arra, hogy az 
avantgárd újjászervezésének eszköze legyen, de nem volt alkalmas erre 
az Alkotás sem, amelynek, mint szerkesztői beköszöntőjében kijelentette, 
maga Kassák sem kívánt „körülhatárolt irányzat- vagy szűkebb értelem
ben vett osoportjelleget adni.” Egyedül az 1947 októberében megindult 
és 1948 júniusában megszüntetett Kortárs volt az a folyóirat, amely 
a mozgalmi avantgárd újjászervezőjének szerepét vállalni tudta. Ez sem 
teljes mértékben, minthogy Kas'sák Lajosnak tekintettel kellett lennie 
a folyóirat mögött álló s azt saját orgánumának tekintő Szociáldemok
rata Párt művelődéspolitikájára is, és közölnie kellett azoknak a párt
hoz tartozó íróknak (Várnai Zseni, Peterdi Andor) a műveit is, akik 
igen távol állattak az avantgárd törekvéseitől. A Kortárs szerkesztése 
ilyen módon a Kassák-kör és a Népszava körül gyülekező írók nem min
den ellentmondástól mentes alkalmi koalíciójaként működött. Ez a 
koalíció tükröződött a szerkesztőség összetételében is: a főszerkesztő 
Kassák Lajos mellett Hárs László szerkesztőként jegyezte a lapot, ké
sőbb pedig Bóka László, Justus Pál, Nádass József és Németh Andor 
részvételével szerkesztőbizottság alakult, főmunkatársként Keszthelyi Zol
tán szerepelt.

A Kortárs teret adott a szociáldemokrácia íróinak (Hárs László, 
Benjámin László, Vészi Endre, Palotai Boris), a polgári radikalizmus 
korábbi képviselőinek (Benedek Marcell, Laczkó Géza, Komlós Aladár, 
Ignotus Pál, Faludy György), illetve néhány fiatal költőnek és írónak 
(Darázs Endre, Mándy Iván, Major Ottó), szellemi arculatát azonban jó
részt a magyar avantgárd mozgalmak hívei határozták meg, a többi 
között Kassák Lajos, Szélpál Árpád, Németh Andor, Nádass József, 
Justus Pál, Kállai Ernő, Pán Imre, Jemnitz János, illetve a képzőművé
szek közül Barosay Jenő, Bene Géza, Gadányi Jenő, Kmetty János és 
Vilit Tibor. Ugyancsak a folyóirat avantgárd szelemű tájékozódását erő
sítette Pán Imre Művészek forradalma című cikksorozata, amely a mo
dern művészet fejlődését mutatta be, illetve Fejtő Ferenc párizsi leve
lei, amelyek a francia kulturális élet eseményeiről adtak beszámolót. A
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folyóirat programja, amelyet Kortársainkhoz címmel Kassák dolgozott 
ki, az irodalomnak és művészetnek azt a szociális és eiikölcsi jellegét 
emelte ki, amelyet a magyar avantgárd művészeti ideológiája már ko
rábban (például a Munka elvi nyilatkozataiban) is képviselt. „Mint min
denkire ebben az országban — adott hangot Kassák az irodalom (közös
ségi hivatástudatának —, úgy ránk is várnak megoldandó feladatok, hi
szen a művészet és az irodalom nem az élet valóságán kívül lévő 
absztrakció, hanem aktív és megformáló erő, amely az emberi közös
ségben gyökerezek, és ugyanezt a közösséget ajándékozza meg gyümöl
cseivel." Figyelembe véve a világháború következményeit, ezt a gondo
latot egészítette -ki azután az irodaiam erkölcsi feladatának meghatáro
zásával: „Talán soha inkább, mint éppen ma, izgalmas hétköznapjaink 
sorában (szükségünk van olyan művészi alkotásokra, amelyek mélyebben 
hatolnak belénk a napi szenzációknál, s annyiban, amennyiben felismer
jük a bennük rejlő eszmei tisztaságot, formai harmóniát, elmélyítik fel
zaklatott értelmünket és elvezetnek bennünket a közösségi igény, a szo
ciális morál forrásához. Nem kétséges, hogy a humanista morál világ- 
viszonylatban szétesett, s ahhoz, hogy egy új világot építhessünk, új 
morális egyensúlyra van szükségünk, s az igazi művészet akarva vagy 
akaratlanul, benső törvényeinél fogva ennek a morális szellemiségnek 
a kialakításán, a szociális egyensúlyállapot megteremtésén fáradozik."

Az avantgárd mozgalom felúj ulása, elméletíróinak nyilvános fellé
pése azonban csupán időleges lehetett, a magyar avantgárd „utóéleté
nek" e mozgalmas szakasza az 1945—1948ias ikorszak irodalmi és mű
vészeti] életével párhuzamosan haladt. A Kartárs munkája viták között 
folyt, az avantgárd mozgalom és az állegális kommunista párt által kép
viselt szektariánus művelődéspolitika ellentétei újultak fel, ha a koalí
ciós viszonyok egyelőre fékezték is az összeütközéseket. Kassák Lajos 
1947. október 19-i bevezető előadása a Zeneakadémián (Szemtől szembe) 
vagy a Kortárs megindulásának első évfordulójára írott programcikke 
(Visszapillantás és tovább) a művészet függetlenségét kívánták, és ha
sonló elveket képviselt Kállai Ernő (Művészet és tömeg) vagy Justus 
Pál (Művészet—valóság—világnézet) is, midőn a .közérthetőség követelmé
nyével, ületve az avantgárdnak az új társadalomban betöltendő szere
pével foglalkozott. 1947 márciusában — az író hatvanadik születésnapja 
alkalmából — Lukács György is állást foglalt a Kassák körül folyó vi
tában, s noha méltányolta munkásságát, lényegében megtagadta tőle 
a forradalmi irodalomnak kijáró elismerést: ,;a forradalom — fejtette 
ki — Kassáknál csakhamar átalakult a forma forradalmává (...) A 
Kassáknál megszólaló magyar munkásértelmiség hangja sohasem emel
kedett gorkiji magaslatra: a munkásosztály létén, tudatfejlődésén és 
világtörténelmi perspektíváin keresztül az emberiség nagy problémáinak 
konkrét feltevéséig" (A hatvanéves Kassák).

A kialakuló s mindinkább felforrósodó vitákat végül „adminisztra
tív intézkedések zárták le, a kulturális irányítás 1948-ban megszüntette 
Kassák Lajos folyóiratait, s egy esztendővel később magának Kassáknak 
is hallgatásba kellett vonulnia. Közismert, hogy ez az elhallgattatás 
hosszú évekig tartott, újabb versei csak 1956-ban láttak napvilágot, iro
dalmi vezető szerepet azonban ezután sem kapott. Szellemi értelemben 
azonban továbbra is az irodalom alakítója maradt, /különösen a hatvanas 
években, majd halála után, miközben egyire-másra léptek fel azok az 
írónemzedékek, illetve irodalmi folyóiratok, például az újvidéki Üj 
Symposion, a párizsi Magyar Műhely vagy a régebbi budapesti Mozgó 
Világ, amelyek jelképes módon Kassák Lajos és az avantgárd irodalom 
jelszavait írták lobogójukra. Az irodalomalakító Kassák ilyen módon 
ma is közvetlen befolyást gyakorol az élő magyar irodalom alakulására: 
a száz esztendővel ezelőtt született költőt, ideológust és irodalomszerve
zőt bizonyára ez a tény igazolja a legfényesebben. Ilyen értelemben Kas
sák Lajos életműve ma sem pusztán az irodalomtörténeti múlt birtoka: 
eleven szellemi erőt képvisel a jelenben is.
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Garay Béla



Búcsú öt írótól, művésztől

AZ EKHÓS SZEKÉR LETÉRT AZ ÚTRÓL
IN MEMÓRIÁM GARAY BÉLA (1897—1987)

Egy nyári napon botorkáltam át utoljára Garay Bélához, azzal a szándék
kal, hogy megszólaltatom, valllomástételre bírom mindarról, ami sorstól 
csapott színészéletünkre pillanatnyilag jellemző, elbeszélgetünk a máról 
és a múltról, nagy köröket és félköröket futó „éjféli lovasokról", a szak
máról, amelynek fénye alaposan megkopott, tehát ráhangolom színházunk 
rangelsőjét a vitára. Hiszen véleményére mindig kíváncsiak voltuiík.

Valóban el is beszélgettünk a színházról. A „mások" színházáról és 
egy „másik" színházról, a topolyairól, Dimitrijevics Mara lelkes csapa
táról, a műkedvelőkről, ezekről a nagyszívű, loholó hazardőrökrő! és 
Latinovits Zoltán könyvéről. A szabadkai színházról sokáig nem akart 
nyilatkozni. Lemondóan legyintett. Búcsúzáskor megkeményedett a fény 
a szemében és csak ennyit mondott:

— Szeretném vallakinek azt mondani, hogy óvja, védelmezze a sza
badkai színházat, támassza a hátát a falnak, de attól tartok, hogy senki 
sem akar hinni abban, amiben mi hittünk 1945-ben, amikor megalakult a 
magyar társulat.

Néhány pillanatig hallgatott, majd hozzátette:
— A haláltól pedig nem félek, ez a világ rendje, de szorongó érzés

sel hallom és olvasom a híreket a társulatról. Hát senki sem mer a szín
házban beszélni arról, ami tegnap volt? Az istenért, hiszen a szabadkai 
együttes sokáig az ellső volt a tartományban. Valaki küzdjön legalább, 
mert a küzdelem maga a győzelem ...

Ismét legyintett és intett, hogy mehetek.
*

Nem is olyan régen naponta megállított az utcán vagy megszólított a 
szerkesztőségben. Minden szavával a tegnapot, a dalszínházak világát véd
te. Szívünk szerint ez a mostani nem az igazi, mondta mindig, de egyre 
ritkábban szólt át hozzánk színházügyben. Végül elhallgatott. Sok minden 
túlesik az értelem határán, üzente nekünk.

Színházi aranykorról álmodott és a színházi hűség tartotta sokáig 
életben, betegen is erőt adva neki, ha máshoz nem, akkor tanácsadáshoz. 
Ügy tartozott a városhoz, mint a városháza, a palicsi sétány vagy a tó. 
Rím egy vershez a szép Szabadkáról. Csattanó egy ügyes kabarétréfa vé
gén. Irgalmatlan logikával dorongolt le bennünket. Néha-néha megbocsá
totta bűneinket, de a belenyugvás sohasem volt jellemző rá. Szívósan 
védte a maga, a maga színházának igazát. Nem egyszer szemünkbe vágta:

— Nem akarjátok megérteni, hogy közönség nélkül nincs színház?
Mi szóltunk a máról, a holnapról, arról a bizonyos lépésről, ame

lyet a néző igénye előtt muszáj megtenni, mérföldkövekről, modem és 
avantgárd mozgalmakról. Ostobaságokat hordtok össze — vágott a sza
vunkba.

Nem üzent nekünk semmit. Elment végső szó nélkül. A léggömbnek 
elvágták a kötelét. Garay Béla meghalt. Eltűnt romantikus figurája a 
szabadkai utcáról, és ma már senki sem mutat rá megcsúfolt művésze
tünk hibáira, az operett virágos hintájáról sem hallunk előadást. Maga
tartása nem változott meg az utolsó pillanatban sem. Vajon merünk-e 
hinni szavaiban? Ma még csak megrémülünk, holnap valamennyien félni 
fogunk... *
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Mit írhatok a szelem emberérőd? Kiver a verejték, ha arra gondo
lok, hogy a színész, a rendező halála semmiben sem különbözik az utca
seprő vagy az irodakukac halálától. Elmondják az áment és mehetünk 
haza. A fiatalok csak néhány koszorút látnak, és holnap már elfelejtenek 
a halottról beszélni. A mának munkafeiladata van, igen. Béla bácsi eltűnt 
az időben. Mielőtt a világot teljesen átrendezik, megpróbálom röviden 
vázolni életútját. Eredményei alapján megítélhető életének hasznossága, 
a színész értelme, ö  maga írta le:

„Édesapám, aki — mint említettem — ellenezte, hogy a színi pályára 
lépjek, most, csaknem hat évtized után, néha megjelenik álmomban, jó
ságos szemével kutatva rám néz és megszólal:

— Nos, fiam, érdemes volt?
Én pedig nem tudok neki mást válaszolni, mint ezt:
— Igen, apám — é r d e m e s  volt!”

*

1897. február 14-én született Szabadkán. Édesapja rendőrtiszt volt. 
A régi Széna téren, a cirkuszban látott először bohócokat „szerepelni”, 
majd szülei ünneplő ruhában elvitték a színházba. Azon az estén a Trenk 
báró című operettet adták, és ettől a naptól Garay Béla bejárt a színházi 
próbákra. 1913-ban egy bizottság előtt letette a vizsgát és felvették a 
társulatba színésznek. Szabadkáról Makóra, majd Szentesre távozott az 
együttes. A Makói Hírlapban nemsokára megjelent az első kritika Garay 
Béláról.

„Az előadás keretében kitűnt egy új kezdő segédszínész, Garay Béla, 
aki meglepően szépen beszélt és kitűnően játszott.”

Színházak, társulatok, vidék és Pest, majd hazatér Szabadkára. A 
Népkör munkásságát támogatja és segíti. A megszállás alatt sem hagyja 
el szülővárosát. 1945-ben megalakult a szabadkai Magyar Népszínház és 
Béla bácsi szívvel-lélekkel részt vesz a munkában. Az ötvenes évek elején 
meghívják Topolyára állandó vendégrendezőnek. 1954 februárjában a sza
badkai színházban bemutatják L. Hellmann Kis rókák című drámáját. Ga
ray Béla színházi munkásságának 40. évfordulóját ünnepli és elbúcsúzik 
hűséges nézőitől. Szeptember első napján nyugdíjba vonul, de időnként 
újabb és újabb rendezést vállal Szabadkán, Topolyán, Zrenjaninban és 
másutt, mindenütt, ahova meghívják. A műkedvelőket is hathatósan se
gíti. 1965-ben két éven át vezeti a Népszínház színészképző stúdióját.

A felszabadulás után szerepel — többek között — Zilahy Lajos Fa
tornyok című drámájában, G. B. Shaw Warrenné mestersége című művé
ben, Braun István A Magdics-ügy című színjátékában, Miroslav KiHeža 
A Glembay családjában. Több könyvet jelentet meg. A színjátszók kézi
könyve 1950-ben látott napvilágot. További munkái: A színjátszás művé
szete (1950), A színpadi beszéd (1952), Az ekhós szekértől a forgószínpadig 
(1953), A kulisszák világában (1970), Színészarcképek (1971), Festett világ 
(1977). Színdarabokat, hangjátékokat fordít. 1950-ben a jugoszláv kormány 
rendezői munkásságának elismeréséül állami díjban részesíti, 1981-ben pe
dig Sterija-díjat kapott.

*

Nem volt Merlin. Csodákat nem tett. Volt Don Quijote és főszerep
lője egy győztes életnek. Varázsos színészi modell az élete. Béla bácsi 
leírta, hogy egy színházi közmondás azt tartja: a színész húszéves korától 
harmincéves koráig tanul, harminctól öt vénig szeretkezik és ötventől kezd
ve — emlékezik ...

Mi emlékezünk Béla bácsira. Homlokán a nyugtalanság csillaga égett 
mindig. Az utóbbi napokban, hetekben, hónapokban, években már alig 
figyeltünk arra, amit mondott. Megyünk tovább. Nélküle, a tanácsai, fi
gyelmeztetése nélkül. Neki érdemes volt élni, megírta. Boldog ember 
(volt). Talán-talán megőrizzük aggódó arcát...

BARACIUS ZOLTÁN
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PREDRAG MILOSAVLJEVIĆ (1909— 1987)

Predrag Milosavljević munkássága a szerb festészet úgynevezett intimista 
vonulatának egyik (legértékesebb fejezete. Személyiségének egyik csücskével 
igazi világpolgár volt ugyan, hiszen diplomáciai küldetésben évekig tartóz
kodott Párizsban, Madridban és Londonban, de a nagy avangardista progra
mok és a modern művészet vezető központjaiban zajló események — me
lyeket nagyon jól ismert — csak annyi nyomot hagytak festészetében, hogy 
azt ne lehessen észrevenni. A kívülről érkező impulzusok végtelenül sze
mélyes festői jelírását sohasem tudták jelentősen kificamítani, vagy gyö
keresen új irányba terelni. Noha rövidebb-hosszabb ideig tagja volt a Hú
szak, a Hatok és a Forma elnevezésű szerb festészeti csoportosulásoknak, 
soha nem vált valamilyen stílusirányzat vagy művészeti program alázatos 
elkötelezettjévé, hanem a maga művészi világát lépésről lépésre, csupán 
belső indíttatására hallgatva építette ki.

Akadémiai művészeti oktatásban nem részesült. Jogot tanult, majd a 
húszas évek végén Jovan Bijelié híres műtermét látogatta. Ott sajátította 
el a festészet szakmai alapjait, méghozzá olyan jól, hogy már első nyilvános 
bemutatkozásával nagy sikert aratott. Rastko Petrovic már 1932-ben azt írta 
róla, hogy a fiatal szerb festőnemzedék legtehetségesebb képviselője. Ér
zékenységét nem kisebb nagysághoz hasonlítja, mint Tártál ja, és nem 
győzi dicsérni koloritjának gazdagságát. Milosavljevié munkássága a to
vábbiakban is a két szóban forgó pillérre épült: egyfelől egy sajátos lírai ér
zékenység, másfelől pedig a franciákra jellemző tiszta színvilágra. Valami 
olyasmit próbált megvalósítani, amit Braque a tárgyak poézisének neve
zett. Kezdettől fogva vonzódott a régi, patinás épületekhez, melyeket annyi
ra megdolgozott az idő — eláztatott az eső és kiégetett a nap —, hogy 
már puszta megjelenésük egyfajta sorstragédiáról vall. Kezdeti művein 
Milosavljevié ezeket az elaggott épületeket az emlékezés homályos ködébe 
burkolta — mondhatni megpróbált súlyos levegőt festeni —, következés
képpen képei úgy hatnak, mint melankolikus emlékezési kísérletek, melyek 
igazi tárgya nem valami meghatározott épület vagy egyéb objektum, ha
nem maga az emberi sorssal szervesen összetartozó elmúlás érzése. Ebben 
a komor, töprengő atmoszférában természetesen nagy látványos formai 
újítások nem történnek: Milosavljevié ecsetkezelése évtizedeken át olyan 
visszafogott, mint a tizenhatodik századi francia mestereké, a teret józan 
ökonómiával szerkeszti és egyedül a szín az, ami erősen visszafogott for
mában is egy kis fényt, egy parányi derűt kölcsönöz a művész melankoli
kus képi világának. Számottevő változásra csak a hatvanas évektől kezdve 
beszélhetünk: valószínűleg részben az európai enformel festészet hatására 
Milosavljevié keze fokozatosan felszabadult, és egyszerre került nála elő
térbe a primér gesztus és a kép anyagszerűsége. Sohasem merészkedett 
ugyan a tárgy nélküli festészet területére, de motívumvilágát ettől kezdve 
nem a korábbi ködös atmoszféra és az akvarellre emlékeztető híg festék
réteg értelmezte, hanem egy felszabadult festői jelírás. A festéket gittel ke
verte össze és az így keletkezett sűrű pépet már nem ecsettél, hanem 
különféle érdes eszközökkel vitte fel a vászonra. A szín így nemcsak festé
szeti eszköz, hanem egyúttal mintegy a dolgok tulajdonsága is lett. Amikor 
a művész ebbe a sűrű festékbe belekapart, már nemcsak a kép expresszív 
töltését fokozta, hanem az egész úgy hat, mintha egyúttal az ábrázolt motí
vum széthullását is siettette volna. Kétségtelenül destrukció ez, de olyan 
destrukció, amelyet a művész egy komor, bánatos atmoszférával egyúttal 
az elmúlás fölött érzett aggodalommá tudott avatni.

SEBŐK ZOLTÁN
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AJKUNKRA FAGYOTT A NEVETÉS
BOGDANFI SÁNDOR (1912—1987) HALÁLÁRA

Ajkunkra fagyott a nevetés halálhírére, mint különben annyiszor szati
rikus írásainak olvasása közben is, mert ő mindig úgy nevettetett, hogy 
közben el is gondolkodjunk, sőt gyakran bosszakondjunk is.

Talán ezt a címet is adhattam volna írásomnak: ÜZENET A TÚLVI
LÁGRA, mert ő már sok évvel ezelőtt megírta nekünk üzenetét a túlvilágról, 
Halállrajzát, életrajza helyett. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem a 
túlvilágra üzenek neki, hanem, amit nem mondhatok, mondhattam el 
eddig senkinek a szerkesztő, szervező, író Bogdánfi Sándorról, elmondom 
hát mindenkinek.

Cikkeiből már jól ismertem az újságíró Bogdánfit, amikor először 
találkoztunk és személyes barátságunk magját elültettük. Kovács András 
(Bandi), a Progresz Lap- és Könyvkiadó Vállalat igazgatója (itt jelent meg 
ezekben az években a Dolgozók, az Ifjúság és a Sportújság), B. Szabó 
György volt főiskolai professzorom, a Dolgozók irodalmi rovatának szer
kesztője és Bogdánfi Sándor, a lap fő- és felelős szerkesztője hívtak 
Eszékről azzal a nem titkolt szándékkal, hogy végérvényesen áttelepítsenek, 
csábítsanak Újvidékre, ők hárman akkor már javában s igen eredménye
sen ügyködtek azon, hogy a Dolgozókból, az addigi szakszervezeti köz
lönyből olvasható újságot csináljanak. Bandi barátom tudta, mit akar, 
Bogdánfi tudta, hogyan kell, s ők ketten Gyurkával teljesen szabad kezet 
kaptak abban, hogy kikkel vigyék ezt véghez. És a Dolgozókból újság lett! 
(Nem hárman csináltuk, természetesen, sóikkal többen, Kollin József is, 
például.) Többé nem a szakszervezeti tagdíj részeként gyűjtötték be az 
előfizetést, s nem a szakszervezeti és vállalati irodák előszobáiban álltak 
stószban a példányok, hanem kikerültek az újságosbódékba és — vásárol
ták az olvasók!

Ebbe az átalakító tevékenységbe csöppentem én bele egyik napról a 
másikra, a redakciónak abba a lázas munkatempójába, amelyről addig 
legfeljebb ha olvastam Ady, Kosztolányi, Karinthy életrajzában. Amellett, 
hogy a Papp Pál néphős nevét viselő gimnázium magyar szakos tanáraként 
heti 28 órával dolgoztam (a norma 22 volt), s negyedévenként 80—100 
írásbeli dolgozatot javítottam a könyvtár és az irodalmi önképzőkör veze
tése mellett, nyelvi lektora voltam a Dolgozóknak, tehát az eredeti írások 
kivételével az egész lapot át kellett néznem és javítanom, de minden héten 
írással is jelentkeznem kellett, sőt fordítanom is olykor elbeszélést vagy 
regényrészletet. Sándor azt kötötte ki, hogy hetenként jelentkezzem (elve 
volt, hogy egy lap arculatához hozzátartozik az állandó kritikus), s témát, 
azaz a könyvet, amelyről írnom kellett, Gyurka jelölte ki, a rovatszerkesztő. 
Csakhogy ekkoriban — 1955—56—57-et írtunk — épp nemigen volt magyar 
könyv(kiadás). Az átalakulóban levő Testvériség már nem adott ki ma
gyar könyvet, az alakulóban levő Fórum még nem jutott el eddig. írtam 
hát szerbhorvát kiadványokról. A Kovács—Bodánfi—B. Szabó trió ezt a 
helyzetet is helyesen mérte fel, s igyekezett e sajnálatos és veszélyes hiátust 
kitölteni: kiadta Fehér Ferenc Álom a dűlőutak szélén című verseskönyvét, 
B. Szabó György Tér és idő című tanulmánykötetét és Bogdánfi Sándor 
Se füle, se farka könyvét, melyben humoreszkek és vidám jelenetek olvas
hatók. Természetesen mindháromról írtam is a Dolgozókba.

Időközben megindult a jugoszláviai magyar könyvkiadás a Fórumban. 
(Akkori könyvismertetőmből tudom, hogy Herceg János Ég és föld című 
kisregénye volt az új kiadó első magyar szépirodalmi kiadványa.) Most 
már volt miről írnom. A könyvek megjelenéséről azonban Bogdánfi tájé
koztatott, hozzátéve az értesítéshez az elmaradhatatlan kérdést: mikor ho
zod? — mármint a könyvről szóló ismertetést, recenziót. S én vittem, ál
talában lapzártakor, egyenesen a műszaki szerkesztő Teli Péternek, aki 
tördeléskor kihagyta számomra a két flekknyi teret, s egyenesen vitte a
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szedőhöz. Sem Bogdánfi, sem ő soha el nem olvasták közilés előtt! De 
megjelenés után Bogdánfi egyetlen írásomat sem hagyta kommentár nél
kül, tehát jó volt, érdemes volt „neki", azaz az általa szerkesztett újságba 
írni. Ez azonban nem (csak) önbizalmamat, hanem mindenekelőtt felelős
ségtudatomat növelte, s némi szorongással töltött el, mert Steinitz Tibornál, 
a 7 Napban (1953/54-ben) ahhoz szoktam, hogy minden írásomat leadás 
előtt elolvasta, bele is javított. Igaz, nála inaskodtam. Bogdánfináil meg — 
hogy az iparos műszavaknál maradjak — segédéveimet töltöttem és fel
szabadultam.

Aztán mindketten íróasztalt cseréltünk: ő a Kilátó, én a kiadó szer
kesztője, főszerkesztője lettem, s mind több (végül minden) megjelent 
könyvhöz valamilyen közöm lett alakulása folyamán, tehát mint kritikus 
diszkvalifikáltam magam. Ekkor Bogdánfi kitalálta: ha már nem írhatok 
könyvekről, írjak rendszeresen a HÍD-ról a Kilátóban, de nem tartalmi 
ismertetőt, hanem minden számból emeljek ki valami eseményszámba 
vehető vagy vitatható írást. így válhatott az ilyen írások összessége a fo
lyóirat Kiadói Tanácsa évfolyamelemző vitájának kiindulópontjává. Való
jában Bogdánfi Sándor az „oka", hogy éveken át egyetlen könyvet, egyet- 
ilen HÍD-számot sem olvashattam csak úgy kedvtelésből, válogatva, mi 
tetszik, mi nem; valamennyi tele van aláhúzgálásokkall, lapszéli megjegyzé
sekkel. Neki köszönhetem, hogy akkoriban minden pillanatban készen 
álltam a jugosziláviai magyar irodalomból nem kollokválni, de szigorla
tozni is.

Tudom, nemcsak nekem volt ilyen „hajcsárom" Bogdánfi Sándor, ha
nem számos író nem egy írása voltaképpen neki köszönheti létrejöttét. 
Hogy csalk két példát említsek még: B. Szabó György Lemaradunk? című 
írását és a nyomán kibontakozott vitát Bogdánfi szervezte. Nem úgy, hogy 
megmondta volna Gyurkának, mit írjon, vagy akár egyetlen hozzászólónak 
is, de az egész akciónak — mert ez akció volt a jugosziláviai magyar iro
dalom állóvizeinek felkavarására még jóval a Symposion-nemzedék fel
lépése előtt! — ő volt az értelmi szerzője. S nem ő volt-e a ileghangosabb
— de hasznos volt a hangoskodása! — és legkövetkezetesebb követelője, 
majd szervezője a Fórum regény-, ifjúsági-regény- és színműpályázatának 
a 60-as évek végén?!

Sokat időztem a szerkesztő, irodalomszervező Bogdánfi alakjánál? 
Szándékosan és tudatosan tettem, mert úgy gondolom, hogy eközben állan
dóan az író Bogdánfiról beszéltem. Olyan szerkesztői sugalmazásokra, 
ösztönzésekre, olyan sokat akaró és türelmetlen, követelődző irodalom- 
szervezői aktivitásra, amilyet ő kifejtett, csak az író képes, aki az alkotás 
gondjait, érdekeit, társadalmi fontosságát fel tudja mérni, belülről, éppen 
az alkotó nézőpontjából érzékeli, sőt érzi. Mert ő minden egyéb elfog
laltsága és (fordítói) tevékenysége mellett mindenekelőtt író volt. Csak úgy 
„mellékállásban" alig több mint negyedszázad alatt (1959—1986) 17 könyvet 
adott közre (a szerbhorvát és román nyelvűekkel együtt pontosan 20-at), 
s még kettőt (egy regényt és egy bökverskötetet) hónapokkal, hetekkel 
a halála előtt nyújtott be a kiadónak. Lesz(nek) tehát, feltehetőleg, posztu
musz kötet(ek) is. Vannak e 17 könyvben humoreszkek, vidám jelenetek, 
színművek, regények, irodalmi paródiák, aforizmák és katastrófák, az afo
rizmának és bökverseknek e sajátosan bogdánfis ötvözete. Utolsó, életében 
megjelent könyve, az Éjszakák pedig az erotikus novellairodalom tájaira 
tett kirándulásának gyümölcse.

Ha egyetlen szóval kellene definiálnom az író Bogdánfi Sándort, 
gondolkodás nélkül vágnám rá: szatíraíró.

Mély meggyőződésem szerint ő szatirikus alkat volt, mint ahogy 
vannak epikus vagy lírai alkatú írók. Vagy mi az Egy merénylő vallomása, 
ha nem az önéletrajz(írás) — vagy önéletírás? — szatírája? Tőle magától 
tudjuk, hogy a regény ötlete egy pártértekezleten fogant meg benne, mi
közben az ön-, sőt családdicséret félelmetes áradatát hallgatta fiatal, leendő 
párttagok önéletrajzában. Csupa haladó hagyomány! Egyetlen csavargó, 
részeges, a feleségét verő apa, kikapós vagy házsártos anya. Bezzeg Bog
dánfi hőse! Nemcsak önmagát leplezi le az életrajz minden újabb változa
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tában egyre kíméletlenebbül, de az életrajza — azaz az életrajzok és önélet
írások — hazugságait is: „Az émelygő dicsekvésnek és üres hencegésnek a 
mintaképe az az életrajz, s csak az szolgálhat mentségül, hogy az utókor
nak írtam, viszont köztudomású, hogy amióta világ a világ, az utókornak 
rendszerint hazudtak, alaposan kozmetikázva a múltat ” (Kiemelte: J. G.)

Az Angyalok játszanak című regényét optimista szatírának mondtam 
megjelenése idején, s a szatirikus elemeket emeltem ki belőle mint leg
főbb értékeit. Később ennek és korábbi regényének egy-egy fejezetét be is 
iktatta szatirikus novellái sorába, ahol meg is állták a helyüket. Hasonló
képp szatíra a javából a bűnügyi színmű alcímet viselő Bűnösök is, hisz 
éppúgy lepleződnek le benne a gyár vezetői és az igazgató családtagjai, 
mint az Egy merénylő vallomásában a főhős, s az ábrázolás éppen olyan 
szatirikus jellegű.

Hogy miért nem A világ dióhéjban, az Ember a Holdban kötetek 
vagy Az ellenség A pótolhatatlan ember, A névtelen ember, Az aranyos 
ember, a Lehetetlen ember és a többi hasonló szatirikus novella alapján 
szemléltetem Bogdánfi szatirikus vénáját? Ügy gondolom, azokban az írá
sokban ez olyan egyértelmű és világos, hogy nem szorul külön magyará
zatra. Aminthogy az sem, hogy ki a Hófehér Ferenc, alki a „kolbászjó Topo
lyáról” dalol, vagy az a Csépelő Imre, akire úgy kérdezett rá a tanya 
„megpödörve bajuszát..., mintha a hétszentséges istennyila viliámlott 
volna belőle...” Vagy kiről is szólhatna az a kellő öniróniával szerkesztett 
aforizma: „Némely ember azt hiszi, hogy tud aforizmát írni — én is azt 
hiszem.” Mi is azt hisszük: Bogdánfi tudott.

S noha a gúny volt a fegyvere, a szatíra a kifejezésformája, soha 
senkit szándékosan meg nem bántott, sőt Ady modorában vágyta:

Szeretném, hogyha nevetnének,
S ne legyek búsaké,
Ne legyek búsaké.

így esddkelt a szere tetért, megértésért:

S habár a dalokat csak zörgöm, 
ne haragudjatok rám, könyörgöm.

Az Üzenet lapjain, úgy gondolom ezt, az író Bogdánfi Sándort kell 
méltatnunk — és sajnos, immár búcsúztatnunk —, aki évekig hű munka
társa volt a folyóiratnak, s kezdettől fogva aggódó szeretettel figyelte fej
lődését és kibontakozását.

JUHÁSZ GÉZA
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LELKEMNEK LOMBJA MESSZE TERJED
BÜCSÜ ZÁKÁNY ANTALTÓL (1918—1987)

Kislkanász korára emlékezve írta 1950 táján:

Átölelt a bábos-meleg, 
s miként bennem e század 
siralmai, úgy folydogáltak 
a barázdákban a virágerek.

Alighogy fiatal magyartanárként Szabadkára kerültem, s megalakult 
ott az Irodalmi Klub, máris hozzáláttunk a Kalászok című költői antológia 
összeállításához, amelyben Zákány többek közt ezzel a verssel szerepelt Csé- 
pe Imrével, Stadler Auréllal, Urbán Jánossal, Kopeczky Lászlóval és Se
bestyén Mátyással együtt. Mondanom sem kell, mennyire elütött a többi 
vers hangulatától ez a zákányi, mely szerint benne a század siralmai foly- 
dogálnak! Nem lehetett nem megjegyezni.

E „hatok" közül azonban ekkor még csak Csépe dicsekedhetett önálló 
kötettel, noha Zákány is meg-megjelent a Hídban 1946 óta. Első kötete 
csak 1954-ben jelent meg, s erről írt kritikámat már Eszékről küldtem a 
7 Napnak, segítségére sietve Sulhófnak, az Előszó szerzőjének védelmezni 
a költőt a dekadencia gyanújával szemben.

Az idő, mondhatnánk, neki dolgozott, és ezután szép sorjában jelentek 
meg verseskönyvei: Napfény a sárban, 1959; Varázslat, 1961; Földindulás
kor, 1965; A vas nem kenyér, 1974; noha ekkoriban sem ontotta a verseket, 
mint sohasem. És nem az ő költői alapállása változott meg, alapvetően a 
kifejezésformája sem, legfeljebb letisztult, biztonságosabb és tudatosabb 
lett, hanem a körülmények. A következő két-két és fél évtizedben költésze
tünk élvonalában tartottuk számon, jelen volt minden antológiában, kezdve 
a Vajdasági ég alatt-tói az Irodalmunk kiskönyvén (mindhárom kiadásán) 
keresztül a Gyökér és szárnyig, a Versek évéig és az El nem taposható csil
lagokig. Költői rangját jelzi, hogy a fordításban megjelent antológiákban 
is rendre helyet kapott: a macedón fordításban megjelent Počinka v očite 
(Elpihenek a szemedben) kötetben nyolcadmagával éppúgy ott volt, amint a 
Hét magyar költő kötetben is, amely a Nolit kiadásában a szerbhorvát 
közönségnek mutatta be költészetünk reprezentáns alkotóit. Nem sokkal 
később a Rukovet szép és gazdag válogatásban adta közre verseit Blizine i 
daljine címen, s amikor 1959-ben a Politika napilap irodalmi rovata váloga
tást közölt költészetünkből, Zákány versei ott is jelen voltak a Napfény a 
sárban kötetről szóló recenzió kíséretében.

Hatvanadik életévében végre megjelentek összegyűjtött versei is Kö
zel a nap arcához, utószóval, azaz kísérő tanulmánnyal költészetének egé
széről. Végre, mert régi vágya volt ez, de sokáig halogatta a kiadó, mert 
az ötvenes költőtől még újabb verseket, köteteket várt volna, őt azonban 
nem lehetett versírásra (vagy csak publikálásra?) szorítani semmilyen esz
közzel. S ha most végigpillantunk művei bibliográfiáján, meglepődve kons
tatálhatjuk, hogy voltaképpen 1974 óta nem közölt új verseket — kötet
ben —, de az újságokat és folyóiratokat sem ostromolta kéziratokkal soha. 
Hogy mi maradt a fiókjában, majd ezután derül ki. A halála után nála 
talált döbbenetes sorok arról tanúskodnak, hogy bizonyára írt, lám, még a 
halálos ágyán is.

Az Üzenetnek is csak nagy ritkán és nagy nehezen sikerült tőle verse
ket közölni, holott a folyóirat alapító és első szerkesztőbizottsági tagjaként 
tartja számon. 1984-ben hót évi hallgatás után szólalt meg folyóirata hasáb
jain: öt verset közölt, olyan igazi Zákány-verseket, melyek nemhogy az 
évtizedes kihagyásról tanúskodtak volna, de szépen beillettek vollna bármely 
kései kötetébe.
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Mindez mélységesen jellemző a költő Zákányra, s az emberre, aki 
a versekben megnyilatkozik. Valahogy mellőzöttnek érezte magát, s meg
győződése voilt, hogy a világ

rossz fondorlatokra épült, 
melyek alatt minden ügyeskedő 
számára egy titkos kanális van

csak az ő számára nincs, hiszen ő igazán nem volt ügyeskedő. Ezzeil együtt 
némi titokzatosság is övezte. Tudtuk, hogy súlyos anyagi gondokkal küzd, 
szinte jelképes könyvtárosi, majd újságírói és írói jövedelméből népes 
családot tart el, de hogy valójában hogyan, azt csak igen (kevesen tudhat
ták. Barátja és költőtársa, Csépe Imre nagy hangosan, azon lisztesen (ak
kor épp a kenyérgyárban zsákolt) dübörgött végig a 7 Nap folyosóján, 
Szabadkán, sürgetve az előleget leadott vagy leadandó írásáért, Tóni pedig 
csak úgy, szó nélkül szájába illesztett mutatóujjával jelezte a könyvtárban, 
hogy rágyújtana... Mondjam, hogy szemérmetes koldus voüt, s ezért örök
re üres maradt a tarisznyája? Vagy legyek cinikus, s mondjam, hogy 
csakis ebből az élethelyzetből, ebből az elesettségből, s a dolgokhoz, té
nyékhez való ilyen emberi, ilelki-érzelmi hozzáállásból sarjadhatott ki az a 
sajátos, semmi mással össze nem hasonlítható és össze nem téveszthető 
zákányi költészet, amely ebben a mi — bármilyen mértékkel mérve is — 
értékes lírai költészetünkben is a jelentősebb alkotók között jelölt ki he
lyet a számára.

Élete utolsó szakaszában állítólag már nem voltak súlyosabb anyagi 
gondjai, de könnyen meglehet, hogy korábban sem ezek voltak az egyedüli 
és (legfőbb sérelmei. Az „illetékesek" valahogy nem találták meg annak a 
módját, hogy rendezzék a helyzetét, s ez nem is mindig az illetékeseken 
múlt, mert rajta nem volt könnyű segíteni, igen érzékeny lélek volt: költő! 
S e segítség elmaradását nem azért kell sajnálnunk, mert talán emiatt nem 
láthatta meg „a szűk körű jelenen túl... a jövő fényeit", amint 1954-ben 
várták tőle, hanem azért, mert voltaképpen sohasem voltak megfelelő, sőt 
talán elemi feltételei sem alkotómunkához — hogy utazásokról, találko
zásokról ne is beszéljünk.

Nehéz volna megmondani, kik is azok a „valakik", akik az életét 
„gazul, gonoszul félreírták", de így történt. Csakugyan csak félig volt ott
hon e „rokon-rögön", ám okkal s joggal bizakodott abban, hogy bár polgár
ként jelentéktelen, költőnek nem az:

senki vagyok én mint polgár, 
de lelkemnek lombja messze terjed.

Halála alkalmából szinte magától tolakszik emlékezetünkbe, hogy mint 
minden halandót, őt is foglalkoztatta a halál gondolata, s nemcsak beteg
ségében és halálos ágyán, amikor úgy érezte:

Ha növény lennék, 
már hervadozna lombom

hanem sokkal korábban elképzelte, hogyan helyezik „piszkos sovány" testét 
a „tiszta" sárgaföldbe, s azt kívánta, hogy úgy haljon meg „nevető nyárban, 
mezítláb, meztelen",

— mint szigonytól a halak.

Lám, a mindig sötéten látó, a „mozdíthatatlan sorsú" költő éppen a 
hailálát képzelte el nevető nyárban, s ha így képzelte, így is történt, akár 
a tél közepén is, hisz a világot, a világát ő formálta szuverén módon maga 
körül és magának.

JUHASZ GÉZA
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D obó Tiham ér



IN MEMÓRIÁM DOBÓ TIHAMÉR (1937— 1987)

Rég nem úsztam a Tiszában, csak megmártózkodtam itt-ott. Állandóan 
feleje igyekeztem, mind pánikszerűbben foglalkoztatott megragadásának 
kérdése, de mintha elfele haladtam voilna, néha már úgy éreztem, többé 
nem is fogok megmártózkodni benne.

Tavaly nyáron végre ereszkedni mentem barátaimmal.
Ahogy belemerültem, azonnal megéreztem a foilyó testének idegensé- 

gét, annak a közegnek az idegenségét, amelyben akár a magzatvízben le
begtem hosszúra nyúlott gyermekkoromban, és azt is megéreztem, hogy 
az ereszkedés ma már nem önfeledt lebegés, ma már az ereszkedés is 
egyfajta erőlködés.

Csodálkozásomra barátaim megmagyarázták, ez már egy másik folyó, 
kimélyített, felduzzasztott, elszennyeződött.

És a tiszavirág, kérdeztem szinte feljajdulva. Nincs, mondották. Ti
szavirág már évek óta nincs. Tiszavirág többé már nem is lesz. De van, 
vágtam vissza durcásan: ott zúgnak milliószám Tihamér nagy lapján! És 
nem csak jelképesen, afféle mű vésze tként-an ti mű vészét ként: valósan ...

Végig ott álltam mögötte, míg az üveges pórusú (Mauritstól kapott) 
papírra rajzolta.

B. Szabó pontosan mérte, jegyezte a rajz részeiként szinte, egy-egy 
nagy kompozícióján néhány óra hosszát dolgozott. Tihamér munkáját nem 
mértük. Csak azt láttuk, milyen gyorsan fogyaszt el egy-egy éles acéltollat 
az üvegpórusú papír, az üvegszerű kitin, az üvegszerű, vitrázs-szerkezetű 
szárny. Két-három napot, tíz-húsz óra intenzív rajzolást igényelt a Teknős, 
az ördögfej, az ökörnyál — a Tiszavirág. Annyit görnyedt a lápok fölé, 
oly megfeszítetten hurkolt vagy vonalkázott motorikusán, hogy nemegy
szer eleredt az orra vére, a szó szoros értelemben elvérzett a lapok felett...

Tíz órákat álltam mögötte, végül már nem láttam semmit, nem lláttam, 
hogyan formálódik a szárny homályos erezetű hártyája, hogyan villan a 
szép ívű farokserte. Nem láttam, de annál élesebben hallottam a percegést, 
a suhogást, a kitinbőr felpattanását, a törékeny test zaját. Azt, ahogy 
felbukkannak, elvégzik utolsó vedlésüket, nászrepülésüket, ahogy álcájuk
— akárha millió álorca —, s azon nyomban tetemük is, beborítja a folyót.

Júniusban, ha Martonostól ereszkedve a folyóban ért bennünket a 
virágzás, misztikus élményben volt részün'k. A természet, az elemek meg
nyíltak előttünk, rövidke időre és utoljára részévé lehettünk valaminek — 
valakinek (Eliot hatalmas istennek nevezi a folyót), érintkezhettünk vele: 
magával nászával és halálával, amit együttesen a folyó virágzásának ne
veztek. Ez a szentek misztikus élményével, misztikus elmerülésével, exta- 
tikus egyesülésével azonos valami, csak valósabb, bizonyosabb. Tehát még 
véletlenül sem lírai túlzás. Valós élmény ez, ahogy fejed, arcod — álorcád, 
vállad belepik a vacogó áttetsző lények. Egzakt pontossággal látod: a víz 
színétől mekkora a nászrepülés távja, a halál bukása — maximum néhány 
méter.

A sáskához lehetne hasonlítani felhőjüket, lavinájukat, de ezek pozitív 
sáslkák, angyali kismenyasszonyok, akiknek csak nász, csak csoda rövidke 
létük. Csak a sáskajáráshoz lehetne hasonlítani júniusi hófelhőjüket, vi
rágfelhőjüket, zajukat, ami nem erőszakos zaj, nem fenyegető, éppen el
lenkezőleg, a tiszta líra zaja, virágzaj.

Van Weöres Rongy szőnyegében egy háromsoros, ami évtizedek óta 
kísért:

„Zsiráfok álomszerű futása, 
lassú úszás a légben) 
a virágok futnának így —"
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De hisz, mondom most, én valóban ismerem a virágok repülését, 
úszását — halálát...

Persze a rövid tartam fokozza az intenzitást. Mivel lehetne mérni 
a násznak és a halálnak ezt az energiáját? Ha kimásztunk a virágzó folyó
ból, alélva dőltünk a partra, úgy éreztük, minden porcikánkat megrezegtet- 
te vacogásuk, nászuk-haláluk vacogása — akárha magasfeszültségű áramot 
vezettek, vagy istennyila csapott volna a Tiszába, hisz millió, egyes köny
vek szerint miilliárd nász történik, millió, milliárd halál...

A sáskát említettem, a mindent letaroló, mohó sáskát, de igazán az 
ájtatatos manóra gondoltam, amely szeretkezés közben felfalja párját. 
Beleharap fejébe, megeszi. Igen, a tiszavirág pillanatnyi nászában is van 
ebből valami.

Tihamér számára nem művészkedés volt e viharzó, e lavinaszerű vi
rágzás megrajzolása. Beethoveni nehézségű, mozart-i könnyedségű lekottá- 
zása a folyónak, a folyó misztikus-szép még virágozni tudó lelkének. Nála 
valójában semmi különbség sem volt a virágzó rajzás és a virágzó rajzás 
megrajzolása között, pontosan így, ahogy az én papirosomon is szinte 
azonossá tűnik ez a két szó:

rajzás — rajzolás

Aztán mondani sem kellene, hogy azért tudta így lekottázni a folyó 
testét, virágzás által megnyilvánuló lelkét, mert ő is belőle vétetett, mert 
saját abszolút intenzifikált, abszolút radikalizált tiszta, virágtiszta lényét 
kottázta.

Halálhíre vételének pillanatától lexikonokat, régi és új biológiaköny
veket bújok — bennük bujdosok: a tiszavirágról, a kérészről, a szapor- 
csáról olvasok megfeszítetten, titkát kutatom.

„Te szerencsés kérész reggeltől estvélig”, írja nagylelkűen egy egész 
napra tágítva egy-két órás létét a maga is kérészi tünemények családjába 
tartozó költő, Csokonai Vitéz Mihály.

TOLNAI OTTÓ
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Nem mondhatnám, hogy túl nagy elragadtatással néztem Oslóban pár év 
előtt a viking hajók fekete csontvázait. Engem Traven halálhalójára em
lékeztettek, pedig ezek vidáman és nyílsebesen száguldottak, s talán még 
biztosítva se voltak. Ahol pedig csak rövid időre megálltak, ott az árbockö
telet húzó gyerekember is szőrmével és drágakövekkel megrakodva tér
hetett haza. Szerelem dolgában ugyancsak férfivá avatva, mert a szabad 
rabláson kívül a nő is szabad préda volt. Nemcsak a tengereken cirkáltak 
ezek a hattyúnyakú fekete hajórajok, hogy pillanatok alatt bekerítsék és 
megtámadják az áruval megrakott kereskedelmi hajókat. A Szajnán is 
gyakran megjelentek, az Elbán is, a Temzén, a Rajnán, a Voilgán, és 
mindenünnen gazdag zsákmánnyal tértek haza a fjordok szelíd szigeteire. 
Kereskedőknek mondták magukat, nemzeti történelmük is így tartja nyil
ván őket, s csak akiket megzsaroltak, kifosztottak és leigáztak egy időre, 
csak azok nevezték kalózoknak ezeket a harcias hajósokat. De hát a kö
zépkorban nem sokat adtak az árnyalatokra, meg aztán a győzők és legyő
zőitek történetírói sem tartják egyformán kezükben a tollat. Csak egy 
dologban egyeznek meg: hogy minden diadaluk, össze rabolt kincseik elle
nére elszegényedtek, szétszóródtak és felszívódtak Skandinávián kívül Ang
liában és Oroszországban is megtelepedve — ahol ruszoknak hívták őket — 
újabb példáját adva, hogyan szűnhet meg egy nép megannyi győzelem 
után. Ahogy Attila hunjai olvadtak be az általuk leigázott népekbe, miután 
„Isten ostora” kegyetlenül lerohanta Európát.

Nemzeti történelmet mondtam az imént? Igen, mert nemzetté válása 
előtt minden nép rózsaszínű ködből bontja ki az elődök életét. A magyar 
történelem legendái a menekülő szarvast követő vadászok jelképét örökítet
ték meg, s a volgai lovasét, aki még a századelő éveiben is iskolai tananyag 
volt. Nekem különben sincs sok érzékem a nemzeti történelmekhez. Egyik 
dédapám Szlavóniában volt kocsmáros, a másik megkésett telepesként 
jött a batyujával Elzászból. Ezt is akkor tudtam meg, amikor igazolnom 
kellett, hogy nem vagyok zsidó.

Mindegy, nézzük meg a másik hajót, a papirusz-tutajt, amelyen He- 
yerdahl ment el egészen Tahitiba. Nem azért, hogy Gauguin példájára fel
vesse a kérdést — miközben ez az álmos szemű francia a datolyaszedő 
lányok félaktjait festette —: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hova me
gyünk?” Heyerdahil útja navigációs bravúr volt, a vikingek pedig nem 
csak kalózkodtak, hanem legalább annyira a kultúra terjesztői voltak. Ka
landos útját egy nagy sikerű ifjúsági regényben mesélte el, etnográfiai 
tanulmányokkal tarkítva.

Mindezt most egy más hajósokról szóló történet juttatta eszembe. 
Nem összehasonlítani akarom a vikingeket egy későbbi, másféle, ha nem 
is óceáni, csak dunai, de nem kevésbé harcias hajóraj népével, a dunai 
sajkásokkal, akikről az említett történet szól.

Háromszáz éven át tartott állandó őrjáratuk a Dunán. És nem hódító
ként szálltak hajóra. A védelem katonái voltak az Osztrák—Magyar Mo
narchia szolgálatában. A végzetes mohácsi csata után letelepítették őket 
Csepel szigetére, ahol falujukat Ráckevének nevezték, ők már csak test
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közelben harcoltak lándzsával a kezükben, ha meglepte őket a török. Utó
daik, a későbbi sajkások ágyúval is rendelkeztek, épp csak azt nem jutott 
eszébe senkinek feljegyezni róluk, hogy a kultúra terjesztői voltak, ahogy 
most a vikingekről állítják. Pedig ők már nép voltak, nyelvükhöz és val
lásukhoz ragaszkodók, ezért nem kellett felszívódniuk más népek, illetve 
nemzetek közösségébe, mint a vikingeknek. Igaz, hogy ezer évvel később 
is jelentek meg.

Amikor azonban Titel főterén a péterváradi katonai parancsnok és a 
bácskai főispán jelenlétében 1873-ban utoiljára szólalt meg a kürt, hogy 
kihirdettessék a sajkásezredek megszűnését, meglett férfiak sírtak, s az 
asszonyok gyászruhába öltözve vonultak fel a Duna partján.

Ma már csak ilyen száraz történelmi krónikák szólnak róluk. És hely
ségnevek őrzik jó hírüket. Anélkül, hogy ez a hír messzebb jutott volna a 
Duna—Tisza közénél.

Az utóbbi időben megint sok szó esik Anatoile France-ról. Nem annyira 
a hívőről, nem a pátriárkái kort megért szent öregről, akit hosszú brokát 
slafrokban, a fején csöppnyi barett-vei mutattak a képes lapok annak idején, 
csaknem hetven évvel ezelőtt, amikor belépett a kommunista pártba. Ezt 
a meghökkentően merész lépést ma nemcsak a francia baloddal pertraktálja. 
Annál is szívesebben idézik szkeptikus szentenciáit, amelyekkel mindent 
nevetségessé tudott tenni egy olyan korban, amelynek legfőbb igyekezete 
arra irányult, hogy komolyan vegyék, s már azért is nehéz vollt komolyan 
venni. Legmerészebb társadalombíráló regénye, A pingvinek szigete, amely 
az első világháborút megelőző imperialista készülődések korában jellent 
meg, valóságos tárháza a megsemmisítően gúnyos aperguknek az uralkodó 
hatalom számlájára, melyekben Francé egész életén át tartó harcos paci
fizmusa diadalmaskodik. Már akkor, 1908-ban minden rosszat a tőkének 
tulajdonított, s bármi merült fel, mindig feltette a kérdést: mit fognak 
ezen keresni? A cherchez la femme jelenlétét sem elhanyagolva. Pénz és 
nő áll minden háború mögött, bizonygatta, s ma, amikor egy újabb háború 
lehetősége tartja rémületben a világot, a találó idézetek egész sora kínál
kozik Anatole Francé pacifista szókészletéből. Amit azonban ma különös 
előszeretettel bizonygatnak, az a tény, hogy Anatole Francé nem volt anti- 
militarista. Pedig ez az ő idejében nehezen volt érthető, minthogy minden 
hadsereg felvonulási terepe a háború előszobája. Csak az a kérdés, milyen 
háborúé. Akkor azonban, s főHeg az első világháború idején még nemigen 
tettek különbséget támadó és védekező háború között. Ezt majd a második 
világégésben tanulja meg a francia nép, amikor a hátország a maquisard-ok 
harcát szentháborúnak tekintette. Francé azonban, aki szerette az ellent
mondásokat, azt vallván, hogy minden állítás magában hordja a tagadást, 
azt találta írni 1916-ban a végzetes verduni csata után: „Hirdetnünk kell, 
hogy a francia nép barátságába fogadja a legyőzött ellenséget." Soha! — 
kiáltotta a sovén francia tömeg, s ugyanakkor a tiltakozó és gyalázkodó 
levelek özönével árasztotta el a nagy békebarátot. Francé azzal válaszolt 
s vélt bizonyságot tenni hazafiassága mellett, hogy önként jelentkezett 
frontszolgálatra. De nem vették be, hiszen elmúllt hetvenéves. Azt mondta, 
mindig az emberért küzdöttem, de most csalódtam benne. És mindjárt 
hozzátette, hogy ez a csalódás is természetes, mint minden, ami emberi. 
A békét sem az emberektől várta, hanem az igazságosabb társadalmi rend
szerektől. És azokról a nagy történelmi átalakulásokról beszélt, amelyek, 
például a rómaiaknál, kénytelenek voltak az emberrel szembeszálllva meg
védeni az emberi jogokat. „Csak egyetlenegy erő létezik — mondta a há
ború végén —, amely úgyszólván tudományosan szavatolni tudja a világ- 
békét, s ez a proletárhatalom!" És miután belépett a kommunista pártba 
és a 1' Humanité rendszeres cikkírója lett és forradalmi hangoltságú elő
szót írt Jack London Vas patájának francia kiadása elé, mint Gide mondta 
róla szellemesen: szalonképessé tette a kommunizmust a francia irodalmi 
életben. Mindez élete utolsó éveiben történt anélküli, hogy hazafiasságát
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megtagadta volna. S így nem is a népek, hanem hazáknak a világszövetsé
gét sürgette, kellő pátosszal köszöntve azt a várható napot, amikor ez a 
világszövetség, ahogy ő nevezte, megszülethet. „Találja ez a nap Franciaor
szágot úgy, hogy nem vesztette el sem nevét, sem önmagára való emléke
zését, sem hatalmát, vagy a géniuszát. Találja talpon, homlokát olajfa ko
szorúval övezve, büszkén arra, hogy jó munkás lehet s csupán arra félté
kenykedve, hogy egyik testvére se előzze meg az egyetértés, a béke sugárzó 
csúcsain."

Dürrenmatt, akinek apja pap volt és a fia is pap, nem hisz istenben. 
Ezen, mondjuk, nem kell csodálkozni. Pedig a protestáns egyház tiszteletbeli 
teológussá avatta, ami kétségtelenül bölcs eljárás volt, minthogy az igen 
és a nem a Szentírásban is szorosan összetartozik. Viszont a hit olyan 
kegyelem, amelyben nem részesül mindenki. A hívő elhárít magától minden 
felelősséget, hiszen amit tett, nem ő akarta, hanem az isten. A jót is, a 
rosszat is, ha mindjárt csak megpróbáltatásként vagy a bűnhődésért, amit 
ugyancsak tudomásul kell venni és aztán szorgalmasan gyakorolni. Isten 
persze nem egy van. Mondhatnám ízlés dolga, hogy kit vagy mit választ 
az ember a maga istenéül. Az antik világ hatásköri megosztása az istenek 
között annyival tette kényelmesebbé a dolgot Zeusz számára, hogy nem 
kellett mindenre gondolnia. Ott voltak a kisistenek, akiknek szolgálatában 
megoszlott a felelősség kérdése. De akárhogy vesszük, ők már az emberi 
gondolat szülöttei, a logikáé és a matematikáé, amelyek szerint az egyisten 
nem lehet mindenütt jelen, nem ítélkezhet piszlicsár dolgokban, arra valók 
a reszort-istenek. Ugyanakkor az emberi gondolkozásnak ez a felismerése
— hadd mondjam Dürrenmatt-tal — egyszersmind koalátokkal vette körül az 
istent. Nem tekintette mindenhatónak, sőt fölébe kerekedett, s mintegy 
megszabta, hogy mi egy isten dolga. Ezt nem lehetett annyiban hagyni, de 
hogy mi a teendő, arra nézve megoszlottak a vélemények. Közben a ha
talmi kérdésnek megvoltak a maga evilági gyökerei, s már társadalomban 
is gondolkozni kellett. Megjelent a demokrácia, amely az egyenlőséget és 
a jóságot tartotta a legfőbb erénynek. Szókratész meg azzal a felismeréssel 
jött, hogy nem tudunk semmit, s evégből csak az igen és a nem párbe
szédéből bontakozhat ki valamiféle igazság. Különben ez is új fenomén 
volt: az igazság, ami elkerülhetetlenül vezetett az ateizmushoz, s már 
ezért is halálra kellett ítélni Szókratészt. És isten, ha volt, mindezt türel
mesen nézte, s miután mindenhatóságát a kor már nem vonhatta kétségbe, 
a hatalom is ehhez a szituációhoz igazodva igyekezett a maga hasznára 
fordítani.

Mindezt én most egészen primitív módon fogalmazom, mivel félelme
tesen műveletlen vagyok az egész kérdésben és mivel nem részesültem 
a feltétlen hit kegyelmében, a sátánt megszemélyesítő rosszat is az ese
mények összefüggésében vélem megtalálni, úgyhogy már igazán ideje lenne 
legalább az eleve elrendelés tudatában megnyugodnom, mint a hozzám 
legközelebbi lehetőségben. De hát ez megint alkat és temperamentum össz- 
játéka, amibe már a modern biológia is beleszól a génekkel, mire ismét 
elsötétül a kérdés és az ember olyan lesz, mint az esőnek, szélnek, tűző 
napnak kiszolgáltatott falevél. Sors, mondom és sietve körülnézek, hogy 
hallotta-e valaki. Dosztojevszkij fenntartás nélküli istenhitét megkönnyítet
ték gyakori epileptikus rohamai. Schopenhauert viszont sötét és vigaszta
lan pesszimizmusa tartotta távol az istenhittől, miközben Shakespeare fel 
tudott oldódni alakjainak sokaságában, mintegy egyszerre hordva magában 
az igen és a nem dialektikáját, ami nélkül nem lehet drámai konfliktus. 
És mintha ki is élte volna magát az állítás és tagadás, a jó és a rossz, a 
szép és a csúnya ellentmondásaiban. A hőseiben élt, azok beszéltek helyette, 
miközben a közönségre is gondolnia kellett, amely nélkül nincs színház. 
Azt hiszem, így együtt ez jelenti a nagyságot az irodalomban. S ha nem 
félnék, hogy vulgarizálom, azt mondanám: isten jelenlétét is. Emberi ha
bitusában persze, de mégis mindenen túl, ami evilági, ami csak örömben
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és fájdalomban, szerelemben és csallódásban szublimálódhat az emberi 
életben. Itt azonban már kilép a titokzatosság sötétjéből, s ha másnak 
mutatkozik is, ne tévesszen meg senkit — ő az.

Kicsit elvesztem ebben a korok szerint változó istenkérdésben, pedig 
csak Dürrenmatt hitetlenségét akartam megmagyarázni.

*

Egy jó házból való úrilány. Mennyi öngúnyt fejez ki Simoné Beauvoir 
önéletrajzi regényének ez a címe, miközben egy egész viliággal fordult 
merészen szembe. Egy osztályt megtagadva, amelyből kiszakadt, s egy 
világnézetnek hátat fordítva, a katolicizmusnak, amelynek szellemében 
nevelkedett. Ebben a kiszakadásban és megtagadásban persze nem volt 
egyedül. A század radikálisan átrendezte az emberi sorsokat, hangzatos 
frázisokat dobott a szemétre, a tételes vallás vakbuzgóságáról, a hazafiasság 
olcsó és hazug retorikájáról ugyancsak leleplező véleményt mondva egyet
len tisztességes magatartásért, az emberi szabadságért. De ennek az örök 
evilági szabadságnak is megvan a maga térfogata, törvénye és elmélete, 
és megvannak a társadalmi koordinátái, amikor ez a francia úrilány rá
ébred az igazságra, ahogy azt osztályából kilépve mondani szerette. Mert 
mindig és mindenben az igazságot kereste. Néki kellett egyedül megkeres
nie. Se kialakult bölcselleti világképe nem volt ennek az ő „igazságának", 
ahogy nézetek, irányok és iskolák, pártok és rendszerek fogadják be ma
guk közé a „keresőket", ahogy a gnosztikusok mondták, s csak el kellett 
fogadnia, magáévá tennie és az ember többé nem volt egyedül ezzel az 
igazságvággyal. És ami oily jellemző volt erre a biztonságos polgári rend
szer közegéből kilépett lánynak a küzdelmére, az a magány volt. A fö
lényes, kritikus, semmit készen elfogadni nem tudó szellemek magánya. 
Könnyű lenne egy szóval megnevezni ezt az előkelőnek tűnő, de minden
képpen rideg magányt az egzisztencializmussal, amelynek szektásan zárt 
és gyér sorai fogadták, s amelyet aztán a rezerváltság fellegvárából maga 
is magyarázni, megérteni és elfogadtatni próbált. Időnként azért még harci 
hévvel csatlakozva is, humánum és igazság érzetétől fűtve az adott törté
nelmi szituációk egyetlen igazságos és emberséges ügyéhez, mint amelyet 
a fasizmussal való szembeszállás követelt meg a baloldalon. De ott is 
fenntartásokkal élve, különvéleményt bejelentve, a sem ide, sem oda nem 
tartozás hangsúlyával s megint csak a magányba visszahúzódva. Amilyen 
tiszteletre méltónak tűnik az egzisztencialistáknak ez a magánya, olyan 
kevés benne az igazán őszinte, igaz emberi feloldódás melege. A szolidaritás 
tömegeket összetartó ereje és optimizmusa. Nem kéül okvetlenül szervezet
ten és pártszerűen, egy közösség fegyelmével ilyen vagy olyan világnézetet 
elfogadni, de legalább ne az örök reménytelenség állapotában nézni szét a 
világban, ahogy Simon Beauvoir iskolát teremtett élettársával, Sartre-ral 
és a többiekkel az egzisztencializmus tökéletesen steril elefántcsonttomyá- 
ban. Ez a bölcseleti normákkal bőven elegyített irodalom, a maga esztéti
kai szépségével és fölényes eleganciájával okvetlenül eredetinek mondható 
írásművészet Camus-nál lenyűgözően megmutatkozott. Beauvoir-nál szinte 
akarata ellenére egyféle nőies gyengédséggel párosulva kapta meg a maga 
esztétikai hitelét. S amíg ezt írom, hadd mondjak de az általánosítás ké
nyelméről, mert csak így vallhatom be, hogy rám egyenesen lehangoló 
hatást tettek az egzisztencialisták művei. Szegény Beauvoirt még sajnáltam 
is ezért a vigasztalan magányért. Az vollt az érzésem, hogy a megszokott 
sötétségből kilépett egy világosabb, de ridegebb világba, s kapott hozzá 
egy nálánál jóval alacsonyabb, csúnya férjet, azt kellett szeretnie, annak 
a hatását elviselnie egy életen át. Egyszer Párizsban láttam őket a de la 
Paix-n, talán az operából jöttek a tömegből messze kiríva, az asszony fel
tartott fejjel, de maga elé meredve, az ura kancsal tekintetével élénken 
nézte meg magának a nőket. Aztán pár év előtt, a halála után valaki durván 
és tapintatlanul megírta Sartre titkos nőügyeit, s szegény Simoné de Beau
voir odaállt nyilvánosan cáfolni. Nagyon szomorú vállalkozás vdlt. Akkor
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még határozottabban éreztem, hogy ez a szegény „Jó házból való úrilány” 
egy egész világot adott oda, s könyvsikerei ellenére nem kapott helyette 
mást, csak a magány ridegségét.

*

A napló naplója — mondhatnám kötetéről, az Öregségről szólva. Ügy 
is, mint aki koránál fogva érdekelve van, s így bizonyos tapasztalatokkal 
rendelkezik. Beauvoir a szegények öregségéről is ír, valóban megrendítő 
hangon, szociális szempontból vizsgálva a témát. A munkára alkalmatlan, 
mindennapi kenyerüket megkeresni már nem tudó öregekről, akik eltar
tásra, esetleg ápolásra szorulnak, s így terhére vannak nemcsak környe
zetüknek, de önmaguknak is. A szép öregség hazugság. Már a fiatalok 
leereszkedő fölénye is fájdalmas figyelmeztetés, ami gyakran egy különös, 
megalázó lelkiállapotot alakít ki. Egyetlen ellenszere van, de ezt már én 
teszem hozzá Beauvoir megfigyeléseihez — a függetlenség. Ez lényegesen 
csökkenti a kiszolgáltatottság fájdalmas lelkiállapotát. Falun élek, ahol a 
látástól vakulásig tartó mindennapi munka állandó hajszájában alig jut 
idő és alkalom gyengédségre, s így a tehetetlen öregek valóban útban van
nak. Még ha bizonyos munkákban hasznukat is veszik, mert vigyázniuk 
kell erre vagy arra, felügyelni valamire, az efféle megbízatások értéke mé
lyen alatta marad a csakugyan komoly hasznát hajtó dolognak. Már az 
együttlakás is megnehezíti a szegény öregek sorsát. Különösen olyankor, 
ha vő vagy meny az úr a házban, aki esetleg azt se felejtette el, hogy az 
öreg valamikor ellenezte a fiatalok házasságát. Jaj az ilyen szegény öre
geknek! Nem is csoda, hogy a halálba menekülnek, mert más megoldás 
nincs a számukra. Ha valaki egyszer vállalkozik az öngyilkosság statiszti
kájának feldolgozására, abban a falu fog vezetni. Hozzá k e l tennem az itt 
és most megfigyelései alapján: az istenfélő, jóravaló magyar falu, ahol 
folyton felakasztja valaki magát, mert hiába dolgozott egész életén át, ha 
nyugdíjat valamilyen oknál fogva nem kap, s így a keserű kegyelemkenyér 
a sorsa. Vannak családok, ahol férj és feleség részéről is önkéntes halálban 
keresett menedéket a kiöregedett, szegény szülő. Beauvoir nem ismerte a 
falu kemény és kegyetlen törvényeit, így a témának ezt a forrásvidékét 
nem is érinti. Annái többet foglalikoztatja az öregek érzelemvilága, sőt 
szexuális élete, amivel máris nagyobb vihart kavart, könyvének biztos si
kert teremtve, mint az öregség szociális állapotának vizsgálatával. A téma 
különben egyidős az emberiség történelmével, s a halálosan beteg és öreg 
királyról, akit a melléje fektetett szép fiatal lány egyből magához térített, 
a Szent Biblia is megemlékezik. Beauvoir az ismert nagy öregek példáit 
hozza fel, a 75 éves korában újra nősült Henry Millerét például, aki egy 
29 éves japán lány mellett élte át a kései szerelem szépségét. És a normális 
emberi mértékkel amúgy sem mérhető Pioassóét, a japán Tanacaki regé
nyeiből ugyancsak bőven idézve, a perverzitások különféle változataiban 
is alaposan el-elmerülve. Nekünk, magyaroknak Jókai juthat eszünkbe, 
aki élete alkonyán feleségül vette a fiatal Nagy Bellát, s a felháborodott 
közvélemény előtt Öreg ember nem vén ember című regényével próbálta 
igazolni magát. És a nagy színésznőre, Márkus Emíliára gondolunk, akiről 
Csathó Kálmán jegyezte fel, hogy késő öregkorában is csábításra hajlamo
sán kokett tudott lenni. S mindez csak azt bizonyítja, hogy az öregség nem 
okvetlenül jár együtt a hormonok pangásával, még kevésbé a libidó hiányá
val, aminek azonban mégiscsak a rendezett lelkiálapot az előfeltétele, s 
akkor már nyugodtan idézhetjük a régi ófelnémet közmondást: akinek 
szívébe isten szerelmet olt, tehetséget is ad hozzá. A szerelem öregkori 
anatómiája egyébként a filozófia tükrében nem okvetlenül lehangoló ol
vasmány, mint most Beauvoir regényének hangos világsikere bizonyítja, a 
nemrég meghalt írónő minden művét messze maga mögött hagyva. Így 
búcsúzott az élettől az egzisztencializmus papnője, egyformán érdelflődést 
keltve vigasztalást kereső öregek és gerontofiil fiatalok körében. Ha viszont 
valaki másnak képzelte az egzisztencializmus konzekvenciáit, be kell látnia 
csalódását.
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ALKOTÓMŰHELY

KLEMM JÓZSEF

BELGRÁDBAN ISMÉT CSILLAGOK
JEGYZET A 17. NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLRÓL

Január harmincadikán kezdődött. Csillogás, zene s azok a lapos, két
dimenziós tarka árnyak-foltok, amelyekben Róbert De Nirót, Maruschka 
Detmerset, Jón Voightot, Whoopi Goldberget véljük felismerni.

Végre valami új volt — vagy talán inkább végre ismét a régi — a 
belgrádi nemzetközi filmfesztiválon! Üj volt a vezetőség, s a kezdetek
hez hűen új a koncepció is: „Ha fesztvált akarunk, akkor tegyünk meg 
mindent, hogy valódi fesztiválunk legyen! — írta egy helyen Radivoj 
Cvetiéanin, a FEST tanácsának elnöke, s hozzátette: — A Száva Központ
ban folyó rendezvényt új, értékes, provokatív tartalmakkal kell gazdagí
tanunk, biztosítanunk kell a tömegességet, az érdeklődést jelző tolon
gást a jegypénztárnál és a tájékoztató pultok előtt, s nem utolsósorban 
az élményt, a jókedvet."

Volt, aki némi fenntartással fogadta ezeket a derűlátó szavakat, 
s azt hajtogatta, hogy az éveken át eljátszott tekintélyt még az olyan 
ismert szervezők sem tudják visszanyerni, mint a háromtagú válogató
bizottság: Dušan Makavejev, Boro Drašković és Gordan Mihić, akik bi
zony személyes kapcsolataik, ismeretségük révén is igyekeztek minél több 
filmet és vendéget biztosítani a fesztiválnak. Valószínűleg voltak olyanok 
is, akik a szemle végén is csalódottan távoztak Belgrádiból, mert válto
zás helyett csodákat vártak az új szervezőgárdától. Csodák, persze, még 
a hetedik múzsának hódoló filmvilágban sincsenek, a siker titka itt is 
jóval hétköznapibb. S ha a szervezők csodákat nem is műveltek, a siker 
kulcsát — azt hiszem — megtalálták. Ha az elmúlt években a helyszín
ről tudósítók már szinte közhelyszerűen ismételgették, hogy a belgrádi 
szemle a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető fesztiválnak, mert hi
ányzik a rendezvényről az a körítés, ami vonzóvá, érdekessé, izgalmas
sá, tartalmassá teszi a filmkedvelők szeánszait, az idén örömmel jelent
hették: Belgrádban újra csillagok! Ez a kissé patetikus sóhaj valóban 
nap mint nap időszerű volt. Mert ismét itt voltak közöttünk azok, akik
ről beszél, akiket csodál a filmvilág. Miloš Formánnál a folyosón, a 
vetítések után, a sajtóértekezleteken beszélgethettünk, Andrej Koncsa- 
lovszkij Párizsból jött el közénk filmjének bemutatójára, s az utána 
megtartott sajtóértekezletre, Alekszej Germán jelenlétével, közvetlensé
gével és filmjével egyaránt fellelkesítette a tudósítókat, Maria Riviere 
elragadtatással beszélt itteni tapasztalatairól, egyszóval zajlott az élet a 
Száva Központ termeiben, folyosóin, a sajtóértekezleteken, a fogadáso
kon. A jelenlevő vendégeken kívül még legalább tíz-egynéhány fontolgatta 
a fesztiválon való részvételt, s ha most — rendszerint őszinte bocsánat
kérések közepette — vissza is utasították a meghívást, nyilván nincs 
messze az a nap, amikor újra szívesen veszik majd a FEST szervezői
nek invitálását, s akárcsak a belgrádi szemle első éveiben, ismét ellá
togatnak fővárosunkba.

Hogy honnan ez a nagy bizakodás? A fesztiválon uralkodott han
gulat táplálta. A lendület meg a kezdeményezőkedv, amely az egész ren
dezvényt jellemezte. Az idei szervezésben volt fantázia. Mintha csak egy 
jól megrendezett film statisztái lettünk volna, úgy éreztük magunkat 
ott a belső tévéhálózat állandóan bekapcsolt kamerái előtt mozogva, 
beszélgetve, vagy a John Carpenterrel folytatott műholdas interjúba 
bekapcsolódva.
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A tálalás tehát valóban minden várakozást kielégített, s élvezetün
ket csupán a felkínált filmműsor ronthatta volna el. Szerencsére itt sem 
kellett csalódnunk. A szervezők második sikere az volt, hogy nem csak 
vendégeket, hanem jó filmeket is tudtak biztosítani a szemlére. Más 
lapra tartozik az, hogy a látottakból ítélve a tavalyi filmtermés nem ne
vezhető kimagaslónak. Noha a FEST műsorára tűzték a tavalyi nem
zetközi fesztiválok szinte valamennyi díjnyertes alkotását és az Oscar- 
díj néhány komoly várományosát is láthatta a közönség, a bemutatott 
negyvenegy film közül csupán kettő-három nevezhető remekműnek. Azt 
sem hallgathatjuk el viszont, hogy ezúttal szinte nem is volt olyan alko
tás, amelyik valamilyen szempontból ne érdemelte volna meg a bemu
tatást. Az átlag tehát a korábbi éveknél jobb volt, a minőségi mérce 
felső és alsó fokát viszont kevés film közelítette meg.

INTELMEK A TÚLÉLŐKHÖZ

A végrendelet olvasásában mindig van valami megdöbbentő, talán 
misztikus elem is. A biológiai forrásától függetlenült akarat, az utódok
hoz és a túlélőkhöz intézett üzenet kapocs a van és a ninccsel egyenlő 
volt között, mozdulatlan formába szublimált tett, amely cselekvésre kö
telezi az olvasót. S mennyivel megdöbbentőbb az, ha a száraz jogirat 
helyett a halálán levő művész utolsó üzenetét olvashatjuk, amelyet fiá
nak ajánl ugyan, de hozzánk, kortársaihoz szól általa. Mintha az egyko
ron oly divatos intelmek újabb kori változatával szembesültünk volna, 
úgy hatott az óév utolsó napjaiban elhunyt filmzseninek, Andrej Tar- 
kovszkijnak a FEST-en bemutatott alkotása, az Áldozat.

Élete utolsó filmjét a már beteg rendező néhány hónappal a cser
nobili katasztrófa előtt forgatta, s szinte látnokként az egyre fenyege
tőbb atomkataklizma veszélyére figyelmeztetett vele. Hősei, Alexander, 
a középkorú értelmiségi és családja: az ideiglenesen megnémult kisfiú, 
a neuraszténiás feleség, lánya, házibarátja s a külvilággal egyetlen kap
csolatot fenntartó postás valahol a világ közepén (végén?) a társadalmi 
kapcsolatoktól teljesen elzárkózva élnek, helyesebben egzisztálnak, ve
getálnak. Harmonikus emberi kapcsolatra csak az apa és fia képesek, 
akik végtelen sétáikon az ember és a természet elvesztett egységét igye
keznek újra megteremteni. Alexander születésnapján kiszáradt ágat ültet 
el fiával a folyó partján, s arra a régi mondára emlékezteti gyermekét, 
mely szerint az emberi kitartás csodákra képes, s a nap mint nap öntö
zött száraz fa is egykor kizöldülhet, virágba borulhat.

A születésnapi ünnepség közben azonban váratlan esemény, óriási 
robaj és a tévébemondó elhalkuló hangja arra figyelmezteti mindany- 
nyiukat, hogy maradjanak otthonaikban és őrizzék meg lélekjelenlétü
ket, mert megtörtént. Hogy mi, az a filmből nem derül ki, de a hősö
kön eluralkodó halálfélelem a legrosszabbat sejteti. A pusztulástól 
való rettegés Alexenderben misztikus lelkiállapotot vált ki, s az örök 
erőkhöz fohászkodó kétségbeesett ember fogadalmat tesz: ha az iste
nek visszaforgatják az idő kerekét, s visszaállítják a katasztrófa előtti 
világot, elhagyja szeretteit, imádott fiát is, némaságba burkolózik, s 
lemond földi javairól. Az istenek pedig — akárcsak egy görög tragédiá
ban --  elfogadják az áldozatot: egy álomszerű éjszakán Alexander és a 
szolgálólány, Mária, szerelmével megváltja a világot a pusztulás démon
jától. Az ébredés után az áldozat fogadalmához híven felgyújtja házát, 
s a világtól az őrület magányába menekül.

A gyermek pedig, aki rendületlenül hordja a vizet és locsolja a 
születésnapkor elültetett száraz ágat, váratlanul ismét megszólal: „ ... Kez
detben volt az ige .. .”

A remény hangja ez a mondat, s az új kezdet lehetőségébe vetett 
hité. Misztikus remény — mondják egyesek. Meglehet. A végrendeletnek 
azonban számomra mindig misztikus hangulata volt. Tarkovszkij vég
rendelete ezenkívül letaglózó, megdöbbentő, s katarktikus erejű egyide
jűleg. A FEST legjobb filmje. Talán az egyetlen valódi remekmű.
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JÓK — JOBBAK, ELSŐK — UTOLSÓK

Az Áldozaton kívül még egy összefoglaló jellegű filmet láthattunk 
a szemlén: Federico Fellini müvét, a Ginger és Fred című alkotást. A 
nagy olasz rendező is végrendelkezik, ő azonban a művészetet temeti. 
Ezúttal is felvonultatja korábbi filmjeinek szinte valamennyi csodaboga
rát, a törpéket és óriásokat, a testi vagy lelki képességeikkel az átlag
ból kiváló, s ezért népszerűségbe burkolt megvetés tárgyát képező hő
seit, de most a korjelenségnek számító giccs forgatagába helyezi őket. 
Két igaz ember van közöttük csupán, aki őszintén műveli eleve értékte
len művészetét. A nagy Ginger és Fred megöregedett utánzói napjaink 
kulturális lezüllésére hívják fel a figyelmet. Fellini ismét a régi. A meg 
vénült művészek páros tánc-jelenete csodálatos. Marcello Mastroianni és 
Giulietta Masina alakítása lenyűgöző. A Ginger és Fred volt a FEST utol
só filmje. Jobb lezárást kívánni sem lehet.

A kezdet pedig: a Misszió. Roland Joffé alkotását a brit filmművé
szet eddigi legnagyobb alkotásának nevezték a szigetország kritikusai, a 
tavalyi cannes-i szemlén pedig Aranypálmával jutalmazták. Cselekménye 
a XVIII. század derekán lejátszódott történelmi eseményekre épült. Ar
gentína, Paraguay és Brazília hármas határán a guarani indiánok ősha
zájában az őskeresztény kommunák mintájára megszervezett jezsuita 
missziók működtek. Ezek a közösségek akadályozták a spanyol és a 
portugál gyarmatosítók terjeszkedését, ezért az európai uralkodóházak 
pusztulásra ítélték őket. A két évszázaddal ezelőtti események számtalan 
mai vonatkozást tartalmaznak. A színes bőrűek jogainak semmibevétele, 
a gyermekek felé fordított fegyverek, a sárba taposott csecsemőtetemek, 
az égő falvak, az észokokra és érdekekre hivatkozó konkvisztádorok kö
zömbös nyilatkozatai a napi tájékoztató műsorokban látható képsorokat 
idézik.

A film egyébként nem olyan tökéletes, mint azt a díjak és a 12 
Oscar-díjra való jelölés alapján vártuk. Fő hibái: az erőltetett kerettör
ténet, a vérengzés felesleges bemutatása és a túlnyújtott lezárás. Erényei 
között említhetjük viszont a két főszereplő, Róbert De Niro és Jeremy 
Irons játékát.

A szigetországi filmművészetnek jóval inkább becsületére válik Ja
mes Ivory Szoba, kilátással című alkotása. A huszadik század eleji angol 
felső réteg erkölcsének, a régi és az új találkozásának szatirikus rajza 
ez a film. A szinte hibátlanul megrendezett, kifogástalanul fényképezett, 
szórakoztató alkotás az idei Oscar-díj egyik nagy esélyese.

Hosszú idő után két kiváló film öregbítette a francia filmgyártók 
tekintélyét.

Eric Rohmer A zöld sugár című műve, a tavalyi velencei nagydíjas 
alkotás dokumentumszerű őszinteséggel szól az emberi kapcsolatok meg
teremtésének nehézségeiről. Tartózkodó, majdnem szégyenlősen őszinte 
film — írta róla egy francia kritikus. A főszereplő Maria Riviere nem 
alakít: szinte önmagát játssza.

Jean-Jacques Beineix Betty Blue-ja ugyancsak jelölt az Oscar-díjra. 
Egy furcsa, helyenként féktelen szerelem és egy művészi pokoljárás tör
ténete. A Száll a kakukk fészkére egyes jeleneteit idéző utolsó negyed
óra nélkül csodálatos alkotás lehetne.

A FEST-en ezúttal is a tengeren túlról jött filmek voltak a legna
gyobb számban. Felsorolásukat egy kevésbé jellemzővel érdemes kezdeni.

Godfrey Reggio Koyaanisqatsi című, kísérletinek is nevezhető film
je szinte Tarkovszkij Áldozatának az üzenetét mondta tovább. A hopi 
indiánok nyelvén a film címének a jelentése: a rendes kerékvágásból 
kizökkentett, megzavart élet. Az elsőfilmes rendező hét évig készítette 
alkotását, s ebből csak a vágás három évig tartott. A filmben egyetlen 
szó sem hangzik el, csupán az egymást tökéletesen kiegészítő, kísérő fel
vételek és a zene fejezi ki a kétes irányban fejlődő (?) civilizációnk prob
lémáit.

Még egy kevésbé „amerikai", szinte szürrealista alkotás Martin 
Scorsese Munkaidő után című műve. Egy New York-i éjszaka abszurd 
képe ez a film. Főhőse a szokásos napi robotjának befejeztével elindul
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a nagyvárosi éjbe, de a józan észnek ellentmondó események történnek 
vele. Ebbe az éjszakába minden belefér: a szerelem, az éhes nők, a gyil
kosság, a lincselés, a bűnbarlangok, a szeméttel teli külvárosi utcák, 
egyszóval mindaz, ami egy lázas, vagy még inkább: lázálomszerű éj jel
lemzője lehet. A valótlan valószerűségek, stresszeink, félelmeink kiveti tő- 
dése a felszabadító, megkönnyítő álomba. Mint minden ébren újragon
dolt álom, a film komikus és nyomasztó is egyidejűleg. A FEST legjobb 
filmjeinek egyike.

Ismét a félelmek, de sokkal drasztikusabban, esszenciálisabban Ken 
Russel Gót történet című filmjében. A félelem azonban ezúttal az alko
tás mozgatóerejének szerepében jelenik meg. A rémekkel teli éjszakában 
az öt művész egy kérdésre keres választ: ki a hatalmasabb: a teremtő 
vagy a teremtmény? S ki lesz az áldozat?

Harmadszor is a szorongás, a komplexusok. Ezúttal azonban sok ne- 
vetéssel Woody Allén Hannah és nővérei című filmjében. A téma a szerző 
korábbi filmjeiből már ismert, itt viszont bizonyos összefoglaló szándék
kal van újra rendszerezve. A városi polgári rétegből származó neurasz- 
téniás hősei az élet és a halál, a szerelem, a nemiség és a művészet kér
déseit boncolgatják. Allén fanyar, énközpontú humorával ezúttal a csa
lád intézményét veszi célba, s a nevetéssel a korbetegséggé váló magány 
ellen harcol. Szinte hibátlan komédia a műfaj minden tartozékával. Az 
aranyozott szobrocska egyik idei biztos nyertese.

S ha már tippelünk, akkor leadhatjuk a szavazatunkat a legjobb 
férfi főszerepért folyó versenyben is. Ebben a mezőnyben Bob Hoskins- 
nak kellene odaítélni a filmvilág legnagyobb elismerését Neil Jordán Aío- 
na Lisa című művében nyújtott alakításáért. A film bemutatása volt a 
FEST újabb telitalálata. A kisstílű bűnöző és a néger utcalány idilljéről 
szóló film a jó és szórakoztató krimi iskolapéldája.

A fesztivál egyik kellemes meglepetése: Jim Jarmusch. A börtön
rácsok mögött című műve a helyzetkomikum és a szójátékok lehetősé
gét sikeresen ötvöző alkotás. A történet: három félig-meddig ártatlan rab 
szökése a börtönből, meseszerű bonyodalommal, szerencsés végkifejlet
tel, a humor és a tragikum állandó összefonódásával.

Még egy szökés a börtönből Andrej Koncsalovszkij Az elszabadult 
vonat című filmjében. Az eredeti forgatókönyvet Akira Kurosawa írta, 
ennek amerikai átdolgozása a mű. Sajnos, túl sok hollywoodi elem keve
redett a filmbe. Eluralkodott az akció, a lélektani motívum pedig hát
térbe szorul. Szerencsére Jón Voight alakítása menti az egész produkciót.

Egy szintén tengeren túli, de ezúttal kanadai film is megérdemli, 
hogy a FEST legjobbjai között emlegessük. Denys Arcand Az amerikai 
birodalom bukása című műve igaz képileg eléggé kimunkálatlan, de lé
nyegében egy rendkívül találó, szarkasztikus tanulmány a jelenkor ér
telmiségeinek házaséletéről és szerelmi problémáiról. Sok néző távozott 
a vetítésről. Talán mi még nem vagyunk hajlandók szembenézni a prob
lémákkal?

Felfogásunkhoz valószínűleg közelebb áll Jiri Menzel Az én kis fa
lum című filmje, amelyben a szerző egy kis emberi közösség, egy minia
tűr világ segítségével mond szatirikus bírálatot a provincializmusról, s 
vágyakozik ugyanakkor az egyszerű és nyílt lel'kű emberek utópisztikus 
közössége után. Rokonszenves vígjáték néhány jó színésszel, Rudolf 
Hrusinskyvel és Bán Jánossal egyebek között.

Bán János még egyszer — Szomjas György Falfúró című filmjében. 
A magyar filmek a korábbi években a FEST valódi meglepetései közé 
tartoztak. Az utóbbi egy-két évben alig találnak visszhangra. A válogatás 
vagy a magyar filmgyártás visszaesése az ok, nem tudjuk. Tény azonban, 
hogy Szomjas filmje ebben a mezőnyben meglepően gyengécskének bi
zonyult.

A szovjet filmek feltörése viszont nyilvánvaló volt. Alekszej Ger
mán Ellenőrzés az utakon, Szergej Szolovjev Az idegen, a fehér és a 
kendermagos, valamint Elem Klimov Búcsúzás című műve, s talán még 
inkább szerzőik nagy érdeklődést keltő sajtóértekezlete a szovjet film- 
művészetbe is beáramló demokratikusabb törekvéseket példázta.
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Végül egy hazai filmről, Dušan Makajev WR, avagy a szervezet misz
tériuma című alkotásáról. A 16 évvel ezelőtt készített, hazai bemutatás
ra viszont csak tavaly engedélyezett film első külföldi vetítésén a követ
kezőket írta egy brit kritikus:

„Egy szeretettel, humorral, emberséggel teli alkotásról, s mindenek
előtt egy olyan műről van szó, amely a reményt táplálja. Elismerésünk 
alkotójának, és bravó Jugoszláviának, hogy támogatja a filmet, amely
nek egyik fő mondanivalója: a szerelem egyenlő a forradalommal."

A FEST közönsége meggyőződhetett róla, igaza volt-e az akkori 
kritikusnak. Mindenesetre ideje volt, hogy ne a film körüli egykori bo
nyodalmakról, hanem magáról a műalkotásról kezdjünk beszélni. S mi
vel egyebek között ezt is lehetővé tette, a film bemutatását a FEST sike
rének újabb bizonyítékaként könyvelem el.

*

Mindannyian, akik részt vettünk az idei, sorrendben 17. belgrádi 
nemzetközi filmszemlén, az eddiginél is nagyobb érdeklődéssel várjuk 
a fesztivál tanácsának hamarosan megtartandó ülését. Ezen döntenek 
ugyanis arról, hogy az idén még egyszer köszönthetjük-e a filmcsillago
kat pátriánkban. Valószínű ugyanis, hogy a FEST megtartásának idő
pontját februárról novemberre helyezik át. Ha a szervezők többsége 
beleegyezik ebbe a javaslatba, akkor a következő rendezvényre nem kel
lene a jövő év végéig várnunk, hanem már az idén novemberben ismét 
ellepik a Száva Központot a filmrajongók. Ennek az elképzelésnek egyéb
ként nagyon sok támogatója akadt, s legtöbbjük azért helyeselte az öt
letet, mert így kevesebbet kellene várni az újbóli találkozásra. A fesz
tivál végén tapasztalt ilyenfajta türelmetlenség viszont a FEST vissza
nyert vonzóerejének egyértelmű bizonyítéka.
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CSORDÁS MIHÁLY

HULLÁMVÖLGYBEN
KÉT SZABADKAI ÉS EGY ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL

Nehézkesen, gondokkal küszködve kezdte meg az új színházi évadot a 
szabadkai és az újvidéki magyar együttes is — az előbbi mintha a nyári 
Shakespeare-fesztivál változó palicsi színhelyein hagyta volna az erejét 
és kedvét, az utóbbi pedig az intézmény élén történt változást sínyllette 
volna meg.

Különösebb események nélkül múlott el a két társulat otthonában a 
szeptember, az október és a november — beleértve egy-egy felemásra si
kerülő próbálkozást is —, és csak decemberben rukkoltak elő önálló és 
komolynak szánt produkcióikkal: a szabadkai gárda a Saigon című tánc- 
színházi darabbal, majd egy hét múlva a Menyegző címet viselő adaptáció
val, az újvidéki pedig a Játsszunk, Moliére-t! elnevezésű „play-műsorral” .

A három bemutató közül a Saigon hozott viszonyilagos sikert, a play 
Moliére még ennél is szerényebbet, a Menyegző előadása viszont mind esz
tétikai, mind eszmei szempontból teljes melléfogás volt, s igencsak meg
ingatta a közönségnek az új szabadkai művészeti törekvésekbe vetett bi
zalmát. A színháznak hát sürgősen bizonyítania kellene, hogy a magas 
színvonalú szabadkai produkciók megalkotására tett két évvel ezelőtti ígé
retei igenis megvalósíthatók. Sajnos, a Menyegző bemutatója nem ezt iga
zolta.

VÍZITÁNC

Nada Kokotovié szemmel látható rajongással olvassa a Goncourt-díjas 
francia írónő, Marguerite Duras L ’ Amante (A szerető) című novelláját, s 
közben elképzeli a maga sajátos víziszínpadán való „eltáncolását” ...

Az ötlet immár megvalósult; egy különös táncszínházi produkció szü
letett belőle. A rendezőnő a világot jelentő deszkákat ugyanilyen víztócsával 
cserélte fel: a játékteret langyos folyadékkal töltötte fel, amelyben apró 
szigetek a játék száraz terei. A képzettársítás nyilván innen ered: Duras 
novellájának története a folyókban és árterületekben gazdag Vietnamban 
játszódik, ahol maga az írónő is született 1914-ben és élt is tizenhat éves 
koráig, míg matematikai és jogi tanullmányok folytatása végett nem távo
zott Párizsba, és azután ott nem ragadt.

Marguerite Duras Franciaországban élte hát le az életét, ám a mű
veiben Indokína szépséges tájain barangolt, képzeletben sokszor vágyódva 
el onnan és vágyódva vissza oda. A szerető című novella anyája mondja: 
„Sohasem látsz életedben olyan káprázatos foilyókat, mint az itteniek, olyan 
óriási és vadregényes folyamot, mint az óceán felé hömpölygő Mekong, 
meg a mellékágai, ez az egész vízivilág, amelyet hamarosan elnyelnek az 
óceán tátongó mélységei. A folyó párás verőfényében a part vonalla telje
sen elmosódik, a víz szinte felcsúszik az égre, sötéten hömpöllyög, neszte
lenül, mint testben a vér."

Ez a vízivilág ejtette varázslatába Nada Kokotoviéot, és adta a min
tát neki színpadának megtervezéséhez. A tavirózsákkal behintett vízből 
emelkedik ki nála a móló, aholl gyorsan lehet közlekedni, és a testi szere
lem színtere, a hencser. No és az önszembesülésre provokáló, mostanság 
Szabadkán oly divatos díszleti kellék, a tükör — mellesleg ugyanaz, ame
lyet a Shakespeare-darabokban Palicson gyakran láthattunk. A zongora 
már, amelyen az anya kicsiny dalokat pötyögtet le, a vízbe került.

Hatásos kép várja a Debussy, Ravel meg Davor Rocco fülbemászó 
zenéjének hangjaira a terembe belépő közönséget: trópusi tájat lát és a 
szárazföldön figurázó-táncoló színészt, Nada Kokotoviéot.
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A víznek azonban nemcsak tájfestő szerepet -ad a rendező, hanem egy 
másikat is: a táncban mintegy partnere lesz a színészeknek. A szereplők 
ugyanis mozgásukkal], zajt csapnak a bokáig érő vízben, s ezek a loccsa
nások hozzáépülnek a zene felröppenő hangjaihoz.

Csupán tánccal és egyéb mozgásokkal elmondani egy igen bonyolult 
szerelmi története vagy helyesebben a szerelmes mesék sorozatát — az igen 
sok fantáziát követel meg. Főként ha differenciálni óhajtunk az ábrázcilt 
érzelmek erejében és színeiben,miként Nada Kokotović szeretné tenni. E 
szándékát, ha nem is sikerül teljes egészében megvalósítania, hiszen hő
seinek az életét éppen csak villanásszerűen jelenítheti meg egy-egy tn 
la jdonság-jeillem vonás megmutatásával, azért a saját maga által felállított 
követelménynek 'majdnem teljes egészében megfelel. Mi is ez a követel
mény? „Ügy gondolom, hogy a századvégen szükségtelen a színházat alfa
jaira osztani — írja a színlapon. — Ha egyszer kiálilsz a színpadra, hall
gathatsz is, ami már elegendő egy előadáshoz, ugyanígy táncolhatsz, éne
kelhetsz, szöveget is mondhatsz. Szerintem mindez előadás, mindez szín
ház, engem éppen a szintézis érdekel. Egyébként is a század vége jobbára a 
szintézisek ideje, s nem az analízisé, tehát szükségszerűen foglalkozom a 
különböző elemek ötvözésével. A test a beszédnél is fontosabb szerepet 
tölt be az önkifejezésben, hiszen nemcsak torokból beszélünk, hanem az 
egész testtel is. A testet napról napra használni kell, mert ahogyan a ház 
megromlik, ha nem laknak benne, úgy a test is, ha nem használják."

E logika szerint zajlanak az előadás eseményei. A táncon kívül azon
ban mást is ígér, és sokkal kevésbé valósít meg a darab: hősei életének 
vagy egy-egy életdarabjának a teljes ábrázolását. Mert tudnunk kellene, 
miként manifesztálódik a szeretet vagy gyűlölet érzése a hősök mikrovi
lágában, milyen belső törvények irányítják tetteiket A Saigon a cselekvés 
drámája, benne az anya leánya szeretőjével épít ki gyengéd kapcsolatot, 
az erősebbik fiútestvér a gyengébbet elűzi az asztaltól...

Ennek a műnek ugyanis éppúgy megvan a maga meséje, mint bár
melyik másik előadásnak. Ez a mese azonban sokkal nehezebben követhető, 
éppen a darab műfaji sajátosságai miatt. A Vietnamban élő francia család 
tagjai hasonló módon küzdenek a mindennapi kenyérért, mint a Francia- 
országban élő szegények.

Az ábrázolás hiányosságaival nyilván a rendezőnő is tisztában vollt, 
és látvánnyal igyekezett azokat pótolni.

A látvány mellett Nada Kokotović színházának a másik fontos eleme 
az erotika, amely áthatja mind Tan ja Tasic, »mind Neđo Osman, mind 
Jónás Gabriella alakítását, s nemcsak uralja a hősök életét, hanem meg
foghatatlan irracionális erőként munkál is benne. Felolvaszt minden más 
emberi tartalmat, amelynek a teljesebb megjelenítésével adósunk maradt 
a produkció.

Nem többet és nem kevesebbet: a vízitánc látványos darabját lláttuk; 
érdekes, de nem eléggé tartalmas előadást.

EGY PLAY^MÜSOR

Noha számottevő erőkkel rendelkezik az Üj vidéki Színház a bonyo
lultabb színészi feladatok megoldásához is, a mostani próbálkozása alapo
san igénybe vette még a legtapasztaltabb és legtehetségesebb előadóművé
szeket is: verses szöveget komédiaként adni elő, de nem meghatározott 
alkotásra támaszkodva, hanem a darabot a különféle Moliére-vígjátékoikból 
ollózva össze, és (!) eközben még az egyikben rákérdezve és felelgetve is a 
másik mondataira.

Játsszunk Moliére-t! — ezt a címet adta produkciójának az újvidéki 
együttes, s régi hagyományaihoz híven egy klasszikus szerző művei színpad
ra állításának az ürügyén hozta létre a maga jellegzetes előadását, amely 
azonban nem sikerült annyira, mint például a társulat létének első pilla
nataiban egykor fergetes sikert hozó Play Strindberg. Hogy miért nem, 
amikor elkészítésébe annyi, de annyi energiát fektetett bele a színház, azt 
csak Fortuna istenasszony tudná megmondani...
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Üjabb play^műsornak llehettünk hát a szemlélői, amelyben a szívvel- 
lélekkel játszó gárda Moliére-t kommentálja, míg Moliére egyik darabjában 
a sajátjával rivális színitársulat, a Hotel de Bourgogne Színház játékstí
lusát karikírozza, a másikban pedig mesét mond arról — a latin vígjáték
írók kedvelt témáját dolgozva fel (Lope de Vega, Mendoza és Boccaccio 
után) újra —, hogyan lehet megnevelni az embereket. Mindemellett még 
társadalomkritikát is gyakorol a XVII. század íróóriása, s a XX. századi 
rendező aktualizálja e bírálatot...

Akad hát dég áttételesség Ljubomir Draškićnak ebben az előadásá
ban! Annyi, hogy megkavarja mind a színészeket, mind a közönséget. A 
végén senki sem tudja már, pláné a kevésbé beavatottak vagy azok, akik 
nem éppen tegnap forgatták a kezükben a Moliére-drámákat, hogy mikor 
kit gúnyol a darab. Ugyanakkor viszont a szinte 'követhetetlenül gubancos 
gondolatláncolat formai kerete igen kötött: a szereplőknek verses szöveggel 
kell megbirkózniok.

A felszólítás, hogy Játsszunk Moliére-t!, erős visszhangra talált a szí
nészek körében: ki-ki játszani kezdte a maga „külön" Moliére-jét, a már 
amúgy is létező stíluskavalkádban még nagyobb zűrzavart keltve ezzel. 
Egyesek a realisztikusabb megjelenítésre mutattak nagyobb hajlandóságot, 
mások a modern színjátszás eszközeivel éltek. így aztán senki sem tudta 
már a végén, hogy ki kit karikíroz, parodizál, és hogy kinek a kihívásaira 
is válaszol.

Amilyen lendüllettel kezd játékba Fejes György, Soltis Lajos, Banka 
Gabriella, Venczel Valentin, László Sándor, Banka János, Szilágyi Nándor, 
Fischer Várady Hajnalka és Ladik Katalin, olyan fáradtan jut öl a záró
jelenetekig. Ez nem is csoda, ha tekintetbe vesszük, mi mindent kell csi- 
nálniok: frissen és ropogósán komédiázniok, frappáns módon megszólal- 
tatniok Moliére humorát, ügyelve arra is, közben véletlenül se az eredeti 
Moliére-t tolmácsolják, hanem azt, amelyet fáradságos munkával túlstili
záltak, lényegében elrontottak.

Pedig lehetett volna egyszerűbben, tehát jobban is! Moliére-t játszani 
önmagában sem lekicsinylésre méltó Madat, sőt lehet igen hálás is.

A darab hősei öreg és fiatal férfiak, akik valamennyien a fiatal nőket 
szeretik (vagy szeretnék), az egyik azért, mert a szépségérzete feléjük irá
nyítja, a másik azért, mert a leányok és menyecskék úgy lepik el a pénzzel 
megtömött bugyellárisát, mint legyek a mézescsuprot... A kérdés csak 
az, hogy a fiatalság vagy a gazdagság csábítása nagyobb-e a szebbik nemre 
nézve? A végén mégiscsak a fiatal szerelmesek vezetik egymást olltár elé 
és orránál fogva a kivénhedt gavallért, mint ahogy az lenni szokott általá
ban, ha a fizikai vonzóerő így vagy úgy győz a pénz hatalmán.

Ezt a témát dolgozza fel produkciójában Ljubomir Draškić, azzM a 
többlettel, hogy a színházművészet helyzetét és a társadalomban betöltött 
szerepét vizsgálja közben; a színész, a színház és a társadalom viszonyát 
igyekszik látni és láttatni, és mindezzel rábírni a nézőt, hogy összehasonlí
tást végezzen Moliére kora és napjaink között. Sokat markol hát és ke
vés marad a kezében.

Mire elég mégis ez a kevés? Mert jó jelenetei voltak azért a mostani 
előadásnak! Es kiváló alakítások is benne, mint Fischer Várady Hajnallkáé, 
Soltis Lajosé és Venczel Valentiné. Az ő játékukban érvényesült a legtelje
sebben a moliére-i jeillemkomikum, mutatkozott meg a legfelismerhetőbb 
formájában a XVII. századi ember, aki éppen úgy szerette az életet, mint 
mai utódai. Fejes György mindvégig színvonalas szerep formálása csak egy 
a mostaninál kerekebb és gördülékenyebb előadásban lehetett volna en
nél jobb.

Petar Pasié díszletei és Branka Petrovié jelmezei a XVII. századi vilá
got idézik, némi karikírozó szándékkal. Ilyenként a játék komikumát, leg
főbb erősségét szolgálják hűségesen és odaadással.

EGY MELLÉFOGÁS
Hogy az elveket és világos gondolatokat nélkülöző színházi politizá

lás következményeként mi minden nem került ebbe a véget érni nem 
akaró előadásba, azt talán jobb lenne el sem mondani. Jobb lenne, mert

349



a maga alapanyagához, Rudi Šeligo Menyegző című drámájához való hozzá
állás olyan szakszerűtlen és erőszaktevő, amely semmi mást sem ered
ményezhetett, mint e mű és egyáltalán a színjátszás megcsúfolását. Még
hozzá két irányból: a szöveg „átdolgozását" elvégző Sziveri János és a 
darabot megrendező Branko Brezovac oildaláról is. Az első az írói szuvere
nitás egyetlen ismérvét sem tisztelve saját kedve szerint alakította át sem
mit sem mondó „bácskai magyar drámává" Šeligo művét, a második pedig 
ebből egy olyan előadást hozott létre, amelyben egymást váltják a népeket 
és szép eszméket gyalázó giccses jelenetek.

A pusztán a tájékozódás céljait szolgáló nyersfordításon alapuló ma
gyar nyelvű szöveget Sziveri annyira átírta és teletűzdelte saját és mások 
soraival, hogy az Šeligo drámájára szinte már nem is hasomlít. Ebben a 
darabban aztán megjelennek a vajdasági „magyarok konzervált szarban", 
akikről megtudjuk, hogy mind kipusztulnak majd; a Sziveri-féle numerikus 
prózát szavaló Tudathasadásos pedig ezt mondja: „minket nem bánt senki 
/ szabadok vagyunk állampolgárok / azt gondolunk amit a'karunk / nekünk 
a szabadság / a bögyünkben van / mi fölvilágosult szabadosok vagyunk / 
gyökér ami lentről léig ér / s jellemünk a küllemünk / minket nem fog 
járvány: himlő pestis / nekünk anyánk a közigazgatás / és társadalmi tu
lajdon az apánk". A Tudathasadásosnak aztán így reprikázik a Sírásó, 
a második világháború alatti újvidéki vérengzés szerb áldozataira célozva: 
a hozzá hasonlókat „annak idején 42-ben Üjvidéknél be a jég alá (...), ott 
buzerálják egymást az örökkévalóságban". Olyan mondatok ezek, amelyek 
az emberségünket sértik; amelyek a múltunkat, jelenünket és jövőnket 
gyalázzák. Elejtett szavakat hallunk még a kutyáról, amely nehezen szokja 
meg a gazdáját...

A látott előadás alapjául szolgáló fércmű — a meggondolatlan ka
maszok minden ellen lázadó fogalmazványainak színvonalát képviselve — 
egy gördülékenyebb ponyvaregénnyel sem vehetné fel a versenyt, s habár 
szándéka szerint „mitikus-mágikus színházi rituálé" kíván lenni, aminek 
a színlapon Sziveri ígéri, nem több forrófejű hőzöngésnél. Nem a törté
nelmek valamely szakaszát dolgozza fel nagy tudással és hozzáértéssel 
szerzője, hanem ötletszerűen kiragadja Jugoszlávia nemzetei és nemzeti
ségei történelmének, valamint a magyar történelemnek egy-egy eseményét, 
és ezekkel vagdalkozik aztán minden szemléletbeli és filozófiai megalapo
zottság nélkül. Az adaptáció címe fölé hát Rudi Šeligo nevét odaírni nem 
lett volna szabad! Ehhez a förmedvényhez ugyanis a neves szlovén írónak 
semmi köze.

Ne firtassuk, a Szabadkai Népszínház miért nem adta oda Németh 
Jánosnak a megértést elősegíteni óhajtó nyersfordítását további megmun
kálásra valamelyik műfordítónknak, és miért nem az így megszülető igé
nyes szövegváltozatból készített előadást?! Hiszen végül annyi más megol
dás is elképzelhető lett volna — mind jobb a mostaninál.

Branko Brezovec munkáját csupán a két főhős kettős jelenetei közül 
dicséri néhány, ám más részekben mindössze négy-öt ötlete jelzi jelen
létét. Sajnos, ezek egyikére-másikra is sok minden ráfogható, csak az nem, 
hogy ártatlan. Nála ugyanis például a bibliai három királyok a jugoszláv 
zászló színei szerint sorakoznak fel, és erőszakolják meg a magyar nem
zetiszínű szalagokkal díszített ruházatú és pártájú, ötágú vörös csillaggal 
ékesített homlokú bolond lányt, a hülye Gyuri menyasszonyát, közvetlenül 
az összeesketésük után. És ha már a szimbólumok és allegóriák megfejté
sénél tartunk: e romlott, elállatiasodott, beteg világ felett mit jelenthet a 
piros-fehér-zöld zászló, vörös csillaggal a közepén, és mit a vörös lobogó, 
sarlóval és kalapáccsal a sarkában? A szellemileg fogyatékos fiú és lány
— mint a színen levők közül a legromlatlanabbak és legéletképesebbek — 
a bácskai embert személyesítik meg, egy jugoszláviai nemzetiségnek a 
képviselői, akik hasonló „bugyuta" gyermekeket nemzenek. Ez hát a bács
kai jövő. Ám hogy ennyire felhőtlen ne lehessen, kiderüli Gyuriról és Len
kéről, hogy testvérek, tehát vérfertőzéses viszonyban állnak egymással...

Vigaszunk mégis akad! Az pedig Faragó Editnek és Kovács Frigyesnek 
a szép alakítása kettős jeleneteikben. Rajtuk kívül Albert János, Bada Irén, 
Dóró Emma, Medve Sándor, Barácius Zolltán volt jó a bemutatón egy-egy
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villanás erejéig. A további előadásokon Dóró Emma helyett Kasza Éva 
formálta meg hitelesen a cigányasszony figuráját, míg az Albert Jánost 
helyettesítő Szél Péter, illetve a Barácius Zoiltán helyébe lépő Sebestyén 
Tibor jóval elődei mögött maradt.

A két gyengeelméjű fiatal szerelme Branko Brezovec produkciójának 
az egyetlen igényesen feldoilgozott témája. Ezt játsszák el kedvvel a te
hetséges színészek. Igen kár, hogy csak ennyi jutott nekik.

Marguerite Duras: SAIGON (koreodráma a szerzőnek A SZERETŐ című regénye 
nyomán). Rendezte: Nada Kokotović. Szereplők: Jónás Gabriella (anya), Bakota Árpád (idő
sebb fiú), Döbrei Dénes (fiatalabb fiú), Tanja Tasié (kislány), Neđo Osman (szerető), Gye- 
nes Zita (barátnő), Karna Margit (Do), Nada Kokotovié (maszk). Díszlet- és jelmeztervező: 
Bjanka Adžić—Ursulov. Koreográfus: Nada Kokotovié. Zene: Davor Rocco, Debussy és Ra
vel. Fény és hang: Szagmaiszter Zoltán. Rendezőasszisztens: Lalié Ištvan. Producens: Vesna 
Stantié. Bemutató: 1986. december 8-án, hétfőn, a Szabadkai Népszínház kistermében.

JÁTSSZUNK MOLIÉRE-T! (komédia). Rendezte: Ljubomir Draškić. Szereplők: Fejes 
György (Moliére, Sganaralle), Soltis Lajos (Brécourt, Ariste), Banka János (De La Grange, 
Ergaste), Venczel Valentin (Du Croisy, Valér), László Sándor (La Thorilliére, Komisszárius), 
Szilágyi Nándor (Béjart, Nótárius), Banka Gabriella (Du Parcne, Lisette), Fischer Várady 
Hajnalka (Béjárt kisasszony, Izabella), Ladik Katalin (Moliére-né, Leonóra). Díszlettervező: 
Petar Pašić. Jelmeztervező: Ljiljana Dubovié. Zeneszerző: Vojislav Kostié. Bemutató: 1986. 
december 11-én, csütörtökön, az Üjvidéki Színház nagyszínpadán.

Rudi Seligo: MENYEGZŐ (színjáték). Rendezte: Branko Brezovec. Művészeti munka
társak: Andrási Attila, Bjanka Adžić-Ursulov, Murényi Mátyás és Sziveri János. Szereplők: 
Faragó Edit (Lenke), Kovács Frigyes (Gyuri), Arcson Rafael (tudathasadásos), Bada íren 
(Maca), Dóró Emma vagy Kasza Éva (cigányasszoy), Albert Mária (Korpáné), Albert János 
vagy Szél Péter (sírásó), Medve Sándor vagy Santha Puszta Lajos (kőműves), Barácius Zol
tán vagy Sebestyén Tibor (nyugalmazott rendőr), Kotroba Júlia (pincémő), Lakatos Mátyás 
(hegedűs). Bemutató: 1986. december 16-án, kedden, a szabadkai zsinagóga öltözőjében.
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TOLNAI OTTÓ

OLÁH SÁNDOR ÚJVIDÉKI TÁRLATA

Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy most újvidéki tárlata kap
csán írok Oláh Sándorról. Azért, mert néhány éve még elképzelhetetlen 
volt számomra a „legszabadkaibb festő" ilyen reneszánsza, mint amilyen
nek most tanúi lehetünk: a nagy szabadkai tárlat, B'aranyi Anna kis- 
monográfiája a Fórumnál, a képeslapok Oláh festményeivel, Gajdos Ti
bor sok adatot feltáró életrajza az Élet jel kiadásában, valamint most 
ez az újvidéki tárlat (talán még azt is megéljük, hogy Belgrádba és 
Pestre is eljut az anyag).

Igen, festőnk esetében már ezt is reneszánsznak kell minősítenünk, 
hisz retrospektív tárlata mindössze egy volt, az is nem sokkal halála 
előtt.

Az életmű most a pesti rokonság adományával kiteljesedett és szü
letésének 100. évfordulóján valóban egyfajta csodáról beszélhetünk: egy 
nagy magános, már életében elfeledett, nehéz életű festő felmerüléséről, 
aki különben Pechán Józseffel piktúránk európai színvonalú megalapo
zója volt.

A pesti, nagybányai és a müncheni tanulmányok, tapasztalatok, ha
tások egy stabil festészetet eredményeztek és épp ez volt az említett biz
tos alap, amelytől aztán majd elrugaszkodhattak fovista és expresszio
nista kalandjaikba Sáfrányék, Faragóék, elrugaszkodhattak, ám vissza is 
térhettek hozzá.

Számomra új és meglepő a spanyol korszak. Ljubo Babić Spanyol 
könyvét, mély izzású spanyol képeit juttatja eszembe, és persze Ljubo 
Babid kiváló tanítványainak spanyol korszakát (Šimunovićra és Mušićra 
gondolok). Oláh 1918-ban festi Spanyol ruhás önarcképét, akkortájt be
szél Spanyolország utáni nosztalgiájáról, ám sosem jut el a Prádóba, 
Toledóba. (Babic különben 1920-ban járt Spanyolországban.)

De hadd említsem meg ennél a korszaknál Basch István 1926-os 
arcképét is. Számomra még az is a spanyol korszakhoz tartozik. Ezt az 
arcképet Kosztolányi és Csáth hőseinek afféle modelljeként máshol már 
elemeztem.

Önarcképeinek sora külön fejezetet érdemel. Szeretem és magas 
színvonalúnak tartom 1911-ben készült kis szecessziós önarcképét, de ez 
alkalommal csak az 1907-ben készültre térek ki külön is.

Már régóta legjobb képeink között tudom Vinkler Imre 53-as Önarc
képét, de csak nemrég fedeztem fel, hogy Faragó is készített magáról 
egy hasonló manírban fogant portrét. Pontosan éreztem, hogy a két kép 
összefügg, de művészettörténeti kötődésüket nem találtam. Csak most, 
a szabadkai és újvidéki tárlaton: Oláh ihlette őket. Vinkler és Fa
ragó képei, amellett, hogy könyörtelen önvizsgálatról tanúskodnak, s 
hogy a vászon a két képen afféle durva Veronika-kendőként szerepel: 
egyfajta Oláh-homage-ok is!

A legvonzóbb téma minden * bizonnyal Oláh nőfigurái. Elsősorban 
természetesen aktjai.

A 32-es Harisnyát húzó nőt az akttörténet legjobb darabjai között 
látom (éppen úgy, mint Pechán ülő és sovány, fekvő alakját): ez a ke
mény, fémes bőrű nő rejtély számomra. Természetesen azonnal Ingres-t 
juttatja eszembe, Ingres „töretlen körvonallal körülzárt és megerősített" 
csúszósán sima idomait. Állandó kihívás, vonzalom számomra. Kenneth 
Clark Az akt című könyvében írja Ingres Nagy odaliszk)érö\, hogy 
„szinte zavarba ejtően vonja magára a figyelmet".

Legjobb munkái közé kell sorolnunk a Horgászó lány félaktjáft is. 
A szokatlan motívum, a plein air, a kisportolt nő idomainak, hátának
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(noha semmi köze a fémes-csúszós aktokhoz), széles ecsetvonásokkal 
való modellálása hihetetlenül friss ma is, nagy energiákat rejt még ma
gában, igazi helyének kijelölését tán csak egy pesti vaigy párizsi kiállí
tás után végezhetnénk el.

A szabadkai és újvidéki tárlat után Oláh legnépszerűbb festménye 
a Zöldharisnyás lány. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe volt Baranyi 
Annának, aki az én figyelmemet is felhívta rá. „A képről — írja kismo- 
nográfiájában — melegség és nyugalom árad." Igen, de e melegség és 
nyugalom mellett a különös gyengéd-szemérmes póz ingerlő, szinte kihívó 
is egyben: a szoknya sötét csíkja és a zöld harisnya között megcsillan a 
comb fehérsége.

Sötét, visszafogott színek és a hús gyengéd, pasztelles rózsaszíne. 
A harisnya zöldje; ez a méregzöld ma ismét divat. Baranyi Anna így ír 
Oláh zöldjéről: „A karakterisztikus zöldet a türkiz és az ultramarin keve
rékéből kapta, s szinte kéknek tűnt.”

Az öltözködő bunyevác táncoslányok ismert, régtől fogva népszerű 
kép. Jómagam sokszor írtam e szoknyák monumentalitásáról, csak azt 
sajnálom, hogy spanyol korszakában nem festette meg e szoknyák feke
te változatát is.

Karfiolos csendéletéről most nem írnék; Dali és Németh László 
ihlette karfiolos verseimet a 70-es évek elején Oláh Sándornak aján
lottam.

Utoljára hagytam 1949-ben festett Szabadkai gimnázium című fest
ményét. Nehéz lenne megmondani, miért is ez az öregkori festmény tán 
a legjobb alkotása. Itt is a Kosztolányi és Csáth által szinte mitikussá 
emelt szabadkai gimnáziumra kell utalnunk (függetlenül attól, hogy jár
tak-e ebbe az épületbe.)

Ha ezt a képet nézem, ott lebeg előttem a vakító aranysárkány, de 
ott az a sötétség is, amelyet a diákok a gimnázium épületébe lépve ta
pasztalnak.

„Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga 
gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük. Nem láttak sem
mit. Ügy érezték, hogy hirtelen megvakultak, úgy érezték, hogy még 
éjszaka van.”

A másik a sárga szín problémája.
A monarchia-sárga. A monarchia-sárga épületek (vasútállomások, bí

róságok, gimnáziumok).
És hát Van Gogh sárgája. Ugyanis noha egy abszolút kiegyensúlyo

zott, stabil, metafizikus képről van szó, a tömérdek sárgát az az egy 
fönti vakítókék ablak Csáth és Van Gogh őrült sikolyával rezegteti meg.

Gajdos Tibor többször érinti ezt a festményt. Könyvében, a kép 
születése szituációjaként is felfoghatóan, így ír az agg festőről:

„Ült a nagy ablakhoz közel állított kényelmes széken, vékony nya
kát egészen előretolta, hogy orra majdnem az üvegtáblát érintette, és 
hunyorgó tekintetét a szemközti gimnázium épületének piszkossárga fe
lára meg a fölötte húzódó kékes égcsíkra szegezte. Részleteket nem ész
lelt, azokat mégis odaképzelte az épület nagy síkjára, de az ablak alatti 
fák zöldbe hajló lombjait már konkrétabban vizsgálhatta örökké színe
ket kutató, a végső homályig figyelő két beesett szeme. Sütött a nap!”

A Létünkben megjelent tanulmányában pedig így ír e különben 
sivár korszak kivételes alkotásáról:

„Mert a Petőfi Sándor utcai műtermének ablakából megfestett gim
názium épülete, ez a napsütéstől beragyogott okker-szimfónia legszebb 
alkotásai közé kívánkozik, és a beteg művész esztétikai bravúrját de
monstrálja.”

Kár, hogy a szépen terebélyesedő Oláh-irodalom különben keveset 
időz az egyes képeknél. Kár, hogy a képek egyes vonatkozásait, részleteit 
külön nem kutatja, nem elemzi. Kár, mert e munkálatok nélkül nem 
fogjuk tudni bebizonyítani festőnk nagyságát.
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OLVASÓNAPLÓ

NYELVMŰVELŐ FÜZETEK

SZELI ISTVÁN: Nyelvhasználatunk etikája.
PENAVIN OLGA: Nyelvjárás és köznyelv.
Fórum, Újvidék, 1985—1986.

Üj sorozatot indított a Fórum Könyvkiadó. A vajdasági magyar nyelvmű
velésnek kétszeres nyomással kell szembeszegülnie: azonkívül, hogy a ma
gyarországi nyelvi járványok a könyvek, időszaki sajtótermékek, rádió és 
televízió közvetítésével bámulatos virgoncsággal terjednek el körükben, 
külön teher a mindennapi életben elkerülhetetlen idegen nyelvi hatás. 
Mindkettővel szemben pallérozta a vajdasági nyelvi tudatot fáradhatatlan 
szívóssággal Kossá János (1907—1980), akinek hiánya egyre érezhetőbb a 
szellemi életben. A füzetsoroza/t szerkesztőbizottságának érdemes volna át
vizsgálnia Kossá könyveit, s a változatlanul időszerű írásaiból a sorozatba 
beleférő válogatással ismét hozzáférhetővé tenni intelmeit és óvásait.

A dicséretes kezdeményezés első füzeteként Szeli István mintegy a 
vajdasági nyelvművelés értelmét, erkölcsi indítékait fejti ki. Elvi mondani
valóját számos gyakorlati példán szemlélteti (néptárs, társult munka, ér
dekközösség; a ć-nek cs vagy ty betűkkel való magyar visszaadása stb.). 
Fontos megfigyelése, hogy a szerbhorvát (de az orosz is, általában minden 
szláv nyelv) sokkal kevésbé áll ellent az idegen szavak beáramlásának, 
mint a magyar. (Az orosz Lityera túrna ja Gazeta mindkét szava idegen: az 
első latin, a második francia. A magyar [Irodalmi Üjság] — hála a nyelv
újításnak — mindkettőt önmagából tudta kifejleszteni.) Ezt tudatosítva a 
fordítóknak gondosabban kell a szerbhorvát szövegek átültetésekor a 
magyar megfelelőket megkeresniük. Még az irodalmi szövegekben is hem
zsegő affirmál, inszisztál, angazsál, projektum s hasonlók alapjában köny- 
nyűszerreil volnának magyarral helyettesíthetők. S ezzel nem utolsósorban az 
átlagolvasó számára érthetőbbek is. Mert a helyes magyarság nem öncél, 
hanem a nyelv első szerepének, a megértésnek a célszerű szolgálata. Szeli 
István ezért hangoztatja joggal az írástudók felelősségét, erkölcsi kötele
zettségét: „Mert erőszakcselekedetnek tartom, ha valaki ezres vagy sok
ezres példányszámú folyóiratban, heti- vagy napilapban az olvasóra akar 
lőcsölni vagy éppen erőszakolni egyfajta modort, hangnemet, kifejezés
formát, szóhasználatot, amit az nem fogadhat el a magáénak .. .”

Valamivel terjedelmesebb és jóval részletezőbb Penavin Olgának a 
nyelvjárás és a köznyelv kapcsolatából következő nyelvhelyességi tenniva
lókról szóló füzete. A nyelv életének törvényszerűsége a folytonos elkülö
nülés (differenciálódás) és egyesülés (integrálódás). A földrajzi tagozódás
ból, elszigetelődésből keletkeztek a nyelvjárások (tájnyelvek, dialektusok). 
A társadalmi tagolódásból a különféle nyelvi szintek: a legalsó a népnyelv, 
legfölső az irodalmi nyelv (az írásbeliség nyelve), s a kettő között a köz
nyelv. E kétfajta tagozódás összefüggését a Magyar Nyelvőr 1981. évfo
lyamában (232. lapon) ezzeil az ábrával érzékeltettem:
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Társadalmi tagozottság

irodalmi nyelv

köznyelv ------------------ -----

népnyelv
i

nyelvjárás táji köznyelv táji színezetű 
(tájnyelv) irodalmi nyelv

Ebből következik, hogy a népnyelvet nem azonosítom a nyelvjárások
kal, jóllehet a népnyelv nyelvjárásokból tevődik össze. De a népnyelvben 
vannak olyan jelenségek, amelyek nem különböznek tájanként, hanem va
lamennyi nyelvjárásban megvannak, tehát általában jellemzik a népnyelvet. 
Ilyen pl. a -bán, ben helyett általános -ba, -be rag, vagy az / pótlónyúj tásos 
kiesése s hasonlók. Ugyanakkor viszont a köznyelv sem egységes, hanem 
ennek is vannak táji (regionális) változatai, sőt az irodalmi nyelvben is 
gyakran érvényesül a táji szín. Nemcsak Móricz Zsigmond, Tamási Áron 
vagy Tömörkény István tudatos törekvésének eredményeként, hanem oly
kor az író szándéka eillenére, mint Veres Péter stílusában. Penavin Olga 
éppenséggel költői műből, Fehér Ferenc verseiből idéz példákat, hogy még 
táj szavakat is elbír a vers.

A szerző — a jugoszláviai magyarság nyelvének legkitűnőbb ismerő
je — tömören ismerteti a még ma is élő nyelvjárási sajátságokat. A te
lepítések következtében meglehetősen tarka a jugoszláviai magyar nyelv
térkép, és jellemzi a sok nyelvsziget (Muravidék, Szerémség, Székelykeve 
és 'környéke). Bánátba sok szegedi rajzott ki, ezek máig őrzik nyelvük 
legjellemzőbb sajátságát, az <>zést; még érdekesebb, hogy a nagykunsági 
jövevények Feketicsen, Moravicán, Pacséron ma is nyílt e-t használnak ott 
is, ahol a környezetük, az egész Bácska a rövid zárt é-t ejti.

Ez a két hang az, amely a vajdasági, tágabban a jugoszláviai magyar
ság nyelvében a nyelvjárási örökségből a leginkább megtartandó örökség. 
Az <>zés természetesen nyelvjárási jelenség, így visszaszorulása törvény- 
szerű; a táji köznyelv azonban számos elemét megőrizhetné, azokat, ame
lyeket az irodalmi nyelv is elfogad. így elsősorban a föl igekötőt, azután 
pedig az alakváltozatok (dublettok) közül az ö-zők előnyben részesítését 
(csönd, csöpög, föd, fönn, gyönge, pöcök, pöng, pór, pöröl, porzsol, pötty, 
röpül, röstell, tömérdek, zöng, zsömle s hasonlók). Egyébként az irodalmi 
nyelvben már az ö-ző változat győzött nem egy esetben (csöbör, csöpp, 
förtelem, fröccsen, mögött, söpör söprű, sör, sötét, sörte, szög, szöglet, 
töpörtyű, vödör, vörös stb.). Nyelvünkben minden negyedik magánhangzó 
nyílt e; beszédünk elszikesedése, egyhangúsága ellen főként az ö-s változa
tok következetes használatával védekezhetünk.

Meg a rövid zárt é megőrzésével. Ez a hang a bácskai tájnyelv és táji 
köznyelv eddig megmaradt kincse; tudatos megőrzése a magyartanárok, 
rádió- és televízióriporterek, színészek stb. szép hivatása. Vitatnám Penavin 
Olgának azt a megállapítását, hogy az é a nyelvjárások hangja (32). Valaha 
az irodalmi nyelvé is volt (íróink, a'kik ismerték és ejtették ezt a hangot, 
megpróbálták betűben is visszatükrözni, különféle mellékjelekkel, főként 
egy vagy két ponttal a betű fölött), s az új helyesírási szabályzat 90. pontja 
ismét szól róla, elismerve, hogy a köznyelvben is élő hang, még ha nem 
jelöljük is külön betűvel, hanem e-vel. Többen fölvetették, hogy az é-t, 
„helyesírásunk kitagadottját" írásban is jelölni kellene, s ezzel lehetne 
gondoskodni megmaradásáról. Az ellenérv igaz: a magyarul beszélőknek 
mintegy harmada nem ismeri ezt a hangot, tehát jelölni sem tudná; nem 
tudná megkülönböztetni a kétféle e-t: a nyílt eA és a zárt é-t. Mégis kívána
tos, hogy legalább bizonyos szövegekben ne feledkezzünk meg jelölésük
ről. Így elsősorban népköltészeti kiadványokban (Kodály következetesen 
jelölte a népdalszövegekben, sőt népdalföldolgozásainak kottáiban is; kár, 
hogy énekkaraink többnyire nem veszik figyelembe!), valamint olyan szép
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irodalmi művekben (regényekben, elbeszélésekben, de mint Fehér Ferenc 
példája mutatja, versekben is), amelyekben ezt a hangot használó szerep
lők beszélnek, tehát a dialógusokban.

Ha a bácskai nyelv olyan népnyelvi elemei, amelyek ellenkeznek a 
köznyelv és az irodalmi nyelv normáival (a suksiik-ózés; a nák-olás, a hanyag 
artikuláció következtében keletkező hasonulások, összevonások, összerán- 
tások; a húzi, vonyi, taszíti, ha nem biri, ott hagyi típusú igealakok stb.), 
kivesznek, senki sem használja, sőt örülhetünk, hiszen a közműveltség emel
kedésének fokmérői. De a hangtani színességet, továbbá a táj szavak jó 
részét erkölcsi kötelesség megőrizni.

Penavin Olga a bácskai nyelv leíró rendszerének előadásában ismer
teti a tájszavak fajtáit. Nem az ailak szerinti (kesere = keserű; cutat = tucat 
stb.), nem is a csak jelentés szerinti (gyerek=fiú; család= gyermeke valaki
nek s hasonlók), hanem főként a valódi, a tulajdonképpeni tájszavak ér
demlik meg, hogy óvjuk őket, s átadjuk utódainknak. Olyan, mint a szárma, 
herőce, tányérica, katárka (kukoricagóré), lipe (lepke) s így tovább.

A vajdasági magyar iskoilás gyerek háromnyelvű: a szerbhorváton kí
vüli kétféle magyar nyelvet beszél. Az iskolában táji színezetű irodalmi 
vagy köznyelvet (hiszen a rövid zárt é-t, még ha akarná sem tudja, lega
lábbis egy ideig, elhagyni), otthon és baráti körben a nyelvjárását. Ez nem 
is baj. Az volna hiba, ha a nevelő erőszakosan — gúnyolódással — ennek 
megváltoztatására akarná kényszeríteni. Inkább tudatosítsuk mindenkiben 
ezt a sajátos háromnyelvűséget; gyomláljuk ki a nyelvjárásból a nyelvhe
lyességgel ellenkező elemeket, ugyanakkor buzdítsunk a változatos hang- 
rend és a találó tájszavak tudatos alkalmazására.

Még a magánhangzók időtartamának kiejtésében sem ítélném meg 
egyformán a jelenségeket. A kör (kör), kormány (kormány) hibáztatandó, 
kerülendő; a posta, nyíratkozik, csípás, ágác^ákác, kácsa a helyi nyeilv- 
szokás természetes következménye; nem irtanám, csak tudatosítanám, hogy 
a helyesírás ezeket röviden kívánja. A csuda (csoda), csurog (csorog) s ha
sonló szintén nem hiba, sőt üdvös változatosság, hiszen alakváltozatként 
az új helyesírási szabályzat is elfogadja (25. pont). Más az ustor (ostor), 
sunka (sonka) stb. Ez utóbbiaknak nincs helyük a köz- és irodalmi nyelvben.

Penavin Olga az asszonynév-használat kilenc fajtáját sorolja föl, és 
joggal kívánja, hogy rendet kéne már ebben teremteni. Noha a jugoszláv 
gyakorlat a 6. típust teszi általánossá (a férj csailádneve + lánykori utónév), 
a magyar hagyomány azt követeli, hogy a 2., a 4. vagy 5. megoldást hasz
nálják a vajdasági magyar nők is. Az 5. fajta (a férj teljes neve -f -né kép
ző + a leánykori vezeték- és utónév; a példa szerint Csajkás Lászlóné Szi
lágyi Erzsébet) terjedelmes (kivált ha még dr.-i címmel megbővítjük). A 4. 
megoldás a legtakarékosabb addig a határig, míg egyértelmű: Szakácsné 
Cmovics Rozália (tehát a férj vezetékneve + leánykori vezeték- és utónév). 
A legrövidebb és leghagyományosabban magyar ez: Jordán Jánosné 
(a férj vezeték- és utóneve + -né képző). Igaz, ennél is rövidebb valamivel a 
jugoszláv típusú névviselés, a férj családneve + a leánykori utónév (Darázs 
Katalin); ez azonban homályban hagyja, hogy a viselője lány-e vagy asszony, 
vagyis, hogy a vezetékneve a saját családi neve-e, avagy a férjéé. Míegint 
a tömegtájékoztatási eszközök hivatása, hogy a legcélszerűbb gyakorlatot 
általánosítsák és népszerűsítsék.

Penavin Olga könyvecskéjének külön értéke a sok-sok példamondat, 
amely a vajdasági magyar nyelvhasználat helyes és helytelen gyakorlatát 
híven visszatükrözi. Függelékül még külön, tanulságos nyelvjárási és köz
nyelvi szövegeket is közöl. Itt legföljebb az elhatárolás bizonytalan. Aligha 
sorolnám a regionális (táji) köznyelvbe a horgosi tanyák Kis Mihályának 
szövegét, amelyben mondani igealak van; népnyelv ez, hamisítatlan.

A hasznos füzetsorozat új számai elé fokozott érdeklődéssel nézek.

PÉTER LÁSZLÓ
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EGY KÖNYV HÁRMAS TÜKÖRBEN

BALÁZS ATTILA: Szemelvények a Féderes Manó emlékiratból. 
Fórum, Üjvidék, 1986.

AZ ELVITATÁS ELTÖKÉLTSÉGE

Balázs Attila harmadik regénye az író eddigi kísérleteinek összegezéseként 
született. A domináló helyszínt és a szereplők egy részét nagyjából már 
ismerjük: az újvidéki Tellep világa ugyanis nem áll távol tőlünk és a 
szerző eddigi művei mintegy bevezették a most előadottakat.

A regény címében azért szerepel az emlékiratok kifejezés, mert a 
szerkezet az előző Balázs Attila-művekhez hasonlóan rendhagyó. A nagy
epika műformára mindössze az a körülmény utal, hogy a mű középpont
jába az első oldalitól az utolsóig ugyanazok a szereplők állnak. Epikai 
haladásról, lineáris cselékménybonyolításról nem beszélhetünk. Nem csu
pán azért nem, mert a fiktív visszaemlékezés sem a folyamatos időbeli
séget, sem pedig a történésmozzanatok szukcesszivitását nem tisztelheti 
mereven, hanem azért sem, mert az író, az avantgárd formátlanság-esz- 
ményéhez ragaszkodva, lépten-nyomon megtagadja, megkérdőjelezi azt, 
amit csinál. Ügy viszonyul hozzá, mint hőse az épülő családi házhoz: na
gyon örül neki, hogy lassan kialakul, de ugyanakkor funkciótlansága mi
att nyűgös tehernek is érzi és szívesen menekül(ne) el belőle.

Ennek következtében a novellisztikusság sem a legszembetűnőbb je
gye Balázs Attila prózai művének. Alap jellemzőjeként ugyanis mindenek
előtt a szabad asszociáció módszerét kell megemlítenünk. Ez azt jelenti, 
hogy a Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból olyan gyakran változó 
szinterű helyzetek sorából áll, amelyeket nem mindig tár elénk az író a 
maga mélységében, szimbolikus voltában, teljességében. Nem ritkán min
dent, úgyszólván tücsköt-bogarat összeír, hogy csúfot űzzön az epizódok 
belső összefüggésére kiváncsi olvasó elvárásából. Az is előfordul vele, 
hogy az ellenkező végletbe esik. Ilyenkor mintha a legfiatalabbakat akar
ná szórakoztatni. Kópéságokról, érzékcsiklandó erotikus kalandokról szá
mol be. Adott esetben mintha teljességgel feloldódna abban a világban, 
melyet egyébként hol ironikus, hol pedig szatirikus hangsúllyal taszít el 
magától. Váratlan szürrealisztikus repülései után képes hosszabb ideig a 
mindennapi élet mindannyiunk által jól ismert felületein vesztegelni. Azt 
a benyomást kelti, mintha meg lenne győződve róla, hogy ami az ő ta
pasztalatában élményként elraktározódott vagy ami egy pillanatra átsuhan 
a tudatán, az magától értődőén mindenki számára fontos. Ha viszont a 
remélt hatás dl marad, akkor az „avantgárd" magatartás fügét mutat az ol
vasónak, akit gépies életmódjának megfelelő hangulata meggától az alkotói 
játékban való részvételben.

Alkotói játék? Igen, mert az említett, néha a grammatikai határokat 
is lleromboló szabad asszociációkat játékösztön tereli, az a minőség, amely 
Balázs Attila művének úgyszólván minden oldalán élet jelet ad magáról. 
Nincs és nem is lehet ellene kifogásunk. Legfeljebb a megvalósulásának 
mikéntje ellen tiltakozunk olykor. A játék ugyanis akkor igazi, ha szabá
lyokhoz alkalmazkodik, illetve (mai avantgárd igényű íróról lévén szó) ha 
szabályokat igyekszik teremteni, felfedezni. Nos, írónk prózája ezért hagy 
bennünket helyenként kielégítetlenül, mert a hitelesen teremtő szuvereni
tásnak a jele s ennek megfelelően a komolyan vett alkotói önkritika, a 
lényeget kereső mívesség hiányzik belőle. Gyakran tűnik tehát úgy, hogy 
írónk még mindig a könnyebbik végét fogja meg a dolognak, még mindig 
a kisebb ellenállás vonalán halad. Emiatt azonban nem infantilista haj
landóságát vonhatjuk felelősségre, hiszen a mai felnőttek manipulált vilá
gában úgyszólván nélkülözhetetlen kelléke lett a művészetnek a gyerekes
ség. A puerilizmus veszélye ellen főleg infantilizmussal lehet eredménye
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sen harcolni — mondhatjuk Balázs regényének szellemében. A baj „csupán" 
annyi, hogy mi e játékos küzdelemből többször is kimaradunk. Az író nem 
mindig képes kitörni saját élményeinek bűvköréből. Példáiul az erotikum 
rágógumiját is gusztustalanul hosszúra nyújtja. Az író, e tapasztalt és 
sokoldalú férfiú az alkotás síkján erotomán módon képzelgő kamasszá 
vaskosítja magát. A művet olvasva ugyanis nem egyszer az a népi szólás 
jut eszünkbe, mely szerint ennek a fickónak majdnem mindig ott jár az 
esze, ahoil az embernek a ...

Az író játékos természete szerencsére nem redukálható le csupán 
egy-két összetevőre. A mű gyakori gubancossága, egyhangúsága és leegy
szerűsítései ellenére viszonylag teljes világképet fejez ki. Ezt nem utolsó
sorban azért teheti, mert írója széles körűen művelt és tudatos, vallamint 
önkéntelen pongyolaságai ellenére is sokat ígérő íráskultúrával rendel
kező ember. Művének már a címe is tanulságával hozható összefüggésbe. A 
manó ugyanis a hajdani romantikus világlátásnak, az allegorikus szándékot 
a mese mezébe öltöztető attitűdnek volt kedvenc figurája. Ballázs regényé
ben is (a „bőgőpatkány" mellett) a szereplők képzeletvilágát teszi érzékle
tessé. A Féderes Manó Balázsnál magának a játékos fantáziának a szimbó
luma, hiszen nem várt körülmények között bukkan fel eltérő alakban, a 
bajok ősokától kezdve, csíny tevésen át, a reállis életfeltételekbe való beil
leszkedőig, hogy végül is (miként a mű címe is elérebocsátotta) a fiktív 
íróval azonosulva emlékezőként süllyedjen a legalacsonyabb szintre.

A hol kabarészintű, hol pedig a groteszkhez közeledő humornak e 
tűzijátéka azonban nem rejtheti el előttünk az indulatnak a tüzét, mely a 
regény olvasása után töredék-halmaz helyett a viszonylag egységes egész 
képzetét kelti bennünk. Balázs Attiila regényében ugyanis a szatíra és az 
irónia fegyvere, az emberi lét mindenkori abszurditása mellett s a pa
raszt-polgár ősök tisztességesnek hitt gyarapodását is megcsipkedve, a 
balkáni hagyományok felszínére plántált amerikanizmus ordító ostobasá
gait célozza. A főhős apjának hedonista szertelenségétől, nagyzási hóbort
jától és dilettáns képzőművészeti kísérleteitől egyenes út vezet az igazán 
csak Nyugaton megvalósítható sikerélményig.

A Szemevények a Féderes Manó emlékirataiból című regény valószí
nűleg a legeklektikusabb prózai alkotás, melyet a mi tájunkon valaha is 
írtak: A hang- és stílusváltás gyakori önkényessége a divat szabadosságára 
és a túlkompenzáció belső kényszerére emlékeztet bennünket. Balázs Attila 
valóban mindent tud, amit egy írónak tudnia keill, most már csupán önfe
gyelemre van szüksége, hogy a világgal valló érthető szembenállása, felül- 
kerekedésének vágya és megvalósulása meggyőzőbb formában fejeződ
jön ki.

VAJDA GÁBOR

VÁGTA AZ IH LE T NYOMÁBAN

Balázs Attila irodalmunkban valamilyenfajta egyszemélyes áramlattá kezd 
átalakulni, aki körül a mitikusság fénye is kezd lassanként kibontakozni (s 
ehhez nagyban hozzájárul ő maga nemcsak műveivel, hanem kijelentései
vel is). Olyan alkotó profilja bontakozik ki, akit az itthoni „hagyományo
soknak" és a magyarul máshol olvasóknak és íróknak úgy mutathatunk 
be, mint a jugoszláviai magyar próza ízig-vérig modem és pregnáns kép
viselőjét. Mindez egyelőre Balázs Attila negyedik könyvében (és körülötte), 
a Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból címűben hág tetőpontjára, 
amely a Fórum 1985-ös regénypályázatának első díjas pályaműve. Ha si
kerül megszabadulni a benyomásoktól, amelyet mások igyekeznek kel
teni e könyvvel kapcsolatban, és tárgyilagosan elolvasni azt, akkor szerin
tem két dolgot tapasztalhatunk. Az egyik az, hogy a könyv olvasása ta
gadhatatlanul rendkívül magas színvonalú intellektuális szórakozás (nem 
lekicsinylés ez a megállapítás, sőt: részemről elismerés a mai körülmények
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között, amikor is az intellektuális írás olvasása nagyon is gyakran való
ságos gályarabsors.) A másik pedig az, hogy nem tudtam megszabadulni a 
gondolattól: igencsak kiegyensúlyozatlan alkotás a Szemelvények..., a 
szerző másfajta, odafigyelőbb viszonyulása az anyaghoz még értékesebb 
művet szülhetett volna, azaz: több lenne benne az érték, kevesebb a selejt. 
Más szóval: bosszankodtam a szerzői rakoncátlankodásért. Amikor a -köny
vet elolvastam, megállapítottam, hogy élveztem egy öntörvényű és egyedi 
prózai alkotást, és mérgelődtem, hogy Balázs Attila megmaradt a betel- 
jesületlenség síkján. Non finito.

Balázs Attila, a magyar nyelv kiváló ismerője és mondhatjuk mes
teri művelője, ez alkalommal a családregény általa elképzelt formáját 
nyújtja át nekünk. Már előző három művében is jelen voltak családi 
mozzanatok, de ilyen folyamatossággal eddig még nem. A család jelké
pévé az újvidéki Telepen felépített családi ház nő fel. A könyv elején 
abba költözik be a család, a mű hősei pedig maguk a családtagok, va
lamint az utca ilakói, tehát egy specifikus, zárt mikrovilág képviselői. A 
könyv központi részét egy magyarországi (Szeged környéki) utazás fel
elevenítése képezi, de ugyanakkor ez a-1 kallóm arra is, hogy a szerző 
„bemutassa" őseit; ez a könyv legsikerültebb része. Természetesen a meg- 
elevenítés nem „egyszerűen" történik, hanem Balázs Attila öntudatlanul 
némileg hallgat Brasnyó tanácsára az anyag „összerázásáról", és időt-teret 
természetes és magától értetődő könnyedséggel váltogatva, igencsak lassan 
mozog előre a cselekményben. Megmarad a képzettársításon alapuló tech
nikánál és csintalan elméjének mindig feltétlenül teret engedve kialakítja 
a maga „töményen bőbeszédű" stílusát. Szinte minden felbukkanó alakról 
vagy eseményről, bármennyire jelentéktelen is az, sokat el szeretne kon
centráltan mondani, mintegy kinyilvánítva velük kapcsolatos véleményét. 
Végeredményben a könyvben nem történik semmi rendkívüli (csak az a 
rendkívüli benne, amit az író képzelete agyai ki a maga utánozhatatlan 
módján), de hogy a könyv mégis izgalmas olvasmány legyen, arról a szerző 
gondoskodik. Tudniillik Balázs Attila, előző műveihez hasonlóan, egyenesen 
szemtelenül a könyv anyaga és az olvasó közé tolakszik és a javíthatatlan 
csibész egyszerre bosszantó és megejtő fintorával kér engedélyt (és ezt 
természetsen meg kell neki engedni), hogy a maga módján elmondja, „hogy 
is volt tulajdonképpen". A mesélő alapállása ironikus. De hogy ez a hang 
mögött vibráló érzések, kitörölhetetlen traumák, a kicsúfolt nosztalgia, 
sőt: mély szeretet lapul meg, arról tanúskodnak az itt-ott található lírai 
betétek és a mű végső kétségbeesett kicsengése. Balázs Attila szellemesnek 
tartja magát (joggal) és mindent szellemeskedésének prizmáján keresztül 
láttat. Számára a világ mosolyogtató vagy egyenesen kacagásra ingerlő 
dolgok sokasága. Ezért csak, gúnyosan csipkelődő, sőt némileg fennhéjázó 
hangon lehet róla beszélni.

Természetesen a túlbuzgó szellemeskedés nem mindig sikerül, a könyv
ben bőven akadnak erőltetett utalások, szójátékok és ferde grimaszok, de 
végeredményben a sikerültek túlsúlyban vannak. Az volt a benyomásom, 
hogy Balázs Attila akaratlanul sokat markolt, a fránya ihletet hajszolva 
cikcakkos vágtákat tesz a megelevenített világban, mert egyszerűen kép
telen megfékezni azt, amiben valóban nincs híján: a fikciót. Ezzel a mű
vével igazolta, hogy prózánk rendkívüli „képzelődője". Mert könnyedén 
agyai ki történeteket, epizódokat (ah, Krausz Gáspár, vergődésed Közép- 
Európában!), vagy pedig fantasztikusan túlozza a valóság adta lehetősége
ket (ennek áldozatai szülei, elsősorban anyja szexualitása). Csodálatra mél
tó az a hányaveti lazaság, amellyel érdekes történeteket talál ki, múltat 
feltámaszt, s közben természetesen csúfondárosan mosolyog („Elhiszed, 
kedves olvasó?"). Egy óriási fikció végeredményben a könyv befejező sza
kaszában apja sorsának felfuttatása. Egyáltalában a szülőkkel szemben 
nem viseltetik „tisztességesen": egyenesen kegyetlenül képzelődik róluk, 
de még így is, a fikció tudatában, elrettentően idegen számomra ez a kitá
rulkozó viszonyulás.
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Tájainkon ilyen spontánul író alkotónk ma nincs. Vagy legalábbis 
tökéletesen színleli a spontaneitást? A lényeg az, hogy a mű spontánul hat. 
A szerző saját vallomása szerint (mert szeret magáról beszélni, nem csak 
műveiben) az írás számára nem más, mint az ihlet követése, de beismeri, 
hogy azt „követni képtelenség". Épp ezért sok szempontból a Szemelvé
nyek ... az alkotás folyamatába is enged bepillantást. Az az érzésem, hogy 
Balázs Attila elé elegendő üres fehér papírlapot tenni és máris ír, más 
szóval: nem győzi lejegyezni mindazt, ami elméjéből kitüremlik. Viszont 
megmarad számára annak a lehetősége, hogy utólag szelektáljon és vala
milyen módon tömörítsen és ezt, úgy tetszik, nem végzi igazán következe
tesen és türelemmel. Túlságosan is burjánzó a prózája, az alkotói figyelmet 
egy mozdulattal sutba vágja egy apró és szellemes csattanó kedvéért. Ezzel 
mintegy „hízeleg" az olvasónak, de levon a mű értékéből. Számomra zava
rólag hat a mesélőíró zavaros identitása. A könyvbeli dolgok akkor ját
szódnak le, amikor az író még gyerek volt és jó néhányszor vele láttatja 
az eseményeket, de ugyanakkor mégis a mai Balázs Attila monologizál a 
könyvben, azaz: egy kisfiút utólag felnőtt szemüveggel lát el. A tudatos 
önfegyelmezés hiánya és ez a kuszáit identitás nem az egyedüli hiányossága 
a könyvnek.

Arról van szó, hogy a magyar prózának a szemére hányják: a társadal
mi-történelmi valóságot alanyi anekdotázó hangnemben tárgyalja, ezért 
képtelen felzárkózni az európai irodalomhoz (kivételek természetesen akad
nak). Félő, hogy ennek a szellemes és egyéni anekdotázásnak lett a híve 
Balázs Attila is. Természetesen súlyos dolgokról is lehet szellemes könnyed
séggel beszélni, de az alanyi ironikus szellemeskedés nem lehet igazi írói 
alapállás. Ügy vélem, az élet nem teljes ismerete, a közvetlen élmények 
egyoldalúsága akadályozza meg szerzőnket abban, hogy a világot máskép
pen mutassa be az olvasóknak. S ezt a hiányosságot nem lehet szellemes- 
kedő fölényességgel pótolni vagy takarni. Az élet jóval összetettebb, mint 
amilyennek Balázs Attila hiszi, öt évvel ezelőtt jelent meg egy kiváló 
regényünk. Annak szerzője szétrombolta az alanyiság ketrecét, mint új
ságíró gazdag közvetett élményanyagra tett szert, és hála kiváló szinteti
záló képességének, valójában maradandót alkotott.

Szinte magam előtt látom: a Tisza-parti városkában ötvenéves írónk, 
miután elolvasta a Szemelvények... utolsó sorait, fúj egyet, szemüvegét 
feltolja ráncosodó homlokára, megdörzsöli szemét, megindító sutasággal 
rágyújt egy cigarettára. Mondd, ez csak egy újabb csodálatos „cselsorozat" 
lenne, vagy most már a kapuba is talált?

VARGA ISTVÁN

A TÖRTÉNELEM BILLENŐ FIGURÁI S AZ Ö SZÍVÜK 
DOBBANÁSA

A Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból egy trilógiának tervezett 
családregény második része, s ha a „cselekmény" nem is folytatódik ott — 
hiszen ilyesmi Balázs Attila prózájában nincs, illetve ha van, nem a klasszi
kus poétikai értelemben létezik —, ahol a Cuniculus című első kötetében 
abbamarad, a szereplők mindenképpen felidézik azt a világot, melynek 
művészi számbavételére s írói feltérképezésére a szerző annak idején vállal
kozott. A regényhősökké előléptetett családtagok története azonban a 
trilógia e második kötetében — írói világlátásának kiteljesedése folytán — 
sokkal erőteljesebb, sokkal elevenebb — hogy azt ne mondjam, sokkal 
regényesebb. Mert a történetek — a korábbi „ovális történetek" után — 
eljutottak a művészi megformálás egy magasabb szintjére, végre kikere
kedtek. S amíg az író korábban érezhetően a valóság megformálásának prob
lémájával küzdött, addig írói működésének e negyedik kötetében egyszerre 
eljutott egyfajta biztos technikájú téma- és anyagkezeléshez, ami mögött 
kétségtelenül világlátásának és — író ember lévén — problémaérzékeny
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ségének határozott kialakulását és egy biztos értékrendszer felépítményé
nek a meglétét kell látnunk. És most, hogy látható és tapintható formát 
öltött ez a próza, most, hogy határozottsága folytán rendszerbe foglalható, 
egyszerre fény derül hagyomány nélküli jellegére és távolabbi kötődéseire 
is. Mert szemléleti jellemvonásainál fogva hagyománytalan ez a fajta pr 
zairodalom a magyar nyelvterületen — hagyománytalan, de nem kortárs 
nélküli, hiszen erőteljes rokonítási lehetőséget kínál napjaink magyar- 
országi modern irodalmi törekvéseivel; hagyománytalan, ha bő áradású 
stílusa miatt nem rokonítjuk Füst Milán Feleségem történetéhez, Ottlik 
Géza Iskola a határon című regényéhez, de mindenekelőtt a csaknem negy: 
venéves késéssel megjelent Hamvas-regényhez, a Karneválihoz. Rokonítási 
lehetőséget kínáló ihletforrásért messzibb vidékre kell vándorolni, hiszen 
éppen az említett bő áradású, sodró erejű, nyelvi meglepetésekkel szolgáló, 
s varázsa folytán mítoszi teljességet kínáló stílusa az, ami a húszas-har
mincas évek nagy amerikai generációjának tagjaival, William Faulknerrel, 
John Doss Passosszall és Thomas Wolffal rokonítja őt. Valamennyi beval
lottan is „mestere” volt Balázs Attilának. A nagy amerikai hármas művei
ben játszódott le a csoda, hogy a nyelv varázsa kerekké tudott csiszolni 
minden megformálatlan és töredezett, hétköznapi valóságdarabkát. Mindez 
a mítosszá szerveződés szintjén játszódik le. S hogy e mítoszképződés 
érthető legyen, Balázs Attila regényéből vett részlettel kísérelem meg 
illusztrálni. A történet ennyi: az író gyermekkori emlékként őrzi magában 
annak a régi napnak az emlékét, amikor Ottiliával sétált a kert behavazott 
útján. Majd mindez egyszerre időtlenné válik: „Ottilia és az én nyomaim 
a kertek Matt előbb valószínűtlenül és szabálytalanul megnagyobbodtak, 
mintha maga a himalájai ember járt volna arra unokahúgával, aztán ele
nyésztek, hogy még a legsólyomszeműbb nyomkereső se bukkanhasson 
rájuk soha többé, csak itt éljenek tovább az én emlékezetemben, ha az 
Ottiéból kiszorította volna a bő, a valamikorinál sokkal bővebb, a mérhe
tetlen emberi tudás felduzzadásával arányosan vagy épp aránytalanul 
növekvő tananyag. Mind az élet, mind pedig a halált ma már valahogy 
sokkal gazdagabb, bonyolultabb, többrétűbb, olyannyira, hogy már-már 
kibogozhatatlanul semmitmondóbb.” Az emlékezetben őrzött mítosz azon
ban még nem teljes, kerekké azáltal válik, hogy „Ottilia és az én nyomom
ban hóvirágok nyíltak, annyi biztos! És a tavasz abban az évben olyan lágy 
volt, akár Ottilia kezének az érintése." A fenti idézet akár a regényszö
veg „működését” is illusztrálhatná: egv konkrét lábnyomtól az írói (látás 
és láttatás eljut az emberi érzelmek teljességéhez, a telítettségnek abba a 
mitikus állapotába, amikor a lét, az élet és a halál kérdéseit is érinti. S 
éppen ezáltal lesz a családregény más — talán több is —, mint a klasszikus
realista nagy családregények.

A családtörténet megírásában a szerző felmenő ágon negyedízig megy 
vissza. Ám mindegy, melyik korban időz az író, a chicagói vérengzéskor 
meggyilkolt ükapánál, Krausz Gáspár Európát bebarangoló és átkaiandozó 
történeténél — mely egyébként a legszínesebb és egyben a legösszefogottabb 
is a kötetben —, vagy a nagyszülők, esetleg a szülők sokféle megpróbáltatá
sainál. a tanulság mindig ugyanaz: a történelem ezen a tájon mindig a 
kisembernek nyújtotta be a számlát, s a kisembernek kellett okos és ok
talan áldozatokat hoznia a kis- és nagybetűs életért egyaránt. Csoda-e, 
ha a szerző a családregény utolsó mondataként önmagától kérdezi meg: 
,.Mit szólnál, ha netalán te lennél maga a Féderes Manó?!” A történelem Fé
deres Manója, aki e regényben az emlékiratait írja meg. Hiszen Balázs Attila 
tudja, az élet sohasem egy, az élet mindig sok-sok, a múltban és a jövőben 
megélt és megélendő életek összessége. Tapasztalatban, bölcsességben, fáj
dalomban és szenvedésben egyaránt.

S ha valamit hiányolok a regényből, akkor hiányolom azt, hogy e fo
lyamat tényét nem domborítja ki a szerző kellő hangsúllyal, nem emeli 
családregénye központi gondolatává és szervezőerejévé. Ha ezt a mozza
natot hangsúlyosabbá teszi — a külsődleges szervezőerő, illetve -tényező, 
a családi háznak mint otthonnak a megteremtése helyett —, a regény 
történeti, erkölcsi-morális súlyában nyert volna ezzel. A mű szövetében 
azonban ott munkál ez a gondolat is, s végeredményben hátra van még a
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trilógia harmadik kötetének megírása. Ami előttünk van, az egy új, iro
dalmunkban eddig soha nem tapasztalt látásmódra épített, modern műal
kotás, a sorsproblémákkal történő szembesülésnek azon a szintjén, mellyen 
az individuum a szellemtől visszanyerte cselekvő jogát, cs<ak éppen a törté
nelem megfosztotta a cselekvés lehetőségétől. így lesznek a regény hősei 
modem hősök, korunk Féderes Manó-i, akikben az idő feszíti meg a fé
dert, ám óraketyegésre lendülő lábuk alól a történelem süllyeszti le a biz
tos talajt. Az élet feszülése így válik bennük is állommá, s lesznek ők is 
álompolgárok, ahogyan azt egy másik fiatal költőnk énekelte meg.

MÁK FERENC

A KEGYELET KOSZORÚJA

CSÉPE IMRE: Szorul a nap.
Életjel Könyvek 36. Szabadka, 1986.

A múlt évben az Éle tjei kiadásában 
Csépe Imre versei kerültek az olvasó 
elé. Urbán János válogatta, szerkesz
tette a kötet tartalmát; a hü társ 
a magánéletben, költői sorsban, tár
sadalmi eredetben. Az az ember, aki 
halála óta gondozza Csépe emlékét, 
szervez, átmenti az utókornak a 
költői-írói hagyatékot. Aki múlhatat
lan érdemeket szerzett a kishegyesi 
Csépe-napok szervezésében. Az utol
só olyan tanú, akivel a szerző meg
osztotta minden gondját, akivel jár
ta a tanyákat, településeket hol gya
log, hol szekéren vagy ami éppen 
akadt. Jegyzeteiben sajnos erről nem 
emlékezik meg a szerkesztő. Pedig 
nem az irodalomtörténet, de vilá
gunk, közelmúltunk rögzítése érde
kében nem lett volna mellékes meg
emlékezni. Egyszer meg kell tennie, 
mert ezek az utak sajátos folklórt 
jelentettek, és sok esetben ismere
tük hozzásegítene a keletkezett iro
dalmi anyag megértéséhez. Sorban 
eltávoztak már azok, akik részesei 
voltak ezeknek az utaknak. Az utol
só tanú kötelessége, hogy egyszer 
papírra vesse ezeket a történeteket, 
anekdotákat!

A kötet maga a költészeti anya
gával a háború után induló generá
cióknak nem hoz semmi újat. Mi 
ilyennek ismertük Csépe költészetét, 
ilyennek tartottuk meg emlékeze
tünkben. De vajon hoz-e, jelent-e 
újat vagy érdekeset a fiataloknak? 
Azoknak, akik a jugoszláviai magyar 
irodalom múltjával ismerkednek
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meg? Üjat nem, semmi esetre sem. 
Inkább anakronizmus újraolvasni 
ezeket a verseket. És nem hiszem, 
hogy az ifjú vagy ifjabb olvasóban 
lesz vagy van megbocsátó megértés, 
amikor kézbe veszi a kötetet.

Az idő kegyetlen. Az utánunk jö
vők felkészültsége, irodalmi tájéko
zottsága, műveltsége és tehetsége 
máshoz szoktatta az olvasót. Mai 
költészetünk változatosabb, kifino
multabb, összetettebb. Formakincse 
inkább közel áll a mai irodalmi mű
veltséghez. Nem mímelt utánérzés, 
avantgárd epigonizmus, hanem ter
mészetes materializálódása a mai 
ember bonyolult érzés- és gondolat
világának. Csépe indulásakor és a 
háború utáni években sokunknak 
oly egyszerű volt a képlet: meg kell 
szüntetni az osztálytársadalmat, és 
magától megoldódik minden. Meg
szűnik minden baj, a világ gyönyö
rű lesz. Ez a mi tájunk is, a szülő
föld, a Vajdaság. Ebből az ábránd
ból táplálkozott Csépe költészete is, 
hogy lassan-lassan felismerje, hogy 
az ember farkasából azért nem lesz 
azonnal bárány.

A kötet első ciklusát a táj leíró 
költemények képezik. Csupa nap
fény, szín, hangulat minden darab
ja. A baj azonban ott jelentkezik, 
amikor az olvasó rájön, hogy a költő 
tulajdonképpen sohasem tudott tisz
ta lírikus lenni: a lírai alapanyag
ban mindig felsejlik az epikai elem. 
Műveltségünkben pedig visszhan
goznak azok a nagy tájleíró költe



mények, amelyek a magyar líra 
klasszikusaihoz kötődnek. Amikor 
ezek a versek keletkeztek, már ak
kor sem jelentettek semmi újat sem 
formában, sem tartalomban. Sőt a 
múlt század népies lírájában is az 
epigon vonalhoz tartoztak volna. In
kább a magyar nóta délibábos han
gulata, mondvacsinált pátosza szól 
belőlük, mint az átéltség attól a köl
tőtől, aki egy volt e tájjal. Mindez 
párosul a formával való küzdelem
mel. Pedig ez a forma a lehető leg
egyszerűbb: szomszédos rímek, pá
ros rímek minden következetesség 
nélkül úgy, hogy egy versen belül is 
váltakoznak oly szakaszokkal, ahol 
vaksorok töltik ki az egyszerű for
mához sem igazodó gondolatot.

Jó, a költő nem ismerte a vers
tant, ösztönösen alkotott. Elfogad
juk. De a mindenáron csillogó ké
pekre törekvés néha gyermetegséget 
eredményez. Csépe ne tudta volna, 
milyen a kakukk hangja? Mégis 
éneklő kakukkról olvasunk (Bácskai 
róna), vagy sellőhangú daliákról (Pi- 
pahuja közben) akkor, amikor da
liáink közismerten harsányak. Olda
lakon lehetne idézni ezeket a hamis 
képeket, képzavarokat, erőltetett 
szószerkezeteket. Ezeket is felülmúl
ják a költői közhelyek. Az előbbi
eket az eredetieskedés szülte, az 
utóbbiakat a manír. A költőben élő 
népdal és az azzal vegyülő műdal 
formái. Nem is titkolja formai tár
házát az Őszi hangulat című versé
ben:

Mint szomorú, bús magyar nóta, 
Mely halkan hallatszik az éjben...

Lám, élt az alliterációval! Igen, 
csak az a baj, hogy ez helyénvaló, 
ha eredeti, ha a vers akusztikáját 
akarja a költő fokozni. Ám ha lép- 
ten-nyomon ezzel találkozunk, ak
kor már zavar. Akkor már az jut 
eszünkbe, hogy rendben van, ismeri 
a költő a belső rímet, de ne állan
dóan ezzel próbálja az olvasót trak- 
tálni.

A költő és a világ viszonylatában 
nem volt minden idilli. Állandóan 
mellőzöttnek érezte magát, s ez nem 
egyszer túlzásokra ragadtatta: sa
ját értékét túlbecsülte akkor, ami
kor éppen izmosodóban volt, kibon
takozott egy igézetes új nemzedék. 
Az Éjhez címzett versében így ér
tékeli önmagát: „Én, utolsó őre itt 
a szépnek”.

Nem vitatjuk Csépe értékét. Ez 
a rangsorolása azonban berzenkedés
re késztet: vele "egyidőben is voltak 
itt „őrei a szépnek"!

A Múltidéző versei a szociális lí
ránkhoz tartoznak. Csakhogy itt egy 
körülhatárolatlan, nagy osztályellen- 
séggell hadakozik. Valami képzelt 
Nagyúrral, sanyargatóval. Nem kell 
különösebb filológiai apparátus, hogy 
rájöjjünk, kik az ihletők. Elsősorban 
Ady, akinek sok tucat versét tudta 
Csépe könyv nélkül. Az olvasóra bí
zom, hogy felidézze irodalmi emlé
keiből, honnan származnak az ilyen 
szerkezetek, mint „a fekete ugaron", 
„lobban a láng", „lelkemben táncol
nak / Tűzlábú, furcsa kis rímördö
gök". De József Attila sem volt a 
számára idegen: szószerkezetek,
verssorok idézik az eredetit. Mind
két ősforrás a maga idejében valós, 
konkrét társadalmi bajok ellen emelt 
szót eredetien, időállóan. Itt a dög
lött oroszlánba rúgnak — más csiz
májával!

Zavar az is, hogy stílusérték nél
kül, öncélúan vagy tudatlanságból a 
líra elvont szövetébe beszüremlik a 
nyelvjárás. A vella, egerészes, tüsök, 
pöhöly, krahácsol nem a helyzetda
lok hangulatteremtő eszköze, hanem 
néha többször ismétlődő szókincse 
a tartalmában idegen versnek. Az 
meg egyenesen viszolyogtató, ha a 
nyelvjárásiasság azért jelentkezik, 
hogy meglegyen a rím:

Kajla bajuszú vén kötődő?
A faluszéli emberekhő?

Az Elröppent idő versei a han
gulatiját képviselik: emlékek, sérel
mek, dühök, az elmúlás foglalkoz
tatja a költőt. A céhbeli torzsalkodá
sok, a kedvezőtlen kritikák váltották 
ki a költő lírai reakcióit, s egyre 
többször foglalkoztatta az elmúlás. 
Túlzásait nem is hánytorgatnánk. 
Személyesen is ismertük szenvedé
lyességét. Elfogadnánk, ha mindez 
ötvös lírai formában jelentkezne. 
Zavarnak azonban az ügyetlenségek!

Mint sarkantyús pillangó,
Mely kristálymézzel terhes

áll egyik verse elején. Képtelen jel
zős szerkezet, képtelen tartalom: aki 
oly közel volt a természethez, aki 
szinte egy volt e táj minden elemé
vel, csak akkor írhatott iilyet, ha a 
bizarrságot kereste, és nem az igaz
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ságot! A bántó az, hogy ez a törek
vés ismétlődik: a város számára 
„Hol a szalonnát is ollóval nyírják", 
a lelke „karórák zaja közt" sír. Nem 
tudjuk szánni, sem megérteni a köl
tő sérelmeit, mert elrontja képte- 
ilen metaforáival.

Az Emlékkövek balladás versek. 
Itt is felfedezhetjük az egyértelmű 
példákat: Bakos Ákos nyilván a be
tyárballadák mintájára született, Si
mon Panna ihletője pedig Arany Já
nos. A 15 vers alakjai, történetei vagy 
közvetlen emlékekből születhettek, 
vagy a szájhagyomány, a falusi 
anekdotázás megörökítése. Formai

lag itt találjuk a legtöbb „új" szer
kezetű verset: szakít a négysoros 
szakaszokkal, közelíteni akar a sza
bad vershez. Ám ha megvizsgáljuk 
a szövegszerkezetet, azt tapasztaljuk, 
hogy a versmondatok szabályos 
négysoros részeket adnak, azaz mes
terségesen egybeolvasztott régi for
ma szerepel itt is.

Irodalmi múltunk szempontjából 
talán szükség volt erre a kötetre. 
Azért, hogy megmentsük az elkalló- 
dástól ezeket a verseket? Akik ma 
verset olvasnak, azoktól idegen ez 
a költészet. Akiknek szólna, azok 
még ma sem olvasnak verset!

HORVÁTH MÁTYÁS

A SZEMLÉLETVILÁG ROKONSÁGA

Finnugor—szamojéd (uráli) regék és mondák I—II.
Válogatta, szerkesztette, az előszót, a portrékat és a jegyzeteket írta 
Domokos Péter.
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1984.

A Móra Ferenc Könyvkiadó e kiad
ványt az érdeklődő fiataloknak, a 
magyar és a történelem szakos ta
nároknak, valamint a szakemberek
nek ajánlja. Miért? Mert Domokos 
Péter a finnugor népek és a távolab
bi rokon nép, a szamojéd — együtt 
uráli népek — rege- és monda- 
kincsébőil készült válogatást nyújt 
át az érdeklődő olvasónak. A válo
gatott szövegeket kiváló fordítók 
tolmácsolásában olvashatjuk.

A válogatás szövegeinek egy ré
sze régi gyűjtésből származik, de a 
laikus olvasó és a szakember nagv 
örömére egészen friss gyűjtésből 
származó szövegek is olvashatók a 
kötetben.

Maguk a regék, mondák azért is 
érdekesek, figyelemre méltók, mert 
a magyar hitvilág gyökereihez utal
nak, az itt szereplő mondák, regék 
az Arany Jánostól és másoktól elsi
ratott ősműveltség nyomaira utal
nak.

A könyv azért hasznos, mert az 
urálii nyeívcsaládról, a finnugor né
pekkel való rokonságról csak tudunk 
valamit, de életükről, régi és mai 
életükről, költészetükről, népi kul
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túrájukról csak édeskeveset. Ez a 
ritka vállalkozás sok szép percet sze
rez olvasójának, ugyanakkor tudás
ban is gyarapodik a figyelmes ol
vasó. Egyik-másik szöveg, a „halzsí
ros atyafiság" világnézete, szoká
sai, hidelmei miatt egzotikumként 
hat. A szövegek olvastán egy sajá
tos, egyedülálló, sokszínű, változatos 
világ nyílik meg előttünk, jóllehet 
csak későn, a XIX. század második 
felében kezdték meg a rokon népek 
folklórjának gyűjtését, így valószí
nűleg pótolhatatlan értékek enyész
tek el addig nyomtalanul a sírba 
szálló nemzedékekkel, illetve töre
deztek szét, váltak homályosakká, 
esetileg a mi számunkra már érthe
tetlenekké.

Mint mondtuk, az igazán felhasz
nálható gyűjtés a XIX. század máso
dik felében indult meg. Az első gyűj
tők nyelvtudósok voltak, akiket főleg 
a nyelv vizsgálata kötött le, noha meg
figyelték közben a vizsgált nép éle
tét, műveltségét is. Voltak köztük 
folklorisztikai észrevételt feljegyzők 
is, mint Reguly Antal, aki a vogulok- 
tól 1840 táján gyűjtött ma már fel
becsülhetetlen értékű szövegeket. A



gyűjtők nagy része műkedvelőként 
kutatta egyik-másik nép nyelvét, ami 
nem mindig hozott megfelelő, meg
bízható eredményt, mert legtöbb
ször nem beszélték vagy csak elemi 
fokon a vizsgált nyelvet. Többnyire 
helybeli orosz nyelvű tanítók, pópák 
gyűjtöttek a területükön élő nem
zetiségeknél, ami előre kizárta a 
gyűjtés hitelességét, hisz nem szí
vesen nyíltak meg nekik a csak for
mailag keresztény, de ősi hitükhöz, 
szokásaikhoz ragaszkodó nemzetisé
giek. A gyűjtések is orosz nyelven 
jelentek meg, nem az illető nép nyel
vén. Azonkívül az énekelt változato
kat sem tudták feljegyezni, egyesek 
ezért inkább csak tartalmi kivonatát 
adták az „éneknek”. Az is megtör
tént, hogy a gyűjtők a saját szem
léletüknek megfelelően alakították a 
hallottakat. Ez a magyarázata an
nak a sajnálatos ténynek, hogy egyes 
népeknél, pl. a cseremiszeknél alig 
található szép, archaikus monda 
eredeti nyelven. A zűrjéneknél meg 
csak orosz nyelven j ellentek meg ér
dekes és fontos szövegek. Ebből ki
folyólag nagyon nehéz helyzetben 
volt a válogató, kénytelen volt olyan 
szövegeket is felvenni, amelyek csak 
írói-költői feldolgozásban maradtak 
fent, mint pl. a vepsze mondák ja
va. Ezek hitelességéhez természete
sen kétség fér.

A kötet anyagát népenként nagy
jából a következő tematikus csopor
tok alkotják: közmogóniai és terem
tésmondák (az égitestek és az élő
lények keletkezéséről), mitológiai 
mondák (az egyes etnikumok hitvi
lágával kapcsolatos történetek), tör
téneti mondák (emlékek egy neve
zetes eseményről, harcról, hősről), 
helyi mondák (rövid történetek, név
magyarázatok anekdotikusan előad
va).

Feltűnik az olvasónak, hogy a 
magyar és az uráli népek mondái 
között szinte semmi egyezést sem 
lehet felfedezni. Nem is csoda, a 
több ezer éves különélés, elszakadás 
után beállt a kopás, változás, át
alakulás, így a közös vonások szin
te nyomtalanul eltűntek. Annál in
kább szembetűnő a finnségi népek 
mondakincsének egyezése (?), köze-

lisége. Szembeötlő például az obi
ugor népek (vogulok, osztjákok) 
nagyfokú költőisége, vagy a szamo
jédok, lappok szemlélet világának ro
konsága, mitológiájuk archaikussá- 
ga.

A két kötet a következő csopor
tosításban tárja elénk a szövegeket: 
I. kötet: a baltMinnek (finn, karja- 
lai, inkeri, vepsze, vót, lív, észt) és 
a lappok, a Volga vidéki népek 
(mordvin, cseremisz, votják, perm- 
ják, zűrjén) mondái; a II. kötet: a 
nyugat-szibériai népek (vogul, oszt
ják, nyenyec, enyec, ngaszan, szöl- 
kup) és a magyarság mondái.

Minden nép anyaga előtt portrét 
találunk az illlető népről. Bemutat
ja a válogató az illető népet, történe
tének rövid összefoglalását, életük 
jellegzetességeit is megadja. A szö
vegek után a szövegek megértéséhez 
szükséges Források és Jegyzetek c. 
tudományos apparátust találjuk.

A finnugorság és a szamojédok 
mondakincsének gyöngyszemei kap
tak helyet a gyűjteményben. A fordí
tások legtöbbje friss, mai fordítás, 
melyet az illető rokon nyelvvel fog
lalkozó legkiválóbb szakemberek ké
szítettek az eredeti nyelvből, a vers- 
fordítások viszont neves költők mű
vei a kapott nyersfordításból. De 
több évtizedes fordítások is helyet 
kaptak, ha olyan nagy nevektől ered
tek, mint Vikár Béla, Bán Aladár, 
az osztjákból fordító Zempléni Ár
pád, aki Reguly után elsőként fe
dezte fel az uráli népek költészeté
nek értékeit.

A gazdag illusztrációs anyag szé
pen kiegészíti a kötet nyújtotta esz
tétikai élményeket, ugyanakkor tu
dással is szolgál. A két kötet elolva
sása után egyetértünk Domonkos Pé
terrel, mikor azt írja: „ ... semmi 
okunk szégyellni az évszázadok óta 
előítélettel kezelt és lenézett rokon
ságot. Amit ezek a többnyire kis, 
sőt sokszor egészen apró töredék né
pek szellemiekben létrehoztak, arra 
a legnagyobbak is büszkék lennének. 
A vogul vagy a ngaszan népköltészet 
költőiségét és eredetiségét bárme
lyik nagy európai nép elfogadná ma
gáénak.”

PENAVIN OLGA
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AZ ARCKÉPFESTŐ MAGÁNYA

GAJDOS TIBOR: Kékfátyolos világ. 
Életi el Miniatűrök 43. Szabadka, 
1986.

Száz évnek kellett elmúlnia, hogy 
kevés tisztelői mellett a nagyiközön
ség is felfedezze magánaJk Oláh Sán
dor művészetét. S akármilyen is 
volt ez a század, fel nem menti vi
dékünk emberét a mulasztás terhe 
és bűne alól. Nem menti fel már 
azért sem, mert nem Oláh Sándor 
volt az egyetlen, akivel mostohán 
bánt ez a táj, s ha jobban meggon
doljuk, ő talán még mindig a sze
rencsésebbek közé tartozik, hiszen 
ha megbocsáthatatlanul későn is — 
halála után csaknem egy emberöl
tővel —, de a figyelem mégis felé 
fordult, s utólag mégis esik némi 
fény erre az életműre. Ki tudja 
azonban számba venni, hány festő
nek, írónak, tudósnak jutott még 
az övénél is mostohább sors — éle
tében vagy haló poraiban — osztály
részül? Ki tudja számba venni a 
mulasztás nagyságát, amikor a te
kintet számára egyre áthatolhatat- 
lanabb a múlt, az a múlt, melyet 
bölcsebb nemzetek fiai ma már én
tudatuk legfontosabb meghatározó
jának tartanak, tudják, hogy a 
múltra támaszkodni kell, különben 
olcsó mutatvány lesz a jelenünk is. 
Kétségbeejtő tény, hogy mi ezen a 
tájon jószerével még azt sem tud
juk, kikről feledkeztünk meg, s 
csupán a véletlen játékától függ, 
hogy alkalmanként kinek az alakja 
bukkan fel mégis a múlt homályá
ból. S ha felbukkan, esetenként 
olyan áhítattal állunk életműve — 
legtöbbször töredezett maradványai
— előtt, mint ahogyan állunk ma 
Oláh Sándor képeinél. És megálla
píthatjuk: ez a festő nagyon tudott, 
még talán nálunk is többet tudott 
a világról.

Pedig említett művészünkkel 
nemcsak az utókor bánt mostohán, 
kegyetlen volt hozzá élete során 
maga a sors is. Persze azt is mond
hatnák, maga hívta ki önmaga ellen 
a sors haragját azzal, hogy teljes 
elszántsággal, teljes erkölcsi tudatá
val iművész akart lenni. És ez a 
vidék semmit sem tudott oly ke
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gyetlenül megbosszulni, mint az ön
álló szándékot, s a szellemi és er
kölcsi függetlenséget. Sáfrány Imréé 
a felismerés, amit a nagy festő ha
lálakor fogalmaz meg: „Akkor, ott 
a képek rakosgatása közben eszünk
be sem jutott, milyen rettenetesen 
nagy dolog, milyen emberfelettien 
nagy teljesítmény egy hosszú életen 
át Szabadkán maradni és festőnek 
megmaradni." Hogy ez valóban mi
lyen nehéz volt, azt jól bizonyítja 
Gajdos Tibor új könyve, a Kékfá
tyolos világ. És amikor röviden át
tekinti a vajdasági festészet klasszi
kus alakjának életét, a tekintet fel
tűnően isok eddigi kellő súllyal fi
gyelembe nem vett kísérőjelenségen 
is elidőz. A könyv írója mindenek
előtt hangsúlyozza: az, hogy Oláh 
Sándor életműve lényegét tekintve 
igen mostoha elbánásban részesült, 
mindenekelőtt annak tulajdonítható, 
hogy az idő tájt „ezen a tájon nem 
létezhetett szakszerű kritika", ennek 
következtében olyan érvényes művé
szi értékrendszer sem létezett, mely- 
lyel a művész önmagát és művésze
tét „mérhette" volna. Van-e ennél 
nagyobb művészi tragédia? A „szak
szerű kritika" hiánya egyben a 
„műértő közönség" hiányát is jelen
tette, ami megint csak a művész 
magáramaradottságát eredményezte. 
Oláh Sándornak csak nagyon későn, 
akkor is csak nagyon halk hangon 
jutott (ki az elismerésből. Öregko
rában írja le róla a pályatárs, Han
gya András nevezetes cikkében: 
„... a mi öreg mesterünk Vajdaság
ban az egyedüli művész, aki portré
kat festhet a képzőművészet min
den időkre érvénnyel bíró fogalma
zása szerint."

Ha egyszer majd lesz művészet- 
szociológia és művészetszociológiái 
kutatás e tájon, deviáns -művelődé
si és művészeti életünk minden bi
zonnyal hálás témát fog szolgáltatni 
a számára. Deviáns művelődési és 
művészeti életről szóltam, hiszen 
akárhogy nézzük is, mindenben el
tér a tudományok által megfogal



mazott törvényszerűségektől. Ezek 
a törvényszerűségek ugyanis azt 
mutatják, hogy az anyagi jólét min
dig is legfontosabb előfeltétele volt 
a társadalmi előrehaladásnak, a 
társadalmi fejlődés ugyanakkor táv
latokat nyitott a kulturális élet és 
a művészetek előtt is. A németal
földi festészet XVI—XVII. századi 
példátlan felvirágzása a polgárság 
anyagi jólétével és az ennek meg
felelő liberális társadalmi szervezett
séggel magyarázható. Mindennek 
megvolt az anyagi alapja, a kézmű
ipar és a kereskedelem hallatlanul 
magas fejlettsége -révén. Mutatás 
mutandis: Európának egy másik te
rületén, ahol a javakat bőségesen 
osztó termőföld alapja lehetett vol
na egy hasonló méretű anyagi jó
létnek, a történelem egy hasonló 
módon kedvező pillanatában miért 
nem került sor egy hasonló nagyság- 
rendű kulturális és művészeti fel
virágzásra? Miért nem volt Pannó
niának virágzó X V III—XIX. száza

da? Mert nem volt, s ennek csak a 
gazdaságtörténeti magyarázatát is
merjük, a szellemtörténetit nem. 
Ezért kell — a témánál maradva — 
a XX. században a legkiválóbb fes
tőnek is úgy alkotnia, hogy művé
szete semmilyen értékstruktúrával 
sem szembesülhet, következéskép
pen semmilyen értékrendszerrel 
sem mérhető. S Oláh Sándor élet
műve és művészi sorsa a példa rá: 
a peremvidéki deviáns létformának 
magától értetődő a gazdaságtörténe
ti magyarázata, ellenben nem fejtet
tük még meg a mélyebb titkot, a 
szellemi élet öntörvényű működé
sét, esetünkben öntörvényű műkö
désének hiányát. Hogy ez megfejt
hető legyen, nagyon sok — Gajdos 
Tibor könyvéhez hasonló — forrás- 
kutatásra van szükségünk, művészi 
életpályák és életművek titkainak 
a feltárására. És megint csak: mind
ehhez elsőiként azokat kellene szám
ba venni, akikről századok során 
kényelmesen megfeledkeztünk.

MÁK FERENC

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI

MICHEL BÚTOR: A szavak a festészetben.
Fordította Hoffer János.
Imago, Corvina, Budapest, 1986.

Érdekes tárlatvezetésre invitálja az 
olvasót Michel Bútor francia író és 
esszéista. A francia „új regény” je
les képviselője most a magyar ol
vasók számára is hozzáférhető kö
tetében — esszéfüzérében — kétféle 
médium — a szavak és a képi meg
jelenítés összefüggéseit követi nyo
mon, s jegyezzük meg nyomban: ki
vételes elemző készséggel, érzékle
tesen, izgalmasan. S ha írásom ele
jén tárlatvezetésről szóltam, ezt 
azért tettem, mert Bútornak nem 
az a célja, hogy a képzőművészet 
iránt érdeklődő olvasóit az áltaila 
lajstromba vett képzőművészeti al
kotások rá gyakorolt hatásáról utó
lag tájékoztassa, hanem az, hogy az 
olvasót lépésről lépésre vezesse el 
e képek (a könyvbe iktatott repro
dukciók) előtt, s ha kell, kinagyí

tott részletek segítségével vezesse rá 
egy sajátságos képolvasatra.

Bútor, miközben az irodalom és 
képzőművészet közé emelt „tömör 
válaszfal” ledöntésére tesz kísérle
tet, a vizuális kultúrának egy lehet
séges interpretációját nyújtja. Téma- 
választását azzal indokolja, hogy a 
középkortól kezdődően „rengeteg szó 
kíséri a nyugati festészetet.” Persze 
a szó fogalmát tágabb értelemben 
használja és értelmezi: a műalkotás 
megtekintését megelőző vagy azzal 
egyidőben történő auditív kalauzo
lást, az audiovizuális előadásokat is 
ide sorolja, s mindazt, amivel a 
szemlélő a kép szemlélése előtt vagy 
közben találkozott. Mindezek a moz
zanatok pedig a befogadás problé
makörébe vezetnek. A képfdliiratok 
(a szerző neve/névtelensége, a kép
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keletkezésének heilye, ideje, s maga 
a kép címe) a műalkotás mint üze
net kellékei, s kötük mindenképpen 
a cím tölt be domináns szerepet, 
mert: „Minden irodalmi alkotás úgy 
fogható fel, hogy két egymáshoz tár
sított szövegrészből áll, az egyik a 
mű fő része, a teste (tanulmány, re
gény, dráma, szonett), a másik a cí
me; a két pólus között kering az 
értelem villamos árama; (...) ehhez 
hasonlóan a festészeti mű is min
dig úgy mutatkozik meg számunkra, 
mint a vászonra, táblára, falra vagy 
papírra festett kép és a cím egy
máshoz való társítása, még akkor 
is, ha ez utóbbi üres, kitöltésre vár, 
ha csupán talány, ha nem több az 
egyszerű kérdőjelnél.” A cím tehát 
átkonstruálja az (irodailmi, képző- 
művészeti) alkotást, jelentésmegha
tározó és/vagy -módosító szerepe 
van, s elindítja a szemlélőt bizonyos 
értelem, jelentés keresésére: ,,Amint 
elolvastam a kép feliratát, rögtön 
keresni kezdtem, és meg is találtam, 
a kép középvonala közelében, attól 
jobbra, a kép felső széle alatt a két 
egyforma, kettősen színezett kört: 
felső, zöld színű részük valamivel 
terjedelmesebb, mint az ailsó, ibo
lyaszínű karéj; mivel azonban elne
vezésük szerint »zöldek«, ezt az ibo
lyaszínt kényszerűen úgy kell értel
meznem, hogy a zöldet a téglalap- 
szerű idom változtatja meg azáltal, 
hogy ezen a felületen átfedi a kö
röket.” A látás és keresés fent idé
zett mozzanatai az „absztrakt” mű
alkotások olvasatához is kulcsot ad
nak.

Bár Bútor esszéfüzérében egyet
len szóval sem említi, művészetmeg
közelítésében szemiotikái kérdéskö
röket érint: a jel (a szó), a jelegyüt
tes (a műalkotás), a jelként viselke
dés kérdésköreit, a dekódolás lehe
tőségeit járja körül. Szemlélődésé
ben egészen a modern művészet cím 
nélküli alkotásáig eljut, s mintha 
Kassák számozott verseinek avant
gárd gesztusát dekódolná: „A szá

mozás ugyanis hangsúlyosan utal a 
valódi elnevezés hiányára, mégpedig 
olykor nagyon is pozitív módon: a 
hiány afféle szenvedélyes felhívás a 
névadásra”.

Bútor számára a műalkotás 
komplex üzenet: nemcsak maga a 
műalkotás „teste”, hanem a kép 
„hátoldala” is belefoglaltatik. Saját
ságos üzenettel állunk szemben, ami
kor a képcímek, szerzői kommen
tárok a kép terébe kerülnek, a mű
alkotás immanens részei lesznek, s 
beáramlanak a műalkotásba, azaz 
kompozíciós elvvé válnak. A Bútor
féle műelemzésmodeill a képben rej
lő értelmezéslehetőségek felfej tésc, 
miközben az értelmezéslehetőségek 
multiplikálódására s a képek rejt
vény jellegére is felhívja a figyelmet. 
A „csendéletek” újszerű változataira 
gondolunk itt mindenekelőtt s a „ta
lált szövegekből” összeállított kom
pozíciókra, ahol „több fokozatúvá 
vált az olvashatóság”.

Mint említettem, Bútor kiindu
lópontja eredendően nem vagy lega
lábbis szándéka szerint nem szemi
otikái: a látás, a befogadás, az értel
mezés kérdéseit érinti. Érdekfeszítő 
művét olvasva azonban eleve a sze
miotika területére kerülünk: a feladó
— üzenet — címzett között llejátszó
dó folyamatot jeleníti meg empiri
kusan, önmagában végigvezetve, s 
így hoz létre olvasatokat, értelmezés
lehetőségeket, miközben jel, jelölés, 
jellé válás problémaköreit járja kö
rül. Ugyanakkor az absztrakt fes
tészettel szembeni (még ma is élő) 
fenntartásokat igyekszik megszüntet
ni azzal, hogy ezen alkotások „érthe
tőségére” hívja fel a figyelmet. Ru
galmasságon alapuló befogadáskí
sérlete révén sajátos, de szemanti
kailag indokolt és elfogadható látás
móddal ajándékozza meg olvasóit.

Az esszéfüzér felsorakoztatott pél
daanyagával egyetemben valóban iz
galmas olvasmány, egyaránt késztet 
látásra és gondolkodásra, szép szö
vege pedig a fordítót is dicséri.

HARKAI VASS ÉVA
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL M INIATŰRÖK 43. KÖTETE 

GAJDOS TIBOR

Kékfátyolos világ
(Oláh Sándor élete és munkássága)

Oláh Sándor nemcsak minden idők egyik legjobb 
szabadkai festője: a vajdasági képzőművészek klassziku
sai közé tartozik:, Aksentije Marodić, Uroš Predic és a 
többi realista mester utódja. Ezért az É letje l szerkeztő- 
sége régi adósságát törlesztette ennek a könyvnek a meg
jelentetésével,. hiszen a többi jelentős, i t t  é lt vagy innen 
elszármazott művészt: Almási Gábort, Balázs G. Árpádot, 
Baranyi Károlyt, Farkas Bélát és Hangya Andrást m ár 
bemutatta ró luk ír t  ikismonográfia vagy önéletrajz kia
dásával. Oláh Sándor születésének centenáriuma és ha
lálának huszadik évfordulója jó  alkalomnak kínálkozott 
arra, hogy póto lja  mulasztását.

Erre legalkalmasabbnak Gajdos T ibor műve, a Kék
fátyolos világ, az első teljességre törekvő Oláh-pályakép 
bizonyult. Egyrészt azért, m ert több ismeretlen levéltári 
ira t és é letrajzi adat, elfeledett újságcikk és .kritika  segít
ségével részletesen feldolgozza a kiváló művész tevékeny
ségét, másrészt hozzáértően foglalkozik vele. Nagyobb ré
sze ugyan megjelent 1980 márciusában a Magyar Szó ha
sábjain, de így, Jkönyv alakban teljesebb képet ad Oláh
ró l, m ert a szerző utólag kiegészítette, főleg a rró l a csak
nem harm inc festményről -szóló résszel, amely nemrég 
kerü lt a szabadkai múzeum tulajdonába, s amely a gaz
dag életmű legjobb darabjai közé tartozik.

Tizennyolc fejezetben elemzi festői, szervezői és pe
dagógiai munikáját, miközben felvázolja előttünik sanya
rú  életútját. Olvasmánynak is izgalmas ez a ikötet, amely
ben egy sokat nélkülöző és elismerésben csajk ritká n  ré
szesülő festő sorsa elevenedik meg előttünk.

A portré t még teljesebbé teszi annak a tizenhat olaj- 
képnek a reprodukciója, amely jó l érzékelteti a művész 
hat évtizedes munkásságának egyes periódusait. Közöt
tük olyan 'klasszikus értékű alkotáso/k, miint például az 
1907-ben festett Önarckép, a Beteg gyerek, B. L arcképe„ 
a Harisnyát húzó nő, a Zöldharisnyás lány és a Pirosru
hás lány.

A 120 oldalas könyv 600 dináros áron megrendelhe
tő a Veljko Vlahovié Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 800 dinárért 
megvehető a Fórum újvidéki és szabadkai, valam int a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában.



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖ N YVE K  37. KÖTETE

DEŽE KOSTOLANJI

1ZABRANE PESME
(Válogatott versek)

Nemes vállalkozás az Életjel és a Subotičke novine ré
széről, hogy Kosztolányi Dezső születésének századik és ha
lálának ötvenedik évfordulója alkalmából megjelentette a 
szabadkai születésű költő válogatott verseit tartalmazó kö
tetet. Lazar Merkovié kiváló munkát végzett. Ügy is mint 
válogató, úgy is mint fordító. Látszik, hogy jó l ismeri Kosz
tolányi költészetét: rendre lefordította azokat a verseket, 
amelyek a magyar irodalom klasszikus értékei közé tartoz
nak (pl. Tanár az én apám, Zászló, Fényes koszorú, Európa, 
Ilona, Marcus Aurelius, Februári óda, Halotti beszéd, Haj
nali részegség, Szeptemberi áhítat). Ily  módon a szerbhor- 
vát nyelvű olvasó egy kiváló költő legszebb műveivel ismer
kedhet meg ebből a kötetből. 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 Merkovié 
kétségtelenül legjobb műfordítóink közé tartozik, a legne
hezebb feladatokkal is könnyedén megbirkózik, akár kötött 
versformáról, akár szabad versről van szó. Szemmel látha
tóan nagy kedvvel és ihletetten végezte munkáját, s .ennek 
eredményeképpen csöppet sem könnyű vállalkozásának igen 
magas szinten tett eleget.

A  könyv értékét sokban növelik a mellékletek. Minde
nekelőtt a bibliográfia, amelyből megismerhetjük Kosztolá
nyi műveit és megtudhatjuk, melyik alkotásait fordították 
le a húszas évek elejétől napjainkig szerbhorvát és szlovén 
nyelvre. Aztán az a terjedelmes összefoglaló, amely a költő 
életét ismerteti és munkásságát méltatja a kor legkiemel
kedőbb íróinak a kritikáiból, tanulmányaiból vett részletek
kel. Nem  kevésbé tanulságos Thomka Beátának az életmű 
ösvényem biztos kézzel kalauzoló utószava. így a jugoszláv 
olvasó teljes képet kaphat a huszadik századi magyar iro
dalom egyik legnagyobb egyéniségének rendkívül gazdag 
életművéről.

A versek színvonala és a tudományos apparátus, amellyel 
a válogató az anyagot ellátta, a gyűjteményt kiemeli a helyi 
jellegű kiadványok közül: ez az Életjel Könyvek sorozatá
ban az első országos jelentőségű kötet.

A százoldalas könyv, amelynek tetszetős fedőtervét 
Szajkó István készítette, 1200 dináros áron megrendelhető 
a Veljko Vlahovié Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg 
cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1500 dinárért megve
hető a Fórum újvidéki és szabadkai, továbbá a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában, valamint a szabadkai antikvá
riumban.


