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MAJOROS SÁNDOR 

VADÁSZKRÓNIKA 

„Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt ..." 
(Zrínyi Miklós) 

Ez a kis papírtekercs semmi mást nem rejt magán, mint annak a napnak 
történetét, amikor gyászba borult a Hadúr portája. Bízvástállíthatom, 
hogy ma is — harminchét esztend ővel e balvégzetes vadászat után teljes 
áttekintéssel bírok az események folyását illet őleg, • és szavaimban ezért 
ćsakis a kételyinentes igazság foglal helyt magának. Jól tudom: vakmer ő-
ségem sok helyütt elégedetlenséget fakíszt majd — f őként azon körök 
némelyikében, melyeknek érdekeltségük van az igaz való feketén tartá-
sában —, d engem sem ők, sem más földi erők megfenyíteni nem tudhatnak 
immár! Napjaim erősen fogyatkozóban, s mire ez a kis papírtekercs a 
kezek 'forgásába kerül, már csak a Leghatalmasabb Úr szeme tüzét kell 
kiállanom! 

Mondom ezért: lepje el gyöngyizzadás a homlokát mindazoknak, akik 
ama nevezetes napon a Hadúr nevét szájokra venni merészelték, és róssz 
szándékuk, vagy csörnökiességük folytán, az á elveszejtését szorgalmazták! 
Tenyerükkel parolázzon a hideg meredés, mid őn útra leírva látják az 
ezerhatszázhatvannégyes esztend őt, merthogy az Úr ezerhatszázhatvan-
negyedik esztendejében gyűlt egybe Sánckereken a vadkan jövetelét sejte-
tő  társaság! • 

Octobris havát éppen csak lejegyeztük, s még javában facsarták a lét 
szőlőpréseink, de már mindenki a Szént Teréz-napi hajtóvadászat varázs-
köriben - fórgott. A kovácsok nyílhegyeket kalapáltak, néhány ápród íjra 
való idegeket sodorgátott kormoranbélb ől,. mások az agarak körül tüstén-
kedtek, s láttam Benedek papot száraz, meleg id őért fohászkodni, hiszen 
a múlt esztendeji sárdagasztásra ő  is jól emlékezett. 

A vendégek egymás után érkeztek zajos kíséreteikkell, s • mikor már 
mindannyian egybesereglettek — az ünnep el őestéjén -, pompás vacsorá-
val lepte meg őket a Nagyasszony. Kívánalom szerint válogathattak az 
ürühús meg a malacpecsenye között, s ha megszomjaztak, a legízletesebb 
aszúborokat tölthették kupáikba. Az urak persze — nemesemberek lévén 
valamennyien éltek is a nagyszer ű  lehetőséggel, és az estét harsány óbé-
gatással búcsúztatták. Már-már nem átallottak a fehérnépek tompora felé 
kapdosni sem, amikor váratlanul kürtszó csapott bé közibük. Olyféle bánat-
hangú zengedelem, mint amilyen a hitetlenek közeledtét szokta bejelenteni. 
_El is halkult- menten a vizsmákolás 2, sőt volt ki a kardjáért kiáltott, de 
mielőtt végképp szárnyra kapott volna a nyugtalanság, kitárult az ajtó, és 
két kopllyás kíséretében Berczik, a f őinas lépett a terembe. 

Úgy adódott, hogy a Hadúr éppen odafönt tartózkodott a szobájában, 
mert a hajtók vežet őjinek osztogatta utasításait. Berczik ezért se szó,. se 
beszéd fölkaptatott a lépcs őn, s néki .magának jelentette be az újonnan 
érkezettet. Én a Hadúr írószobáját kettéválasztó brokátfüggöny mögött 
böngészgettem a vendégek lajstromát, emiatt jól hallottam, amint a f őhajtó 
távozta után Berčziik a -  rémséges fenevad, Halimán bég nevét veszi föl 
ajkaira! A függöny hasítékához nyomakodtam, s láttam, hogy a Hadúr 
fondorkodva sétálgat föl -  s alá írószobájában. Aztán, mivel odalent már 
hiányolni kezdték ;a jelenlétét, beleegyez őleg bólintott Berczik felé, és el-
küldte őt. - 

A zajongás szinte azonnal elapadt, hogy a lépcs őfordulón megjelent. 
Szemöldöke összébb ráncolódott ugyan a megszokottnál, de így is hihet ő-

- nek tűnt szájából 'a beszéd,inely szerint fullajtár jött a hírrel, 'hogy. ,vad-
kannyomokat találtak lent a folyóparti füzesben. 
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Gyomrom akkor összerándult kissé, mert sejtettem, miben. rejlik a 
szándéka. Éjjel, úgy két óra tájt, magához is kéretett, hogy ez közölje 
velem. Súlyos álomból riadtam; mintha ifeketeruhás árnyalakok a bal karo-
mat sorvítgatták volna hurokvassal, s nem is értettem, mi végett a nagy 
sietség. A küldönc — egy Hencsey Jakab nevezet ű  teremszolga — rázogatta 
a vállam, és csak annyit mondott: „A Hadúr odafönt sétál a Nagytorony 
körbástyáján." 

Sietve. magamra kapkodtam öltözékemet, és futottam föl a lépcs őn. 
A Hadúr, a mellvédnek támaszkodva állt, és a vizesárok sötét gy űrűzéseit 
figyelmezte. Satnya kis holdvilág fakólkodott odafönt, éppen csak kivehe-
tőek voltak a vonásai, de így is láttam, hogy gondok sanyargatják a lelkét. 
Nem háborgattam hát fölösleges kérdésekkel. Tudtam Hali'mánról, és az 
sem maradt rejtve előttem, hogy a Hadúr már több ízben levelet váltott 
evvel a sötét. gazfickóval; mégis meglepett a közlése. Elmondta, hogy 
tudomása van öccsének, Péternek, valamint Kowalczyk Izabelllának szer-
vezkedéséről, melyet a francajákokkal folytatnak az Uralkodóház ellen! 
E hírt az. udvari cselszövő, Leopold báró tollából tudta meg, mivel annak 
titkos ordáncát a vár közelében elfogták jóakaróink. Igen, így mondta: 
„jóakaróink". Hiábavaló óvatosság volt ez, hiszen beszélgetésünket leg-
följebb. a denevérek hallgathatták ki, ám lehet, hogy csak röstellette be-
vallani: immáron ténylegesen is Halimán segédletére szorul. 

Aztán megmutatta az elkobzott levelet, s mert bizalmasa lévén, bete-
kintésem volt iratos ládájába, rögtön megállapítottam: kétség nincsen 
afelől, hogy a pecsét valóban Leopold báró gy űrűjének lenyomata. Eközben. 
a szél kissé erőre kapott, s megropogtatván a csenevészebb ágaikat, ollyféle 
susmogást keltett, mintha valaki járt-kelt volna odalent. Még mindig kába 
voltam a karomat fogva tartó zsibbadástól, de megértettem: Leopold báró 
azért folyamodott a levélíráshoz, mert kételkedett a Hadúr h űségességében. 
Azt gyanította, hogy ő  áll e szervezkedés mögött. 

Évekkel azelőtt, mikor a Hadúr emlékezetes téli hadjáratát vezette a 
boro váltfejűeik ellen, Leopold bárót tette felel őssé, mert nem jutott tovább 
a pokolkőnél. Váltig hangoztatta akkoriban, hogy a báró megszegte a meg 
állapodást, s nem gyakorolt kell ő  nyomást bizonyos Grüntelwald nevezet ű  
udvari kamarás irányába, a sereg pénzelését illet őleg. Hosszú időn át pocs-
kondiázták egymást, s ez az áldatlan állapot csak azután sz űnt meg, hogy 
a báró nőül vette a Hadúr unokahúgát. Ezért most valósággal melllbe 
ütött a levél. 

A belőle áradó ocsmány rágalmak a Hadúr csekélyke tétovázását is 
porba döntötték, s akarva-akaratlanul a félhold felé kellett tekintenie. Ezt 
nyilván Halimán is megneszelhette, mert különben aligha juttatja el hozzá 
az írást. Egyedül azt furcsállottam, hogy legel őször engem, nem pedig 
Boksay grófot vonta be titkaiba. De mikor a holnapi találkozásról kezdett 
beszélni, kiviláglott, hogy azért cselekedett így, mert ennek lebonyolításá-
ban nékem igen fontos szerepet szánt. Gondjaimra bízta Leopo+ld báró, 
valamint a vele együtt érkezett De Barca nev ű  talján eltávolítását az đ  
közeléből. Ezek ketten — nagyszámú kísér őlegényeikkel — felettébb nyug-
talanították volna Halimán el őreküldött megfigyelőit. 

Azt is a lelkemre kötötte, hogy még az éjszaka folyamán ösmertessem 
Boksay gróffal a dolgok ilyetén alakulását, mert másokban megbízni — 
részint a társaság vegyes volta miatt, részint meg mivel az urak borg ő-
zös álmaikat aludták — nem tudhatott. 

Ma már értem, mi okból pélingállta 3  reám a gróffal való beszélgetés 
terhét: Leopold báró lakosztálya éppen a Hedelényiek és gróf Boksay 
szobái közé. illedt — ami lehetett puszta véletlen, lévén a Hedelényiek is 
ízig :vérig - a haza emberei —, be- és kilépni tehát bajos lett volna ajtóikon, 
anélkül, hogy Leopold báró tudomást ne szerezzen róla. Fáklyaoltogatás 
ürügyén én ezt könnyedén megcselekedhettem volna, de nem tettem. 

Nem•szükséges bizonygatnom: világéletemben a kereszt katonája vol-
tam. Pogány étket és italt ínyem sohasem érzett. A mirrhaillatuktól meg 
mind a mai napig olyan utálkozás gyötör, hogy szívesebben venném a. trá- 
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gyadomb közelségét, mint a vélük való komaságot. Nincs is olyan er ő , 
ami rábírt volna, hogy uramat az ő  táborukba kövessem. Tudtam jól: a 
Hadúr mindenkor a Nemzet érdekében cselekszik, mégis úgy határoztam, 
mihelyt elhagyja Sánckereket, új gazdát keresek magamnak. Boksay gróf 
művészpártoló ember hírében állott; reá esett a választásom. Fölöslegesnek 
tartottam hát egy ilyen nyilvánvaló rágalomlevéllel zaklatni, s még inkább 
annak összeveszíteni ő t Leopold báróval, az udvari .bennfentessel. 

No de vissza kell térnem ama nevezetes éjszakára, ami nyálkás, csu-
szamlós hajnalt vajúdott, mintegy el őjelezvén a reá következő  bornladást. 
A vártoronyból visszajövet, gondok marcingolásában járkáltam sz űk kam-
rácskában, amikor váratlanul betoppant hozzám Csereghy Dániel, a Fehér-
vár környékéről jött nemesifjú, és faggatni kezdett ama hír igaz voltát 
illetőleg, amit a Hadúr hozott a díszes vendégsereg tudomására. Vagyis 
hogy a képzelet szülötte vadkan fel ől érdeklődött. Oly heves buzgalommal 
unszolt, hogy nem tudtam mire vélni a dolgot, s már-már elbocsátottam 
fő- és hasfájásomra hivatkozván. Ám ekkor hirtelen fölrántotta ingjét, és 
egy csúnya vörös forradást mutatott az oldalán. Elmondta, hogy egy hét-
éves kan tette így csúffá, s alighanem a beleit is kiontja az ocsmonda állat-
ja, ha testvérbátyja nem süti rá kokasos muskétáját. Aztán már csak err ől 
a borzasztó fegyverről áradozott: hogy látszatra jelentéktelen sebeket 
ejt, ám belülről förtelmes roncsolást visz végbe, meg hogy távolság tekinte-
tében a legjobb szerszámíjakat is lepipálja. Végezetül pedig arra kért,. 
fogadjam el az ő  segédletét is a Hadúr kíséretében, mert őneki van ilyen 
kokasos muskétája, amellyel bármilyen b ősz vadkan könnyen leteríthető . 

Kicsit gondolkodtam a dolgon. A Csereghyek közül hároman is dics ő  
halált haltak Sánckerek ostromakor, ezért a kis Csereghyb ől sem szólha-
tott más, mint az őszinteség. Így aztán beleegyezésemet adtam, s meghagy-
tam neki, hogy mindvégig engem kövessen, mert én leszek a Hadúr vigyá-
zatával megbízva. 

Ezután hosszasan hánykolódtam priccsemen, míg végül az álom beborí-
tott. nehéz lebernyegével, és hegyes tüsökfogaival egészen hajnalig rágó-
dott. arcomon. Midőn Berczik bejött, hogy fölébresszen, mer ő ' lucsok volt az 
ingem: Megmosakodtam,- .s amint lehámlottak b őrömről az átokízű  párla-
tok, egy sejtelmem kezdett fészkel ődni fejem kalitkájában: mivelhogy elmu-
lasztottam Boksay gróf tudomására hozni intelmeit, megsz űntem a Hadúr 
bizalmasa lenni! Végérvényesen elherdáltam jóindulatát, hiszen a cselekvés 
órája elszállt, s a nemesurak már nagyban gyülekeztek azon az alig tizen-
hat lóhossznyi bels ő  udvaron, amit a Hadúr — unokahúgára emlékezvén — 
„Magdaléna udvarnak" körösztölt el. (Részint a kisasszony szobáinak ide 
nyíló ablakai végett, részint a térséget körbefutó ámbitusok mián, ahol a. 
kisasszony hajadon éveiben gyakorta és szívesen tartózkodott.) 

Elsőként a Hedelényi fivéreket pillantottam meg. Vitéz K őfalvy Zsig-
mond urat hallgatták, s oly zengzetes derültség kéredzkedett el ő  kebelük-
ből], hogy szinte hullámzottak belé aranyosan csillogó pitykegombjaik. 
Szilajságuk elibé törekedett a többiekének, mert sem B'ácsh, sem Zembrény 
nem mutatott magán ennyi féktelenséget, holott ők is vitéz Kőfalvy ado-
máit figyelmezték. Sajna e férfiak mit sem tudtak arról, hogy itt a láp-
vidéken háromszorosan kell a leghatalmasabb Urat szolgálnunk: egyszer a 
folyóág felöli szélért, mert ez szárítja föl az utak pocsétáit, másszor ami-
ért az ércvizet adta, hogy acelunk fakulását eltüntethessük véle, har-
madszor meg a nyugodalmas álommal töltött éj szakáért. 

A Hedelényiek vidorkodásukkal csúnyán meggyalázták a mindezeket 
összefogó reggeli imádságot, és fölébresztették maguk iránt az Úr harag-
ját. Ez pedig — mint kiviláglott — végzetüket siettette. 

Leopold báró Combig érő  vadászcsizmában és rövid olajzöld kacagány-
ban berzenkedett a talján oldalán. Gyanítottam, hogy sejtelme sincs arról, 
mily kézbe vándorolt irománya, de azért mégis csodálkoztam arcátlan ma-
gabiztosságán. Erre kétféle magyarázat létezett: vagy olyannyira hisz a 
saját erejében, hogy még nyilvánvaló cinkostársait sem igyeikszik leplezni 
— a taljánra és legényeire gondoltam —, vagy pedig ama bizonyos levél 

373- 



nem több ügyes hamisítványnál! Ha .ez igaz, akkor a Hadúr egy napon 
még hálás is lehet, amiért mulasztásommal gátat vetettem a Boksay gróf 
és Leopold, báró közötti ellentéteknek, ámde ha a vészes szövetség burja-
ágai már. nyíltan a Hadúr ellen meresztik kacsaikat, akkor százszorosan, 
ezerszeresen is jaj nekem! 

Ekkor érkezett- meg a kis Csereghy. Ormótlan b őrtarisznya fityegett 
az oldalán, kokasos muskétáját íjként a vállára vetette. •Kérdésemre kész-. 
séggei magyarázta, hogy a muskétát golóbisok meg durranóporok m űködte= 
tik, s ezeket hivatott összetartáni a kicsit nehézkes tarisznyaféleség. Minda-
mellett, mint kiderült, a fura jószág értékes csáládi ereklye is volt, mert. 
a .Csereghy fiú apjától, Fehérvár másodkapitányától vehette örökbe. 

Iilyetén dicsérgette holmiját, s nem tágított mell őlem. Láthatólag nagy 
boldogság feszengette a keblét, amiért a Hadúr bens őségesebb kíséretébe 
illedhetett. Néki köszönhető, hogy Leopold bárónak közelibe se mehettem, 
pedig igencsak furdalta az oldalamat, mir ől tárgyalhattak a taljánnal. Bok-
say gróf férikeztével azonban meghunyászkodott minden hangos beszéd, 
mert magát a Nagyasszonyt vezette imára. A nemesurak egymás után kap-
kodták le fövegjeiket, hisz nyomban utánuk — Benedek pappal az olda-
lán — a Hadúr is megjelent a grádicson. 

Szokásos vadászöltözékét :viselte, ék meg pompa nélkül, csak a kalpag-
ján díszelgett egy ezüst kócsagmadár. Ugyanaz volt, amit ínég Pán Kowal-, 
czyk csatolt oda, mintegy • megpecsételvén a kettejük közötti szövetséget. 
A Hadúr ezzel pusmogásra adott okot • a nemesurak köriben, de a Nagy-
asszony hirtelen oly érceset sikkantott, hogy minden szem menten reá 
szegeződött! 

Vértelen arccal térbetyült a feszület el őtt, és mutatóujját ama kies 
vakablak felé irányozta, amelyben Szent Orsolya. képmásának kellett 
volna nyugodnia. Ámde a . zugban nem látszott semmi, csak az üresség 
homálya! 

A nemesurak tüstént zúgolódni kezdtek, s őt a hevesebbjei, mint Zemb-
rény, kardot rántottak, és a meztelen .acelat villongatva követelték a b űnös 
kézre kerítését. Berczik menteget őzött, mert vád nélkül is övé volt a 
felelősség tetemesebb vége, és esküdözött égre-földre, hogy a kapuk egész 
éjjel retesz alatt álltak; vagyis hé- vagy kijutni rajtuk emberi teremtmény 
nem tudhatott. Zembrény mégis eléje lépett, s összemarkolván mellén az 
inget, sziszegő  hangon firtatta t őle a tegnap estvei látogató kilétét. 

Berczik márványfehér arccal hebegett, de szavai úgy összekuszálódtak, 
hogy értelmük mind elhagyta őket. A bősz Zembrény persze megsejtette, 
hogy az inasnak van némi takargatni valója, •s ha lehet, még ádázabbul 
tépte-ráncigálta. Ki tudja, mire vetemedik végül, ha nem lép közbe a 
Hadúr, visszatartván a kardmarkolatot magasba emel ő  kezet. 

„Hadd a szolgát! — förmedt Zembrényre. — Én magam tiltottam 
meg neki, hogy fölfedje a jövevény kilétét! Dák nemesember ő , és szemé-
lyes meghívásomra jött Sánckerekre. Mint tudjátok: egy veszedelmes kan 
ütött tanyát a környéken, olyan fenevad, amellyel szembeszegülni nem elég 
a virtus, tapasztalat kell hozzá. Ez a dák nemesúr virtikli nyomkeres ő, és 
párját ritkítja szagösaneret tekintetében. Jövetelét meglepetésnek szántam, 
de mert véletlenül. gyanúba keveredett személye, tüstént érte küldök, hogy 
láthassátok; ennek még csak árnyéka sem vetülhet rá!" 

Háztagság volt! Álnok hazugság, ám az urak minden szavát elhitték! Az 
idegen — akiért Berczik futott el lélekszakadva — Halimán bizalmi embere 
volt, s nem holmiféle vadkannyomok földerítése végett jött Sánckerekre, 
hanem hogy a, találkozás ;minden porcikáját megbeszélje a Hadúrral! Ő  
juttatta a kezére ama bizonyos levelet is, miel őtt a Nagytorony körbástyáján 
folytatott beszélgetésünkre sor került volna. És napokkal á temetés -  után, 
amikor a Hadúr .papirosait rendezgettem, megleltem Szent Orsolya kép-
mását is. ' Az _ ágya alatt porosodott, ócska darócköpönyegbe burkoltan. 
Semmi sem szól ellene, hogy nem a Hadúr volt, ki elemelte odújából, 
és gyöanöszkölte be 'csizmái közé, csakhogy ezzel is a kedvibe járjon ama 
gaz pogánynak, aki talán nem .jó szemmel vette volna, ha egy véd őszent 
kőpillantását kell kiállnia. 
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Zembrény nem nyughatott. Aprehendáló . szókat küldött .a .f őinas 
után, mert nem hitte, hogy a várbéliek közül . bárki is képes .Tett volna 
ekkora galárdságra. Gróf Boksay erre közbevetette, hogy napközben tár-
va-nyitva állnak a kapuk, s akkor — a .kordék terhe alá rejtezve, vagy 
álcaruhában — mindenféle alja népség könnyűszerrel. besurranhat ;a. • fa-
lak közé. 

„Legjobb lenne szétszéledni, és azonnal megkezdeni a vár átkutatá-
sát — mondta. — Gyanítom, hogy a :gazfickó még idebent lapul, s talán 
hallja is beszélgetésünket." 

A Hedelényiek zajongva helyeselték a tervet, és bár korántsem oly 
hévvel kiáltozván, de melléjük állt Csereghy is, meg a kardját villogtató 
Zembrény. Leopold báró erre fejcsóválva magyarázta meg 'nékik, hogy az 
ereklyetolvajok minden imposztorfélék legalávalóbbjai, ezért alig. hihet ő , 
hogy az ostobaságok ama iegebbikét választották volna, mint az idebent 
hunyászkodás. Ehelyett akárha kötélen, akárha. ,lajtorján hatolt bé a 
falak közé valaki, eltávozta után lovának jóval .mélyebb nyomot kellett 
hagynia a szokványosnál. A képmás súlya ugyanis fél véka homokéval vete-
kedett, s ezt • ő  tudta a legpontosabban, hiszen saját kez űleg szállíttatta 1F 
Sánckerekre, az ostromot megel őző  esztendőben. Váltig bizonygatta tehát 
hogy a tolvaj követése ,gyermeki könnyedséggel lebonyolítható, de_sürgette 
a díszestársaságot, mert es ő  készülődött, •s a vizek tudvalevőleg mindig -  a 
menekülőt oltalmazzák. - 

Nagy vizsm.ákolás támadt erre, mivel gróf Boksay követ ői semmiképp 
/sem tágítottak a - negyvennyolcból. Leopold bárót csak •Bácsh vette pártfo- 
gásba, s ki a megmondhatója, meddig vitatkoztak volna. a Magdaléna udvar. 

, szűk négyszögében, ha a Hadúr egy kézmozdulattal le nem csillapítja őket. 

„Urak! — szólott. — Elfelejtettétek talán, hogy miért sereglettünk ma. 
egybe? Ha mindannyian az eltűnt képmás keresésébe kezdünk, . vajon ki 
ejti. majd el az erdeimben nagy szaporasággal bíró Vad állatokat?. Bizony. 

l  nékünk mostan az ölés a legfőbb gondunk, mert holnap Mindahányan 
útra keltek — akár megkerül az ereklye,, akár nem `-, s mi, akik mara 
dunk, kevesen vagyunk ahhoz, hogy megfékezhetnénk e vadak kártétemé-
nyeit. Segítségtek. tehát éppúgy kelend ő  odakint, mint idebent • arejtély 
fölfedésinél. •Ezen okok mián javasodom, hogy • kettőzzük meg az őrséget , 
mert ha a tolvaj még idebent bujkál, akkor kénytelen lesz megvárni 'ben-' 
nünket, de ha nyomai az ellenkezőjét mutatják, nyugodt alapossággal 
eredhetünk utána!" 

Vitéz Kőfalvy, aki mindeddig furcsa mód egy szót Sem šzólott; most: 
megkérdezte: 

„És. imánk kihez szóljon véd őszent híjában?" 
A Hadúr azonban kellőképpen fölvérteztetett az efféle instullenciákat 4  

illetőleg, mert azt mondta: 
„A kardunkhoz! Emlékezzetek csak: Szent Orsolyát az ostrom idején 

kardunkélivel dicsőítettük. - Fohászunk hozzá szállott, mégis áz acél haj-
lékonyságáért esedeztünk. Cselekedjünk most fordítottan: imádkozzunk a 
kardunkhoz, és kérjük Szent Orsolya bocsánatát!" • 

Az uraknak tetszett a dolog. Nyomban kivonták kardjailkat ;  és gúlába 
halmozták valamennyit az üres kamrácska el őtt. Gróf Boksát' ,ékkor oda-
lépett a mindig hallgatag Benedek paphoz, s jobbját az imakönyvre helyez-
ve így szólt: • . 

„Legyen átkozott, ki az ereklyét innét elmozdítani merészelte! - Sújtsa 
le ő t az Úr rettenetes haragja,• miel őtt az alkony vörössége széjjelcsordulna 
a folyóág fölött!" 

„Folyjék ki az ő  vére, utolsó csöppjéig!" — rázta öklét Zembrény. 
„Keveredjék dögletes posvánnyal 'a lehelete!" — mondta Vitéz K őfalvy.. 

..„Jajongását szegje el nyelvének .bénasága!” — így Hedelényi 
az .idősebb fivér, s minthogy . utána senki szólani kívánkozó nem .akadt,. 
dörgedelmes_ hangja sokáig pattingott az ámbitusók kaskakövein. . . 

3fi:5 



- Átkot, melynek ily vészes gyorsasággal lett volna foganatja,azóta 
sere tapasztaltam. Mielőtt az ólomszín fellegekb ől sötét égi rengeteg .vált 
volna, . a ,Hódúr megszaggatott teteméb ől az.:.utolsó. szikráig. eliramlott ..á 
melegség..-Bár akkor az urak között egy sem. akadt, ki a. vajákosságra pé-
Iingállta.vőlna a balvégzet munkálkodását ;  napok múltán, midőn a 'kedélyek 
veszítettek ajzottságukból, az emlékezet apránként megízlelgette annak 
megmaradt szófoszladékait. 

Berczik• időközben visszáérkežett az idegennel: A férfi jó ifejjel maga-
sabb volt mindahányónknál, de sem arcának vonásai, sem öltözködési mód-
ja nem árulkodott pogány származásáról. Aztán kinyílt a kapu, s:— miel őtt 
bárki is szóba .elegyedhetett volna véle . — az odakint várakozó apródok 
bevezették az •urak paripáit, . 

Elsőként á 'Hadúr kapott nyeregbe, •majd .rang • és méltóság szerint: 
Boksay gráf, .Leopold báró, Vitéz K őfalvy, á talján és .a többiek. Jómagaín 
az eminenciások közé vegyültem, mert 'kirohant -1i csak a címereseknek volt 
joguk.- .Ez•jelentette a vadászat kezdetét: a híd lebocsájtása -után; á nemes- 
urak sebes -vágtában :inaltak át a küls ő  udvaron, a vizesárok pallóján, -  a 
kaszálón, egészén a' távoli dünékig, ahol a hajtók ,mar fölsorakovva vártak 
rájuk: Az ifjabb vitézek • szerint ez a heveskedés id ő -előtt elszipolyozta a 
lovak' erejét, .s bizony:néni múlott el vadászat• anélkül, hogy- ne ágállottak 
volna ellene; de .á Hadúr Mindig hajthatatlan' maradt. Csak kevesen .tudták, 
hogy nem puszta szeszélyből cselekszik így. A vadászat minden esztend őben 
pontosan egybeesett a sánckereki ostromzár áttörésének napjával! Maga a 
vadászás pedig nem volt egyéb e nagy tétemény ügyesen megrendezett -
színi játékánál! Merthogy mi más késztethette volna.. a Hadurat arra, hogy 
válogatás nélkül prédálja legjobb. szarvasait, mint az;: a varkocsosok 
táborában végbevitt pusztításra emlékeztette őt! Ámbátor titok ez, s csak 
azoknak van róla tudomásuk, akik tizenöt esztend őn keresztül a. Hadúr 
vendégbarátai voltak, ám lehet, közülük is sokan elsiklanak az ilyetén palás-
tolt egybeesések fölött. Sánekerek borai kiváltképp aLkalrnasak ihaj kedv 
fakísžtášára, s• akikben efféle buzgalmak sarjadnak, azok aligha találhatnak 
maguk körött elég tért a töprengéshez. 

De bármennyire is cs űröm-csavarom a szót: aly vidékre érkeztem me-
sémben,,. ahol tollam lendülete szánalmas remegéssé fakul. Mert túlnan • a 
városkapukon nincs - többé biztonságos keretje a történésnek, a amibe a 
mondványok. fonadékai belekapaszkodhatnának. Minden. fa, minden bokor,. 
fűcsomó vagy zsombék merő  bizonytalanság. A való belérekeszkedik ágbo-
gas kalitkáikba, és .oly gyíksebesen surran elnen,, hogy ..szerencse fia az, 
ki legalább a nyomdokát megféli. Itt •a lápvidéken csak a kétely őshonos; 
mint minden olyan térdarabkán, ahol valaha megfordult ugyan emberi lény, 
de lába nyomát elp•rzsította 5  a Nap, mielőtt -:még> az utána következ ők 
ösvénnyé tágíthatták .volna. A hajnali derengésben. pislákoló ..fényekücsö-
rögnek, fájdalmas voníkolások meg hurrogó neszek térülnek melléjük, s 
az illamterjengés: levélpikkelyes .kövületében várja a föler ősödő  melegsé-
get, hogy megmúrtatkozhassék az orr előtt. Arc •nem maradhat ráncolatlanul,, 
s a. tekintet pilledőn; csontkamrájába-.zártan. A pagonybán sem id ő, sem: 
mód nincsen a •méláigatásr.a. Prüszkölve vágtatnak a paripák, zörög rajttik 
a kengyel, a zablakarika, s mialatt' a Ipatájuk által kiszakajtott gyepdarab-
kák rátapadnak az iharfák derekára ; . csillogó rovátok hálózzák 'be az 
urak 'ábrázatját:.Lassan` ruházatuk is fényesedni 'kezd az eltépett •..pókfo-
nadéktól; de ők mit sem törődnek ezzel! Fegyverük ott. lapul kézközelben, 
ha nem tűri máris a marék szorítását. Acela ugyan birkahájtól sikamlós 
még; de nem kell. ;sokáig várni, és vércsatornáján vörös csordoga száguld 
végag. "-Az . ebek gazdáik mellett .loholnak,.: vakkantva, föl-fölszökkenve., leb- 
bennek a köpönyegek, csattognak a b őrliffentyűk, s némelyik pitykegomb 
— .kevélyebb • vesszővel akaszkodván össze — a sárbuckák között lel örök 
nyugodalmat. Aztán mikor. mégrözžen a bozót, és kiválik bel őle -az első  
agancspár; - vesszők -még szákállas 'végű  koplyák hissennek feléje, míg le 
nem ,dől a .hatalmas. test. Csak. ekkor csillapodik kissé a lendület. Az urak 
megoldják. borostörrnlőiket,..és heccelődve; kiáltozva gusztálják a zsákmányt. 
Igen, esztendők, óta ilyetén..zajlott: a Szent Teréz-.napi hajtóvadászat. 
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De akkor, az Úr ezerhatszázhatvannegyedik esztendejében másképpen 
alakult minden. A pagonyt meghaladván, éppen csak ereszkedni kezdtünk 
a folyóvölgy irányába, máris fojtó ködlebeny kúszott be közénk. A lovak 
eleinte csak szügyig caplattak ebben a tejes fehérségben, ám a zsombékhoz 
közeledvén mind tömörebbé vált a gomolygás, s végezetül oly magasságba 
csapott, hogy sem ló, sem lovasa nem látszott ki bel őle. A vágta békés 
kocogássá lassúdott, hiszen e vidék alattomban megbúvó tocsogóiról volt 
ismert, amelyben b őven akadhatott lábhúzó gyökér, ám a vérszívó féreg 
sem volt éppenséggel ritka vendég. Az urak, jobbra-balra 'térülvén, hama-
rosan belésüppedtek a ködlebenybe, s bár eleinte hangos szókkal, majd 
pedig rittyengetve keresgélték egymást, egy fertályóra sem telt belé, el-
tünedeztek mellőlem mind egy szálig. 

Hasztalan tekintgettem, nem láttam mást, csak tömör. szürkeséget. 
Tülkölésemre csupán a vadmadarak cserregtek, meg apróbb gallyak per-
centek ketté, ha nyúl kapott föl rejtekéb ől. Merőn figyelmeztetem minden 
buggyanást meg klakotolást, de reményem, hogy a Hadúr jelét meghall-
hatom, egykettőre szertefoszlott. Lovam, a Rága, nyugtalanul kapdosta a 
lábát, mert időnként megfeketedett csontvázkezek nyúltak ki eléje a mo-
csárból, s az sem volt ritka látvány, hogy egyik-másik inszalagokba bu-
gyolált ércsisak odébb gördült, mielőtt patája meglódította volna. Az éve-
kig elhúzódó sánckereki ostrom emlékezetében nem rezzentem meg mi-
attuk. Szelim bég sok embere pusztult el itten bukétalázban. Kés őbb a 
hódok vízduzzasztót ácsoltak maguknak szertedobált fegyvereikb ől, pán-
célsüvegjeik meg kedvelt odúja lett a tetemeken kövérre hízott sünku-
tyáknak. 

De Rága szemlátomást vonakodott ellépdelni az elébe poffen ő  csont-
kas mellett, s mert szilaj mén volt világéletében, inkább jókora .kitér őket 
tettem, nem törekedvén azzal, hogy e módon végképp elkanyarodnak a 
vadásztársaságtól. Sejtelmem se volt róla, hol járhatok: vajon meghalad-
tam már a morotvát, vagy még mindig a lapály kezdeténél bolyonghatok. 
Olykor nyugtalanító neszezés kéredzkedett a fülembe. Lánccsörgetéshez 
hasonlított, s, mintha fakó árnyékalakok is elsuhantak volna a bokrok kö-
zött. Rablóktól nem kellett tartanom, mégis eloldottam a nyeregtáska mellé 
szíjazott szablyámat, és megsarkantyúztam •a Rága véknyát. . 

Derékba tört pálcák és gyűrűző  pocséták érlelték bennem a bizonyos-
ságot. Valaki járt előttem! Egy emelkedőn fölfelé kaptatva, még a patkó-
nyomokat is megfigyelhettem. Tisztán vetültek elém az agyagban, s őt több 
helyütt csúszásról árulkodtak, mintegy tanúsítván az el őttem haladó siet ős 
dolgát. Olyannyira belefeledkeztem a nyomolvasásba, hogy fölérkezvén a 
dombtetőre, szinte belerohantam •a felém szegezett koplya hegyibe! Egy 
szerecsen ült ottan, paripájának nyergében, és várta föllbukkanásomat! 
Még láttam sátáni ábrázatán a széjjelfakadó vigyort, de a Rága fölágasko-
dott és hanyatt vágódott velem :a meredélybe! 

Ettől a pillanattól emlékezetem .rakoncátlankodni kezd. Nem tudom, 
álmodtam-e, vagy tényleg jártam a Szent Istók kápolna düledékeinél, ahol 
kibontott hajú leányzók énekeltek pajzán énekeket. Borongat a sejtés ak-
kor is, ha ujjaim között a laskagomba nyúlós, nyákos eredetét kell kutat-
nom. A mámor pedig, mely makacsul beköltözött fejkalitkámba, éppen 
úgy lehetett származéka a halorzók karcos, keser ű  boritalának, mint a 
kösöntyűvirág bódító illatú porának, mivelhogy ott sárgállott ingem fod-
raiban. 

De vajh' honnét a kösöntyűvirág mélyen bent a lápvidéken, hisz Vég-
tére mégiscsak nádbugák simították meg arcomat? Combt őmben dölyfö-
•seri bitangoló fájás csikamlott, szemboltjaimat sártapasz vastagította, s 
mint girbegurba macskakörmök, tartották köpönyegem szegélyét a lábhú-
zó gyökerek. Mintegy fél nyíllövésnyire benne álltam a morotvában, éppen 
azon a helyen, ahol az agancsosok szoktak kitörni a hajtók szorításából. 
Rágának hírét se vettem — biztosan eleven mocsárba veszett a szegény 
pára —, de a ködlebeny ritkulásba kezdett, és hamarosan fölfedte el őttem 
a partszegélyt. A láp dögletes b űze iszalagoknak tetszőn kerengett a légben, 
s valahányszor böffentett e mélységes sárgyomor, szuroklé fröccsent szét 
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•a vízen. Egy málladozó érckarika h űtötte tenyeremet, de nyomban messzi-
re hajítottam magamtól, mihelyt. a beszédhangokat, meghallattam. Hali- 
mán embereit gyanítva, nyakig :merültem a förtelmes .lébe, •s vigyázva, ne-
hogy zajt csapjak, kievickéltem a partra, és • fölékapaszkodtam a dombolda-
lon. A berekben Bácshot és Zembrényt pillantottam meg. Lovaik pány-
vára vetve legelésztek, ők maguk — csizmájukat tisztogatva ilyenkép-
pen beszélgettek: . 

- „A báró végül mégis úgy határozott, hogy elibe mén a hitetleneknek. 
Csalatkozna bennünk az Úr, ha 'tétlenül .t űrnénk, hogy egy • jámbor szolgája 
pogány karmok közé vetüljön" — így Zembrény. 

„No de honnét tudjá, hogy a talján igazat 'beszélt?" — fordult feléje` 
Bácsh. 

„Nem tudtatta mindaddig, ;amíg a dáknak mondott idegennel nem 
találkozott.' Ez a fickó hailnadéve Még az Alföldön portyázott, és messze 
kitűnt kegyetlenkedéseivel. A báró emberei többször is -.látták :a nagyobb 
mezővárosok 'környékén, ám a legfineszesebb kelepcékb ől is könnyedén 
kivágta magát. Innét az a fene nagy bátorsága, hogy egymagában merész-
kedett Sánckerekre. A bárót nem ismerheti, a 'többiek meg vajmi :keveset 
tudhatnak illet őségéről. Így hát kettős ünnep ez a mai: 'egyfel ől .a bizonyos-
ság mián, hogy a Hadúr valóban a félholddal kacérkodik, másfél őd meg 
a Halimán fölötti közelgő  diadal reményében." 

„És Boksay gróf? A Hadúr • pártfogoltja, vagy mondhatnánk úgy . is, 
a legbensőségesebb barátja, s most még sincs ott a jabbjari." 

„Vissza kellett mennie Sánckerekre. Holnap virradat el őtt indul Fe-
hérvárra, és útján a Nagyasszony is elkíséri." 

„Megszöknek?!" 
„Így is lehet mondani. A gróf szíve szerint csatlakozott volna Leopold 

báró fegyvereseihez, de nem teheti, mert messzire kell jutnia, - mielőtt 
még a Nagyasszony -  megözvegyülne. Különben akár gyanúba is kevered-
hetne személye." 

Ó miért nem zárultak .be fülsajkáim, hogy hallóttam volna ezt az 
Istentől elrugaszkodott 'beszédet? Százszorta könnyebben viselhet ő  az örök-
kön való csöndesség terhe, mint a tébolyulat, amit a fölismerés plántál 
a fejkamrába! Gyöngyizzadás lepte be homlokomat, szájszélem láztól lett 
tarjagos, és faháncsdarabkát kellett hogy •pöcköljek fogaim közé, mert 
másképpen kocogásuk zaja elárult volna. ,  Hogyan történhetett, hogy mind-
eddig vakon tévelyegtem közöttük?! Nem láttam sem kígyónyelveiket, sem 
farkastorkukat, amikor durva röhögést ől rázkódott tokájuk! A rókakép ű  
Bácsh, Zembrény, 'a hiéna, a csúszómászó Leopold báró, és ki hitte 
volna! .— még Boksay gróf is! Mind, 'mind az ő  elveszejtésén munkálkod-
tak! Ám ha van közöttük igazi főbűnös, az senki más nem lehet ;  csak 
én! 

Éveken át hazugságokkal traktáltam! Igaz, mindig. jó szándékból tet-
tem, de mégiscsak eltakartam előle az igaz valót. Féltemtalán haragját, 
vagy nem bírtam volna megtörtnek látni őt? Mi más akadályozta elmémet 
abban, hogy kimondjam.  szóban is azt, amit. ,már ;  az ostrom végnapjaiban 
papírra vetettem: nincs olyan szövetség e földön, ami újfent bevilágolná 
a hajdanvolt dicsőséget! 

Mióta mellőzték a nádorválasztásnál, bolondos vénember lett bel őle; 
s most, hogy elméje borultával az ellentáborral próbál egyezkedni, nincs 
többé nemesember, ki respeáktálhatná őtaz udvarnál! Végképp el kell 
merülnie abban .a sötétségben , amit nagy igyekezettel .szított maga körül, 
mióta hű  szövetségesét, régi harcos pajtását, Pán Kowalczyk urat elvitte .a 
bukétaláz.',  

A két gáncsoskodó 'ezalatt oly sebes hirtelenséggel t űnt el a bozótos-
ban, hogy ördögi mesterkedést véltem fölfedezni a dologban. A csalit 
mindig kedvelt találkahelye volt a mocsárból el ősettenkedő  villlórágóknak,' 
melyek aztán — a legkülönfélébb alakokat öltve magukra — gyanútlan ifjak 
és leányzók vesztét okozták. Nem' is tudtam rászánni . magam, hogy a kor-
hadt farönk közelibe lépjek! Ehelyett átverg ődtem. egy terebélyes :csalán- 
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rengetegen, mert annak csípéseinél hatásosabb gyógyírt villórágó igézet 
ellen még nem ismer a tudomány. A kis tűfogak nagyban megkeserítik a 
vért, a vörhenyesbarna csipkéskorongocskák meg oly fanyar szaglatokat 
pörsintenek a bőrön, hogy a villórágók mind torzsagyökér$ gumókká asza-
lódnak tőle. 

Nem titkolom: többször is meghemperegtem a zöld boglyak között, 
csakhogy frissüljön elmém. És valóban: néhány k őhajításnyira a vészes 
helytől hitem oly keményre pácolódott, hogy kétség nem férk őzhetett köze-
libe afelől: az iménti találkozás csak egy villórágó fondorlat volt! 

Tenyerem eközben iharfák érdes, • vizeny ős háncsain tapogatózott —
csaknem úgy, mint bolyongásaimban a Szent Istók kápolnánál pajzánkodó 
leánykák kebelén tette —, de émelydús zsibbadás helyett itt balsejtelm ű  vá-
gatokrá leltek ujjaim! Friss hasíték volt valahány, olyannyira, hogy néme-
lyiknél még a forgácsdarabkákat is el őkaparhattam a lenti humadék 9  közül. 
A középütt kidudorodó fél karikák — fáról fára szökdécselve — egymás 
irányát bökködték. Halimán! Csakis ő  jegyezhetett utat ilyetén a vidé-' 
künkön! 

Futottam, ahogy a lábaim bírták. Nem bántam, hogy tövisek karis-
tolják végig arcomat, hogy cafatokká tép ődik rajtuk az ingem, meg hogy 
tüzes nyilak égetik a gyomrom tájékát. Futottam vízmosásokban, márga-
dombok végelláthatatlan láncolatán, nádrengetegben bukdácsolva, s űrűn 
tapadó folyondárok között, elhanyagolt horhos ösvényeken, míg meg nem 
éreztem .a friss lóhúgy szagát. 

A fák taréja fölött keskeny füstcsík kanyargott. Négykézlábra eresz-
kedvén haladtam tovább, s rövidesen megláttam a tüzet is, mely a füst-
bodrozatot magasba pöffentette. Egy irtás közepén pislákolt, s melléje kör-
körösen öt férfiú telepedett. Micsoda boldog békesség, micsoda kellemetes 
elbágyadás lett úrrá izmaimon, amikor egyikük — felém fordítva orcáját 
— a kis Csereghynek mutatkozott! Jobbján a dák nyomkeres ő , balján a-
két Hedelényi üldögélt, s nékik szemközt, részben elrejtvén el őlem, a 
Hadúr! Parázs fölött nyulat pirongattak. Már röppentem is volna közébük, 
ám ekkor történt valami, ami megakasztotta mozdulatomat. . 

Az idősb Hedelényi fivér fölkapta fejét, majd talpra ugorván. kardot 
rántott! Ugyanígy cselekedett öccse is, a kis Csereghy -meg ideges kapko-
dásában, mellyel kokasos muskétáját magához halámolta, beledöntötte a 
parázshamuba a félig már megpironkodott nyulat. Jóllehet -az ebéd így 
végképp odaveszett, senki sem korholta emiatt, mert addigra már mind-
ahány arc a tisztás túloldala felé fordult. Három lovas állott ottan, néma 
mozdulatlanságban. Halimánt és a szerecsent, aki a meredélyen letaszaj-
tott, azonnal fölismertem. 

Hedelényi Géza már nyeregben volt, s lába lendült, hogy a ló véknyát 
megrugdálja, mikor a dák rövid koplyája elérte derekát! Úgy fordult le; 
mint egy búzával töltött súlyos zsák! Öccse hamar eszmélt, árulást kiáltván 
szembefordult a dákkal, akinek csak annyi ideje maradt, hogy a kardját 
előránthatta. Hedelényi Árpád azonban egy csapással kiverte kezéb ől a 
fegyvert, s arra készülődött, hogy egy újabbal a fejétől is megfossza a 
rémülten nyüszkölő  dákot, amikor ... most megbicsaklik kezemben a toll, 
s a ténta kanyargása saját büdösségében fetreng ő  kényóvá alakul. Hiszen 
leírni is förtelem, ami ezután történt! 

A Hadúr! A Hadúr hátba döfte őt! 
Jól •láttam: Hedelényi Árpád szembefordult vele, és döbbent csodál-

kozással meredt urára. De szája szegletében vércsík buggyant, miel őtt 
kimondhatta volna a legeslegutolsót átkai közül! 

A lovasok ekkor megmozdultak odaát, és keresztülcsörtettek a mez ősé-
gen. Nem jöttek egészen a t űzig, hanem úgy nyíllovésnyire attól újfent 
mozdulatlanná merevedtek. Halimán — nyeregkápájára támaszkodván —
ritkás' szakállát morzsolgatta; s olyféle tespeteg nyugalommal ült járom-
csontján, , amilyen csak az ópiumszívók •ösmérve lehet. Véle szemközt, 
kissé görnyedten .bár, de kell ő  eréllyel markolta véres vadászt őrét a 
Hadúr. 
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Azóta tizenhétszer vettem fest őszerszámokat a kezembe, hogy képpé 
tömörítsem e találkozás feszélydarabkáit. Eleinte hosszúra nyúlt arcok 
csapongtak vásznaimon, lángrovátokként hajladozván, mígnem beQeilled-
tek egytől egyig az időnélküliség mélyfekete red őibe. A rettegést ől, hogy 
ha rám nyitják kamrácskám ajtaját, kínos magyarázkodásnak nézek elibe, 
Halimán alakja nyálas vénemberré töpörödött. Lefittyed ő  ajkai, árkád-
mélységű  szemboltozata azé a koldusé volt, aki három rézgaras ellenében 
tisztára mosta a Hadúr tetemét. Kés őbb, az esztendők sokasodtával már 
együvé olvadt e két figura, s valahányszor újabb reménytelen kísérletet 
tettem a széjjelválasztásukat illet őleg, fejkalitkámban föloldódott a csön-
desség, s újfent küszködnöm kellett az ágropogással, a kengyelcsörrenéssel, 
fácánrikoltással, tulokb ődüléssel, patkódobogással, szekéreséréléssei, vágó- 
élek csattogásaival, szurok meg kénk ő  fortyogásával, lehanyatló k őfalak 
morajával, eltépett inak, erek percenéseivel, fa-vas illesztékek nyikorgásá-
val, vértek, pajzsok recsegéseivel, ég ő  fahasábok puffogásaival, elguruló 
pénzérmék csikamlós .muzsikájával, a kifolyó vér sustorgásával, a dögle-
gyek börrögéseivel, meg a lassan elpergő  homoszemcsék minden betölt ő  
zizegéseivel. 

Emiatt jócskán fogyasztottam a gondjaimra bízott. boritalból, miért 
is uram, Boksay gróf több ízben szigorúan megdorgált. Talán egyes-egyedül 
ő  kételkedett mesém igazában, s hiszem, hogy keser ű  elégtétellel olvasta 
volna ezen sorokat, ha a múlt tavaszon nem ragadja el a bukétaláz. Mint-
hogy reám ugyanez a sors vár, e kis papírtekercset arra a vászonra fogom 
akasztani, amelyiken a Hadúr arcmása a legkönnyebben fölismerhet ő . Itt 
Halimán sem egy szőrgumacon trónoló fekete folt, hanem némiképp em-
lékeztet arra a karvalyorrú emberkére, akit Thürizennek, az ördög ke-
gyencének neveztek Sánckerek ostromakor. Kettejük közé savószín pánt-
likák feszülnek, mintegy egymás felé kényszerítvén a kitárulkozó marok-
lemezeket. Ámde a dördülés, mellyel a Hadúr élete fonala megszakadt — 
mielőtt •a szövetség létrejöhetett volna —, csak irományomban lelhet ő  
föl. 

Merthogy dördülés következett ezután — hasonlatos a nyárégi zenge-
demekhez —, mely csak az ágbogakba térülvén illan el nyom és folytató-
lagosság nélkül. Aztán, mikor a szemeim legyűrték konok összezárulásukat, 
már csak a hitetleneket láttam, amint arabs paripák kantárját marko-
lásszák riadtan. A Hadúrnak nyoma veszett. Már-már viLlóragó fondorko-
dást gyanítottam, de akkor a dák Halimán elé lódította a kis Csereghyt. 

A fiú sápadt volt, és minden ízében reszketett, ám emelt f ővel állt a 
félelmetes hírű  pogány elő tt. 

„Elvisszük magunkkal — szólott ekkor Halimán. — A Vezír bizonyára 
kíváncsian tekint majd annak orcájára, aki végképp lefékezte a Lápvidéki 
Oroszlánt. De hiszem, hogy egyéb részei láttán undorodás borzongatná 
meg az Ő  nemes lelkét, ezért elegend ő  lesz, ha csak a fejét helyezzük a 
lábai elé." 

Posványszagú őszi ,éj jeken, amikor a szél rejtekutakon behatolva 
riongatja meg a fáklyalángot, még most is hallom néha a kis Csereghy orL 
détását. A dák hajánál fogva cipelte be a s űrűségbe, hogy elvégezze rajta 
a szörnyű  szertartást. Csereghy verg ődött, erőlködött, mert bár nem értette 
a pogány fattyak nyelvét, sejthette, mi készül ellene; a kesely űköröm szo-
rítás ellenében azonban mit sem ért mindez. 

Engem bénasággal lepett meg az Úr, majd mikor a visszatér ő  pogány 
kezében észrevettem a fölpúposodó lőportartó iszákot; elalélásba segített 
át. Elmém imígyen mentesült a megpattanás kínjaitól, de az álom, ame-
lyet szendergésemben tapasztaltam, semmire sem hozott enyhülést. 

Mintha a tisztás közepén álltam volna, azon a helyen, ahol az imént 
lópaták döngölték le a füvet. A hitetleneknek azonban hírét se vettem; 
bizonyára kívül rekedtek álmom vonulatán. Markom kemény tárggyal vias-
kodott; szúró-, vágószerszám-féleséggel, amelyre vöröses nyálka tapadt, és 
erőnek erejével húzta, cibálta karomat el őrefelé a földre. Odalent, egy 
hasmánt heverő  test fehérlett. A Hadúr! Hátán alig észrevehet ő  .tépés frics- 
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kázta meg köpenye simulását, nevetséges kicsiny -  sebesülés, ám a bel őle 
szerteáramló csardogának valamiképpen nyoma veszett! Tudomásom volt 
róla, hogy akit az Úr el akar veszejteni, abban megrekeszti a vér folyását, 
de a bódulat másféle okoskodást irányalt elmémnek: óvatosan megfordí-
tottam a testet, s láttam, hogy csúfondáros pusztulás vár rá. Lélegzése 
akadozott, lelkét is csak szorosan összezáródó fogai tartották meg benne, 
álmodásomnak tehát villanásnyi időre teret kellett váltania; láttam, amint 
e testet három férfi, Bácsh, Zembrény és Leopold báró hollók prédájául 
vetik, miként cselekedték azt a szomorú emlék ű  Bukovi Györggyel, mert 
egyezkedni próbált a borotváltfej űekkel. Láttam kaján vigyorukat, • hiszen 
a dicsőség ezzel reájuk maradt, s élhettek vele mindaddig, míg az örökkön 
való változások valamelyikében az ő  tetemük is dögmadarak elé nem 
került. És láttam, hogy az Udvarban örömkönnyeket hullatnak azok, akik 
nevét eddig félelemt ől rekedten suttogták, de láttam a Szultánt is sörbe-
tes révületében, és megértettem, hogy az álom ellenvetülete minden em-
beri gyarlóságnak. Folyása tehát független az akarattól, vagy ha úgy tet-
szik, kívánalom szerint alakítható. Fogtalp tehát ama vészes terh ű  fegy-
vert, mely Hedellényi Árpád bordái között csapott nyitott, és széles hasa-
dékot vágtam véle a Hadúr bal combján. Olyat, mint a b őszen támadó 
kan ejt a túlságosan is ;  merész vadászon. A vérömleny nyomban vö-
rösre festette egész lábszárát, ám a földre már nem jutott bel őle. Amint 
pihegése megakadt, megszemléltem hátsebét is, s mivel a roncsolást cse-
kélynek találtam, agyaggal gondosan eligazítottam a környékét. Aztán há-
tamra vettem, ésalkonyatig bolyongtam véle a lápvidéken. Mikor az al-
konyi vörösség széjjelcsordult a folyóágy fölött, megleltem végre a Sánc-
kereket Bükkösddel összeköt ő  utat, és ismerős parasztokkal találkozván 
észrevettem, hogy már nem álmodok. 

A testet kordéra helyeztük, úgy vittük be Sánckerekre. Már várt 
bennünket az alaposan megfogyatkozott vadásztársaság. Hiányzott Bácsh, 
Csereghy, a Hedelényiek, és többen is a talján kíséretéb ől. Vitéz KőfaQvy 
mondta el, hogy Leopold báró reáakadt az erdőségben kujtorgó ellenekre, 
akik megölték Báčshot, a Hedelényieket, Csereghynek — ki tudja, mi 
okból — fejét vették, Zembrényt meg fogolyként hurcolták magukkal. Ti-
zenketten . voltak, és óvatosságból háromas csoportokban bujkáltak. De 
így sem kerülhették el sorsúkat. Csak. kett őnek sikerült elmenekülnie, a 
közelgő  sötétedés miatt. 

A Hadúr lábsebét többen i's megvizsgálták, közöttük gróf ,Boksay is, 
de szót egyikük sem szólott. 	• . 

Harmadnapra rá — végakaratának megfelel ően —; :a Harkály szige-
ten temettük el. 

Ám ez már a .siratóénekek strófáiban is írva vagyon ... 

Segítsen minket az Úr a feledésben! 

JEGYZETEK 

Csörnökiesség = fölkapaszkodási hajlam 
Vizsmákolás = vidám társasági hangulat során keletkezett sokszín ű  lárma 
Pélingáll = nehéz súllyal terhel (pléh ingváll, azaz a páncéling zóból) 
Instullencia = ártó szándék 
Porzsít = porhanyósít, lebont 
Bukétaláz = mocsárláz 
Villórágó = vérszívó mocsári szörnyeteg 
Torzsagyökér = szarvasgomba 
Humadék = avar kúpokból álló egyenetlen földfels zín 
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SZATHMÁRI ISTVÁN  

VALLOMÁS 

Hóvirággal tarkfitattaxn a zúbbonyimat, hogy ne legyen olyan egyhángú 
és érdes; görög tömjént hozzattam, apró, kerek; könny ű  szenekkel, hogy 
elűzzem ákadékos, fárasztó 'és kukacos gondolataimat. Spalettáimat pi-
rosra festettem, hogy sohase legyen sötét idebenn. A China towenban 
vett finom bambuszhárfám méltóságteljesen lóg a szoba közepén, meg-
megnesszenrve .a_ legkisebb légmozgásra is. Halvány szín ű  porok víbrál-
nak a levegőben, - gyenge sávokat hagyott maga után a fény. Esthajnal 
— gondoltam —, esthajnal van odakinn a folyók mentén is, a • partok 
seszínű  homokján, a loccsanó -  hullámok csöppjeiben. És a gyöngyöző  
lelkünk bugyraiban is. Mit csináljak, ha engem az út érdekel,. az utak 
talptörő  érce, a vágták nyomai? Az ösvényeik suta léte, a különös szó 
és állomás. A más levegő , másmilyen šzorítás; hamis számomra az 
ismert, az otthoni. Ezért vannak a vázáim távoli .csillámokból, a falaimon 
ezért a sokféle idegen kacat, és por: vörös, sárga, fekete és hamuszín. 
Ezért, mert átmeneti vagyok még' saját ,szobáimban is. 

És ha néha mozdulatlanságra ítéltetem, mint most is a növekv ő  
est 'bársonyában, hosszú ujjaimmal idegen testeket és szilánkokat ta-
pintok ki, füleimmel távoli csobbanásokat • hallok. Utazom ilyenkor is a 
lelkel útjain. Karavánszerájok pálmáit' érzem, rostos levelek az ínemen. 
Ülök a szobámban tömjénfüsttel takarózva és halvány szín ű  füvekkel, 
Messzi, távoli Szavakkal' barátkozom. Látom az olajzöld eget, a sivatag 
közepén megálló tarka autóbuszt, a homokba taposott élettelen erét, 
amelyen az ember és a. két asszony tevesz őr : táskáikkal nyomulnak' vala-
merré. Látom a bőrből, szőrből összetákolt ablak nélküli kalibát, ,a húllá-
anos pléhtető  tompa fényét, és 'benn a sz őttessel átdobott ágyat, ahol az 
asszonyok egymás tenyeréb ől isszák a vizet, majd egymás szemét kí-
vánva . keresik aszottbarna férjük még él ő  pontjait.. A bajusz, a férj 
csombókos, magyaros bajusza sötétlik kés őbb a laza fényben, közben 
a homokszemek táncolását hallgatja a két n ő , kitárt lábakkal, ott, ahol 
az ablaknak kellene lennie éppen. És Igyereik nincs és nem is *lesz, csak 
a női kezek billentik félre a mennyezetr ől lehulló függönyt, hogy utána 
egymás cambjain figyeljék annak ritkás szövését. 

A busz pedig nyitott ablakokkal kísértetiesen süvít a fehér éjsza-
kában. 

És magamat is látom a most már matt bádogdobozban, a hátsó 
ülésen, hogy a kecskék és birkák zajában oldalt nézek, a d űnéken túlra 
és ismerősöket keresek odaátról. Constantinban fehér darazsakat látok, 
amint az ókori város pilléreit kerülgetik, a folyómederben k ővé vált a 
víz és barna lepedőket húznak a teraszok fölé az emberek. A következ ő  
állomáson törpegyerek száll fel, kezében ókori m űvészetekről szóló könyv, 
és ruhája illata tömjént áraszt, olyat, amilyet most érzek, ami most is 
körülöttem van. 

Később mindenki a gandolatairval alszik, csak az a két n ő  nem pi-
hen a kihűlt bádogtető  alatt, és á fiú ujjai is lapoznak, dolgoznak, fut-
kosnak az oldalak között, tapintanak és éreznek és titkot keresnek, fe-
lelietet arra, hogy melyik ősének .a vétke nyílt ki benne szemérmetlenül, 
vert .gyökeret apró kis testében. Elszakadt . pálmarostokat látok, letört 
ágakat, majd nagy halászhálókat, hogy lebegteti őket a 'szél, majd fod-
ros tengert, körkörös hullámokat. Sárga vitorlák, feszes csónakok. Anaba 
csöndje az én csöndem is. 

Szitál a reggel, mikor a cserjék mellett házak bukkannak fel, majd 
szurok- és be.tomfoltoik vezetnek bennünket a poros térre., Leszáll a még 
előbb mellém telepedett feketeborostás arab, savós szeme más után 'néz 
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és tapogat, szállok én is és indulok a  tenger irányáb'.. i Víz seppékkél 
találkozom, arcom harmatban ;  fürdik, ésarra gondolok, vajon hogyan 
látom ezt majd, milyennek érzem a szél járását, ha otthon, eszthajnal-
tájban erre gondolok. Es valóban, a cseppek kékjét csak most látom, 
finom kis csipkealakjukat csak most tapintom ki. És érzem azt is, ami 
akkor nem lehetett az enyém: a hátam mögött, vagymellettem száradó 
gubancos háló sós illatát, a nap csillámait a gazdag sz őlőfürtökön, az 
agyagkunyhó másságát lakói melegében. 

De hiába emelem tekintetem halvány selymeire,' hiába fordulok 
kedvenc könyveim irányába, jobban látok, érzek mindent, ment valaha, 
mint akkor: és azon csillagok fényét is csak most érzem igazán sülni 
a bőrömön, a ,ku'szikusz íze is csak most ér el .hozzám, itt lámpásaim 
társaságában. .És csak inast tudatosodik bennem 'a csigolyákig ható fáj-
dalom és reriiénytelenség is, amely évekkel ezel őtt vett hatalmába a 
műtőasztalon, mikor térdemet ónmási, fényes ollóikkal vágták fel és az 
ájulás határán; karácsonyi csillagszórókat kértem, akartam eltorzult 
arccal. 

Mégis, az út mindennek ellenére újra kezdődik, még a fehér csend 
zománcos., szobájában is,, és ki tudja, talán az ott tevékenyked ők hozzá-
járulásávaT. És hiába ébredek másnap csuromvizesen, fert őtlenítvé, sárga 
szemekkel, rémült szívvel a ,mellemben, én már akkor valahol pénzt vál-
toik és cserélek, .mangót veszek és új szavakat kóstolgatok. F űszerekét 
teszek el télire és hajók menetrendjeiít gyürkélexri a' kezemben. Pireusz 
utcáit járom, kilométeres söntések mellé telepszem és egy másik útra 
gondolok. Majd a hatalmas hajókat bámulom. Sirályszívem lenne? fehér 
szárnyam. és apró karmain? Apró, futkosó szemem: éhes, kopogó, fekete 

.bogyó? 
Déloszan egy hatalmas ősrégi kőkádban fekúdtünk, pőre bőrünk 

síkosan villogott, hullámok zúdultak ránk, jött a tenger, sirályszárnyunkra 
tört és in.i a kősziklák, az év nélkülli, a mindig volt kövek tömegének 
titkaival a szívünkben, tollainkat számolgattuk, játszottunk és képzel őd-
tünk, érdekes történeteket sugdostunk egymás fülébe, miközben zúdult 
a tenger, ütött, csapott, só áhítatta lelkünkre, .testünkre, mindenünkre, 
amink •csak volt, amink csak lehetett, ami csak a miénk: a seszín ű  kövek, 
kavicsok és a hab, a :tenger gyümolcse, édes leánya és 'az újra és újra 
pezsdülő  vérünk a víz alatt: 

Napokig barangoltunk a sziklás völgyekben, valamire keresve a vá-
laszt, majd egy ködös délelőttön bánkára szálltunk és egymás szemébe 
néztünk. Füst száll fel a kéményb ől mattá varázsolva mindent, valahogy 
elmorzsolódunk, elcsúszunk valahova, mintha pára lennénk a lecsapódás 
lehetősége nélkül, mintha szél cibálná a lelkünk és nincs árboc és• er ős 
kéz, és hágcsó és kosár. Oldalt pillantva tűnik fel a part, és immár mi 
lettünk a sziget, a k őkád, az idő  nélküli kövek anyaga. Rajtunk törik 
meg a hullám és szóródik ezernyi irányba. Bennünk oldódik az id ő  seb-
helyeket hagyva maga után. 

De a part még távol van, úgy rémlik, napokba telik, ;míg elérjük; 
távol van szobám alkonya is, a tömjénillat hamuba fullt, a leveg ő  
telített. • 

Sodródunk valahogy • örvényeink irányába: igy vagyok én is, ezért 
nem kell az itteni, itt a legerősebb a vonzás, a húzás. Itt a legkeményebb 
a por. 
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HÁSZ RÓBERT 

KÖTÉLTÁNCOS 

Két fa. 
(Egy elkapott pillianat.) 
Földbe vájó 
kivénhedt gyökerek kopasz 
lombokat szülnek. . 
Fáradt ágak görcsbe rántva 
őriznek 
egy marék sötétséget, 
nem másnak 
szakítva, tépve a teret, 
a két fa 
remegve f esiíti köztük 
a kötelet. 	• 

Lépnem kell. 
Ajándék minden elkapott 
perc; nevess! 
Úgy a szép. Pedig 
velem vacogsz könnyet néha; 
lentről 
bilincsek csörögnek sírva, 
f élsz te is. 
Fekete gyász a mély, lenn 
kenyeret 
ordít gyomorból az ész, és 
fönn 
boldogok a lelki szegények. 

Fent és lent 
most valahogy oly közel, 
inkább bennem 
olvad ösšze minden, két 
szomorú világ. 
Lépnem kell. El innen. 
Tovább. 

CSILLA/GHULLÁS 

Csak néhány elveszett szó 
— nem' sok — 
kéz a kézben sír vissza 
néha; egy 
béna csonka hang, ugye 
te is hallod? 

Nem érzem, 
hova készülsi. Gyenge vigasz, 
hogy nem is fáj. 

Kopognak a másodpercek. 
Nyögve billen 
'vérbő  múlttá a jelen 
itt; 
hol a fűből jéghegyek n őnek 
mindörökre, 
egy tavasz 
és két halál, 
mind, ' mind engem illet. • 

Nyomorog a ,test, 
fázik és magányos. 

Este van. 
Vakság van, csend 
a kripták alatt. 
Oldalára fordul a halál, 
félek. 
Undorító a reggel. 
Talán mégiscsak fáj. 
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.KÉZFOGÁ S OK  

GROZDANA OL UJI C 

MADARAK FÖLDJE 

„ .. mint az ég és a föld között elveszett sirály" 
(Tu Fu, Kína, VII. század) 

Egy nyolcemeletes ház padlásszobájában lakom és onnan figyelem a vi-
lágot, sohasem elévén. tisztában azzal, vajon a látottakhoz nem adok-e 
hozzá, nem hagyok-e ki valamit bel őle. Ez olyannyira zavaró, hogy már-
már őrjítő. Például a lovas bronzszobor alattam a téren. Vajon ő  vág-
tatott-e az esős éjszakán át, avagy csak nékem t űnt úgy, mivel napkelte 
előtt, amikor kitekintettem az ablakon, nedves volt a ló farhámja. Az 
esőtőle, harmiattól vagy talán a verejtékt ől? Naplómban tanúskodik a 
jegzet: „a verejtékt ől". Ám legyen! Ha úgy. hittem, ha hiszem, akkor úgy 
van, és mit érdekel engem a valóság, amennyiben eltér ő ?! 

Nyakkendőmet kötve az ablak üvegén nézem magamat, mivel nincs 
tükröm. Utána fülelem a bal oldali szomszédot, kissé csodálkozva izga-
tott rohangálásán szobája falai között, ami inkáb ketrecbe zárt vad-
állat járkálására emlékeztet. Napnyugta el őtt rendszerint így van vele. 
Később megnyugszik, lefekszik és olvas, gyakran fennhangon azokat a 
mondátokat, amelyek megindítják. Napkelte" el őtt eloltja lámpáját, el-
dobja könyvét és álomba bújik, kényelmetlenül fészkelődve, 'mintha szűk 
lenne néki az álom bőre. 

Én az alvással úgy vagyok, mint az úszó az átlatszó, sós vízbe 
ugrással. Átengedem magam gondolkodás. nélkül, aztán feljegyzem mind-
azt, ami történt, amíg aludtam, emlékezve mindarra, ami lényeges volt 
vagy nekem annak tűnt. 

Múlt év augusztus tizenegyedikén például, ez egy város külnegyede 
volt, ahol a holdra nézve veszettül ugattak a kutyák. — Ez a holdvilág 
miatt van — mondtam magamnak, folytatva utamat valami cél felé, 
melyet kitűztem magam elé,azon csodálkozva, hogy :még mindig nem 
tudom, mi is az a cél. — Majd elválik a végén - nyugtattam magamat 
—, sohasem kell elsietni, a következtetést. 

Feszült izmaival testem egyenletesen haladt, nem sietve, megállás 
nélkül mindaddig, amíg meg nem mutatkozott az utca vége, amely egy 
kukoricásba kanyarodott. Az éles kukoricaszár az arcomat . csapdosta, 
amint a barázdába léptem, sietve, mintha a ikukoricás végén valaki várna 
rám. — Majd elválik — suttogtam, de még nem is sejtve, ,mii is az, ami 
majd elválik, azt sem, miért törtetek a kukoricáson át. — EZ csak álom 
— villant át az agyamon, meglépődve azon, hogy tudatában vagyok 
annak, hogy mindezt álmodom. Ekkor egy kiáltással beiebotlottam egy 
nő  testébe, aki a fa alatt feküdt a kukoricás közepén. 

Túl sokáig vártam rád! — szólt hozzám. — Nem siethettél job-
ban? 

Siettem! — Ujjaimmal az éles kukoricaszár okozta karcolásokat 
tapintott am az arcomon és homlokámon. — Hát nem látod, hogy véres az 
arcom? 

. — Látom — válaszolta. A nő  teste az enyémmel szemben és én nem 
nézve láttam ritmusban emelked ő  mellein. — Látom és kedvemre va.n, 

• 
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hogy így van! A mi ünnepünkre te el őbb hoztad meg az áldozatot — 
mondta, és széttárva köpenyét, felkínálta magát nekem, mint ahogyan 
vándort kínálnak vízzel. 

Felébredteim sajnálva, de egyúttal örvendve, hogy mindez csak álom 
volt. Ebben az álomban ő teljesen és maradéktalanul adta magát, alku 
és hazug szavak nélkül, és én boldog voltam. Nappal aligha van okom 
arra, hogy boldognak érezzem magam, mivel az irodai munka nem va-
lami irigylésre méltó hivatás. Ha az iroda és a lakás közötti úton nem 
lenne egy megszürkült kis park, hozzám nem jutnának el még az évsza-
kok jelentései sem, a szerelmesek forró suttogása. 

A Ikülvil.ágtól engem száznegyvenhat lépcs ő  választ el, és aligha van 
nő , aki rászánná magát ilyen megerőltetésre azért, hogy felkínálja gyen-
gédségét. Ezért szeretem inkább az es őt és a tótágast álló emeletes há-
zakat a járda sötét tenyerén, sárgán lángoló ablakaikkal az alacsony ég 
•alatt. Ránehezednek a háztet őkre és a lombokra, s a lányokban és macs-
kákban azt a vágyat keltik, hogy menhelyet keressenek, még ha az utca 
és a menhely között megannyi lépcs őt kell is járniuk. 

Az éjjel esett az es ő . Az éjjel jött egy nő . Igyekezett leplezni el őt-
tem, mennyire reszket kopott kabátjában. Persze, nem vettem észre. A 
nő  királynő  bármi legyen is rajta vagy körülötte. A n ő  királynő , mert 
csak általa jutunk egyetlen földi, királyságunkhoz. Hiába is akarná bárki 
bizonygatni a fordítottját. 

Az én királynőmnek dagadt kékes volt az arca, lábai ércsomósak, 
de én nem bántam. Neki volt ereje, hogy .száznegyvenhat lépcs őt meg-
járva elhozza gyengédségét, míg künn az es ő  vékony ujjaival dobolt 
az ablakon meg a bronz ló farhámján; a felemelt patkók a város felett 
szerettek volna repülni és elvinni lovasukat valami szelíd tenger partjaira, 
amely mögött a madarak földje terül, amennyiben létezik az :a föld, 
melyet tizenhét év előtt álmodtam meg egy éjszaka. Utána napokig szám-
ban éreztem ennek az álomnak az ízét, szemhéjaim mögött csodálatos, 
beszélő  színeit. 

Miért is emlékszem erre most? Daruk voltak-e, gémek vagy gólyák? 
Talán flamingók? A megálmodott valami teljesen más lenne-e mindent ől, 
ami a természetben van? Madarak, szemükben és tollukban az utazás 
szelével ... ez, ,egy másik, egy másféle élet fénye-e? Vagy talán isme-
retlen világ távoli illata? 

Mélyen kihajoltam az ablakon és szédülést éreztem, amit a mély-
ségbe nézés idézett el ő  a györnramban, tarkámeban.. Elmosolyodtam. Gyor-
sított esés :a nyolcadik emeletr ől! Aligha maradna belőlem egy folt is. 
Az esőcseppekkel bélelt hideg, éjjeli levegő  simogatta arcomat, nyaka-
mat,. minit valaki nyugtató keze. 

Az én királynőm a párnát ölelve feküdt, arcán gyámoltalan, gyer-
meki kifejezéssel, engem figyelve. 

— Mire gondolsz? — kérdezte. 
Semmire! Az eső t hallgatom! 

Testemben, füleimben, véremben hangtalan es ők patakjai ömlöttek, 
míg a város felett élénk sáfrányszínben nyílott az ég. Nyugodt voltam, 
félig bénult a váratlan boldags:ágtól, amely a torkomat szárította, szája-
mat tűzzel telítette, amíg ott lenn a mélyben sz űkölt a bronzparipa, 
lovasa sarkantyúi alatt. 

Most az eső  járja a várost ... — suttogtam, sejtve, hogy nyu-
galmam mögött ott áll a királyn ő, érett ajkával b őröm minden részecs-
kéjén, és nem az es ő  az, ami ereimben patakszik, de az ő  teste ringása 
alattam, amely — mint hajó a háborgó tengeren — nem talál kiköt őre 
mindaddig, amíg a véren ,átáramlik a  madárszárnyak csattogása. A tá-
volban, a háztet ők felett, a város felett a madarak földje várt rám, 
jártam ott, járok, itt vagyok! Hálával léptem Božanához és megcsókolva 
vállát, suttogtam: 
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Megérkeztünk, királynő ! Gyönyörű  volt az utazás! — átöleltem, 
magamhoz emelteim, ujjaim alatt érezve sovány bordáit és egy hevesen 
lüktető  eret. 

Bolond vagy! — mondta halkan. 
Királynőm, szegénykém mosolygott, hogy elrejtse el őlem félelmét. 

Valóban bolond vagy! Mondta-e ezt már valaki neked? — kér-
dezte elhúzva a szót, ijedt pillantásával a kijáratot fürkészve. — Biztos 
hogy mondta! 

Mit, királynő? — kérdeztem, mélyen a szemébe nézve. — Né-
ked talán nem tetszik a királyság, melybe eljutottunk? — Vállat vonva 
mosolyogtam. Persze, nem értette. 

Nem hallotta a madarak suhogását, erein nem doboltak :az es ő  té-
bolyult ujjai; királynő  volt a királyságban, melyet nekem ajándékozott 
anélkül, hogy tudta volna, Meleg, puha teste olyan volt mellettem, mint 
egy utazásra hívás. Tekintete réveteg. 

Az eső  macskamancsán lopakodott a háztet őkön, míg az éjszakában, 
fekete füstgomolykézit a sáfrányszín ű  égaljon ügetett a bronzlovas. 

Hol voltam vajon? Hol vagyok most? 
A nyitott ablakon át hallatszott, amint valaki valakinek az istenét 

szidta, utána fékezés csikorgása és valakinek a ,sikolya. 
Nyilván ébredezett a város. 

SÁDE Jelena fordítása 
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ÖR ÖKSÉ G  

RÓNAY LÁSZLÓ 

AZ ELTŰNT PILLANAT NYOMÁBAN 
ÖTVEN ÉVE HUNYT EL JUHÁSZ GYULA 

1904-ben a lelkes, nagy levelez ő, Kosztolányi Dezs ő  részletesen kifejtette 
Juhász Gyulának, miben látja az előző  és mostani korszak 'küllönbségét. 
Elődeik Kisfaludy Károly,. Jókai és Kemény Zsigmond olvasásán n őttek 
fel, míg ók „Ibsenb ől, Nietzschéből, Spencer Herbertből" szívták fül „a 
szellemi kiképzéshez szükséges talaj-táplálékot". Ez a jellemzés, az öntu-
datos, külldetéses különbözni vágyás Juhász Gyulára éppoly jellemez ő  volt, 
mint Kosztopányira. Nietzschéről ő  is •„stúdiumot" akart végezni, mint 
Babitsnak írta ez év decemberében, s egyik korai versében „útmutatójá-
nak" nevezte: 

Magányos úton a magasba törve 
Köszöntelek, termékeny álmodó. 
Bohócsipkáját dobja rád a törpe 
S vakon ugráljon az örök gödörbe: 
Nekem Te vagy az útmutató! 

(Nietzsche) 

Rendkívül izgalmas kérdés, vajon ez a nemzedék mit élt át, mit 
hasonított a magáévá Nietzschéből. A 'kultúra hanyatlásának keser ű  láto-
mását-e, mely annyira hatottá kövétkez ő  generációk bibliaírójára, Speng-
lerne? Vagy az ember felszabadítóját ünnepelték-e benne, aki megfogal-
mazta Isten halálának látomását? Netán az „úri morál" hirdet őjét? Ezek 
az akkor forradalLmian újnak érzett gondolátok nyilván hatottak rájuk, 
de legalább ennyire fontosnak érezhették Nietzschének azt a m űvelődés-
kritikai gondolatát, amelyben a kultúrateremt ő  tényezők feszültsége fo-
galmazódott meg, hiszen a „fels őbb rendű  ember"-ben, aki gőgösen elveti 
a tömegek hódolatát, önmaguk költ ői törekvéseinek egyik legfontosabb 
előképére ismerhettek. 

Nietzschének kétségtelenül nagy és fontos érdeme volt, hogy a gon-
dolkodás formáit jelenidejílvé tette, hogy korának kultúrájára, annak 
Wagnerrel tetőző  hanyatlásárafokozottéberséggel irányította a figyelmet. 

 fiatal Juhász Gyulában kezdettől élt a nietzschei kettősség: elmúlt korok-
ban éppúgy kereste a saját alkati rokánáit, mint azokat az eszményeket, 
melyek segíthetik jellerieatértelmezésében:` Amikor Babitsnak arról írt, 
hogy „Poussin, Raffael és Rubens világában él", nyilván nemcsak képz ő-
művészeti vonzódását, a színek iránt érzett különös affinitását 'akarta 
érzékeltetni. Poussinben, ugyanis alighanem a borongó meditáció - művé-
szét kereste, tisztelte, benne a maga költői látásmódjának előhírnökét 
kereste. Amikor nyomatékkal' említette, hogy RuSkin al foglalkozik, megint 
csak olyan magatartásforma id őszerűségére érzett rá, amely a múltból a 
jelen felé irányul, s abban bizakodik, hogy a m űvészet reménységet adhat 
az ipari kultúrától megrontott ember számara. 

A merengő , elmélkedő , tétova életérzéseket megszólaltató Juhász-ver-
seket Kosztolányi is igen nagyra értékelte. Levelezésükben többször is 
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szó esik Juhász Gyula egyik korai költeményér ől, Az álóévirágról (Áloé), 
meny az előbb említett művészettörténeti tanulmányok versben való le= 
csapódásának is dokumentuma: 

A kert ölén sötétlik, mint a bánat 
Az álóé, a száz évben nyitó, 
Rejtelmesen csobog a kerti tó, 
Tükrén az els ő  csillag fénye bágyad. 

Sötét, magas apáca árnya lebben, 
Az angelusztól megcsendül a táj, 
A jázminoknak dús illata fáj, 
Porladó álmok nyílnak ki a kertben. 

S a bús klarissza ráboruló éjben 
Elmélázgat az álóélevélen, 	- 
Melynek virágát látta még a gyermek. 

S mely egykor — ó de néki soha, soha! — 
Szirmát is bontja, illatát is ontja 
Jövendő  ifjúságnak, szerelemnek. 

A fiatal Juhász Gyulánál kétféle ihlettípus jelenléte figyelhet ő  meg, 
ezek váltogatásával kelt feszültséget. Melankolikus és töpreng ő  verseket — 
nyilván ezek álltak közelebb személyiségéhez — • nietzschei 'megiihletetts•é-
gűek követnek, s Kosztalányi jó érzékét mutatja, hogy ez utóbbiakat nem 
érezte olyan sodró erej űnek. A maga -  előképeit a világirodalomban is 
makacsul keres ő  Juhász, aki a műfordításban csak „vendég" volt, ezen a ki-
meríthetetlenül gazdag területen is meglelte költ ői mintáit; s mindkét típus 
képviselőitől beleérzéssel, a kor színvonalán és ízlésének megfelel ően tol-
mácsolt műveket. Igy került egymás mellé ekkor kelt fordításaiban Her-
mann Hessének A magányról írt költeménye és Nietzsche Csillagtörvénye. 
Saját lelkialkatához, költészetének ekkori szemléletességéhez hasonítva, 
magyarította Rilke Vigíliáját, amelynek képvilága és hangulata sok rokon 
vonást mutat ekkor írt saját verseiével: 

• 
Már alszik a tarolt mez ő , 
Álmát magam virrasztom, 
Bíbor vitorláit az est 
Bevonta már a parton. 

Álomlelk ű  vigília! 
Most jár az éj. a réten, 
A hózd ezüst lilioma 
Virágzik kezében! 

Rilkéhez persze nemcsak az érzés és •a képvilág rokarisága kötötté, 
hanem az a kölcsönös vonzódásuk is, mely mindkettejüket Rodinhez kö-
tötte. Juhász Gyula 1905-ben írta Babitsnak: „Ezennel bejelentem, hogy 
modern elbeszélő  leszek, vagy — szobrász. Rodin, Rbdin és Klinger az ide-
áljaim." A „buta kőből", hogy szemléletes kifejezését idézzük, a m űvész 
képés hálhatatlan alakot teremteni; szinte a néz ő  szeme láttára gy őzedel-
naeskedik az alkotó szellem a hált anyagon. Rilkéb ől új ideált szabadított 
föl Rodinnel való megismerkedése, s Juhász Gyula költészetét seari hágyta 
érintetlenül a földtől szinte elszakadó ember látona;ását kifejez ő  nagy Szob-
rász' világa. Némi -  rokonság mutatkozik Juhász Gyula és Rilké költ ői 
világában abban á vonatkozásban is, hogy mindketten különösen vonzódtak 
— legalábbis lírai fejlődésük egy bizonyos szakaszában — az őszhöz ;  az 
elmúlás, a halálra való nyitottság évszakához. Míg azonban Rilkét a 
természet lassú enyészése arra inti, hogy „Valaki ... szelíden tartja kezé-
ben e vad zuhanást" (Képes Géza fordítása), Juhász Gyula őszi tája inkább 
egyetlen hangulat színvariációiból épül - .fel, önnön esendőségét stillizálja 
a hervadó tájban. 
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Kétségtelenül, Juhász Gyula kezdeti kísérleteit leger ősebben mégis 
a ,Nietzsche-hatás jellemzi. Költészetében nyomon követhetjük a görögös 
ihletést, s ha van is némi szerepjáték abban, ahogy magát Apollómnak 
nevezi s lelkében dionüszoszi nyomok után kutat, a hősiesség ideállá 
avatása, a különbözés és kiemelkedés vágya alighanem legbens őbb költői 
természetéből fakadt. Egyénisége, szomorúságra és elmúlásra hangolt bi-
zonytalan bels ő  természete, s ez a hősi alapállás, mely egy biztonságosabb 
és boldogabb jövendő  felé irányul, olyan poétikai ellentéteket alakított 
ki lírájában, mely e különben is korán ér ő  lirikust nemzedéke legígérete-
sebb tehetségei közé emelte. Akárcsak társaira, rá is er ősen hatott Ady 
szimbolikus látása, s ezt a hatást kétségtelenül er ősítette világirodalmi 
orientációja. A szimbolizmus ihletése felé mutat az aránylag korai Megy 
a hajó, amelynek azonban valóságos élményi háttere van, s a vers szim-
bolikus terét a józan hétköznapi realitásokhoz köti a ,kivándorlások akkori 
hulláma: 

Mennek, sietnek. A bihari róna, 
Kúnság, Bánság pusztája elmaradt. 
Nem tart velük, csak egy rög és egy nóta, 
Mindent beföd a szürke alkonyat! 
Az égnek pásztortüzei lobognak, 
Aranymez őknek délibábja int, 
S a fáradt, béna, néma magyaroknak 
Egy új világ harsogja dalait! 

1906 őszén már sokszorosan megélve és :megverselve a Rómából 
messzi vidékre űzött Ovidius siralmait, így írt Babitsnak: „Addig beszél-
tem, írtam, prédikáltam, ordítoztam egyéniségről, sőt Egyéniségről, hogy 
végre magamnak semmi sem maradt e borból." A messzi magányban 
élő  linikus Meghatározó élményei az álmok és látomások, a „lidércek" és 
kísértetek lesznek. Álmai szárnyán repülhet a szegedi Tisza-partra, s bár 
„goromba szavával" fölriasztja az élet, lelke mélyér ől azért felzúgnak a 
régi harangok (Verseim elébe). Az Üi melódiákban így foglalja össze 
azokat a jegyeket, melyeket ekkori költészetére 'érvényeseknek érzett: 

Az alkonyat volt mindig a világom. 
Nem rőt tüzével a tet őkön égve, 
Csak ha nagy árnya jár az árva tájon. 

Az alkonyat: a csönd, a bú, a béke. 
Az alkonyat: a vigasz és a balzsam. 
Az enyhé árny kegyetlen napt űzésre. 

Megsokasodnak ezek az alkonyati versek, s azok is, melyekben egy-egy 
lemondó, elégikus élethelyzetbe éli bele magát. Sámson lesz a versben (Sám-
son dala), akinek „örökös homály száll szemére". Horatiusi emlékeket él 
újra, távol a világ zajától, s szeretné magával elhitetni, hogy valóban boldog, 
nem zavarja a forum tülekedése (Beatus ille). 'De amikor „a pirosszem ű ' 
szörny"-ről, Budapestről írt verset, érezni a megjelenítés színpompájában 
a vágyódást és a nosztalgiát, melyet e magát kivertnek érz ő  költő  „a nagy, 
gyönyörű  dáma" iránt táplált sebzett szívében. 

. Tulajdonképpen szívszorító, hogymiközben barátai és nemzedéktársai 
egyre közelebb kerültek dédelgetett vágyaik megvalósításához, a f ővárosi 
irodalmi élet meghódításához, Juhász Gyula már a 'magányosan megélt, bé-
kéltető  halált foglalta versébe (Vita somnium breve), s a mámor feledtető  
álmai révén igyekezett kiszakadni a világból (A csavargó dala), s az 'újra 
meg Újra felidézett „semmi" bűvöletében, kínzó érzésével viaskodva mondott 
búcsút hajdani reményeinek: 

Zaratusztra ormok, 
Nem kelletek már, 
Ólmos gondot hordok, 
Mindig velem jár. 
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Nem von már a tet ő, 
Jobb lenne pihenni, 
Gyűlik ráncra redő, 
Jobb volna a semmi! 

(Szép csöndesen) 

Az álmok, sejtelmek újra meger ősítették kezdettől fogva jellemző  kép-
zőművészeti ihletését, melyet korai verseinek pazar színb ősége is sejtetett. A 
festő  képes arra, hogy széppé tegye a rútat, mint err ől a mesterének neve-
zett Meuniernek írt, Gauguin példája pedig arra ösztönözte, hogy legalább 
a képzelete meghosszabbításával jusson el „vágyai ligeté"-be (Primitiva). 
Az :a „súlyos idegzavar", melynek átszenvedésér ől egyik levelében írt, arra 
késztette, hogy sokat írjon, sokféle m űfajban próbálkozzék. Színház, próza, 
dráma, daljátékszöveg, bírálat — mintha azt jelezné e tekintélyes névsor, 
hogy végleg túléltette magát a számkivetettség érzésén, s valóban: Nagyvá-
radon ihlető  közegre lelt, ahol teljesebben fejthette ki tehetségét. Arra 
is jut energiáiból, hogy a Holnap-antológiát szervezze, s Babitsot noszo-
gassa, küldjön újabb verseiből a Nyugatnak, .hiszen .Osvát melegen érdek-
lődik iránta. Némi keserűséggel vehette utóbb tudomásul, hogy a nyilvá-
nosságot ugyanvasak nem kedvelő  Babits hamarosan „a Nyugat prima-
donnája" lett, míg ő  nem tudott megszabadulni „kusza ■gond';jaitál. 
Érezni pedig, hogy 1908-ban, 1909-ben írt verseiben egyre intenzívebben 
küzdött saját élményeinek minél eredetibb megszólaltatásáért. Amit azon-
ban Babits a filozófiai gondolkodásból, Kosztolányi Jammesb ől, Verhaeren-
ből és Rilkéből merített s élt végül saját költészetévé, az bel őle ekkor már 
hiányzott. A nagy generációból  ő  volt a leginkább impresszionista, a szó-
nak abban az értelmében, hogy benyomásait dolgozta föl költészetében, 
a feldolgozás mikéntje pedig inkább visszahajlás Komjáthyék felé, akik. 
Babitséktól sem voltak ugyan idegenek, de ékkori ihletük már meghaladta 
ösztönzésüket. Ugyanakkor azonban Juhász Gyulában egyetemesebben, meg-
szenvedettebben élt egy olyan igény, hogy azonosulni tudjon a magyarság 
legfontosabb problémáival, s ezt a vágyát sokkal elhihet őbben fejezte ki, 
mint például Kosztolányi tette, akinek ilyen jellegű  kísérleteit joggal bírálta • 
Kaffka Margit. Kifejez ő  vallomása e vonatkozásban a Tömörkény István-
nak írt vers: 

Napos tájalt ... csöndes öreg tanyák, 
Bús szikesek, szürkéll ő  füzesek, 
Ó, elhagyott, magányos földanyánk 
Be napos vagy s én oly borús, beteg. 
Be jó is volna ráborulni némán, 
Mint nyári csöndben fölleges, sötét árny 
S pihenni rajtad, termő  televény, 
Napos tájak ... tőletek jöttem én. 

Jó magyarok és földön és vizen, 
Parasztok, csöndesen, magányosan, 
Kik éltek csak, s nem érti senki sem 
E dús anya oly búsan mért fogan? 
Be jó is volna tihozzátok állni, 
Valami nagy, új aratásra várni, 
Míg ápol a föld s altat feketén... 
Bús magyarok! T őletek jöttem én! 

Semmiképpen sem véletlen, hogy egyre közelebb került Ady Endréhez, 
s hozzá írta azt a versét, melyben mesterének nevezte, s amelyben nagyon 
finoman utalt arra is,hogy mindencsodálata mellett azért a maga útját 
akarja járni. Egyéniségének és költészetének valóban legsajátabb rétegére 
talált az Anna-versekben, melyeket a beteljesületlenség érzése sz őtt át, s 
emelt az egyszeri élményen túl a szerelem, a búsongó, de emlékekben újra 
meg újra átélhető  szerelmi érzés remekeivé. A beteljesületlenség egyébként 
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Juhász Gyula költészetének egyik meghatározó eleme; a félénk, gátolásos 
személyiség találja meg ebben az érzéskörben a lírai kivetülés, s ezáltal 
a vallomás lehetőségét. Valóban „szűzi" lélek volt, ahogy a Virginitasban 
jellemezte önmagát: 

Sz űzebb szivet e sáros élet 
Nem dobogtatott még soha, 
Mert áz én szép, szomorú szívem, 
Mely él vérezve és szelíden, 
Melynek e tájék Golgota. 

Fehér szépségek tisztasága 
Ragyog szívemben csendesen. 
Megyek a sápadt olajfáknak 
Nemes, nagy árnyán s e világra 
Alig vetem tekintetem. 

Csak a bús csillagokra nézek 
És boldog nem leszek soha, 
Csak más, jobb táján e világnak. 
Ó engem oda sírva várnak 
S hogy itt maradtam még, csoda! 

Az ekkori Juhász Gyulára teljes mértékben ráihlettek Kosztolányi 
jellemzésének megállapításai: „ ... szerzetesi lélek. Az új magyar lirikusok 
közül ő  az egyetlén, aki ..a liturgia titokzatos szavait szövi verssoraiba, 
templomok homályát, színes üvegeit érezteti, s drága, ritka ötvösmLin-
kák, ódon miseruhák, kelyhek csillogását juttatja eszünkbé. Ez á színpá-
kás döntő  a költészetében. Gondolatvilágában is majdnem kizárólag be 
nem 'telő, elfutó, örökre visszatérő  álmok kísértenek, melyék megszépül-
nek a fájdalomtól, örökkévalóak elesznek .azáltal, hogy nem váltódnak át 
tápiritható értékké." E megállapítások akkor is helytállóak, ha tudjuk, 
Kosztolányi az Életben írté, Írófejekről indított rovatában, s nyilván a 
hely, szelepiének is áldozott kitételeivel. Hozzátehetjük: az európai költé-
szetben ekkor talán Rilke állt Juhász Gyulához .á legközelebb, az Álmaink-
ról vagy az estről író Rilke, aki az ember tétovaságát és bágyadtságát 
foglalta korai költészetébe. 

Juhász Gyulát is megérintette a «modern magyar költészet izgalmas 
kérdése, miképp lehet megújítani a versnyelvet, hogyan tudja új formákba 
fogni a költő  gondolatait (Formát keresni ...). Tudta, hogy a szó: „gonosz szi-
rén". Mind erősebb lett az a meggyőződése, hogy csak a megértés igéit 
lehet a megromlott világ orvosszeréül elfogadni. Vigília című  versében 
így került a középpontba a jóság eszménye, A szerzetes bóráiból pedig 
az istenszeretet gyakorlatát tekinti az örök élet zálogául. Általában egyre 
gyakrabban jelennek meg meditatív verseiben az ősi keresztény életérzés 
jelképei, s nem lehetetlen, hogy személyes hajlandóságain túl ebbe az 
irányba is Rilke hatása indította el. A korai búcsúzás baljós érzése lengi 
be ekkor írt verseit, s aligha véletlenül „a vele balsorsban rokon" irodalmi 
hősök, Kemény, Tompa, Madách, Komjáthy, Katona, Tóth Béla, Chol-
noky foglalkoztatják képzeletét, szakolcai szám űzetésében róluk akart 
„novellisztikus tanwlmányfejeket" rajzolni. Hogy Szakolcán is milyen in-
tenzíven élt együtt a világgal, talán sejtheti az a tény, hogy e vállalkozása 
ösztönzőjének Eulenberget nevezte meg, akinek Schattenbilder című  köny-
ve 1910-ben jelent meg, 's ő• már két évvel később alaposan ismerte. 
Ugyanakkor azonban gyakran megkísértette itt az az érzés is, hogy 
menthetetlenül kimaradt az irodalomból, mely gy őzedelmesen robogott el 
mellette. Olykor kívülről látja önmagát, párbeszédet folytat régi énjével, 
s öreg; megfáradt, kiábrándult költ ővé stilizálja önmagát (Beszéd régi 
valómmal; Egy öreg költ ő  írja ezt:), aki „ég és pokol reményétől elesve" 
egy felszabadító, boldog, korláttalan nagy rohanás vágyképét melengeti 
szívében: 
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Ha volna selymes, karcsú paripám, 
A neve Feledés, a vére sárkány, 
Ki úgy rohanna, mint tűnt üdv után 
A gondolat a baQvégzét magányán: 

Fölülnék rá s az őszi völgyeken 
Széllel rohannék az avart kavarva 
S úgy futna tőlem e silány jelen, 
Mint porzó láncosfű  a zivatarba' 

S ahol legősžibb, legfájóbb a táj, 
Hol á világ egy szép schönbrunni park, 
Szivem e lázas, torpanó, riadt, 

Átugraná a végső  akadályt 
És Feledés megállna, megigézve 
És égre nézne boldog, holt vitéze. 

(Feledés) 

De e nagy rohanást, e végs ő , diadalmas ugratást meggátolja az élet, 
amely sorompóját lecsukja a végeken. Itt, ezen a tájon tavasz sem j ő , 
s a költő. „a szeptemberi bágyadt bú ćsúzónál" idézi vissza Annát a ma-
gyar irodalom egyik múlhatatlanul és kikezdhetetlenül szép versében, a 
Milyen volt ..: ban. Úgy igaz, ahogy a Coronatióban írta: „Annának már a 
koronája készül — Aranyból és gyémántból sz űz egekben"; ezt a koronát 
a költő  rakta rá, aki szűz egekben élt emlékei és beteljesületlen remé-
nyei között itt, a földön. Az évszakok egymásutánjának monotóniájába 
úgy szövi be a hajdani képmást, mint egy érzés örök, változatlan jelképét; 
maga az arcmás is változatlan: szelíd szépségét a költ ői látásmód iga-
zolja; ez az Anna immár valóban „örök", mert Annát ő  szerette, a költő , 
aki még esendőségében is meg tudja állítani az id ő t. 

Juhász Gyulának talán legjelent ősebb, legsúlyosabb korszakának nyi-
tányé ez aa vers. Olyan remekek követik, mint a Tanítónő  a végeken, 
amelyben ugyanaz a Schumann-motívum csendül fel, amelyik Kosztolányi 
Szeptemberi .  áhítatában tér vissza, a Magyar táj, magyar ecsettel, mely-
ben a líráját mindig is jellemz ő  képzőművészeti hajlam nyeri el szeren-
csés beteljesedését, a ShakespeaYe halála, a Goethe Weimarban és a tö-
mörségében is kifejez ő  Véres ősz. S közben egy tragikus hír: 1914-ben ön-
gyilkossági kísérletet követett el, mintha érezte volna, hogy ežek a versek 
a fölülmwlh•atatlan csúcspontot jelképezik, mintha megsejtette volna a 
következő  évek megrendülését. E korszakára talán a legjellemz őbb, hogy 
a költő  reflektálja az eseményeket, állást foglal a (leírással, a megjelení= 
téssel, melynek gazdag, olykor túlzó ,színpompája, ellentételezettsége is 
az állásfoglalás eszközé. A Magyar táj, magyar ecsettel című  versében 
ilyen mesteri ellentét feszül a távolról rikácsoló gramofonszó és az el ő-
térben gázoló „vén kácsa" jelentéstartalma között. Kivételes költ ői telita-
lálat a záró megszemélyesítés, az alkonyat megjelenítése a fest ő  képében. 
Ez a helyzet nagyszerű  alkalmat ad arra a költ őnek, hogy a leírásban 
újra kamatoztassa képzőművészeti' ismereteit. Egy-egy látszólag odavetett 
jelzővel érzékletes stílushatást kelt (lompos alkonyat; bús víz; puszta tá-
vol; vérző  arany). Juhász Gyula amúgy is kedvvel és szívesen élt a jel-
zőkkel, ezek .  költői - stílusának igen jellemző  elemei, melyek néhol meg is 
zavarják a vers ihletét túlzott dekorativitásukkal. Ezekben az említett 
versekben azonban érezhet ő  :műgonddal, gazdaságosan építkezik velük és 
általuk. Az a kicšit töprengő , elégikus „moll" hangnem, mely költészetét 
ugyancsak jellemzi, itt a mondanivalót, a hangulatot mélyíti, festi alá. 
Ihletének menetét, fantáziájának zavartalan kibomlását olykor megzavar-
ta, hogy versei alkalmi témákhoz kapcsolódtak. Mihelyt azonban szélesebb 
távlatokat fog át; s az érzést egyetemesre feszíti, egyszeriben érezni a 
kivételes lírai erő  jelenlétét, mely még a fáradtságáról, kilátástalan élet-
érzéséről árulkodó műveit is áthatja. Amikor például megírja a -Végtelen- 
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ség versét, a cím jelezte távlatteremtés elmarad. Mid őn azonban egy álta-
la jól ismert tájat jelenít meg, s a megjelenítéssel párhuzamosan annak 
belső , emberi viszonyrendszereit is érzékelteti, a költemény megemelkedik. 
Igaz, amit A föltámadottban írt: „Oly idegenül tündököl a menny még —  
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség", de e 'messzi és idegen világot is át 
tudta fogni legjobb verseiben, megéreztetve a végtelenben rejl ő  lehető sé-
geket s ezzel párhuzamosan az űr-magány fojtogató voltát. Külön érdekes-
sége lírájának, hogy egy-egy témát aránylag kis id őeltéréssel újra feldolgoz, 
mintha variációkat írna. Más lirikus talán eldobta volna a kevésbé sike-
rülteket, Juhász Gyulla számára azonban az írás az elrontottnak vélt élet 
orvosszere volt. Barátainak nem egyszer büszkén újságolta, hogy „sok" 
verset írt, az írást, a tevékenységet az életkedvvel, olykor a szellemi egész 
séggel azonosította. Talán ennek tulajdonítható, hogy aránytalanul sok 
alkalmi versírói megbízatást, köszönt ők, játékos versezetek megírását is 
elvállalta, s ezek közül különösen a víg kedéllyt kívánókat kit űnően való-
sította meg. Mindez azonbán bels ő  bizonytalanságot, idegi labilitást ,sejtet. 
Részben az emberekkel valló kapcsolatteremtés lehet őségét is rejtette szá-
mára a vers: annak révén tagja lehetett az ünnepl ő  vidám közösségeknek, 
melyek hiányát gyakran oly fájdalmasan panaszolta. Élni vágyott s nem 
tengeni, mint a Móra Ferencnek írt Köszönt ő  sejteti. Betegsége azonban 
sokkalta súlyosabb volt, semhogy gyakran jutottak volna osztályrészéül 
emelkedett, felhőtlen ünnepi pillanatok. Megrendítő, hiteles önarcképét 
rejti el a leírás szintjén is teljes illúziót kelt ő  Ő rházba: 

	 menjetek, 
Epedjetek csak, emberek! 

Vár Várad, Pest, induljatok, 
Vár Párizs és Abádszalók .. . 

Én maradok a homokon 
És alszom és nem álmodom. 

Ám Juhász Gyulából sosem hiányzott az az érzékenység, mely fogé-
konnyá tette a fontos, az egész magyarság számára jelent ős politikai és 
társadalmi kérdések iránt. Az ő  191.6-ban írt koronázási verse éppúgy béke-
vágyat sugall, mint Tóth Árpádé, de mélyebb, távlatosabb annál, az 1918-as 
Béke impresszionisztikus indításából pedig lassan, debiztonságosan emel-
kedik a vers magas zárlatáig. A mind erősebb részvétérzés, a pontosan kö-
rül nem határolt, inkább az emberiség egyetemére irányulló testvériségesz-
mény pedig azt .sejteti, hogy az expresszionizmus stílushatása is megérin-
tette, anélkül azonban, hogy költészete elveszítette volna azokat a helyi 
színeit, melyek alapján kortársai is joggal nevezték őt Szeged költőjének. 
Ami sok költőtársánál inkább olvasmányokból, alkalmi .találkozásokból 
merített lírai élmény volt, az nála átélt, `egyre h űségesebb, sokszor meg-
vallott érzületnek minősíthető , s ha szemhatárát némiképpen elzárta is a 
világ áttekintésének lehet őségétől e vidékiség és a betegség következtében 
mind jellemzőbb különc zárkózottság, ugyanakkor meg is ajándékozta 
olyan finom pasztellszínek érzékelésének képességévél, olyan egészen egy-
szerű  látványlehetőségekkel, melyek kiaknázása révén egyetemes költ ő  
maradt. Tisztában volt különös költőiségének minden összetevőjével: „Tű-
nik, múlik az egy emberöltő  — S én maradok falusi költő" — írta a Vidék-
ben, s mind tudatosabban próbálgatott egy jellemz ő, a világirodalomban 
is archetipikusnak mondható lírai szerepet: „isten szegénykéjéét", aki pon-
tosan tudja, hogy a világban lév ő  rossz szükségszer ű  s a bűnös emberiség 
megválthatatlan. Ebből a megnyugvó elégikus életérzésb ől ki-kiragadják a 
nagyobb, jelentősebb, az egész ország közvéleményét megmozgató esemé-
nyek. A Magyar nyár 1918, e rendkívül tudatosan és sokat ,sejtet őn felépített 
költemény erős Ady-hatásokról árulkodik, annál egyénibbek és kifejez őbbek 
azok a tétova, szomorkás, rendkívüli beleél ő  képességről árulkodó versei, 
melyekben a költő  Zrínyi és Széchenyi emlékezetét idézte, vagy az emberi 
testvériség eszményét nagy pátosszal kifejez ő  Májusi óda. A fantázia. tuda- 
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tos mozgásának az álomképekb ől szőtt valóságelemeknek egyre nagyobb 
szerep jut ekkori lírájában. Kivételesen szép és érdekes ebb ől a szempont-
ból az 1919-es Titkos értelm ű  rózsa, melyet azért is érdemes idéznünk, 
mert manapság Umberto Eco páratlanul népszer ű, talányos regénye révén 
a világ irodalomtudományát is er ősen foglalkoztatja e metafora, mely 
juhász Gyula költeményében is metaforikus értelemben bukkan fel: 

Lehet, hogy soha ki sem ejtem, 
Mit boldog fájón rejt a lelkem. 

Mint gyémántot a szürke tokban, 
Hordom e kincset mély titokban. 

Szent a titok s e némaság szent, 
A sírban mondok rája áment. 

De szemeimben ott lobogsz majd 
S te adsz ajkamra hosszú sóhajt. 

A vérem lángra tőled lobban 
S virágot nyitsz haló poromban. 

Magányos és fekete rózsát 
És — nélküled nem lesz mennyország! 

A titkok, sejtelmek,álmok, e jellegzetesen szimbolikus életérzésér ő l 
árulkodó konvenciók kezdettől jellemzői voltak lírájának. Félig-meddi:g „ti-
tok" maradt számára a betegsége is, melynek révén olyan összefüggések is 
nyilvánvalóvá lettek számára, amelyeket az egészséges tudatú ember jól 
működő  „cenzora" feltörhetetlenül zár magába. E betegségtudat kétségte-
lenül erősítette testvériségérzését, a búsak és elesettek iránt érzett mély 
szolidaritását, amit a valóság, a hétköznapi tények is er ősen motiváltak. A 
„belső", zárt, betegségekt ől terhelt világ kivételesen mély ábrázolását ta-
láljuk Az élő  halottak házában, de jó néhány olyan verse is akad ezekben 
az években, amelyek a hétköznapi ember iránt érzett valós megértését, 
azonosulni vágyását fejezik ki, mintegy azt bizonyítva, hogy gondolkodásá-
nak külső  és belső  tere harmonikusan olvadt egybe legjobb költeménye-
iben. Nagyszerű  beleérzés szülötte például a Ballada a császár katonájáról, 
amely a kiszolgáltatott 'személyiség, a történelem nagy eseményei között 
észrevétlenül maradt az egyedi ember tragédiájának sokszorosan megszen-
vedett rajza: 

A császárral beszélni, parolázni vele... 
És jött egy ütközet. A föld és ég remegtek. 
A félvilág elsápadt és elborult bele, 
Ítélet trombitái rivalltak az egeknek. 

És akkor ottmaradt. Smaragd, bíbor gyepen, 
Némán, vakon a rőt, bús alkonyi sugárnál. 
S míg száz dob azt dalolta a dombon: gy őzelem! 
A halott hős fölött csak ellovagolt a Császár. 

Ennek a magára hagyott, a történelem alakításába bele nem szólható 
embernek nagy esélyét érzékelte a forradalmakban. Köszönt ő  verseiből az 
a messianisztikus életérzés is kihallik, mely sok változatban jellemezte a 
kor világköltészetét. Az év termését záró Prológus .kicsengése is egy boldo-
gabb emberiség, a földi körökben is megvalósuló paradicsomi életállapot 
sejtelmét idézi, azt a schilleri látomást, amelyet Beethoven tett halhatat-
lanná a IX. szimfónia zárlartában. S aligha véletlen, hogy e fellobanó, kibosn-
takozást ígérő  korszakot nemcsak saját verseiben siratja el, hanem Paul 
Verlaine Érzelmes dialógjának fordításával is, melynek búcsúzó hangja, 
hiteteket elsirató alapérzése az ő  lelkében is visszhangra talált: 

395 



Mily mély hitünk volt és mily kék égünk! 
Elszállt a hit, komor égbe t űnt! 

Ballagnak ők balgán a bús uton 
S čsak a vak éj tűnődik szavukon. 

(Puritánabb, de hitelesebb, mert nem a saját lelkialkatát vetíti az 
eredeti szövegbe, hanem azt igyekszik tólmácsolni, Szabó L őrinc ismert 
fordítása: „— És kék az ég s a remény végtelen. / — A remény elt űnt, egünk 
fénytelen. / Riadt bokrok közt jártak, két kísértet, / és csak az éj hallotta, 
mit beszéltek.") 

1919 'nemcsak történelmi forduló, hanem a magyar költészetnek is 
cezúrája. Az új korszak a Nyugat szinte minden jelent ős alkotóját arra 
késztette, hogy valamilyen formában számot vessen a változással. Juhász 
Gyula költészete is a fordulat jeleit mutatja. Ezek híradásait olvashatjuk ki 
leíró-emlékező  szonettjeiből, melyek a műfaj elismert mesterének inkább 
csak finom ujjgyakorlatai (Pozsony, Máramarossziget, Nagyvárad, Szabad-
ka, Csáktornya), s akárcsak Tóth Árpád ekkori lírájában, az övében is meg-
figyelhető  az elbizonytalanodás, töredezettség, ,;az embernyájban, idegen 
gyűrűben, — Kőbörtönök közt tétováz a léptem" — írja kifejez ően meg-
jelenítve ekkori létállapotát a Turán utánban. Az ő  költészetében is meg-
jelenik az a haláltánc-motívum, amely szinte közhelye volt ekkor az euró-
pai lírának, de nem drámai hangaltságában, hanem átsz űrt, kicsit nosztal-
gikus, bölcselkedő  hangnemben (Haláltánc ének). Megerősödik költészeté-
ben a vak végzetszerűség schopenhaueri gondolata, s elemére talál a sze-
mélyiségét mindig is jellemző  pesszimizmusa. Korábban is szívesen tért 
vissza a történelem és a m űvészet nagyjaihoz, akik er őforrásai és útmuta-
tói voltak, ilyen meggondolásból idézi most Arany János emlékezetét, s 
ódai fenséggel fordul Beethovenhez, a remény dalosához: 

Mert emberi jogok, szabadságok, remények 
Nemes zenésze, nékünk testvérünk vagy s ha téged 
Ma ünnepel e nép is, Magasztos, szent dalodban 
Rab milliók szívének egy vágya összedobban! 

(E berekesztő  sorok megint csak a IX. szitu f ónié nagy látomására utal-
nak vissza, hiányzik azonban belőlük az :az átélt remény, mely a már idé-. 
zett Prológus egyik szervező  elve volt.) 

Ekkori költészetének fontos jellemz ője a szegények és kitaszítottak 
közösségének látomása, új öntudat sejtelmének híradása: 

A nyomorunk zsoltára messze zeng, 
Ma még panasz, de holnap gy őzelem! 

Az új hit papja várom az Urat: 
Jöjj el, világotbíró Öntudat! 

(Hiszek) 

Látszólag ugyan békét kötött a világgal (Jól van így), de felbukkan 
látomásaiban az egyszer fellázadó „millió cseléd" serege, a vérz ő  és szen-
vedő  Embernek ugyanaz a képe, amely meghatározó élménye volt a háború 
utáni expresszionista lírának. Ezt az általánosan jellemz ő életérzést mélyíti 
el, visszhangosítja jellegzetesen magyar hagyományok újraélésével (Regös 
az udvarban), olyan költői helyzetbe :stilizálva önmagát, mely alkalmas 
általános érvényű  mondanivaló kifejezésére. A nyugati világ alkonyát ő  a 
legsajátabb költői eszközeinek mozgósításával élte át,dolgozta föl. Az 
európai szellemi életben is felmerült ekkor a romlatlan, a megváltást h őző  
kelet képzete, hosszú évekig folyt még meglehet ősen terméktelen vita 
például Keyserling utazásairól és újszer ű  iskolájáról, éles š a világháború 
következményeit tükröz ő  vita osztotta meg a francia és a német szellemi 
'életet: mindkett ő  azzal vádolta a másikat, hogy elhagyta és kiszolgáltatta 
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Európa szellemiségét és hagyományait. Juhász Gyula is megérte a maga 
nagy visszatérését: „A vad Nyugat csodáiból — Visszahajol Keletre lelkem, 
— Hol ős, örök hazám terül — A végtelenség pusztaságán — És mély, ke-
vés bánat borong — Az ázsiai égre árván" — kezdte például a Nosztalgiát, 
Új Kőmíves Kelemennek mutatja a költőket, s újraéleszti A szent szarvas 
mondáját. A kor magyar lírájában nem volt magányos, elszigetelt kísérlet 
az övé, hiszen a válságoktól szabdalt, megrendült szellemi élet el őtt sokáig 
homályban maradt még a kibontakozás útja és lehet ősége. A megoldatlan 
korkérdésekre való válaszadásnak mégis hitelesebb, bels őbb és megszenve-
dettebb kísérletei az olyan versek, mint megrendít ő  Gyónás, vagy a tö-
mörségében is kifejező  Ady-mécses, melyben ugyanazt az érzést fejezi ki 
hitelesen, amely a Nyugat többi költőjében is munkált ekkoriban: 

A sírod körül gubbasztunk sötéten, 
Virrasztunk a vak éjben s hallgatunk. 
Kísértenek az új és régi rémek 
És némaságunk legméltóbb dalunk. 

Csak verseid suttogjuk néha fájva, 
Hogy érezzük, volt egyszer élet itt 
És higgyük, hogy nem sírtál tán hiába, 
Hogy valahára megvirrad megint! 

Mind erősebb s meghatározóbb érzése a magány, melyet nemcsak 
egyéni létében él át s emel versekbe, hanem a nemzeti lét reménytelensé-
gében is: ekkor lesz a magyar magány költ ője, verseinek tere besz űkül, 
egyre messzebb kerül a nagyvilágba, melynek rezdüléseit oly pontosan is-
merte ifjúságában. Az 1926-ban megjelent Orbán lelke című  kisregény élet-
érzése itt, ezekben a versekben kezd megfogalmazódni, ekkortájt tudato-
sodik Juhász Gyulában, amit a regényben így önt szavakba Vágvárról te-
kintve szét: „a nagyvilág olyan messze van innen, hogy ők néha már álom-
nak gondolták az egészet." Ugyanez a gondolat kicsit korábbi versben, 
A vártában: 

Fölégettem az Összes hidakat, 
Egyedül állok örök ég alatt. 

Nem kell a kincs és nincs már szerelem, 
Csak a magány s szegénység van velem. 

Egyetemesebbé, reménytelenebbé tágítva az érzést, ugyanezt a gon-
dolatot fogalmazza meg a kivételes erej ű  Tápai lagziban is, melynek csu-
pasz közlései, aforisztikus kijelentései azt is sejtetik, hogy a költ ő  képze-
letében mind meghatározóbb lett a „tél" látomása, melyet a halállal, az 
elmúlással és reménytelenséggel azonosított például a Magyar télben: 

Babona, bánat, borok és botorság, 
Mind összekapnak és a kocsma zúg, 
Fölzengenek az átkok és a nóták 
És döngetik a temet őkaput! 

Mind kietlenebb, tragikus árnyakkal bevont magányában is megszó-
laltatta az elkötelezett, hagyományokból táplálkozó magyarság hangját 
(Vojtina új ars poeticája a fiatal költőkhöz), jóllehet egyre fölöslegesebbnek, 
árvábbnak, számkivetettnek érezte magát, immár végképp idegennek a 
megújuló költészetben és annak központjában, Budapesten. Az irodalmi 
.életben aligha juthatott már osztályrészéül nagy szerep, hiszen el is felej-
tették, állapotáról komor hírek keringtek, s ha megjelent a f ővárosban, 
furcsa, különc figurának látták, amilyennek Fodor József ábrázolta em-
lékezéseiben. A költészetben azonban még megérintette az újítás vágya. 
Akárcsak a kor francia lírájában, nála is megjelennek a „japánosan" írt 
versek, melyeknek a természetábrázolás az alapeleme, s kísérletet tesz arra 
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is, hogy ezekben a tömör, nála négysoros költeményekben megvalósítsa 
az emberi érzés és a látvány összhangját. (1922-ben Japán verset is fordít, 
s évről évre visszatérnek „japáni módon" alkotott m űvei, mintha egymaga 
akarta volna végigjátszani azt a költ ői versengést, melyet 1924-ben a Nou-
velle Revue Franaise rendezett.) S a halk, szomorú érzést megzendít ő  versek 
koszorújában nem ritkák a tömörebb, finoman elrejtett .csattanára kihe-
gyezett költői alkotásai, meQye'kben a már említett egyetemes bánat és 
szomorúság érzését fogalmazza meg: 

Magyar vagyok, de nem kiáltom, 
Mit is keresnék e világon, 
Ahol nem értik énekem meg 
S lennék eltévedt, árva gyermek? 

Ember vagyok, borús keresztény, 
Ki régi eszmék naplelentén 
Várom a fölkel ő  napot, bár 
Tudom, hogy nékem nem ragyog már. 

(Sorsom) 

E „borús keresztény", jóllehet újra meg újra megverselte magányát 
és kitaszítottságát, nem veszítette el kapcsolatát kora valóságával sem, 
azt teljes reménytelenségében élte át, s olyan nyitott versmodellt is ki-
alakított, mely a múlt lázító eseményeib ől termékenyül meg s a jöv őbe 
vetíti a kibontakozás, a remény érzületét. Az alsóvárosi temetőben írt négy-
sorosnak is meghatározó eleme amajdan beszélni tudó magyar titok, s 
még inkább a forradalmi hagyományokban gyökeredzik Forradalmi naptár 
című  szonettciklusa, melynek végkicsengése mintha a magyar romantikus 
líra legszebb hagyományait idézné „a százszor szent szabadság s Haladás" 
versbe foglalásával. Ennek a jövőbe nyúló, abból igazolást remél ő  maga-
tartásnak olyan szép megnyilatkozásai akadnak ekkori lírájában, mint A 
dolgozókhoz vagy az azonosulni vágyás dokumentumaképp a Virágos bari-
kádon, s az új embertípust megjelenít ő  Férfiat énekelek ... Az érzések 
végletei között feszülnek versei, az elmúlást ,ellenpontozza a boldogabb, 
a tisztultabb jövő  látomása, a lemondó melankóliát a nyugtalan, vívódó 
elődkeresés. A soha meg nem elégedés költőjének mutatja magát: 

Költő  vagyok csak, semmi más, 
Levél, ki elszakadt a fáról, 
Repíti vágy és álmodás, 
Hajnalba hull az éjszakából. 

És néha föl az égre száll 
És néha visszahull a sárba 
És néha egy bokrot talál, 
De soha sincsen nyugovása. 

(Soha ...) 

Képzeletében ismét felsejlik ifjúsága nagy ihletőjének, Nietzschének 
képe, de nem a diadalmas győzőé, az isteni eszmével szembeszállóé, hanem 
a végzetét mosolyogva váró nagy magányosé, akinek tragikus életsorsában 
mintha a magáéra ismert volna. S az ő  utolsó verseiben is feltűnik annak 
a zászlónak a képe, mely a kései Kosztolányi egyik legtöbbet mondó jelké-
pe, a lebírhatatlan, örök ifjúság diadalát hirdetve (Zászlók). Pedig életében 
egyre tömörebb és áthatolhatatlanabb lett az a „homály", melynek súlya 
mindinkább nyomasztotta. Arcok merültek fel a messzeségb ől, mosolygó 
képmások, .s ők kísérték utolsó útjára a költ őt, aki a „keserves :sípláda" 
hangjait hallotta ugyan, de komor árnyakkal vívódó lelkében mindvégig 
hűségesen őrizte „ujjongó mámora" emlékét. 
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IN MEMORIAM BALINT VUJKOV (1912-1987) 

Rendkívül gazdag életművet hagyott maga után: tizenhét könyvet és 
számtalan szaktanulmányt. A szabadkaiak íróként, folkloristaként tisztel-
ték, de tudták róla, hogy egy id őben ügyvéd is, bíró is volt,, higgadt és 
megfontolt. 

A népköltészettel tizenkilenc évesen kezdett el foglalkozni. Érett-
ségi után nem a filológusi pályát választotta, hanem jogász lett. A napi 
munka mellett több :mint öt évtizeden át gy űjtötte a népköltészet pró-
zai termékeit. Nem véletlenülmondta róla búcsúbeszédében jó barátja, 
Lazar Merkovi ć, hogy egymaga többet tett a népköltészet összegy űjté-
séért, mint egy egész intézmény. 

Az egyetemista Balint Vujkov először Szabadkán és a környez ő  
banyákon, később pedig Bácskásban, Szerémségben, Bánátban, Likában, 
Csehszlovákiában, Romániában, Ausztriában és Magyarországon gy űjtött. 
Mindenütt ismerték, ahol sokácok, bunyevácok, horvátok laktak, mert az 
ő  tündérmeséiket, trufáikat, mondáikat, anekdotáikat jegyezte fel. Gazdag 
pályáját az a tíz kötet imesevariáns is példázza, amely még életében meg-
jelent. S kiegészíti hamarosan az a két könyvnyi anyag, amely most 
van sajtó alatt. 

Elsősorban gyűjtőnek kell tartanunk, de fontosak azok a megfigye-
lései is, amelyeket a ■szövegfolklór •variálódásáról megállapított. A variá-
ciókkal kapcsolatos az a nézete is, mit tartott eredeti népköltészeti al-
kotásnak. Meggyőződéssel vallotta, hogy nemcsak azok az eredeti szö-
vegek, melyeket mechanikusan átírnak a magnetofonszalagról vagy a 
jegyzetfüzetből. A népköltészetben — szerinte — nem szabad csak tudo-
mányosan feldolgozandó anyagot látni, hanem m űvészetnek kell tartani 
azt, amit a névtelen naiv író alkot. Emiatt szövegközléseiben mindig egy 
lehetséges alaptípust közölt, s ezt sokszor egy adatközl őtől nem ;iás tudta 
összegyűjteni, több töredékes variánsból volt kénytelen rekonstruálni. Ha 
a mesemondó összekeverte a történet epizódjait, s ezzel megsértette a 
szüzsé logikai menetét, akkor azt is helyreállította. A magnetofonit a .gy űj-
téseiknél szükséges rossznak tekintette, mert láttára az egyszer ű  embe-
reik zavarba jöttek és nem tudták folyamatosan elmondani történetüket. 
Tudta, tapasztalta, hogy a magnetofonos gy űjtés során nem alakul ki 
bensőséges viszony a folklorista és az adatközlő  között. 

Publikációiban mindig megőrizte azokat a nyelvi fordulatokat, ame-
lyek egy-egy nyelvjárásra jellemzőek. Legutolsó könyvének (Jabuka s du-
katimna, 1986) utószavában .dr. Dragiša Vitoševi ć  is fogadkozik Balint 
Vujkov korrigáló tevékenységével, és megállapítja: , ;Ezekben a mesék-
ben senki sem tudja ,kideríteni, hol és mit javított. Még az adatközl ők 
sem vennék észre, ha felolvasnák nekik a kijavított szöveget, hogy mit 
változtatott rajta." Hogy ebben a több évtizede tartó vitában kinek van 
igaza, nem szándékunk eldönteni. Annál kevésbé, mert most, amikor 
elbúcsúzunk tőle, !murikásságának méltatásakor ez a leglényegtelenebb 
kérdés. A tíz kötetnyi néprajzi anyagot kizárólag ügyszeretetb ől gyűjtötte 
össze, ezért gyalogolta végig a falvakat, tanyákat, ezért ázott, fázott. 

Vuk Stefanović  Karadžićnak volt méltó utóda, valószínű  őt tekin-
tette elődjének is. Mi( azonban Vuk mellett Kodályra is gondolunk, ha 
kezünkbe vesszük mesekönyveit, a nagy zeneszerz ő  népdalfeldolgozásai 
jutnak eszünkbe, ha beleolf vasunk Balint Vujkov egy-egy történetébe, ame-
lyek kapcsán ő  maga állapította meg, hogy az adatközl őik „az 'életről so-
kat mondanak, érthet ően, egyszerűen, élesen, néha olyan erőteljesen, 
mintha 'szavaikat kőbe vésték volna, s átmentették szépapáik virágait az 
évszázados viharokon". 

BESZÉDES VALÉRIA 
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ÉGTÁJ  

BRINDZA KÁROLY 

VIHAR A PUSZTÁKON 
VÁLOGATÁS AZ 1897. ÉVI ARATÓSZTRÁJK BÁCS-BODROG MEGYEI. 
DOKUMENTUMAIBÓL 1. 

AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

Az 1897. esztendő  az egykori Bács-Bodrog megyében, s azon túl az egész 
korabeli Magyarországon' az els ő, több helyen szinte általánosnak .mond- 
ható aratósztrájk éve volt. De amíg egy ilyen nagyméret ű  akció megvaló-
sítására sor kerülhetett, a földmunkásmozgalom szervezett kialakulására 
volt szükség. 

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás, az úrbéreseket ért különböz ő  meg-
rövidítések ellenére, a polgári forradalom és nemzeti szabadságharc egyik 
legnagyobb vívmányának tekinthető . A volt jobbágyok nagy része földhöz 
jutott, de igen jelentős volt az olyan zsellérek, cselédek és napszámosok 
száma, akik sem a jobbágyfelszabadításkor, sem kés őbb — sohasem kap-
tak földet. Ez már a 48-as forradalom idején is sok helyütt nyílt elégedet-
lenségben jutott kifejezésre. Ugyanígy a forradalom leverése után beve-
zetett abszolutizmus alatt, a sötét Bach-korszak idején, els ősorban az 1853-
ban kiadott uralkodói pátensek alapján végrehajtott birtokrendezések sem 
juttatták birtokhoz 'a nincstelenek tömegeit, hisz pl. a közlegel ők felosz-
tásakor sem a földművelő  ember, hanem a birtokában lévő  föld kapott 
kiegészítést, pótlékot, vagy ahogyan egyes helyeken nevezték: jogot... 
Kinek mennyi földje volt, annak arányában részesült a közlegel őkből. 
Ebből évekig húzódó perek keletkeztek a községek és a volt földesurak 
között, s ezeket a pereket rendszerint az utóbbiak javára döntötték el az 
uralkodó földbirtokos-burzsoá rendszer bíróságai. 

A szabadságharc utáni három évtizedben, a nincstelenek számának 
állandó gyarapodása ellenére ezek aránylag még elég jól meg tudtak élni, 
mert a nagy vízszabályozási és vasútépítési munkálatok .sokak számára jó 
kereseti lehetőséget biztosítottak? A gabonabetakarításnál leginkább 12-én 
arattak ugyan, de a búza nyomtatásáért szintén a 12. rész járt nekik, a 
behordás pedig a cselédség dolga volt. így valójában a búza aratásáért és 
csépléséért a termés 1/6 része járt •a munkásoknak. A földmunkások hely-
zete a vízszabályozási és vasútépítési munkálatok csökkenése, illetve befe-
jezése után, valamint a korszerű  • mezőgazdasági gépek (vetőgépek, kapá-
lóekék, aratógépek, csépl őgépek stb.) megjelenése és fokozatos elterjedése 
folytán a század kilencedik évtizedének végén nagyon leromlott: a föld-
nélküliek száma mind nagyobb, a munkaalkalom pedig egyre kevesebb 
lett a földeken. Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint Bács-Bodrog me-
gyében a 766 779 főnyi • lakosság közül 98 801 mezőgazdasági munkás és 
cseléd volt, akik önmagukon felül további 138.765 f őt tartottak el. Ha a 
fentiekhez még hozzáadjuk a 12 270 f őnyi kisbirtokos-napszámost, majoros 
baromfitenyészt ő t — a további 17 000 főre rúgó eltartottal —, akkor kide-
rül, hogy az egykori Bács-Bodrog megyében (beleértve a megyéhez tartozó 
ún. Baja-háromszöget: Baja várost, a bajai és bácsalmási járást is) a 111 071 
mezőgazdasági munkás — az.eltartottakkal együtt 266 836 f ő  — élt az 
egyre kevesebb és rosszabbul fizetett mez őgazdasági bérmunkából. Ez a 
hivatalos kimutatás, de ebben nincsenek benne a mez őgazdasági idény- 
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munkát szintén vállaló kisipari munkások ,és az egyéb kategóriákhoz tarto-
zó dolgozók, akiknek száma változó s ezáltal kimutathatatlan. Közismert 
tény, hogy a nincstelenek zöme Bácskában .a magyar nemzetiség űek közül 
került ki. Természetesen sok a nincstelen a szerbek, horvátok, szlovákok 
és ruszinok között is. A legkevesebb agrárproletár a németek között volt. 
Valamennyiöknek azonos a sorsuk. A századfordulón, annak ellenére, hogy 
a fokozatosan mégiscsak fejl ődésnek induló ipar mind több munkást fog-
lalkozhatott, a mez őgazdasági munkások száma továbbra sem csökkent 
(lásd A megnyert csata c. fejezetünk 19. sz. lábjegyzetét), noha közben so-
kan ki is vándoroltak. A .földnélküliek seregét folyton gyarapította a kis-
birtokosok eladósodása és tönkremenése. A Népszava' 1891. február 13-i 
száma a jelenség okait vizsgálva megállapítja, hogy csak 1870-1880 között 
a földet birtoklók száma — az egész országban — félmillióval csökkent, 
kétségkívül az egykori jobbágyokból lett kisgazdák közül, akiknek birtokai 
a szaporulat, de legf őképpen az eladósodás (a hitelek és kölcsönök kama-
tai stb.) miatt elaprózódtak, illetve eladásra kerültek. Ugyancsak a Nép-
szava írja 1882. május 13-i számában, hogy: „ ... a magyarországi kisbir-
tokosokra 1875-1883 között újabb 62 630 000 .forint adósság nehezedett." 
Ez szükségszerűen a birtokmegoszlás kedvez őtlenebbé válásához, a kis-
birtokosok további proletarizálódásához vezetett. A kizsákmányoló föld-
birtokosok, bérlők stb. a nagy munkaerő-kínálatot kihasználták a bérek 
leszorítására. Az aratómunkához például oly nagymérték ű  ingyenmunkát 
kapcsoltak, hogy annak teljesítése a ledolgozott napok számát tekintve sok 
helyütt két-háromszorosa volt az aratásban töltött 10-14 munkanapnak. 
Az aratómunkások bérét, pénzre. átszámítva, csökkentetté a búza árának 
esése is. Így pl. 1883-ban még 10, 1891-ben 7,55, 1896jban .pedig' már csak 
6 forint és 10 krajcár volt a búza mázsánkénti ára, de más munkák bére 
is hasonlóképpen lemorzsolódott: helyenként már csak napi 30-40 kraj-
cárt ért. Mindezek következtében a mezei munkás évi keresete messze a 
létminimum alatt maradt. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az 1890. évi alakuló kongresz-
szusán és az utána következ ő  kongresszusokon egyre többet foglalkozott ,  a 
mezőgazdasági munkások nehéz helyzetével, megállapítván, hogy „azok 
sorsa már sokkal rosszabbra nem is fordulhat", de — a földek távlati tár-
sadalmasításának elvi megfogalmazása és egyes munkásvédelmi intézkedé-
sek követelése mellett — konkrét intézkedéseket a mez őgazdasági múnká-
sok szervezése érdekében csak 1894-1895.bén kezdtek határozottabb formá-
ban emlegetni, méghozzá — az orosházi pártszervezet kezdeményezésére 
egy földmunkáskongresszus tervezett összehívásával. Nem -sokkal koráb-
ban zajlottak le Békés, Csanád és Csongrád megye vérbe fojtott föld-
munkásmegmozdulásai, így az ország munkásközvéleménye el őtt világossá 
vált, hogy jogaik érvényesítését és helyzetük javítását illet ően :mit várhat-
nak az uralkodó földbirtokosi-burzsoá „szabadelvű" kormánytól: a gyü-
lekezési és szervezkedési jog megtagadását, csend őrsortüzet — és a rend-
kívüli állapot bevezetését, amint az a kés őbbi irodalomban, talán éppen 
Féja Géza hasonló című  nagy szociográfiai műve után Viharsaroknak elne-
vezett három vármegyében történt. Az er őszak azonban nem érte el :  a 
célját. A Népakarata cím ű  szociáldemokrata lap 1895. szeptember 13. száma 
A földmunkások kongresszusa cím alatt értékeli a helyzetet: „ Őszintén be 
kell ismernünk, hogy a magyarországi. munkásmozgalomnak még a .:mai 
viszonyok között is az alföldi, az úgynevezett agrárszocializmus . ad jelent ő-
séget s a közvélemény csak azóta foglalkozik t őle tenhető  komolysággal a 
munkáskérdéssel, amióta beleszóltak ebbe az alföldi Kánaán •éhez ő  prole-
tárjai. A kormány is csakhamar gondolkodásba esett e jelenség. fölött, 
melyet megérteni nem tudott s most sem tud még a mai napig sem." 

Sajnos, maga a szociáldemokrata párt vezet ősége sem értette meg 
eleinte, milyen hatalmas szövetségese van falun a városok ipari munkássá-
gának. Egy Várkonyinak kellett fellépnie ahhoz, hogy a falusi szegénység: 
a mezőgazdasági munkások és a • szintén kiszipolyozott, eladósított, nyo-
morba döntött kisparasztok azonos vagy rokon érdekeits felismerjék,_ . s 
még több időre volt szükség, hogy ennek megfelel ően dolgozzák ki a-párt 
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••akcióprogramját. (Tulajdonképpen ez a szociáldemokrata örökség hatott 
még az 1919-es proletárdiktatúra téves agrárpolitikájára is!) 

Bács-Bodrog megyében •a falusi szegénység között 1895-ben már inten-
zív agitáció folyt. Ebben az id őben nagy mennyiségű  legális, valamint a 
hatóság által illegálisnak min ősített röpirat, újság és szocialista tartalmú 
füzet érkezik. a fővárosból, valamint az agrárszocializmus alföldi meleg-
ágyának tekinthet ő  Csongrád és Békés megyéb ől. Az iratok eljutnak min-
denhová. Martonosra és a környez ő  tanyavilágra pl. a Munkások és elv-
társak, Feketehegyre, Csantavérre, Cservenkára', majd Topolyára a Magyar-
ország jogtalan népéhez' c. röpirat érkezik. Eljutott a megyébe (Palicsra) 
A szociáldemokrácia evangéliuma, továbbá a Mit kíván a 'magyar nép (Ku-
lára, Kucorára stb.) c. üldözött szocialista irat is. De nemcsak röpiratok-
ról és titkos .agitációkról, hanem már konkrét akciókról is vannak adatok. 
Így például a Zombor és Vidéke 1895. március 2-i számában arról ad hírt, 
hogy a péterrévei nincstelen földmunkások 'kenyeret és munkát követelve 
megrohamozták a községházát, miután •a megye f őispánjához küldött ko-
rábbi petíciójukra nem kaptak választ ... 9  Május derekán a .szabadkai föld-
munkások ásókkal és kapákkal a kezükben fenyeget ő  felvonulást rendeztek 
a városháza elé azt követelvén, hogy az ötvenkrajcáros napszámot emeljék 
fel egy koronára ... A rend őrség közbelép, letartóztatásokat eszközöl, s egy 
embert (Grgo MiQankovi ćot) agyonkínzott a vallatás során ... 10  

A vármegye többi vidékén is elégedetlenek a mezőgazdasági munká-
sok, s erről nemcsak ahatósági jelentésekb ől, hanem a szocialista lapok-
bál is értesülünk. Az illegális iratok mellett a szocialista sajtó is (ha eljut-

ó hat a terepre) nagy hatással van a tömegek hangulatára és öntudatosodá-
sára. Cikkezik a „munkáskérdésr ől" a polgári sajtó is, persze a maga szája 
íze szerint. 

A Budapesten megjelen ő  szocialista lapokban 1895-től egyre sűrűbben 
találkozunk a mezőgazdasági munkások helyzetével foglalkozó Bács megyei 
tudósításokkal is. A polgári sajtó is felfigyel az agrárszocialisták mozgoló-
dásaira, akiket óva int a ,meggondolatlan" egyletalakítástól, egyszersmind 
az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlja az „izgatókat"." Ennek ellenére 
1896 tavaszán gomba módra szaporodnak a munkásképz ő  egyletek Bács-
Bodrog megyében" és ezek képvisel ői részt vesznek a Szociáldemokrata 
Párt 1896: május 24-25-én Budapesten tartott kongresszusán." Hazatérve 
p1. a topolyai és temerini küldöttekettöbb ezer ember várta a va'súfiállomá-
son. 14  Topolyán, Tompán és Kikindan 15  már ezen a nyáron sztrájkoltak. az  
aratómunkások és kiharcolták a nagyobb aratórészt, valamint az annyira 
sérálmes robot eltörlését. 

Közben a Szociáldemokrata Párt vezet őségével a földmunkásmozga-
lom szervezésével kapcsolatban szembekerül ő  Várkonyi Istvan (szintén 
pártvezetőségi tag) az orosházi kezdeményez ő  bizottsággal megindítja a 
Földmívelő '6  című  első  földmunkás szaklapot és 1896 decemberében Óbe-
csén megtartja a sokat emlegetett, kívánt és szükségesnek tartott, de min-
dig elodázott kongresszus el őkészítő  országos földmunkás-értekezletet." 
Az értekezlet a kongresszust 18  1897. február 14-re Ceglédre hirdette meg. A 
szociáldemokrata pártvezet őség — mely közben megtagadta az orosházi 
szervezet kezdeményezésére megjelentetett FöQdmível ő  c. laptól és Várko-
nyitól, kiadójától, hogy a párt nevében beszéljen — mindenáron ki akarja 

• ragadni az energikus Várkonyi kezéb ől a földmunkásmozgalom szervezését 
és irányítását, ezért 1897. január 30-ra maga is földmunkáskongresszust 
'hirdetett és tartott Budapesten. 19  A Bács-Bodrog megyei szervezetek kül-
dötteit mindkét 'kongresszuson Ott találjuk, s őt az egység melletti síkra-
szállásukkal jelentős szerepet is játszottak azokon 2 0  Éveken át egy se, most 
meg egyszerre két kongresszus! Engelmann Pál az 1890-es évek egyik leg-
képzettebb és legkövetkezetesebb magyarországi szocialista vezet ője, akit 
később az opportunisták kimartak a vezet őségből, írta 1897-ben a stuttgarti 
Die Neue Zeit c. lap 28. 'számában 'aföldmunkások kongresszusáról, hogy 
íme „ ... ezt a szükségletet ki is elégítették, mégpedig jobban, mint kellett 
volna ... A két 'kongresszus bizonyos 'fokig ellentétben állt egymással, de 
nem tárgyi, hanem személyi ellentétekr ől van szó ... Ezt az ellentétet • nem 
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kell tragikusan venni, mert a ceglédi kongresszus sok 'küldötte az egység 
mellett szállt síkra ..."21  

A két rivális frakció (minta frakciózás általában) kárt okozott ugyan 
• a szocialista mozgalom tekintélyének, de a kialakult (sokszor elvtelen) vita 
végeredményben hozzájárult a szocialista eszmék terjesztéséhez (s a bizo-
nyos mérvű  differenciálódásához is, melynek hatása majd kés őbb érződik), 
népszerűsítéséhez és nagy tömegeket mozgatott meg. Várkonyiék :radika-
lizmusa és mozgalmuk gyorsan terjedő  népszerűsége a földmunkások szer-
vezése tekintetében végre akcióra kényszerítette a szociáldemokrata párt-
vezetőséget, mely hamarosan kiadott egy új lapot, a Földm űvelők Szaklap-
ját,22  annak betiltása után pedig a Vilagszabadságot 23  és igyekezett megtar-
tani az elmúlt 1896. évben és kés őbb megalakult Munkásképző  Egyleteket 
és új földmunkás szakegyleteket hozott létre, méghozzá Bács-Bodrog me-
gyében a legnagyobb sikerrel 24 • 

A megyében alakult földmunkás szakegyletek többsége 1897 második 
felétől a Szociáldemokrata Párt, a kisebb, de igen harcias része pedig a 
Várkonyi által 1897 szeptemberében megalakított Független Szocialista 
Párt25  keretében fejtette ki tevékenységét. Hogy ez a válaszfal mesterséges 
volt, azt meggyőzően - bizonyították az 1897. május 1-jén tartott tüntetések is, 
amelyeken sok helyütt együtt vettek részt szociáldemokraták és független 
szocialisták 28 

És most itt állunk az 1897. évi aratás el őtt. 
Takács József A f öldmunkásmozgal'om története (Budapest, 1926) c. 

munkájában a kialakult helyzetet a következ őképpen • jellleanzi: „Anélkül, 
hogy a két kongresszuson hozott, a munkabérjavításra irányuló határoza-

- toknak a gyakorlatban váló keresztülvitelére nézve tervszer ű  előkészület 
történt volna,mindenki várta, szinte :a leveg őben volt, hogy az 1897. év 
nyarán valaminek történnie kell. Legidegesebbek. voltak a birtokosok, a 
kormány, a hatóságok. A földmunkások a lehető  legnyugodtabban viselked-
tek, legfőbb gondjukat a szervezkedés 'képezte, minden közelebbi cél és 
terv nélkül. Fokozta az idegességet úgy a f ővárosi, mint a vidéki sajtó, 
amely szinte szuggerálta a közvéleménybe az aratósztrájk elkerülhetetlen-
ségét. Pedig alig volt egykét község, ahol 'komolyan ragaszkodtak volna 
ahhoz, hogy akár a budapesti,. akár a- ceglédi kongresszus határozatát még 
az év nyarán minden eszközzel keresztülviszik. Csupán annyi történt, hogy 
a munkások egy része, az eddigi szokásoktól eltér ően, nem sietett az aratási 
szerződés. megkötésével. Azt mondták, »ráérünk majd akkor, ha látjuk, 
mit aratunk«. A birtdkosok ezt már .a sztrájk el őjelének vették és a sajtó-
ban félreverték a harangokat. A rémhíreket el őször a vidéki lapokban he-
lyezték el, s ezzel hívták föl a f ővárosi lapok figyelmét az állítólagos 
sztrájkmozgalmakra." 

A sztrájk pedig, legalábbis Bácskában, valóban küszöbönállt. Vala-
minek történnie kellett ... Az indítékok azonosak voltak: a nyomorúságos 
bérek, kibírhatatlan terhek cseléd, napszámos .és arató számára egyaránt. 
A bérmunkából élő  mezőgazdasági munkások . már az aratás el őtt súlyos 
gondokkal küzdöttek. Mint mindig, ebben az esztend őben is minden re-
ménységük az aratási munkálatokból várt jövedelemben volt. A megkere-
sett gabona biztosította a mez őgazdasági munkáscsaládok számára az évi 
kenyeret. Esetleg még eladásra is' jutott bel őle valamennyi. És most ez a 
jövedelem, a jövő  évi kenyér került veszélybe ... A folyó év májusában 
bekövetkezett, sokáig tartó és szokatlanul b őséges esőzések hatására a ve-
tésekben a gaz hihetetlenül elburjánzott, a rozsda marta, legatyásodott és 
ledőlt búza pedig alacsony hozamokat. ígért 2 7  Az ilyen gabona aratása két-
szer olyan fizikai erőkifejtést igényel, mint rendesen, ezért a munkálatok 
elhúzódnak, az alacsony hozamok pedig a részesedést -  szinte jelképesre 
zsugorítják. Amunkások az eddigi 1/11., .1/12., (helyenként 1/13.) rész 
helyett most, megtagadva a tél folyamán „látatlanba" és kényszer űségbő l 
kötött aratási szerz ődéseket, az új megállapodásban holdanként 1 mázsa 
biztosítékot, vagy ahol ez a munkásokra el őnyöšebb, az 1/10. részt, nagyobb 
konvenciót és a robot feltétlen eltörlését, ilyen értelm ű  új megállapodást 
követeltek 28  
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A földbirtokosok, a hatósági támogatásra számítva, hallani sem akar-
tak a szerződés megváltoztatásáról. Azt hangoztatták, hogy a munkás és 
a munkaadó egyformán kell hogy vállalja a kockázatot, figyelembe sem 
akarták venni, hogy amennyiben a régi szerz ődés alapján aratnak, akkor a 
munkásak tízezres tömegei a legnagyobb nyomor és éhínségnek néznek 
majd elébe a télvíz idején... 

A sztrájk kitörése elkerülhetetlennek látszott. 
A hatóságok ,tanulva" az 1896. évi topalyai 29  és tompai30  .,munkabeszün-

tetésekből, aratósztrájkból, valamint a folyó évben Bács megyében és az 
ország más részein lezajlott, a nyári nagy megmozdulások bevezet őjének 
tekinthető  május elseji tömegtüntetésekb ől, a maguk részéről széles körű  
előkészületeket tettek az esetleges sztrájkok kitörésének megakadályozá-
sára, illetve letörésére. Mozgósították a polgári sajtót, angazsálták a 
klérust, a templomi szószékéket és persze mindenekel őtt az erőszakszer-
veket. Egymást követték a miniszteri, vármegyei stb. értekezletek, f őszol-
gabírói, al- és f őispáni helyzetjelentések, miniszteri f ő- és ailispáni utasítá-
sok, csendőrparancsnoksági intézkedések: a szocialistákról és azok vezet ő i-
ről készített listák, a hellyi csend őrállomások megerősítése, illetve újak 
felállítása stb. 3 ' A - katonaság és a rabok aratási munkálatokra való beveté-
sét is számításba vették. A földm űvelésügyi minisztérium Mezőhegyesen és 
Kisbéren hatalmas (f őleg szlovák és rutén munkásokból álló, a Pesti 
Hírlap 1897. július 21-i száma szerint 4000 f őt kitevő) tartalék munkássereg 
felállítását határozta el, mely, 100 000 forintnyi állami költségen kitartva, 
sztrájktörőként bevetésre vár. 32  Mindezen hatósági intézkedéseknek hatal-
mas — olykor ellentmondó — propagandát csinált a polgári sajtó. 

A sztrájkhangulat, az aratómunkások, s őt több helyen az uradalmi 
cselédek elégedetlensége és helyzetük megváltoztatására irányuló elszánt-
sága olyan erőš volt, hogy a sztrájk kitörését sem a fentebb vázolt hatósági 
intézkedések, sem a szociáldemokrata, sem a független szocialista pártsajtó 
igyekezete nem tudta megakadályozni. 

A sztrájk valóban kitört és végigsöpört az egész vármegyén. Legna-
gyobb hullámokat a bácsalmási, topolyai és becsei járásban vetett. Itt a 
sztrájk úgyszólván általános volt. Az aratók mindenütt nagyobb arató-
részt, illetve biztosítékot és mindenféle ingyenmunka robot eltörlését har-
colták •.ki — ha csak erre az egy esztend őre is. Egyes helyeken acselédek 
is eredményesen sztrájkoltak. Az 1897. évi nagy aratósztrájkhoz fogható 
•megmozdulások a megyében ezután csak 1903-ban, 1906-ban (tehát a ma-
gyar országgyűlés által megszavazott hírhedt „rabszolgatörvény", az 1898. 
II. törvénycikkely életbeléptetése után) és 1936-ban (az 1929. január 6-i, 
királyi-katonai diktatúra drákói rendelkezései ellenére) voltak. 

Az 1897. évi nagy aratósztrájk el őzményeinek, lefolyásának és követ-
kezményeinek, a rendelkezésünkre álló gy űjteményből kiemelt Bács megyei 
dokumentumait adjuk itt közre, azzal, hogy azok egyes tételeihez, 
a hozzáférhető  egyéb forrásanyagok segítségével, a téma .kib ővítését is 

.. szolgáló magyarázatokat f űztünk. 
Az iratokat keletkezésük sorrendjében közöljük. 

JEGYZETEK 
Simon Péter A századforduló földmunkás- és szegényparaszt mozgallmai 1891-1907 

c. munkájanak 123. oldalán írja: „Az 1897-es aratósztrájk a legáltalánosabb Bács-Bodrog 
[első  helyen kiemelve!], Pest, Torontál, Csanád, Csongrád, Arad, Békés és Szolnok megyék-
ben volt, de érintette Tolna, Baranya, Somogy, Fehér, Bihar és Hajdú megyéket is." 

Takács József idézett munkájában, Ecseri A szegény ember c. művére hivatkozva 
írja, hogy a 70-es években az „árvizek elleni védekezés idején ... 5 forint napi keresete is 
volt a dolgos embernek", „ .. s akinek jó szerencséje volt, 500-600 forintnál is többet ke-
resett évenként". A nyolcvanas évek vége felé ennek már csak 50-60, 1897-ben pedig a 25-26 
százalékát keresték ugyanezen munkáért, írja T. J. (i. m. 14. o.) — Az 1890-es évek napszámbér-
alakulásairól a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai Kerület rendszeresen megjelen ő  évköny-
vei közölnek összefoglaló és részletes adatokat, melyek szerint Bács—Bodrog megyében a 
napszámbérek a következ őképpen alakultak: A férfi napszám (januártól decemberig) 1891-ben 
0,4-2, 1893-ban 0,35-1,6, 1896-ban 0,40-1,6, 1897-ben, a nagy aratósztrájkok évében pedig 
0,50-1,5 forintot tett ki. A n ői napszám ezzel szemben a felsorolt években mindig 0,30-1 
forint között mozgott. Ezek hivatalos jelentések, viszont a korabeli szocialista lapok, mint 
pl. a Népakarat 1895. szept. 13-i száma, arról tudósítanak, hogy az Emusic pusztán fekv ő , 
6000 holdas Zichy-birtokon a folyó évben 	télídőben -- a napszám 30 krajcár, „nyáron, a 
legnagyobb dologidőben 80 krajcár — pedig ezek már nagy napszámnak számítanak". 
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A Népszava első  száma 1877 májusában jelent meg, mint szociáldemokrata közlöny, 
majd a Magyarországi Munkáspárt orgánuma lett. Az 1890=ben megalakuló Magyarországi Sío-
ciáldemokrata Párt a maga hivatalos lapjának ismerte el. Egy korábbi sikertelen kísérlet 
után, 1905-ben végleg napilap lesz és mint az MSZDP sajtószerve folyamatosan megjelenik 
(a Tanácsköztársaság idején az egyesült munkáspártok lapjaként szerepelt). 1948-ban a ma-
gyar szakszervezetek napilapja lesz. 

Népakarat - Indult 1896. október 30-án. Háromhavonként jelent meg. 1897. ápri-
lis 30-tól a MSZDP közlönye. Megszűnt 1897. dec. 30-án. (A magyar munkásmozgalom történe-
tének válogatott dokumentumai. 2. k. 666. o. A továbbiakban: MMTVD.) 

A Várkonyi-frakció ceglédi kongresszusán a munkaid ő  csökkentését, a robot eltör-
lését, munkásvédő  törvények bevezetését és a polgári jogok törvénybe iktatását, valamint a 
nagybirtokok felosztását is követelték. Ez a követelés a munkás-paraszt szövetség létrehozá-
sára jó alapot nyújthatott volna, ám ebben az id őben a munkásosztálynak még nem volt 
igazi forradalmi pártja, mely a munkás és a demokratikus parasztmozgalmat, a munkások 
és parasztok követeléseit képes lett volna programjába ötvözni és a gyakorlatban egyesíteni 
a végső  cél: az osztálytársadalom megszüntetése érdekében. 

Ilyen dokumentumokat közöl Feketehegyre, Csantavérre, Bajmokra és Topolyára 
vonatkozólag a szerző  Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1895-1945 c. okmány-
kötet sorozata I. k. 1. részében (a tövábbiakban: FMMTJ) az 1-9., a 25. és a 40. oldalon. 

Sandor Mesaroš: Radnički pokret u Ba č lcoj 1890-1918 (a továbbiakban: S. M.: 
Xactni čki pokret u Ba čkoj ...) c. munkája 67. o. 

A szóban forgó röpiratot a Népszava 1895. január 28-i száma közölte. Bács-Bod-
rog megyében (feltehetően más megyékben is) Schmausz Endre alispán hajtóvadászatot indí-
tott a Pesten legálisan megjelent irat után. A topolyai járásban lév ő  Feketehegyen Várkonyi 
Bálintnál meg is találtak bel őle egy példányt. Várkonyi ellen eljárás indult. (FMMTJ I. 1. 
rész 1., 4-7., 15-16. o.) Gál Pál topolyai napszámos esetében 1896 áprilisában indított eljá-
rást a járási főszolgabíró (uo. 24-26. 40. o.), kimenetele ismeretlen. Gálnál is a Magyar-
ország jogtalan népéhez c. röpiratot foglalták le. A Bács-Topolyai Hírlap már március 22-én 
azt írta, hogy „békés munkásnépünk dugva van röpíratokkal, b őségesen el van látva izgató-
kal ..." - Vojnich Máté bácsalmási főszolgabíró 1896. április 18-án Bajmokon Farkas Antal 
házánál lefoglalta azokat a szocialista iratokat, amelyeket „két moravicai egyén" hozott. 
Közli a lefoglalt iratok címeit és a bajmoki szocialisták névjegyzékét, akik 72-en vannak. 
íme a lefoglalt füzetek listája: 1. A Népszava könyvkereskedésének jegyzéke (1 pld.), 2. So-
cžaldemok. Liederbuch (2 pld.), 3. Munkásdalok és szavalatok (10 pld.), 4. Jönnek a szocia-
listák VII. füzet (15 pld.), 5. A szociáldemokraták kátéja (10 pld.), 6. Die Socialdemokraten 
kommen (5 pld.), 7. Az isten fogalma (1 pld.), 8. A szocializmus lényege (1 pld.), 9. Das 
Blattenland u.: die Socialdemok. (1 pld.), 10. A Népszava naptára 1896. (1 pld.), 11. Die Ciele 
der Social. (1 pld.), 12. Das rote A B C (14 pld.), 13. Különféle szerb írású füzet (14 pld.), 
14. Katica Péter indítványa (15 pld.), 15. Felhívás az összes munkásokhoz (40 pld.), 16. Rád[i] 
Sándor levele (1 pld.) Bácsalmás 1896. ápr. 21. Vojnich Máté f őszolgabíró (VL BB vm D 
84/1896 res sz. - Közli a FMMTJ I. k. 22. o. (A listát böngészve könnyen elképzelhet ő  a 
dzsentri főszolgabíró megrökönyödése - de a „jó fogás" feletti öröme is.) 

Š. M.: i. m. 67-68. o. 
Petkovics Kálmán:. A kérd őjeles ember (a továbbiakban P. K.: A kérd őjeles ember), 

Életjel, Szabadka, 1975, 190-194. o. 
A Bács-Topolai Hírlap, 1896. márc. 22. és 29., Szabadka és Vidéke, 1896. ápr. 5. 

- A zombori Bácska Agrárszocializmus Topolyán c., 1896. május 1-én közölt írásában áll: „Az 
egész télen át hallatszott, hogy az alsó néprétegek között terjed a szocializmus és a gy űlések 
Benácsek, János [száraz]malmában tartatnak meg. Megfordultak itten hódmez ővásárhelyi, 
orosházi, békési és szenttamási szocialista vezérek. Mint hírlik, a Népszava szerkeszt ősége is 
küldött le emberei közül, hogy tanácsokat és felvilágosításokat osztogasson." A Szabadkai 
Hírlap 1896. július 26-i száma is arról ír, hogy „a lelketlen izgatók - .., újabban Bácskát sze-
melték ki sötét munkájuk központjául ..." A ceglédi kongresszuson maga Bors Pál orosházi 
küldött mondta el, hogy „Az orosháziak bejárják a vidéket s agitálnak. A legjobban sikerre 
vezető  út a vidékjárás". „Egyes ügybuzgó emberek valóban elmentek még a távolabbi Bács-
Bodrog megyébe is, csupán azért, hogy az eszmét terjesszék" - toldja hozzá Takács József. 
I. m. 23. o. 

S. M.: Radnički pokret u Ba čkoj ... (77-78. o.) szerint az év folyamán a me-
gyében óbecsén, Bácsföldváron, Szenttamáson, Újverbászon, óverbászon, Adán, Kulán, Bács-
topolyán, ómorovicán, Moholon, Csantavéren, Kishegyesen, Zentán alakultak munkásegyle-
tek. Az Új Népszava 1896. május 29-i, és június 5-i száma az MSZPD IV. kongresszusáról 
szóló beszámolójában megemlíti még a csúrogi és temerini egyletalakítást is. Petkovics Kál-
mán A kérd őjeles ember c. munkájában (195-203. o.) megírja a szabadkai földmunkások 
1895-1896-beli elkeseredett harcát az Általános Munkásképz ő  Egyesület megalakításáért, me-
lyet a hatóságok minden eszközzel igyekeznek megakadályozni. Hogy valójában mikor sike-
rült létrehozni az említett egyesületet, azt nem tudtuk a forrásokból kiderítenie, ám - 
amint azt a szerz ő  megállapítja - az MSZDP 1900. április 19-én tartott VII. kongresszusán 
elhangzott beszámoló szerint „ .. a szabadkai földmível ő  szakegyletet feloszlatták". Ezek 
szerint Szabadkán mégiscsak volt egyletük a mez őgazdasági munkásoknak, méghozzá a maga 
nemében az első  Bács megyében. A FMMTJ (I. k. 1. rész 34-35. o.) számos korabeli for-
rásra és kés őbbi feldolgozásra hivatkozva vázlatos ismertetést ad az agrárszocialista Olvasó-
körök, Munkáskörök stb. alakításának és munkájának történetér ől.) 

Az MSZDP IV. kongresszusáról az Új Népszava az 1896. május 29-i és június 5-i 
számában részletes beszámolót közöl. A kongresszuson a földmunkás küldöttek többségben 
voltak, a vezetőségbe be is választották Csizmadia Sándort és Várkonyi Istvánt, mint a föld-
munkások szervezésének legf őbb szószólóit. 

Új Népszava május 29.; 3. o., Szabadság (Szabadka) 1896. június 3. 3. o. - A kül-
döttek mindkét helyen beszámoltak a kongresszus munkájáról, majd készülni kezdtek az 
aratási szerz ődések együttes megváltoztatására, illetve a megbeszélt alapon való munkaválla-
lásra. 
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Arpad Lebl: Sindikalna borba agrarnog proletarijata Vojvodine (a továbbiakban: 
A. L.: Sindikalna borba ...) című , 1954-ben kiadott munkája 61. o., Bács-Topolyai Hírlap, 1896. 
július 12. és 19 sz. 3., illetve 1-2. o.., Szabadkai Hírlap, 1896. júl. 26. 6. o. 

Földmívelő  - 1896. augusztus 29-én indult a független szocialisták „mezei mun-
kás és kisvagyonú földmívelők" szaklapjáként. Egy időben (1904-ben) Szenttamáson is nyom-
ták. 1905 márciusa és novembere között Socializmus, majd Szociálizmus, de utána ismét a 
régi cím alatt jelent meg. Megsz űnt 1907 második felében. (A magyar munkásmozgalmi sajtó 
bibliografiája [kézirat gyanánt], kiadja a Magyar Munkásmozgalmi Intézet, Budapest, 1951. I. 
k. 85-86. o.) 

Földmívelő , 1897. január 1. 1-2. o. 
A budapesti fő- és székvárosi állami rendőrség 1897. évi m űködése (a továbbiak-

ban: A fővárosi állami rendőrség .:.) c. évkönyv, 348-390. o. 
A f ővárosi állami rendőrség ... 293-348. o. - A budapesti szociáldemokrata 

földmunkáskongresszuson számos határozati javaslat hangzott el a mezei munkások helyze-
tének javítása érdekében, így p1. a munkaid ő  rövidítése, a betegsegélyezés 1891. XIV. tör-
vénycikkelyének kötelező  kiterjesztése minden mezőgazdasági munkásra; az általános, egyenl ő , 
titkos és közvetlen választójog bevezetése minden 20 éven felüli állampolgár részére nemre, 
vallásra, • nemzetiségre és vagyonra való tekintet nélkül; a férfi és a n ői munkabér kiegyen-
lítése; a 14 éven aluli gyermekeknek a munkából való „kiszorítása"; földmível ő  munkásegy-
letek alakítása, ha kell, titkon, a hatóšágok ellen őrzése alól kivontan; az átaljás munkák 
megszüntetése és helyettük a napszámosmunka • bevezetése és mindenféle robotmunka eltörlése 
stb. A főbb követelésekkel kapcsolatban az év második negyedében számos helységb ől, sok 
aláírással ellátva, a munkások petícióval fordultak a miniszterelnökhöz, aki a postával érkez ő  
munkásleveleket legszívesebben a papírkosárba dobta volna, mert esze ágában sem volt meg-
változtatni kormánya addigi politikáját. (A topolyai, moravicai, kishegyesi és csantavéri mun- ,  
kások petícióját a FMMTJ közli, szerbül is, a 148-151. oldalon. Megjegyzend ő , hogy a szo-
ciáldemokraták „petíciózását" Várkonyiék kigúnyolták, helyette, igen helyesen, a tömegek 
mozgalmát helyezték el őtérbe. 

Uo. - A rendőrség jelentéséb ől kitűnik, hogy a magát képviseltető  37 községi 
szervezet közül 11 Bács-Bodrog, 6 pedig Torontál megyei. A jelenlév ő  70 küldött közül 32 
volt e két megyéb ől való. Bács-Bodrog megye küldöttei a kongresszus minden szervében fon-
tos szerepet játszottak. A szabadkai Rigó János az ülésezés els ő  elnöke volt. 

MMTVD 2. k. 413. o. 
Földmívelők Szaklapja - A magyar földm űvelők szaklapja. Indult 1897. január 

15-én. Megszűnt 1898. január 21-én. (MMTVD 2. k. 664. o.) 
Világszabadság - A magyarországi szociáldemokrata földm űvelők szaklapja, a 

magyarországi mezei munkások és kisgazdák közlönye. Indult 1897. febr. 1899-ben beolvadt 
a Népszavába. 1905 második felében mint a megalakuló Országos Földmunkásszövetség sajtó-
szerve újra indul és 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után sz űnik meg véglegesen. 

A fővárosi állami rendőrség ..., 531-532. o. A két párt megoszlása a vidéken 
és a szervezet c. fejezet elmondja, hogy Bács-Bodrog megyében a MSZDP-nek 84 (a felso-
rolt vármegyék közül a legtöbb) szervezete van, a második helyen Torontál megye áll 29 
szervezettel. A független szocialistáknak tíz szervezete van Bácskában. 

A Független Szocialista Párt 1897. szept. 8-10-én alakult meg a Cegléden tartott 
kongresszuson. Részletes beszámolót a Földmível ő  1897. szeptember 17-i száma közöl. Jelen 
volt 123 helység 239 delegátusa. Bács és Torontál megyék 19 községéb ől 45 küldött vett részt 
a kongresszus munkájában. 

Ez történt pl. a szociáldemokratákhoz tartozó topolyai és a várkonyista bajsai 
szakegylet tagjaival, akik 1897. május elsején Topolya és Bajsa között, a Hadzsy-szállás 
előtti legelőn tartották közös rendezvényüket, amelyet azonban a végén a katonaság és csen-
dőrség szétkergetett. (Népjólét, 1897. május 7. 3. o., Bács-Topolyai Hírlap, 1897. május 2. 
2. o., FMMTJ I. k. 1. rész, 112-113. o.) 

Az egykorú jelentések szerint országos szinten az 1896. évi 40 670 000 métermázsa 
helyett 1897-ben alig 26 200 000 métermázsa búza termett. Bács-Bodrog megyében az 1896-ban 
búzával bevetett 458 889 holdon 3 279 779, az 1897-ben bevetett 465 534 holdon pedig mindössze 
1 640 669 mázsa búzát takaritottak be. Ez a felét sem teszi ki az el őző  évi termésnek. A 
megyében rozsból 1896-ban 16 254 holdon 112 670, az 1897-ben bevetett 14 270 holdon viszont 
csak 53 707 mázsa, az 1896-ban árpával bevetett 63 042 holdon 510 047, az 1897-ben 52 658 
holdon pedig alig 235 833 mázsa termett. Egyedül a zab- és kukoricahozam közelítette meg 
az előző  évit. A burgonyatermés is katasztrofális volt: az 1896-ban beültetett 24 623 holdon 
termett 721 078 mázsa helyett az 1897-ben bevetett 19 309 holdon mindössze 416 573 mázsa rossz 
minőségű  (s ez a búzára is vonatkozik) . krumpli termett. (A Szegedi Kereskedelmi és Iparka-
marai Kerület 1896. és 1897. évkönyveinek statisztikai kimutatása alapján.) 

A Bács-Topolyai Hírlap 1896. január 17-én, tehát még a két földmunkáskongresz-
szus előtt közli azokat a feltételeket, amelyeket Benácsek János és Kislinder János majd 
határozati javaslatként a január végi budapesti földmunkáskongresszus elé terjeszt. Már 
ebben is szerepel az 1/10 aratórész, a 150 kiló búzakonvenció és az egyéb élelmek fejében 
követelt 6 forint készpénz. Ett ől az időtől kezdve a sajtó gyakran foglalkozik a mez őgazda-
sági munkások követeléseivel. A Népszava 1897. május 14-én pl. arról ír, hogy Topolyán szá-
mos gazda hajlandó már lemondani az ingyenmunkáról, de a részesedés arányán nem akar-
nak változtani. Ezzel szemben a zentai munkások május 30-án megegyezésre léptek a gaz-
dákkal egy általános bérlistában, mely szerint a búzát 1/11-én, a zabot és az árpát 1/10-én 
aratják úgy, hogy az aratók kötelesek a cséplés befejezéséig minden velejáró munkát elvé-
gezni. (Dobos János: Földmunkás-megmozdulások 1896/1897. Grada za monografiju Sente c. 
sorozat, 35-39. o.) 

Bács-Topolyai Hírlap, 1896. júl. 26. 12. o., Szabadkai Hírlap, 1896. júl. 26. 6. o. 
30 A. L.: Sindikalna borba ... 48. o. 

Lásd a III. sz . dokumentumot. 
A f ővárosi állami rendőrség ... 527. o. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLŐJEGYZETEK 68. 

Hamarjában nem is tudom hova tenni Katajevet, aki csaknem kilencven- 
évesen meghalt. Nem is a halálhíre döbbentett meg, inkább az, hogy még 
élt. De mint a nekrológokból megtudom, .nem is az igazi Katajev volt ez 
már, aki jó ötven év előtt A kör négyszögesítését, a Sikkasztókat na' 
meg •a Hajrát írta. A régi Katajev, aki oly szatirikusan tudott szólni a 
moszkvai lakásínségrőfi, a bürokráciába is alaposan belekötve, anélkül 
azonban, hogy forradalmi lelkesedése csak kicsit is lelohadt volna! És a 
Hajrá! Az iparosításnak ez a dinamikus helyzetjelentése, egyetlen napba 
sűrítve az emberfeletti bajszát a mlagnitogorszki cementgyár-óriás épí-
tésénél nemcsak az ötéves terv dicsérete volt és egy forradalmi rend-
szer gigantikus küzdelme, de az irodalomban is valamiféle új és érdekes 
lehetőségeket tárt fel. Több volt ez, mint riportregény. A plakátköltészet 
hatása is kiérződött belőle, s mégse lehetett egyszerűen azt mondani-
róla, hogy propaganda. Pedig az. volt. De annyi hittel, a lelkesedésnek 
olyan őszinte hevületével, hogy az olvasó szinte nem gy őzte szusszal ezt 
a lankadatlan nekibuzdulást. És közben az emberek, jóllehet papírfigu-
rák voltak, mégis el tudták hitetni magukról Katajev jóvoltából, hogy 
élő , érző, szenvedni és szeretni, küzdeni és örülni tudó emberek. Kata-
jev itt se feledkezett meg a humorról és szatirikus hajlamait is kiélte az 
egynapos regény terjedelmes történetében. Ez volt a harmincas évek hi-
vatalos szovjet irodalma. A lenini „kdlhoz, elektrifikáció egyenl ő  — szo-
cializmus" programjának irodalmi vetülete. Ezt sokallotta volna a gya-
nakvó Sztálin? Az ellenforradalom hangját vélte volna ,kihallani az 
erőfeszítés bemutatásának emberfelettiségében? És talán azt a kis jó-
kedvet is elítélte, amivel az író a regénynek nevezett eseménytömeg alak-
jait rajzolta? Mintha mindaz, ami emberi volt Katajevnél, eleve 'magában 
hordta volna az ellenállás lehetőségét, minthogy egyéni és kollektív szel-
lem mégsem egy és ugyanaz, ha egy rendszer százszor azzá igyekszik ten-
ni. Szóval majdnem ötven év óta alig hallott valamit a távoli világ — 
mármint a szocialista állaniok határán kívüles ő  kontinens — Katajevről. Most 
olvasom, hogy önéletrajzát írta és gyerekmesékkel látta el a lapok kis-
korúaknak szánt rovatait. S erre talán nemcsak bennem merül fel a kér-
dés, mi lett volna kortársaival, ha túlélik a tisztogatás éveit és a hábo-
rút? Mi lett volna Majakovszkijjal, ha szerelmi bánatában nem lövi ide-
jekorán agyon magát? És Babellel, ha valahogy sikerült volna megmene-
külnie a haláltáborból? Mandelstamról nem is beszélve, hiszen Dantéról 
állt oda esszét írni ahelyett, hogy az ötéves terv sikereir ől zengett volna 
dicshimnuszt. De lát vele együtt tűntek el mind az akmeisták, akik azzal 
védekeztek, hogy ők a rózsátcsupán a szépségéért csodálják, s nem azért, 
mintha a tisztaság misztikus jelképét látnák benne. Erre mondta állítólag 
Sztálin: egyelőre nem érünk rá rózsaligeteket ápolni, s akinek ez a gondja 
most, nem lehet a szocializmus harcos híve. Mi mást tehetett volna ezek után 
Valentint Katajev magára maradva egy gy őztes, de minden mást elnémító 
háború után, mint hogy gyerekeknek írjon andalító történeteket s ön-
életrajzában idézze vissza hihet őleg az öregség elégiájával a fiatalságát és 
az októberi forradalmat követ ő  hősi - kor szépségét. Érdemes lenne Újra 
elővenni a Sikkasztókat s a Hajrát, és újra elolvasni. Hogyan hat vajon 
ötven év után Katajev forradalomi meggyőződését hirdető  próféciája az-
zal a romlatlan derűvel és szatirikus kedvvel, amelyet azóta bizonyárra. 
kilúgozott belőle a könyörtelen idő . A világirodalom megfeledkezett róla, 
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s a fiatalok, akiket lapjában ő  indított útnak, Jevtusenko és Voznyeszensz-
kij, merőben más csapáson mentek tovább, mintha az el ődök példája 
semmire se kötelezné a fiatalokat. 

Bécs a törökverő  Savoyai Jenő  évében, Erre figyelmeztetnek lépten-
nyomon újságok és transzparensek, talán nem is annyira a hadvezért, 
sokkal inkább az egykori birodalom emlékét ünnepelve a kicsire zsugoro-
dott Ausztriában, amely egykor nagyhatalmi szerepet játszott. A nemes 
zsoldos lovag -először XIV. Lajos francia királynak ajánlotta fel szol-
gálatait, s. amikor az elutasította, Lipót császár, alkalmazta, ami az egy-
mással vetélkedő  országok szempontjából se volt éppen lovagias eljárás-
nak' mondható. Savoyai azonban, a kés őbbi Jenő  herceg, még a franciákat 
is hálára kötelezte azzal, hogy gy őztes csatáival elhárította a török ve- 
szedelmet, a császár pedig • magyarországi mamutbirtokokkal ajándékozta 
meg, Csepellel meg Sellyével, az lévén a legolcsóbb megoldás. Bécs az 
ünneplést vállalta magára, bis hundert und zwanzüg, s a Belvedere, Jen ő  
herceg egykori nyári. parkos palotája, a repül ő  oroszlánokká varázsolt 
kebles és copfos n ői szobrokkal és • megannyi más emlékm űvel mind a 
mai napig hirdeti Savoyai Jenő  múlhatatlan nagyságát és dics őséget. Csak 
egy baj van. - halála kétszázötvenedik évfordulóján, hogy a Bevedere si-
ralmas állapotban leledzik. A szobrok rendre megrongálódtak, olyannyira, 
hogy tisztességesen kifoltozni se lehet őket. Csakis maga a szó szerinti 
Belvedere, a -  gyönyörű  kilátás maradt meg változatlanul az április végi 
tavaszi napon, ez is csak a vaskerítéseken át látható, mert a kapuk zárva 
vannak. Állítólag most láttak neki ,lóhalálában, a restaurálási ,munkálatok-
nak, mert mindent háttérbe szorított a választási kampány. A vidéki és 
külföldi látogatók hát csalódottan ácsorognak . egy darabig, aztán vissza-
kullognak az egyéb látnivalókhoz. Jómagam persze nem a dics ő  hadvezér-
hez mentem volna kegyeletemet kissé megkésve leróni, csak a követsé-
günkön voltdolgom, ,s az ott van a közelben. A csalódott ünnepl őknek 
be kell ,érniök a kívül gótikus, belül reneszánsz Stefansdommal, az égbe 
szökő  csaknem százötven • méter magas torony, a Steffl alatt. És ott van 
még a Burg meg a Práter az óriáskerékkel, míg estefelé minden valami-
revaló kicskocsmában ,sraml,iZene szól, echt,‘  wianerisch. A megszokott 
kedves és hangulatos bécsi; légkör azonban még ma is tele van a monar-
chiára s egykori nagyságára emlékeztet ő  jelekkel. A Stefansdomban tudom 
meg, hogy gyónni horvátul, csehül, szlovákul és természetesen magyarul 
is lehet. Ugyanezeken a nyelveken miséznek is meghatározott napokon. 
Az ilyesmit az ember igazán megszokhatta volna, - nekem mégis furcsa, 
hogy bár évtizedek' óta ismerem és szeretem Bécset, ezek az emlékeztet ő  
jelek ma is változatlanok, amikor pedig én se, mi se mindannyian rég 
nem azok vagyunk, akik voltunk. A kocsmák, éttermek és talponállók 
étlapján következetesen ott van • a cseh savanyú káposzta igombóccal, az 
ungairi'scher gulásch, ami persze semmiben sem hasonlít a gulyáshoz, 
ahogy a csevapcsicsa sem. az , ami nálunk... Szóval Bécs egy kis ország 
nagyvárosa, amely a múltjából akar élni. Azon kapom rajta magam, hogy 
huszonöt év előtt is ezt írtam. És ez az éppen, ami oly kísértetiessé te-
szi a múló időben Bécs tényleges változatlanságát. De valami azért mégis 
megváltozott. A Gürtelen kívüles ő  utcák ijesztően üresek. Délelőtt tizenegy 
óra van, amikor Schwechatot érintve beérünk a városba, s csak gépko-
csikat látunk, embert alig. Hol vannak az emberek? .  Dolgoznak és kocsi-
ban ülve rohangálnak, akárcsak mi is. Ez azonban már nem • Bécsre jel-
+leanző , hanem minden európai nagyvárosra. És persze itt se szabad a 
boltok kirakatai előtt átszámítani az árakat, mert akkor elmegy az em-
ber kedve a legcsekélyebb vásárlástól is. Egy bulvárlap ötször annyiba 
kerül, mint nálunk az újság. És bár mind független lapnak mondja magát, 
ugyanaz olvasható mindegyikben. Vagy épp ezért? Igaz, jobboldali lapot 
nem vettem, ha meg baloldalit akarok olvasni, hazajövök. Megmaradtam a 
független sajtó illúziójánál. 
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Ha Ausztria az els ő  világháború előtt valóban Kelet-Európa kaszár-
nyája volt, s az utódállamok önállósulása után kicsire zsugorodva olyan 
lett, mint valami vízfej ű  gyerek, akkor az emberben önkéntelenül felme-
rül a kérdés: rni Tesz apajd ezután? Közben volt egy tragikus történelmi 
.közjátéka, émelyben maradék függetlenségét is elvesztette és csak egy 
Gau lett, Ostmark a fasiszta Németországban hét esztend őn át, ez a hét 
szűk esztendő  azonban tartósan ott hagyta nyomait, 'mindenekel őtt a po-
litikában természetesen. Nem a mostani választás ötvenszázalékos jobb-
oldaliságára gondolok, bár ez nemcsak nyomokban mutatja meg a küz-
dehnat reakció és progresszió között. Az irodalom és m űvészet mind-
eddig meddőnek tetsző . útkeresése is arra utal, hogy a független és ön- 
álló Ausztria még mindig nem az, aminek mondja magát. Ehhez mintha 
hiányozna a szellemi élet aranyfedezete. Az egykori k. und ik. naftalin-
szagú légkörében egy színes és pezsgő  irodalmi élet tudott , kibontakozni, 
s színházban, képzőművészetben és zenében a zseniális tehetségek egész 
sorával ajándékozta meg a világot,. ma viszont 'mintha a Q'angyos közép-
szer terjengene Bécsben s egyáltalán az egész kis szövetségi köztársaság-
ban. Nincs egy Rilkéje vagy Werfelje, Reinhardtja vagy Kokoschkája, 
s egykor oly gazdag zenei világa Mozarttól Rich.ard Straussig vagy Mahle-
rig ma kong az ürességt ől. Igen, csakhogy zömükben ezek se osztrákok 
voltak, lévén a' Habsburgok kiterjedt birodalma mégiscsak egy kis .Euró-
pa, ahonnan mindenki Bécsbe jött, aki érvényesülni akart. Otthonról 
hozott ingéniumát, ha cseh volt, szerb, zsidó, lengyel vagy magyar, Bécs-
ben váltotta be elismerésre, hogy aztán majd továbbmenjen a nagyvilág 
felé, vagy «népének.szűkebb határai közétérjen vissza. Nemcsak a mara-
dandó tiszta művészetnek volt első  állomása Bécs. A könnyebb fajsúly, 
a népszerűségre törekvő  produkció is itt aratta első  sikerét. De idevezetett 
vándoréveik során a mesterlegények útja is, s ha Bécsben ;megállták a 
helyüket, egész életre • szóló tekintélyt szereztek maguknak az otthoni 
környezetben, hacsak nem maradtak örökre kinn. Hol voltak itt az oszt-
rákok? Semmiféle népi vagy nemzeti jele ne:m volt és ma sincs az oszt-
rák embernek. Ki is bújik belőle öt perc múlva •a 'szlovák, horvát, a 
magyar vagy isten .tudja,. Kelet-Európa népéb ől származik. A fel-
világosodás korában II. József megpróbált valamiféle osztrák nemzetet 
szervezni 'birodalmának sokféle népéb ől, s mindenekelőtt egy közös nyel-
vet elfogadtatni, a németet. De elkésett. A felvilágosodással együtt járt 
a nemzeti öntudat kialakulása, s forradalommal fenyegette az elképze-
lést. Közben a bölcs császár nem vette észre, hogy ha terve 'sikerül, orszá-
ga óhatatlanul a nagynémet expanzió szabad prédája lesz. Ahogy az lett 
kicsire zsugorodva a hitleri. hódítás éveiben, És persze ennek a visszhang-
ja máig se csendesedett el. Költ ők és elbeszélők kifogyhatatlan témája 
még ma is egy olyan katarzis, amely a szigorúan semleges kis ország 
jövőjét kell hogy előkészítse. Múltjának ezer jelére figyellmeztetve. Már 
a középszereplők nevével is irodalomban, művészetben és politikában egy-
aránt. A ,legolvasottabb. író a zsidó Canetti után még mindig Ödön von 
Horváth, míg a mai irodalmi élet legtöbbet szerepl ő  egyéniségei közül 
kiemelkedik .a szerb származású Milo .,Dor és az ötvenhatos magyar, Se-
bestyén György. Barátom számát keresve alig akadtam német hangzású 
névre a telefonkönyvben, ss így már nem csodálkozom, hogy egy külke-
reskedelmi vállalat irodájának titkárn őjét Claudia Obojkovi ćnak hívják. 
Szóval a Habsburgok birodalma még itt van az utódokban e kicsire szo-
rult országban a konzervatív néppárt és a szociáldemokraták küzdelmében, 
miközben az osztrák. írók a komoly könyvsikert még mindig a nagy német 
nyevterületen várják, s ezen nem változtathat semmi. 

Beszélgettem Bécsben egy ifjúkomumunistával. Röpcédulákat osztott 
a Kártner 'strassén, s ebben nem zavarta meg senki és semmi. A válasz-
tási agitáció sok mindent megengedett, de Bécsben apáskor is mindunta-
lan kezébe nyomnak az embernek valami papirost. Reklám és propagan- 
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da nem esik nagyon messzire egymástól, s ez a csinos, magas sz őke fiú, 
aki jogász és egyben kocsimosó egy garázsban kinn az Ottakringen, na-
gyon biztosnak látszott a dolgában. Egy percig se kételkedtem benne, 
hogy győzni fogunk — mondta, s a rózsaszínű  papiros, amelyet osztoga-
tott, a színével is elárulta, hogy a szocdemekre tett és nem a konzerva-
tívok lovára —, aztán már csak néhány év kell, hogy mi ikerüljünk sorra! 
Ez a „mi" oly rejtélyesen hangzott, hogy csodálkozva néztem rá. Tudni-
illik mi, kommunisták, világosított fel. Mert ma már igazán csak a be-
gyöpösödött fej ű  kispolgár nem látja, hogy más Út nincsen... „És nem-
zetközivé lesz holnapra a világ!" dúdoltam inkább, mintmondtam, mert 
németül nem tudom az Internacionálét, s a dallam polifóniája helyette-
sítette a szavakat. Erre meghívott a Dom kávéház teraszára egy pohár 
sörre, s persze hogy nem hagytam fizetni. Beszélgettünk. Kiderült, hogy 
a „párt", amelyhez tartozónak mondta magát, csak valamiféle frakció, 
s nem tart semmiféle kopcsolatott .az Osztrák KP-vél. „Das silnd ,daeh alte 
demagogen!", mondta fölényesen mosolyogva és Che Guevaráról kezdett 
beszélni lelkendezve, aki lám otthagyta a miniszteri széket, elment tovább 
harcolni Bolíviába és meghalni. Rövid, de elragadtatott el őadást tartott 
nekem Che Guevara ideológiájáról, amely nem ismeri a megállást, s már -
ezért is a legkülönb valamennyi baloldali párt között. „Hiába mosolyog 
ezen — «szólt rám—, ez így van!" Persze, feleltem, hogy megnyugtassam, a 
mártíroknak mindig igazuk van, s hogy kissé elkanyarodjunk e medd ő  
vitától, amely természetesen nem közöttünk kezd ődött, a bécsi Dom tera-
szán a schwechati sör vastag habja fölött; s nem is lesz egyhamar vége, 
megkérdeztem, a szüleivel lakik-e. „Csak az anyámmal — mondta — s három 
lánytestvéremmel. Apám hat év el őtt itthagyott bennünket. Összeállt egy 
török lánnyal és elment vele Ankarába. Ötvenszázalékos rokkant, valami 
életjáradékot is kapott. A háború utolsó napjaiban itizenöt évesen beso-
rozták a Hitlerjungenddal katonának, Egy srapnell levitte egyik lábfejét, 
s aztán mégévekig volt szovjet fogságban." E rövid és megrendít ő  vallo-
más után semmiértelme se lett vonna vitába szállni vele a vértanúság 
egyedüli és igazán célravezet ő  szerepéről. Szótlanul ültem, a tér forgata-
gában •ámulva,és nagyon .megértettem, hogy egy ilyen szegény fiú efféle 
öngyilkos forradalmi szekta tagja lett. Ő  azonban csöppet se látszott bol-
dogtalaninak, s már a következő  percben. megkérdezte: ,Érdekli az iroda-
lom? Én ugyanis versekbe foglalom a gondolataimat. Hétvégeken kime-
gyünk elvtársaimmal Heiligenstadba, ott van egy kiskocsma, ahol zavar-
talanul vitatkozhatunk és felovassuk egymásnak a dolgainkat." Szeme 
félfénylett, arca abban a csodálatos pírban égett, ami oly elragadóan szép 
tud lenni a ,fiatálság éveiben. „Unser Weg führt hinauf auf den Berg 
unter de Sterne der Abend von wo die Welt so klein und einfach ist ..." 
Idegem nyelven rám a vers a zenéjével hat, s az értelem másodlagos sze-
repet kap. Itt fordítva történt, lévén a sor kissé döcög ős, de az út fel 
a hegyre :az éjszaka csillagai alá, ahonnan a világ oly egyszer űnek és 
kicsinek látszik, egyszerűen gyönyörű  volt. Igaz, hogy az én' fiatalkorom-
ban a költők nem a lemenő , hanem a felkelő  napban találták meg a forra-
dalom szinonimáját, de hát változik a világ és vele a költészet is. Ezek  

után igazán nem maradt más hátra, mint hogy őszinte szeretettel meg-
öleljem s ő  a maga hitében megigazulva ossza tovább világmegváltó röp-
iratait. 

~ 

Csak irigyelni tudom Günter Wallraffot, .az ismert német riportert, 
aki két éven át török vendégmunkásként g űjtötte az anyagot tavaly meg-
jelent könyvéhez, amelynek Ganz unten (Legalul) a címe. Nem a kétmillió 
pédányos nagy sikert irigyem. Minket, akik nemcsak ideig-óráig vagyunk 
legalul az írás mesterségében, hanem egy !egész életen át elszokva a siker-
től, s az írás erkölcsi szolgálatában és tartós szenvedélyében tesszük a 
dolgunkat, nem csábít az ilyesmi. A bátor és önfeláldozó vállalkozás annál 
inkább. Mert mi is úgy akarjuk az igazat írni, hogy minden egyéb meg- 
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gondolást félretéve purifikáljunk is, ha kell. És itt érz ődik a példányszám 
egetverő  különbségénél is határozottabban a társadalmi különbség 
Wallraff és közöttünk. Els ősorban azzal, hogy mi nem tőkés országban 
élünk, ennélfogva nem egy másik osztályból nézzük a munkás és a gyár viszo-
nyát, arról nem is szólva, hogy nálunk idegen, importált dolgozók sincsenek, 
akik helyzetüknél fogva kiszolgáltatottabbak az otthoniaknál. Különben en-
gem személy szerint egészenfiatal korom óta mindig izgatott a valóság anya-
gának ez a társadalmi tükörképe, s magát a m űfajt is szerettem: a riportot, 
munkás és munkaadó viszonyának megvilágítását, a lázítástól se visszariad-
va •a cenzúra által megengedett határok között. És talán joggal éreztem, 
hogy. az  én akkori riportom a hétdináros kendergyári napszám korában, 
s a földek harmados művelése idején több volt az írás . egyszer ű  örömé-
•n.él. Tett volt az osztályharc szogálatáblan, akárcsak most ezé a Günter 
WaLlraffé, aki két éven át török munkásként dolgozott, hogy minél iga-
zabb legyen, amiit ezekr ől a végsőkig kizsákmányolt páriákról ír. Előttem 
Upton Sinclair, Traven és Egon Erwin Kisch példája lebegett az id ő  
tájt tőkének és munkának viszonyában a nagyiparnak ezen az igazán 
szánalmas gyarmati lapályán, ahol :a mez őgazdasági cseléd jobbágysor-
ban éPt, s ha kiöregedett a munkából, kegyelemkenyérre szorult vagy ra 
szegényház várt rá. Illúzió volt persze, ha az efféle szociográfiai rajz 
megírásában hősöknek éreztük magunkat. Mert nem mi voltunk a lází-
tók, hanem maguk a viszonyok. Persze, voltak eladott lelkek, romlott 
bértollnokok az írás gyakorlatában, akik tudatosan hunytak szemet, s őt 
a dolgozók soraiban sem volt kicsi azoknak a száma, akik a nagy'mun-
kanélküliség éveiben feladták mindenfajta harcos magatartást, s éhbérért 
vállalkoztak aratásra, kukoricatörésre vagy gyári munkára egy kiló hús 
árának megfelelő  napi bérért. Nem kellett álcázva beállni közéjük, hogy 
az ember az igazat írhassa. Nyílt titok volt a munkásság lelketlen és 
cinikus kizsákmányolása, úgyhogy a tények megírása ellen legtöbbször 
a cenzúrának se lehetett kifogása. Csak akkor csapott le, ha éle volt az 
írásnak és így izgatásnak lehetett min ősíteni: S eközben nem kellett 
forradalmárnak lenni, én se voltam az, de tisztesség kérdése volt, hogy 
az ember az osztályoknak ebben a harcában melyik oldalra állt. Ahogy 
most ez a Wallraff tudta a helyét. A kétmilliós példányszám is akkor 
nő  meg igazán, ha azember tudja, hogy ma a német kiadók a Falon 
innen örülnek, ha mondjuk egy Moravia-regényt húszezer példányban 
tudnak eladni. Én egy kis vidéki ■magyar nyelvű  szakszervezeti lapnak 
írok redszeresen gyári és mez őgazdasági helyzetjelentéseket, . ha szabad 
tovább tartanom a párhuzamot és a magam dolgáról beszélni, s ezekben 
az én mai riportjaimból természetesen hiányzik . minden izgató attit űd. 
Néha átfut rajtam ;a gyanakvás érzése, mert azt kell írnom például, 
hogy - nemcsak a férj dolgozik, mint betanított munkás, de a feleség is, 
húszéves fiuk pedig orvosnak készül, s tavaly lett készen a fürd őszoba 
is az új házban. Soraimból ilyenkor akaratlanul kicseng a visszafoghatat-
lan. öröm. Nem akarok dicséretet zengeni, lakkozni se, az igazat akarom 
írni. Nem én v.átoztam hát, hanem a világ ezen az én munkaterületemen. 
S ha hiányzik belőlem minden harci hevülete iaz ifjúságnak, nem azért 
van, mert megöregedtem, hanem mert valóban megsz űnt az osztályharc 
és így nincs mi ellen lázítani még a sorok között sem., pedig az id ők 
folyamán azt is megtanultam. 
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ALKOTÓIM ŰHEL Y 

CSORDÁS MIHÁLY 

AMI MARICÁRÓL AZ ESZÜNKBE JUT ... 
KÉT SZABADKAI SZÍNHÁZI ELŐADÁSRÓL 

Sok szálon kapcsolódik egymáshoz a Szabadkai Népszínház két zenés-tán-
cos előadása, a Bloody Mary és •a Marica grófnő . Az első  afféle monumen-
tális bevezetője a másodiknak, és mind terjedelemben, mind min őségben 
fölébe nő  az őt követő  „műnek". De egyben a kommentárja is és mind-
azoknak az asszociációknak a felsorakoztatása, amelyeket a rendez őben, 
Ljubiša Ristićben ébresztett. Talán nem is véletlen, hogy végül is ezek 
az asszociációk érdekesebbek, mint maga az operett, amelyhez kapcso-
lódnak. 

Most ismét időszerűvé teszi a két előadásról szóló kritikát, hogy a 
szabadkai szerbhorvát és magyar társulat éppen ezekkel szerepelt a Vaj-
dasági Hivatásos Színházak 37. Találkozóján, amely április 17-e és 28-a 
között zajlott le Újvidéken, de amely a szabadkaiaknak csupán két színészi 
díjat hozott: a zs űri Jónás Gabriellának és Rade Šerbedžijának a Bloody 
Maryben nyújtott alakítását jutalmazta. Az újságírók és a kerekasztal-
beszélgetések vitázói Šerbedžijáék m űfajtalan produkcióját ugyan odasorol-
ták a szemle öt legjobb versenydarabja közé, de f őként éppen azok miatt a 
szerepformálások miatt, amelyek a két említett színész és még néhány tár-
suk nevéhez fűződnek. 

RÖGTÖNZÖTT RÖGTÖNZÉSEK 

Habár néhányszor elhalasztották a Bloody Mary bemutatóját, az a 
,;legvéglegesebb" változatában is megmaradt jól felismerhet ő  rögtönzésnek, 
amelyen belül a vitathatatlanul tehetséges és kiváló képesség ű  színészek 
a kedvük szerint improvizálnak egy a rendez ő  által megadott témára. A 
téma azonban eléggé elcsépelt, ha úgy tekintjük: agyonforszírozott. Mind-
emellett mégsem csodálkozunk rajta, hogy annak a színháznak az igaz-
gatóját-rendezőjét foglalkoztatja, amely igen-jó néven veszi, ha a berkeiben 
zajló eseményeket művészeti csodaként emlegetik. De milyen risti ći mesét 
adnak is elő  a színészek és statiszták? 

A színen a Marica grófnő  című  magyar operett próbája elevenedik 
meg előttünk, amelyet a rendez ő t megszemélyesít ő  Rade Šerbedžij.a vezet 
nagy odaadással. Elkerülhetetlenül látunk hát már ezen az amúgy is igen 
terjedelmes előadáson egy kiadós részletet a Marica grófnőből, azután még 
sok-sok mindent, ami róla Ljubiša Risti ćnek az eszébe jutott: jelenetet 
a vajdasági magyar színésznőjelöltnek és a rendezőnek az ágy és csak 
utána a világot jelent ő  deszkák felé tartó egymást gyötréséb ől; zene- és 
táncparádét; a sajátságos kabarém űsor elmaradhatatlan énekszámait .. . 

Frappáns képek-jelenetek is kerülnek így ebbe a produkcióba, amelyek 
azonban nem kötődnek egymáshoz, nem függnek annyira össze egymással, 
hogy teljes és megbonthatatlan egészet alkossanak. Ennek nyilvánvalóan 
a sietség és 'a kapkodás lehet az oka, vagy ki tudja, mi. És még ha egy-
befűzi is őket az előadást létrehozó rendez ői alapgondolat, akkor is gyak-
ran jelentik az ötletek ismétlődéseit. Olyan ötletekéit, amelyeket az utóbbi 
egy-két .évben annyi szabadkai el őadásban láthattunk érvényesülni! Ami 
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ugyanis a Madách-kommentárokban még eredeti megoldásnak számított, 
nem lehet az a Bloody Maryben. Ez utóbbiról megtudjuk egyébként a 
zsinagógába lépve, hogy akár iható is, szeszes ital formájában (a bemutatót 
megelőző  percekben kínálgatták vele a közönséget), de amelyr ől a szerep-

. l.ők kimondják, hogy nem más, mint „daganat a fejben" .. . 

A Bloody Maryt tulajdonképpen a sportcsarnok tágas terére ter-
vezték, és csak kés őbb vitték át a zsinagóga jóval kisebb „színpadára". 
Talán ezért lett bel őle ilyen monumentális produkció, sok-sok szerepl ővel és 
mozgalmas tömegjelenetekkel. Ebben a darabban monologizálnak, párbe-
szédet folytatnak, táncolnak és énekelnek a színészek, rohangálnak le-föl 
a különféle zászlókkal, ahogyan az utóbbi id őben megszületett itteni el ő-
adásokban oly gyakran, kicsit a rendez ő, kicsit :a maguk esze szerint. Eköz-
ben társadalmi szatírát adnak el ő  és parodizálnak, vicceket mesélnek és 
improvizálnak .. . 

Igen, improvizálnak. És ezeket az improvizációkat Ljubiša Risti ć  
belerögtönzi egy a téma meghatározta igen tág keretbe, amelyben úgy hat, 
mint az a festmény, amelyet fordíthatsz így is, úgy is, mégis az a benyo-
másod róla, hogy a feje tetején áll. Hiába is er őlködne az előadás nézője, 
megállapítani mégsem tudná :a mozaikjaira hulló darab műfaját. Annyit 
mégis kinéz belőle, hogy a fajsúlyos alkotás igényével lép fel, de mégsem 
képes az lenni. 

A sok :rögtönzést egyetlen körülmény indokolja: darabot próbálnak az 
előadás hősei. Csakhogy az ötletben rejl ő  lehetőséget nem használta ki a 
hatalmas színészcsapat és a rendez ő : hagyták, hogy a váz nélküli produk-
ció részecskéi kimozduljanak a helyükr ől és külön életet kezdjenek. 

Nem az oldottságát és képlékenységét kifogásoljuk hát akkor, ami-
kor az eredetibb és kidolgozottabb rendez ői koncepciót kérjük számon ezen 
a szórakoztató célzatú műsoron. Valami megismételhetetlenül eredeti meg-
oldást vártunk el a Bloody Mary bemutatójától, nem pedig a Madách-kom-
mentárok és a többi Ristić-előadás variációját. 

A közönség azonban így is szórakozik, a táncban és énekben gyö-
nyörködve. A látványossága hát ennek az el őadásnak a fő  erénye. 

Aki jobban odafigyel a műsor politikai kabaré részének mondataira, 
olykor fel-felkapja fejét az egyes mondatok hallatán, f őként azokén, ame-
lyek értelmét nem pontosította kell őképpen a szerz ő . A jugoszláv himnusz-
szal és zászlóval való sok jelképes értelmű  játszadozás indokoltságáról 
sem vagyunk meggyőződve. 

Rade Šerbedžija alakítása viszont leny űgöző, még akkor is, ha nem 
mentes a rögtönzések velejárójától, a hiátusoktól és tempóegyenetlenség-
től sem. Ám Šerbedžija a legnehezebb pillanatoknak is fölébe :tud emel-
kedni, s ha nem éppen az ragad meg bennünket szerepformálásában, ami 
az előadás célja szerint kellene, akkor megragad valami más csillogás, báj. 
A tehetség fénye vakítja el szemünket. S ebben a leny űgöző  játékban méltó 
partnere Jónás Gabriella, vele szemben a nagy hátrányával, hogy a darab-
ban nem az anyanyelvén beszél, és a behozhatatlan el őnyével, hogy inkább 
képes a szemet gyönyörködtet ő  látvány nyújtására, mert nő. Ezért hát 
kimondhatjuk: ez a kissé téveteg kísérlet tulajdonképpen a kettejük tel-
jesítményétől nyeri kápráztató csillogását. 

A BEVEZETÉS HÁTTERÉBEN: A „MŰ " 

Kálmán György 1924-ben megkomponált operettjének a forgatóköny-
vét félig ismeretlen ,osztrák urak" írták, a kordivat diktálta „szabályokat" 
tartva csak szemük el őtt és természetesen a várható sikert. Mivel pedig 
akkoriban afféle európai egzotikumnak számított a magyar nábobi élet 
és betyárvilág, féktelen mulatozásaival, témául hát ezt választották. Ez a 
téma megragadta aztán a magyar nemzeti sajátosságok után kutató Lju-
biša Ristić  figyelmét is. 
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Az „osztrák urak" és a rendez ő  „megszervezték hát" bizonyos bécsi 
úrihölgyek kirándulását a nagy magyar pusztába, abban is egy kastélyba, 
amelyet éppen akkor vásárolt meg egy árverésen a csodálatos szépsel 
és ezzel a szépségével ezen a vadregényes tájon büntetlenül tipeg ő-topogó 
fiatal lány. a Marica grófn ő , aki származása szerint maga is magyar, de e 
nép igazi tulajdonságát, a virtust csak itt ismeri meg. És bonyolódik az 
egyszerű  kis mese: a volt tulajdonos, Török Péter, és kis társasága (Lenke, 
Ödön és István) fogadja Török egykori kastélyának új tulajdonosát, ellátva 
a személyzet szerepét, csakhogy annyi pénzhez jussanak, amennyi Budapestre 
való visszautazásukhoz szükséges. Ám az egykori és új kastélytulajdonos 
között kibontakozik az akadályokat és társadalmi korlátokat nem ismer ő  
szerelem ... 

Ljubiša Ristić  produkciója sajátságos módon állítja .riv.alldafénybe az 
ügyetlen kis mesét, amelyet Kálmán Imre kit űnő  zenéje mint cifra papír-
sárkányt emel a magasba. Így aztán elveszíti realitását a színes történet: 
nem az eseményeire figyelünk már, hanem arra, hogyan kommentálják a 
színészek; miként élcel ődnek az eredeti operetth ősök számlájára, sőt a 
magukéra is, mint például Korica Miklós, aki tréfát űz a saját botlábúsá-
gából. Nem az eredeti Marica grófnőé lesz hát a szabadkaiak színpada, 
hanem mindazoké a gondolatoké, amelyek Maricáról az eszünkbe jutnak. 

Mit lehet csinálni egy énekes-zenés darabbal, amelynek a bemutatásá-
hoz nem rendelkezünk elég énekelni és táncolni tudó színésszel? Sok 
mindent: benne más műfaji sajátosságok kidomborítására törekedni, eset-
leg nem magát a művet eljátszani, hanem annak a paródiáját, karikatú-
ráját ... Ljubiša Ristić  kicsit ezt is és azt is csinálta, ezért az el őadás 
eléggé felemásra sikerült. Legjobbak benne a lírai alaphangú párbeszédek, 
például Jónás Gabriella és Korica Miklós, majd Szűcs Hajnalka és Korica 
Miklós páros jelenete. A főszerepekben játszó Jónás Gabriella, Medve 
Sándor, Korica Miklós és Szűcs Hajnalka egyaránt közepes színvonalon 
énekelt és táncolt, tehát jelent ős mértékben nem rontotta el azt a hatást, 
amelyet a prózai részek kiváló tolmácsolásával ért el. Az el őadás gárdájából 
Árok Ferenc, Albert János, Karna Margit és Gyenes Zita t űnt ki énekével 
és táncával. 

A szabadkai magyar együttesnek azonban ezekkel az er őkkel is vállal-
koznia kellett a Marica grófnő  bemutatására, s őt mi több: más hasonló 
közönségdarabok színpadra állítására is vállalkoznia kell! A kiváló képes-
ségű  színészek ugyanis korrekt módon megoldják a megösszetettebb fela-
datokat is, és eléggé ügyesek ahhoz, hogy úgy tudjanak rosszul énekelni: az 
ne is legyen olyan nagyon rossz. 

A szabadkai színészek profiljához igazodva Ljubiša Risti ć  a friss és 
csattanós humor felé vitte e1 Kálmán Imre és a „bécsi urak" operettjét, 
sajátos vérfrissítést végezve a kissé avitt szöveg ű  alkotáson. Ezzel a meg-
oldásával elérte, hogy úgy szemléljük a darabot, mint önnön karikatúráját. 
Az áttételesség révén szellemessé válnak a forgatókönyv íróinak igiecses 
mondatai, sőt bővülnek is újabbakkal, amelyek már mai világunkra és 
életünkre utalnak, s jobbak is a meglevőknél. 

Az operett újjászületését ünnepelheti hát a vajdasági színházlátogató 
közönség! A darabot 1952-ben bemutatták már Szabadkán a közelmúltban 
elhunyt neves színházi szakember, Garay Béla rendezésében, és kereken 
negyedszáz alkalommal adták el ő . Az egykorú kritikák szerint Garay Béla 
produkciójának fő  sajátossága a Kálmán-zenéhez való feltétlen ragaszko-
dása volt. Ebben a törekvésében a rendez ő  a kiváló énekhangú Raczkó 
Ilus, Petz Marika és mások magas teljesítményére támaszkodott. 

A most bemutatott Marica grófnő  ,alig hasonlít a harmincöt évvel 
ezelőttire: ez már nem klasszikus operett. A humor, a paródia és a gro-
teszk irányába csúszik a jelen síkos talaján. A jelenén, amely nem mondhat 
ellent a divat parancsoló szavának. 

A darab főszerepében Jónás Gabriella emlékezetes alakítást nyújt. 
Maricája vonzó, érdekes nőalak, akiről okkal álmodozik az „alkalom 
szülte" tiszttartó. Melléje Korica Miklós sok szellemmel megformált Zsu- 
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pán Kálmánja és Árok Ferenc sziporkázó humorú cigánya állítható. 'Gyenes 
Zita remek ritmikai érzékével, Albert János pedig jópofa bohóckodásával 
tűnt ki. Medve Sándor a „sírva vigadó" magyar alakját formálta meg sok 
ötlettel, Karna Margit pedig a nagy kalandra (meger őszakolásra) váró 
öregedő  grófnő  figuráját keltette életre hitelesen. 

Hupkó István színpadtere jó lehet őséget nyújt a zavartalan és 'önfe-
ledt játékhoz, csupán jelzéseket adva a megjelenített világról. Bjanka 
Adžić-Ursulov jelmezei frappáns karikatúrái a kor kosztümjeinek. 

Lengyel Gábor, Rade Serbedžija, Nada Kokotovi ć  és Ljubiša Risti ć : BLAADY MARY 
(zenés játék). Rendezte: Ljubiša Risti ć . Szereplők: Rade šerbedžija, Albert János, Eva Ama_ 
natidu, Ramadan Azirovi ć , Ábrahám János, Árok Ferenc, Biljana Bali ć , Barácius Zoltán, 
Lyupcso Breszliszki, Zoran Bučevac, Búbos András, Aleksandar Cvjetkovi ć , Nebojša Čolić , Petar 
Georgijevszki, Döbrei Dénes, Gyenes Zita, Dejan Đorđević , Svetislav Đorđevič , Ivan Gyosevszki 
Irena Đurić , Godányi Zoltán, Vanja Govorko, Aleksandra Guzina, Nikola Ivoševi ć , Nikola 
Jager, Ljiljana Jakši ć , Snežana Jakšić  čolić , Jónás Gabriella, Karna Margit, Kasza Éva, Eli-
zabeta Kocsoszka, Korica Miklós, Aleksandra Kosanovi ć , Ana Kosztovszka, Kotroba Júlia, Ma-
joros Kati, Milan Maksimović , Miroslav Medić , Medve Sándor, Monja Milenkovi ć , Veroslava 
Mitrović , Marija Opsenica, Luka Piljagić , Vesna Ristić , Đorđe Rusić , Duška Severdina, Szűcs 
Hajnalka, Damir Saban, Tallós Zsuzsa, T. Sziráczky Katalin, Darko Tikvicki, Aleksandar 
Ugrinov, Vajda J. Tibor, Varga Henrietta, Mira Vasiljevi ć . Zenei igazgató: Lengyel Gábor. 
Koreográfus: Nada Kokotovi ć . Diszlettervező : Hupkó István. Jelmeztervez ő : Bjanka Adžić-
Ursulov. Világosító: Szagmaiszter Zoltán. A rendez ő  asszisztense: Lali ć  István. Bemutató 1987. 
január 24-én, szombaton, a szabadkai zsinagógában. 

Kálmán Imre és Lengyel Gábor: MARICA GRÓFN Ő  (operett). Rendez ő : Ljubiša Ristić . 
Szereplők: Jónás Gabriella (Marica grófn ő), Medve Sándor (Török Péter), Sz űcs Hajnalka 
(Liza), . Korica Miklós (István), Árok Ferenc (Ödön), Gyenes Zita (Lenke), Albert János (gróf 
Hochstapner Móric), Karna Margit (Puttzendorf Lotti grófn ő), T. Sziráczky Katalin (cigány-
asszony), Vajda J. Tibor (Kudelka), Godányi Zoltán (Rezeda tanító), Barácius Zoltán (kör-
zeti orvos), Vajda J. Tibor (patikus), Búbos András (jegyz ő). Zenészek: Boros József, Harkai 
Lendvay Márta, Lakatos László, Lakatos Mátyás, Zsiga Pál. Zenei igazgató: Lengyel Gábor. 
Koreográfus: Nada Kokotovi ć . Díszlettervező : Hupkó István. Jelmeztervez ő : Bjanka Adžić-Ur-
sulov. Világosító: Szagmaiszter Zoltán. A rendez ő  asszisztense: Lali ć  István. Bemutató 1987. 
február 4-én, szerdán, a szabadkai zsinagógában. 
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OLVASÓNAPLÓ  

EGY MINTAORSZ .ÁG TÜNDÖKLÉSE ÉS ... 

HERCEG JÁNOS: Iketánia. 
Üzenet, 1986. 7-12. szám. 

Ha szó szerint vennénk, hogy Herceg János legújabb kisregényének cse-
leikmény.e 2400-ban játszódik, akkor tudományos-fantasztikus m űnek kel-
lene tekintenünk; ha a forradalom lefolyásának, illet őleg a hatalomvál-
tásnak leírt ,körülményeib ől ítélnénk meg, aikkor népmesének mondhat-
nánk; ha pedig az újrendszer f őbb jellemzőiből, kivált a célkitűzései,-
ből indulnánk ki, akkor utópisztikus regénynek is nevezhetnénk. A fel-
tételes módok sorát az indokolja,, hogy az Iketánia sem nem sci-fi, se 
nem 'népmese s nem is utópisztikus mű . A regény világa ugyanis éppen 
a mi viágunk, a mi korunk s a mi térségünk — igen tágan értelmezve 
természetesen „Európa délkeleti részét", ahová Egon Sander, a szegény 
norvég halász fia jött, hogy az „urbánus mozgalmat" gy őzelemre vigye. 
Iketánia persze egyetlen délkelet-európai országgal sem azonosítható, de 
gondjai, nehézségei, sőt némely sajátossága a térség valamennyi orszá-
gára, társadalmára jellemz ő., Hogy pedig a hercegi rajz — in concreto — 
egyik idéikelet-európai országra sem érvényes, de általánosságban vala-
mennyire, azt Iketánia kormányának összetételével sejteti: a munkaügyi 
miniszter a magyar Varga, a belügyminiszter — a nyilván szerb — Ni-
kolić , a termelési miniszter Todorescu, tehát román („a magyar munka-
ügyi megbízott csodálatos módon összetartott a román termelési • minisz-
terrel"); a közoktatás minisztere Volkov, „a haladás fokozását szorgal-
mazó miniszter” pedig Schmidt, aki bácskai őseit emlegeti ,stb. 

S vajon milyen mozgalomról, forradalomról van szó ebben a kis-
regényben? Nevezi az író „urbánus mozgalomnak", „várospártiak forra-
dalmáraik", „faluellenes mozgalomnak", az elmaradott parasztkirályság 
megdöntésére indított mozgalomnak stb. Ezt fejezi ki jelszavuk: „Nem 
leszünk többé rabjai a földnek!" Ennek alapján felfoghatjuk a  regényt 
a túlzott, egyoldalú iparosítás hercegi bírálatának, olyan „fejl ődés" 
rajzának, melynek eredménye a mez őgazdaság megszűnése, a paraszti 
életforma felbomlása. Szem előtt tartva, hogy Herceg már hosszú évti-
zedek óta fáradhatatlanul járja !a .falvakat, újabb id őkben immár lakja 
is a falut, s közvetlenül éli át — nemcsak szemléli! — a patrLárkális 
paraszti életforma felbomlását, s err ől számos, különböző  műfajú alko-
tásban rajzol érzékletes képet, mindezt szinte magától értet ődőnek te-
kinthetjük. Hogy tehát az Iketánia erről is szól, ahhoz aligha fér két-
ség. De a regény jelentése és mondanivalója ennél sokkal több, gazda-
gabb és sokrétűbb. Mert ügy is• értelmezhetjük ;  mint a magasan szár-
nyaló, részben a valóságban is realizálódó forradalmi vízió és a hagyo-
mányok összeütközését, annak gaz .érzékeltetését, hogy a hagyományok 
sakkal makacsabbak, sokkal szívósabban ellenállnak a változásoknak 
— bármilyen jólétet hozzanak is ,azok —, semhogy büntetlenül, következ-
mények nélkül figyelmen kívül ;:lehetne hagyni őket. Az író valójában 
a sok évtizedes megfigyeléseib ől, tapasztalataiból levont bölcs tanulságo-
kat öntötte regényformába. E tanulság lényege pedig a kételkedés — nem 
a civilizáció előrehaladásában, nem, a tudományos-technológiai forradalom 
lehetőségeiben, hanem — .abban, hogy mindennek során figyelmen kívül 
lehet hagyni az embert évszázados hagyományaival, szokásaival és bels ő , 
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érzelmi életével egyetemben. Mit ér az anyagi jólét, mit ér, hogy .az 
emberek nem éhesek, kevés munkából is jól megélnek, ha érzelmi éle-
tük sivár, ha falanszterszer ű  közösségbe kényszerítik őket? 

A hatalomváltás Iketániában még Úgy játszódik le, mint a nép-
mesében (erre még visszatérünk), de a továbbiakban ez a társadalom 
nagyon is valós, s mindazokkal a bajokkal, nehézségekkel szembetalálja 
magát, mint általában a délkelet-európai országok. Egyik inkább az egyik-
kel, a másik a másikkal. 

Átugorva egyelőre a hatalomváltás körülményeit (a királylány belesze-
ret a bebörtönzött forradalmárba, kiszabadítja stb.), megkíséreljük id ő-
rendbe állítani a továbbiakat, noha :a regény nem szigorú id őrendben 
állítja elénk az eseményeket. 

Minden forradalom — írja Herceg — „igazából csak akkor kezd ődik, 
ha a hatalom gazdát cserélt". Nyilván épp ezt a tézist érzékeltetik a 
hatalomátvétel. meseszer ű  ,körülményei, egyfelől és azok a valós nehézsé-
gek és akadályok másfelől, amelyekkel szembeszegülve — de végül is 
le nem küzdve őket — a forradalmi rendszer egzisztál. 

Íme, hogyan zajlottak az események: miután Sander magához ra-
gadta a hatalmat, városi fiatalokkal kinézett egy tájat, közel a f őváros-
hoz, s megkezdődött az építkezés: „fiatalok jöttek, lelkesedésüket sza-
badjára engedve, zászlók alatt és énekszóval, úgyhogy mintha mégis ett ől 
forrósodott volna át, ha nem is az értelem, de az emberi szív, amihez 
a .szorgalmas munkát hozzáadva, csodákat lehet m űvelni." És a paraszt-
ság? „A parasztság bezárkózott keser ű  magányába, s nem győzött búsulni 
a tényen, hogy édes gyermekei, akiket pedig kiskoruktól fogva az anya-
föld szeretetére, a röghöz való ragaszkodásra tanítottak a romlott város 
hatása alá kerültek, és a pirulát nyíltan előnyben részesítették a krumpli-
levessel szemben..." Ehhez persze tudni kell, hogy a regényid őben, a 
XXV. században , ;egy-két pirula komplett ebédnek felelt meg. Benne 
volt a leves, a hús. és a sütemény íze és tápértéke, És elfért a mellény-
zsebben. Az emberek tehát nem voltak többé rabjai a földnek. Sander 
felesége, a volt királykisasszony elé például .ilyen látvány tárult, amikor 
léghajtásos kocsijával vidéken. járt: „Tavasz volt, a mez ők pirosak lettek 
a ,pipacstól, amely mint valami vidám tenger lepte el a földeket, s a 
kertekben teljes pampájukban álltak a virágzó gyümölcsfák. 

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

A dolgok azonban mégsem mentek olyan simán, amint a forrada-
lom vezetői hitték, noha apróbb kilengéseket, kisebb-nagyobb b űnözéseket 
is bekalkuláltak a forradalomba. Ugyanis: „A falvak még mindig nem 
tűntek el a föld színéről, s tíz év után is volt egy reakciós réteg, amely 
ragaszkodott az akácfás utcákhoz., a földszintes házakhoz, amelyek szo-
bái előtt hosszú oszlopos folyosó futott végiig, muskátlival a könyökl ő -
jükön". 'Másrészt a pirulák fogyasztása sem elégített ki mindenkit, s 
ezek, „a régi romlott rendszer hívei [ki-] lopakodtak az éj leple alatt 
valamelyikfaluba, ahol kolbászos bablevest lehetett kapni • vagy malac-
pörköltet párolt káposztával meg bécsi szeletet zellersalátával. Arany-
sárga bort tettak az ember elé, és a sarokban cigánybanda muzsikált". 

Egon Sander vezetésével ,,.egy új világ", egy „mintaállam" megte-
remtésére .vállalkozott I'ketánia népe, mindenekel őtt az ifjúság, kipró-
bált forradalmárok vezetésével. Odáig is eljutottak, hogy felszámolták 
a hadsereget! „Az aggok és árvák minisztere, a • félkarú Grandier" sze-
rint, aki „partizánként harcolta végig el őző  hazájában a háború-C.% •csak 
azért oszlatták fel e nehézkes ;intézményt, mert megítélése szerint -,,a mi 
viszonyainkban korszerű tlen s az űrfegyverek korában fölösleges". 
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-De nemcsak a parásztak között voltak javíühataltan maradiak, .ilyen 
volt Sander egykori rabtársa, Misik is, a hétpróbás gazeurnber, most 
gyári portás. Ő  előre látta a későbbi bajokat, s meg is jegyezte: „vala-
mit meg kell hagyni a régi,megszokott világból,. Mondjuk, a hónap má-
sodik péntekjén legyen minden házban halászlé, jó ruganyosra gyúrt 
metélttel, utána túrós csusza pörccel. És minden második vasárnap hús-
leves májgombáccal, a puhára f őtt húshoz tejfeles tormamártás, utána 
rizsfelfújt borsodóval." 

A kommunista mogzalam veteránjai számára nem egészen ismeretlen 
az iketániai forradalmároknak a családszervezet ,,átalakításáról" vallott 
elképzelése, s őt gyakorlata. Arról, hogy a gyerekek „megszületésük els ő  
percétől az állam gondoskodása alatt állinak", és elszakítják őket a szü-
lőktől, hogy kivonják őket a maradi szülők ideológiai hatása alól, s hogy 
a szerelem szabad lesz, talán valamelyik ideológiai szemináriumon vitat-
koztak, ha azóta rég rájöttek is, hogy ez utópia és illúzió volt: A bol-
dogság ;minisztere Lketániában, aki természetesen n ő  volt, ezt hirdette: 
„És •a szerelem szabad! ... Ne felejtsük el, hogy már őseink, Európa 
civilizáltabb részén lemondtak a sírig tartó h űségről! S a lányok nem 
szemérmes szüzekként mentek férjhez. Csak mi, ebben az isten háta 
mögötti parasztkirályságban őriztük meg ezt a  patriarkális hagyományt." 

Miután pedig a hatalom. gazdát cserélt, nemcsak a forradalom kez-
dődött meg, hanem a nehézségek is sorjázni kezdtek: gazdaságiak, szoci-
álisak, s annak rendje és módja szerint, bél- és külpolitikai jelleg űek. 
Kiderült mindenekelőtt, hogy — amint Sander fogalmazott — a termelés 
fokozása, úgy látszik, „minden rendszerben elengedhetetlen feltétel", s 
itt is az történt, hogy a melós nehezen értette meg: ;,érte 'szól az ének". 
Mert bizony nem érezte magáénak a társadalmi javakat, hanem dézs-
málta azokat. A hétpróbás gazember Misik, Sander volt cellatársa — aki 
azonban nem politikai vétség miatt ült a börtönben — így számol be 
erről: „lop a gyárban az istenadta nép! Ezekhez képest mi, öreg, betör ők 
műkedvelők vagyunk." Azon a 'szakaszon is keresztülment e társadalom, 
„amikor abból is meg lehetett élni, mármint az éljenzésb ől". Az történt, 
hogy kétórányit dolgoztak a munkások, aztán kivonutak népgy űlésre, 
s bár a gyűlés nem tartott két óránál tovább, utána már nem ment 
vissza a proli a gyárba. Abba a csapdába is beleesett atársadalom, hogy 
„a saját .szervetetések zsírtartalékából élt, a nemes tékozlásnak lett az 
áldozata, mert idő  előtt akarta boldoggá tenni a népet". • 

A fenenagy forradalmi, lendületben talán elkerülhetetlenek is a kü-
lönböző  ,túlkapások. Itt is megtörtént, hogy a parasztkirályság elleni harc 
idején az ifjúság behatolt a falvakba, összetörte az ekéket és boronákat, 
a lovakat meg kiengedte az istállókból; kés őbb „éjnek idején :lakoltatták 
ki a megártalkodott falusi népet, amelyet a  társadalom aljának tekintet-
tek". Az ilyén túlkapásoknak persze ára ;van, s a forradalmi mámnorból 
is ki kell józanodni. Elhatározták hát, hogy a magától vadon term ő  gyü-
mölcsöt mégis összeszedik, s a gyermekotthonokban almaszed ő  brigá-
dok alakultak, majd miután kiderült, hogy a kaliforniai barackért „nehéz 
valutával kellett fizetni", gyümölcs-kolhozok alakultak áz elhagyott föl-
deken. Arról is suttogtak, hogy HoLlstein, a kereskedelmi miniszter a 
szomszédos országban termeszt kendert, s onnan hozzá be. Érthet ő  hát, 
hogy „viharosan helyeselt, amikor Anna megemlítette, hogy talán csak-
ugyan maguk termelik majd, aínirészükségük van". 

Ha egyszer a rendszernek megátalkodott ellenségei vannak, akkor 
erőszak-szervezetre is szükség van, hogy az ellenséget .féken tartsa. Ni-
kohó belügyminiszter — akii átvette a régi rendszert ől a rendőrök na-
gyobb részét, többek . közt Hubert von Segfy börtönigazgatót is —, úgy 
megszervezte a titkos :karhatalmat, hogy Misik szerint. „ma nincs ember 
e kies hazában, akinek ő  ne látna a veséjébe". Érvényes volt ez a leg-
magasabb rangú vezet őkre is. „Nekem ez a Todorescu nagyon gyanús 
— közöte egy napon Sanderral bizalmasan a belügyminiszter." Hogy- 
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isne lett volna, mikor a királyság börtönkórházában ő  borjúbecsináltat 
kapott, 'míg a többi csak rántott levest. Hiába derítette ki a nyomozás, 
hogy „a sok »talán« mögött... egy álomszép irgalmas n ővér" húzódott 
meg, „a gyanú sötét felh ője nem oszlott el'.'. Szigorúan kézben tartotta 
az új hatalom a hírközlő  szerveket is. „A forradalom minden tekintetben 
tartózkodott a legcsekélyebb kudarc tudomásulvételét ől. A" sikereket an-
nál diadalrna'sa'bban és jócskán felnagyítva kiáltotta világgá. Abban a 
meggyőződésben, hogy csak amiben hiszünk, áz van." 

Természetesen más is volt, pl. nosztalgia és a ,nép űség megnyi.lvá- 
nulása. Némely rendezvényen ugyanis, „mint kés őbib kiderült, nemcsak 
Chopin és Bach műveit játszották, de egyszerre bejöttek pántlikás ka-
lapban gatyásan, borzúszájú ingben a citerások és rázendítettek a »Kis-
angyalom, de büdöset fingottál« kezdet ű  népdalra,- mintha nem is Ike-
tániában lettek volna, az urbanizmus nemzetközi fellegvárában. És a kö-
zönség vörösre tapsolta a tenyerét". Azt is kénytelen elismerni Varga 
miniszter a Hold népeinek, a „nagy testvér tiszteletre méltó képvisel őjé-
nek", hogy náluk bizony még nem sikerült „kiküszöbölni a megkülön-
böztetésnek ezt az átkozott eszközét, az anyanyelvet, amely elkerülhetet-
lenül nemzeti forrásból táplálkozik", míg a nagy testvéri országban már 
eljutottak • „a nyelvet helyettesítő  gondolatátvitelig". 

Iketánia olyan -  nemzetközi trösztnek a tagja, . „ahol persze a hold-
béliek játszatták a prímheged űt" s 'amelyben erős -versenytársa volt 
Benelau, nem is csak kereskedelmi téren.. E kis országok abban iš ver-
sengtek egymással, hogy melyikük jutott 'messzebb „forradalmiság te-
kintetében". Sander és a felesége, Anna azt is latolgatják, hogy nem 
,azért kering-e a Hold a Föld körül", hogy a Hold-béli nagyhatalom meg-
szállja Lketániát. Nem, nem szállják meg, de Anna Holdban tett láto-
gatása idején Sandert leváltják, s őt rövidesen a lakásukból is kiteszik 
őket egy sokkal kisebbe, ahol „a szoba mennyezetér ől hullott a vakolat, 
a falakon penészfoltokat lehetett látni, s a fürd őszobában persze vigasz-
talanul csöpögött a csap". 

Sander már azt fontolgatta, ..hagy visszatér hazájába, de Anna 
közbeszólt: „Egy bukott forradalmár nemmehet vissza! Egy bukott 
forradalmár elvesztette a hazáját. Persze, régen egyszer ű  volt, egy tarkó-
lövéssel elintézték. Nem kellett tépel ődnie, hogy mit tegyen. De Iketánn= 
ában .te törölted 'el a halálbüntetést, s itt nem börtönnel torolják meg 
a hibákat, az eltévelyedést, hanem megaláztatással. Én tudom és érzem, 
hogy ez a rosszabb. Mégis megértem,. hogy maradnod kell." 

A rendszer azonban nem bukott meg, csak a létrehózóját, a vezérét 
falta fel. „Iketánia hajója viszont 'diadalmasan. 'haladt az id ő  végtelen 
tengerén, új sikerek, miég nagyobb eredmények felé" — közli írónk a 
regény zárómondatában. 

Nem hinném, hogy egyedül vagyok Herceg 'János 'életm űvének is-
merői között, akinek az Iketánia olvasása közben állandóan az Ég és 
föld című  kisregény járt az eszében. E kisregényr ől nyilatkozta az író 
1959-ben, a megjelenése alkalmából: „az egész .regéaiy a ,  realitás és az irre-
alitás állandó játékát igyekszik bebizonyítani, e .  sorok írója pedig akkori 
ismertetőjében többek közt állította, hogy ,azt mutatja ez a könyv, mire 
képes Herceg, ha valóban passzióból dolgozik". 

A realitás és az irrealitás állandó. játékának vagyunk itt is tanúi. 
Már a bevezetőben említettük, hogy vannak e regénynek meseszer ű  ele-
mei, s tegyük hozzá, hogy az író hol a mesemondó, hol a kései (!) kró-
nikás szerepét ölti magára — ti. a XX. századi író a XXV. századi ese-
mények krónikása! Hadd emlékeztessünk rá, hogy az Ég és földben 
az író Gerard bohóc kosztümjébe öltözve perel a hatalommal, a politiku-
sokkal a művésziszabadságért, s Katona Józseffel mondhatta: Gerard 
én vagyok! A mesemondó és a krónikás ezzel szemben megfelel ő  távol- 
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ságot tartva h őseitől — olykor megértő-megbocsátó humorral, sok-sok 
iróniával, sőt szatirikus felhanggal írja le Lketánia vezet őinek többnyire 
jó szándék sugallta illúzióit és túlzásait, illet őaeg túlkapásait. 

Hogy a meseszerűségnél. állapodjunk meg egy pillanatra: a szépsé-
ges királylány, Anna magáévá teszi az urbánus mozgalom cékit űzéseit, 
meglátogatja a vezért, S.andert a börtönben ;(inkognitó!), aztán kieszközli 
királyatyjánál, hogy meghívja a forradalmárt az udvarba. Mellesleg San-
der csak ekkor tudja meg, ki volt a titokzatos börtönbeli látogatója. 
Kezdetben csapdára is gyanakszik. A király azonban — ahogyan az csak 
a mesében lképzehet ő  el — belátja, hogy a királyság kiment a divatból, 
s minthogy csak lánya van, ilyen elhatározásra jut: „Sminthogy egyre 
kevesebb a reményem, hogy halálom után a te fejedre teszik a koronát, 
mivel fiú híján te leszel a jogutódom...." Ekkor ugyan még némi fenn-
tartásai vannak a rebellis ifjú iránt, de kés őbb e szavakkal fogadja le-
ányát és szerelmesét: „Már vártalak benneteket! Tudniillik lemondtam 
a trónról. Van egy kis vadászházam az erd ő  szélén, ott majd meghúzom 
magam." 

Herceg korántsem véletlenül; még ikevesbé a témától elragadtatva 
,téved" a mesélő  vagy a krónikás szerepébe, hanem tudatosan. Többször 
is kiszól a regényszövegből az olvasóhoz, összekacsint vele cinkosan. Egy-
szer így: „A .krónikás eddig iš iparkodott, amennyire lehetett, tartóz-
kodni a melodrámától", máskor meg így: „Igen, mindez egészen operett-
szerű  volt, de annyi véres forradalom után csak örülni lehet, hogy ez 
ilyen vígan zajlik le." A mesemondó meg a következ őképpen vágja el 
egy. szerelmi jelenet fonalát: „És mivel a régi népmesék 'sem hagyták 
az olvasóikat benézni a kulcslyukon .a királylány és a világgá ment sze-
gény legény nászéjszakáján, nézzünk szét mi is inkább távolabbi tája-
kon e sorsdöntő  estén." 

Nagyszerű  írói leleménynek kell tekintenünk a történet szintjének 
ilyen megemelését a valóság fölé. Ez menti fel az írót minden földkö-
zeli konkrétság kötöttsége, a történelmi és társadalmi realitások kény-
szerű  tisztelete alól. Így beszélhet szabadon a holdbéli nagy testvéri or-
szágról, melynek lakói ugyan ,sáskaemberek", de Anna ;szépsége és bája 
nagykövetüket, Cin-can-cun, sem hagyja hidegen. E „mesevilágban" ter-
mészetesnek hangzik Cinrcan-cun következ ő  „megnyugtató" szónokirata is: 
„És amíg mi itt vagyunk, nem kell félniük az imperialista hatalmaktól. 
Majd 'hamut szórunk a fejükre, uránhamut, s akkor elmegy a kedvük 
minden bűnös kalandtól." Ezért nem zavarja az olvasót, hogy a XX„ 
századi író a XXV. századi eseményekr ől mint kései krónikás tudósít, s 
ilyen messziről visszatekintve négy-öt évszádos eltéréssel lejátszódott 
események egymás mellé állítása sem minősül történelmietlennek: miu-
tán ugyanis leírja, hogy Iketánia fiataljai összetörték az ekéket és boro-
nákat, szabadon engedték a lovakat, így folytatja: ,,...ahogy .a szomszé-
dos országban a takácsok nekimentek a szöv őgépeknek, mert megértet-
ték, hogy e gépekkel veszi ki a t őke a szájukból a falatot." Ugyanez a 
módszer teszi -lehet ővé az író számára, hogy a Nyugat után kullogó va-
lamennyi (dél-)kelet-európai 'ország sikerét éppúgy, mint gondját, baját, 
balfogását az egyetlen mesébéli Lketánia sorsába s űrítse-tömörítse össze. 

Ennek az (igen valós jelentést hordozó) irrealitásnak és a realitás-
nak az állandó játéka teszi az Iketániát éppoly élvezetes olvasmánnyá, 
mint tette annak idején az Ég és földet, és teszi olyan gazdag és több-
értelművé is, egyszersmind az idős és bölcs író ítéletének surnimáj ává, 
szintézisévé arról a korszakról, amely .írói m űködése, alkotó munkássága 
rrii.ntegy négy évtizedes szakaszának :társadalmi-történelemi kerete volt. 

JUHÁSZ GÉZA 
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A HELYEZKEDÉS KÖLTŐ I FÖLÜLBÍRÁLÁSA 

BÖNDÖR Pál: A krupié kiosztja önmagát. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Böndör Pál legújabb, immár hetedik verseskötete a költ ői Hangnem, 
kifejezésmód alakulásának egyik fontos állomása. S ő t •až alakulás ki-
fejezés helyett a fejlődést is alkalmazhatjuk, ha arra gondolunk, hogy 
eddigi :munkássága során talán most szólalt meg a legtisztább, legere-
detibb hangon. • Most tesz a legközvetlenebbül vallomást énjének és. ko-
rának kapcsolatáról, ám olyképpen, hogy a  banalitásokhoz merészkedve, 
a mindennapokban elmerülve sem lesz banális vagy naturalista, mivel 
csupán egy mélyebb, általánosabb igazság megfogalmazásához keres és 
talál ürügyet. Mikor azonban Böndör verseivel kapcsolatban az igazság 
kifejezést használjuk, akkor a mai ember felemás iközérzeitéb ől eredő  
paradox gondolatokra, bevallott tehetetlenségre, komikusan hangsúlyo-
zott reménytelenségére kell gondolnunk.. A nyegleséget az önkínzó őszin-
teség, a hatalom védte bens őséget a lét rossz lehet őségeivel szembeni 
védtelenség bevallása győzi le a rövid és versenként eléggé kis számú 
sorokban. A költői énszinte tárgyként szenved vereséget bennük, hogy 
a gondolat, a szellem diadala annál teljesebb legyen. 

A krupié kiosztja önmagát című  verseskötetet egyetlen (75 egység- 
ből álló) ciklus alkotja. A költői célkitűzésről már a fülszövegben közölt 
vallomás tájékoztat bennünket. Eszerint a lírai napló születésében nagy-
epikai törekvés is szerepet játszott: Böndör az élet konkrétumainak, 
tárgyiasságának szolgálatába igyekezett állítani költ őiségét. Ennek nyo-
matékaként könyve anottójában Vas Isavánt idézi, aki ,a meggyalázott 
átlagéletet" vállalja „ ős forrás"-ként. A szürke polgári életforma, bár-
mennyre meghökkent ően hangozzék is, a költ őiség lehetőségét is kí-
nálja a költőnek, nem csupán epikai távlatot nyitó eseménymozzanato-
kat. Aki ugyanis a nagy itöbbséggelegyütt éli az életet, azt élménybázisa 
több szállal kapcsolja az emberekhez, mint a rögeszméjük, lázadó haj-
lamaik parancsát követ ő  novátorokat. Annál is inkább, mert — nem a 
kimondott szavakat, hanem a valós lelki élményeket tekintve — pesszi-
mista korban élünk, amikor. a nyájszellemet tagadók indítékai a legke-
vésbé egyértelműek, megbízhatóak. Hogy a „krupié" milyen rossz véle-
ménnyel van a megváltókról, az onnan látszik, hogy Donor című  versé-
ben egy emberroncsot, egy .élhetetlent állít az önfeláldozó szerepébe: 
„Készségesen felajánlotta / sorvadt kezét és tönkrement veséit. / Ha-
mis szívét és vaksi szemét. / Sánta lábát. Rohadt fogait. / Görbékre cse- 
rélték egyenes tagjaink. / Ügyesen belénk plántálták hibás szerveit. / 
Feláldozta magát érettünk / hogy ő  megmaradjon és ani megszűnjünk." 
Tagadhatatlanul zseniális szatíra; kár azonban, hogy a szerz ő  ezzel az 
önfeláldozásról alkotott véleményét is kifejezi. Verseinek tapasztalata 
szerint ugyanis az emberi nemességnek a csírája sem t űnik fel világké-
pében. E tartás kialakulását a divatosság is befolyásolhatta, ám a kicsi-
nyes önzés kevésbé, hiszen az önleszámolás különféle módjai a clown- 
humor és a groteszk felé tágítják a mindennapokban gyökerez ő  versek 
kisvilágát. Böndör vállalja, s őt beismeri művészi .kételyeit, s közben 
önkritikát is gyakorol, nem tagadva le a kapott erkölcsi támogatást: 
„Tehetséged komoly hibáit / kevesek veszik észre / — csupa olyan em-
ber / akinek nem szokása / ujjait a szájába kapva / •kifütyülni a sze-
gény csepűrágót." (Három lazán összefügg ő  mondat) 

Az átlagélet vállalása Böndör számára aa teljes kötetlenséget, a sza-
badságot teszi lehet ővé. Ez azért van így, mert más az átlagtisztvisel ő  
szerepének irnegéllése, a rendelkezések végrehajtása, a csoportérdek el őtti 
rneghaj.ás és megint más mindennek a reflektálása, költ ői felülbírálása. 
Mert hát Böndör Pál — talán nagyobb önfegyelemmel, mint bármikor 
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— ez alkalommal is gondolati magvakat rejt ő  versciklust tett elénk. 
Módszerének esztétikai alapja a nyelvi kimunkáltság, sajátos többlete 
pedig a képszerűségben érvényesülő, paradox jellegű  epigrammatikusság. 
Szélesebb, szociológiai kontextus fel ől olvasva, az összevissza című  vers-
ben például, az említettek mellett ironikus felhangot is érzékelhetünk; 
„Azt :mondtad városaink és falvaink között / a kígyó szerepében ott te-
kereg a folyó. / Én vállat vontam. / Aztán a ,szennyvízcsatornákról be-
széltél / a kígyó méregfogairól. Én tapsoltam. / Te vállat vontál. / Ahol 
~a $szenny: a folyóba torkollik / ott fogtad ki életedben a legnagyobb ha-
lat:" ,EZ" a 'viszonylagosság hatja át a versek többségének jelentését. Hála  

szövegek. gondos megszerkesztettségének, e iketelyre való beállítottság 
azonban 'nem tételként, hanem következményként, nem léhaságként, ha-
nem téhetetlenségkéwt hat. Az idézett versben sem a lírai alany, hanem 
a második személy képviseli a ma már közveszélyesnek mondható ma-
gatartást.  

• • • Az embert semmire sem kötelez ő  viszonylagosság gondolata a 
;semmi lényeges nem történik" eszméjének ikertestvére. A min ősítés, a 
kiválasztás, az előnyadás múltbeli kísérletei a költ ő  tapasztalata szerint 
a. emberisséget egy lépésnyivel ,sem juttatták előbbre, s csupán azt tet-
ték lehetővé, hogy,az emberi kéreg alatt rejl ő  embertelenség — egyre  
gépiesebb - érvényesülésének eredményeként — az állatira is rácáfoljon 
kíméletlenségével. Böndör a társadalom és a történelem, illetve a humá-
rium csalhatatlan mértékét alkalmazza, mikor A falra író kéz című  ver-
sét a következ őképpen fejezi be: „Tizenöt jónev ű  író / valami szabály-
módbsító javaslaton vitatkozott / nem zavartatva magát / hogy meg-
ráérettünk / és könnyűnek találtattunk." Ez a húszsoros versnek a csatta-
nója, de e váratlan fordulat teszi lehet ővé, hogy 'a prózai, szinte banális 
sorokat költészetként fogadjuk el. Miután ugyanis a köznapi csevegés 
bizonytalan lüktetése szerint tördelt sorok végére ,érkeztünk (s mielőtt 
kifakadnánk: hol itt a vers?!), akkor vesszük tudomásul a befejezés rend-
kívüliségét, s őt azt is, hogy a pletykálkodó közlésmögött egy mélyebb 
élmény, egy megfellebbezhetetlenül hiteles ítélet (kritika és önkritika) 
rejtőzik. Ismét csak szélesebb szociológiai összefüggésben nézve az ilyen 
nyílt véleménynyilvánítás mögött az adott társadalompolitika ösztönzé-
sét, thávását is kihallhatjuk. S nem is hallucinálnánk. Hogy Böndör vádló 
és önvádló megnyilatkozása • mégsem közvetlenül ideologikus érdekb ől 
fakad, az onnan látszik, hogy az válik számára problémává, amit szinte 
csak pozitív odalairól voltunk és vagyunk hajlandók látni. 

- - Ha az eddig mondottak alapján  jellemezni óhajtanánk A krupié  
kiosztja önmagát című  verseskötet tköilt ői!ségét, akkor valahol az avant-
gárd 'és a klasszicizmus között kellene keresnünk ennek az attit űdnek 
a• helyét, Avantgárdnak azért nem tekinthet ő  egyértelműen, mert sem az 
előkelő  permetizmussal, sem pedig az er őszakos nyíltsággal nem vállal 
közösséget. Ehelyett megfontoltan egyensúlyoz, arany középutat teremt 
magának és, a banálison .átlépve mindenkihez :igyekszik szólni. A szó 
jobbik értelmében helyezkedik. Azonban ennek ellenére sem klasszicista,  

mert e helyezkedésnek a mélyebb értelmét és perspektíváját a versek 
tanulsága- szerint saját maga sem leli meg. 

Hogy jelentős mértékben kapcsolódik a hagyományokhoz, az abból 
látszik, hogy-versei sohasem nélkülözik a 'gondolati egységet, a bels ő  
logikai összefüggést. Néhol mondatai nem a szokásos szervességgel kö= 
vetkeznek egymásból, ám ekkor azzal a vágástechnikával vap. dolgunk, ame-
lyet a költészettudományban szilenciumnak, csendnek mondanak. Ilyen 
helyeken a belső  szakadás azért bizonyul csupán egy pillanatig valósá-
gosnak, mert a Böndör-vers egyöntetű  világképnek, ugyanazon világérzés-
nek a szüleménye. Ebben a vonatkozásban iihlet ő  erőként az. önmegvaló-
sítás ,lehetetlensége miatti keserűség s emögött az életben eluralkodott 
káosz ad _.hírt magáról. Ennek humoros vagy groteszk felvillanására ,pon-
tos megfigyelés, állapotleírás vagy emlékidézés közben kerül sor. Eköz-
ben a jelzőkre van legkisebb szükség, s nem csupán . azért, mert a lírai 
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feloldódásnak nem lehet helye e sajátosan pesszimista költ ői tapasžtalat-
ban, hanem azért :senn, mert a jelz ők bőségesebb alkalan,azása a szubjek-
tív minősítés gyanúját kelthetné az olvasóban, holott Böndör éppen..a 
szubjektív elfogultságot leküzdve igyekszik a véletlenszer űben,: az a1-: 
kalmiban., az egyszeriben kimutatni a törvényt, a mindig jelen valót; a 
megváltoztathatatlant. Akkor nyugszik meg, ha rövid töprengés után 
maliciózus mosollyal legyinthet arra, amn els ő  benyomásra meghökken-
tette. Túl könnyen, szinte természetszer űen ítélkezik önmaga fölött, mint 
azok, akik úgyszólván a születésükt ől kezdve az eseménytelenséget tart-
ják magától értetődőnek. Ennek szellemében hangozhat a Lábjegyzet című  
vers utosó négy sora a következ őképpen: „íme megszületett ez a láb-
jegyzet / a neveltetésem eredményeként / belém ívódott tisztvisel őség. / 
precíz okvetetlenkedése." Régebben a nagy költ ők • (Füst, Palinszky) en-
gedélyezhették Böndör számára ezt a feloldhatatlan determinizmust; 
ma a tapasztalat parancsolja rá. Ez nem mindig tarthatja vissza a több-
séggel való együttsodródástól, noha elismerésre késztet bennünket a 
költő  :tárgyilagos őszintesége: „Anno ,domini 1985 / örömmel látom • -/ 
hogy a kereseti lehet őségek csábításának engedve / hogyan prostitu-
álódnak el / egyre többen / tehetséges emberek / kiszolgálni a köz-
ízlést". Vajon azért a káröröm, mert a Böndör-féle versformáról seim 
állíthatjuk megnyugtatón, hogy az ember nembeli lényének megvalósu-
lását szolgálja? Vagy netalán amiatt, hogy az anyanyelvét gyakran csak 
törve beszélő  vajdasági olvasó kedvéért olykor szájba rágja • a  szavakat? 
S hogy ezért esetenként felemás egységet alkot a korlátokat nem ismer ő  
költői megvalósulás rejtett, negatívumok túlhangsúlyozásaiként jelentkez ő  
igénye és a zsurnalizmushoz közeled ő  nyitottság, hogy a komrnunikatí-
vabbá tett forma jóvoltából az is elolvassa <s őt, hogy az olvassa el 
először) e versciklust, aki á publicisztika közhelyei között tévelyeg? 
Göndör nem magyaráz, nem menteget ődzik, hanem nagy érzékenységgel 
figyeli meg, illetve találja ki a mindennapjaink lényegeként felismert 
ellentmondásokat, fájdalmas megelégedéssel igazolva önmagát, azt a 
valakit, akinek el kell viselnie, ami egykor .ráméretett és amiben , több-
nyire rosszul érzi magát. Azt tárja fel leplezetlenül, amit a régimódi köz-
megegyezés elfojt, vagy legalábbis elhallgat, úgyhogy e feltárást átitató 
tehetetlenség érzése egyértelm űen cinizmust eredményez e költ ői maga-
tartásban. Ezt illetően itt két megjegyzést kell tennünk. El őször ;is: 
B:öndör sajátos mértéket tart a.szeméremsértésben és korántsem :annyira 
nyílt, mint mondjuk Fülöp Gábor avantgárd törekvése. Másodszor pedig: 
a már említett cinizmus nem támadó, kihívó, 'hanem védekez ő, öniga-
zoló jellegű . Ez mindenekelőtt a manipulálatlan álét iránti nosztalgiának 
alkalmilag pozitív eszménytől sem viszolygó kifejezéseként nyilvánul 
meg Böndör költészetében. Mint ahogy versének címe is mondja: Áhí-
tat-minimumként: „Milyen beszédek? És mennyi idézőjel! / Te máskép-
pen beszélj és másképpen figyelj. / Mint hív ő  elődeid te -is olyan légy / 
tiszta tekintettel fel a magasba nézz: / ha megszökött is onnan a sz őke 
isten / az ég kékjéban semmi változás nincsen." Err ől azután akaratlanul 
is eszünkbe jut a húszas évek Kassák Lajosa, aki miközben eltökélten 
húzta a mindennapi élet igáját, arra gondolt, hogy „a m űvész ... , mint va-
lami tiszta ablak néz fel a mérhetetlen magasságba". 

Az avantgárd klasszikusához, a csodált mintaképhez viszonyítva 
a költői magatartás szembet űnő  különbségeként a voluntarista gesztus-
sorozat, az aktivista er őfeszítés, konstruktivista buzgólkodás bizonyul 
megvalósíthatatlannak Böndörnek, napjaink költ őjének poétikájában. 
Nem vehetjük tehát komolyan a Fürdőzők címmű  versnek a szentenciáját, 
a befejező  gondolatot. Ezt ugyanis viszonytagosság-élimény megfogalma-
zása vezeti be. „A halak perspektívájából / az emberek esetlen mozgású 
fejetlen lények. / A búvárokat. kivéve. / A szárazföldön sincsen :  máskép-
pen / csak teljesen elmerülve valamiben / nyered el végs ő  formád." 
Vajon az embernék e ;,végs ő  formá"-ját ki, illetve mi érzékeli, h.a. el ő-
zetes párhuzamként, illetve példaként a búvárok bizonyultak tökélete- 
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seknek — ám, „a halak perspektívájából'" .(!). Böndörnek aligha vannak 
illúziói a transzcendencia irányában, s ezt éppen abból az idézetb ől lát-
hattuk, melynek sugallata szerint az egyetemességigényt és az ennek 
megfelelő  etikát a „sz őke isten"-nek „az ég kékjé"-b ől való távozása elle-
nére is vállalja. 

Ez' az egyetemesség azonban negatív el őjelű . A Böndör-vers ugyanis 
a végtelenségig bővíthető  hiánylista tétele. Mert noha többször is messze 
kitekint a személyi környezetb ől, a mindennapokat körülvevő  emberek 
és tárgyak kisvilágából, semmi olyat nem talál, ami átértékelhetné hang-
neme ironikusságát. A Böndör-vers tudományos ismereteket is szívesen 
old magába: ezek általában (az emberi helyzettel, lehet őséggel szembe-
sülve) elveszítik érvényességüket, nevetségessé válnak. Hogy e versekben 
mit jelent a létszemlélet teljessége, arról a költ őnek a . .következőhöz 
hasolnó önironikus kitételei árulnak el sokat: „Dalolhat az ürest ől kongó 
fejjel a poéta.. / Hiszen ... a -  szabályosan egymásba illeszkedő  csontok / 
sem félnek az idillt ől" (Struktúra). Igen, ehhez hasonló önfeltárások-
ból, önleértékelésekb ől .áDl Böndör Pál legújabb verseskötete. Hogy miért 
kerülnek előtérbe a személyes sors konkrét eseményei, s hogy a könyv 
címe milyen jele-ntéscsatornán át kapcsolódik a vállalkozás egészéhez, 
arról A mesterség ártalmai című  vers tudósít: „Miután / »a címzett is-
meretlen« jelzéš,sel / lassanként visszakapta / az összes lapokat / a 
krupié / rövid töprengés után. / újra kiosztotta önmagát." Tehát a költ ő  
tudatosan folytatja sziszifuszi munkáját, függetlenül alkotásai visszhang-
talanságától, az általa kezdeményezett játékot fogadó érdektelenségt ől. 
Igaz, hogy az „Újra" mindenekelőtt a statikus ismétlés gondolatát idézi 
fel bennünk, ám mi mégis inkább az előző  Böndör-kötetekben (különösen 
a Vígeposzban) ' már jelentkező  törekvés teljesebb megvalósulását érzé-
keljük benne. A legújabb verseskötetben látjuk a legteljesebb m űvészi 
egységbe sűrűsödni a múlt tapasztalatát és a jöv ő  sejtelmét. A lírai 
alany magával „az ember"-rel azonos. Távol van a tökéletességt ől, nem 
tartja okosnak annak a megostromlását, még ha id őnként megkísérti 
is a letűnt idők naQyjainak a példája. A kényszerű  eseménytelenség álla-
pota bűntudatba zárja ,(„Milyen ember vagyok én / hogy a mindennapok 
dramaturgiáját / gyakran semmibe veszem?” — kérdezi önmagától Szok-
vány című  versében.) Így aztán cinizmusának háromszöge a pozitív tel-
jességigény, a valós ideálok hiánya miatti keserűség és a .passzivitás kö-
vetkeztében fellépő  bűntudat csúcsai segítségével könnyen behatárolható. 
• E mozzanatokat• a mai tucatversek többsége mögül is ■ ihámozhat-
juk. Hogy ennek ellenére Böndör versei elolvasásra, s őt figyelmes tanul-
mányozásra késztetnek bennünket, az sajátos humorukkal magyarázható. 
A jelzett okok miatt kialakuló cinikus magatartás ugyanis humoros effek-
tusként fogamzik meg a verssorokban. A humor !mint világnézet ennek 
a költészetnek az éltet ője, struktúraformálója, mert az epigrammáknak 
a csattanója leginkább humoros vagy groteszk jelleg ű . Ha nincs életbeli 
szenvedély, mely édesen körvonalazhatná a költ ői tartást, akkor a szerep-
játszás tölti ki ennek lényegét. A költ ő  alakoskodik, cselekvést mímel, 
s-az  olvasó gyanakvó mosollyal kíséri átváltozásait. 

A szerep alkalmi jellegű  s csupán a vers területén belül hiteles. Ám 
ott is hangsúlyozott játékként: mint szatirikus indulat formája vagy mint 
ironikus évődés. Az utóbbira a Haj regű  rejtem az egyik legjobb példa, 
mely a költői tehetetlenséget csúfolja ki. Varázslóként, világteremt ő  ha-
talomként, útmutató fároszként kellene hasznára lenni a közösségnek, 
legalábbis a művészet ősi, illetve hagyomán,yo.s értelmezése szerint. Ehe-
lyett mit tehet az, aki inkább érzi magát gyarló embernek, mint költ ő-
nek, s különösen a demagógia iránti ellenszenvét tartja fontosnak hang-
súlyozni? Bátortalanul kezet nyújt, majd szinte menteget őzve és moso-
lyogva úgy tesz, , ;mintha" ...: „Segítenünk kell egymáson. / G.erincbán-
talLm;aim akadályoznak a táncban. / Lerajzoltam mit kell tennetek. / Leír-
tam a szavakat is / tánc közben ezeket hadarjátok. / Remélem az es ő  
nem kerül el bennünket!" A jelen és a múlt közötti párhuzam közvetle-
nebbül, alig észrevehet ően is jelentkezik nála. Aligha vitatható például, 
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hogy .a Látható és láthataltan című  versének üzenete Pet őfi Beszél a 
fákkal a bús őszi szél... című  költeményének ,,visszavonásaként", pali-
nódiájaként született. Böndör Pet őfi .művének a címmel azonos sora 
helyett a következőképpen indít: „A látlataltan szél a fák ágaival integet", 
s .a befejezés is ugyanígy hangzik. A megfelelés következ ő  két mozzanata 
már távolabb van egymástól. Míg Pet őfi a második versszakban azt 
mondja, hogy egyiik kezében felesége „Szelíden hullámzó (kebele", míg a 
masikban. „imakönyve", a  ,szabadságháborúk története", addig Böndör 
nem siet a keze ügyében levő  dolgok elősorolásával. Csak az utolsó el őtti 
sorban vallja be: „A hum:atartó és a vizespohár között ír a kezem." Szel-
lemi ,gyújtóeszköz helyett hamutartó, n ői bensőség helyett józanító vi-
zespohár. Nem csupán azt bizonyítja ezzel ,Böndör, hogy a nagy magyar 
költő  lefoglalt kezei az adott pillanatban lehetetlenné tették számára a 
versírást, hanem azt is — :s ilyen értelemben a megnevezett tárgyak már 
metaforák —, hogy ellobbantak a lángok, kiégtek a szenvedélyek és a 
költő  is a pragmatizmushoz jutott közel. Ha Pet őfi versében a lírai alany 
különválik a ,szolganéptől", amikor annak érdekében izzik fel szava, 
akkor Böndör .rezignáltam azonosítja magát „a közösség"-gel, „az em-
beriség nagyobbik részé"-vel, a m.anipulált és lomha „tömeg"-gel. A 
szél pedig, mely az indításnál „láthatatlan" volt, a befejezésben „néma", 
miként az ember verg ődésének okai is ismeretlenek, megválaszolatlanok. 

Böndör a hitetletlenség, az örökös, de fokozatosan tartalmatlanná 
lett ismétlődés művészi kifejezésének mestere. Az önfeledtség, a sponta-
neitás, az életlendület hiányként ihleti sajátosan megfékezett sorait. A 
gondolattalanság valósága és őt csábító ingere rendkívüli gondolatm űkö-
désre készteti agyát. Ez nem jelenti azt, mintha nála nem lenne kimu-
tatható bizonyos esztétikai talajszint. Azonban az olyan dolgozószobabeli 
leltározás, mint amilyen 'a Nemes Nagy Ágnesnek ajánlott Térjünk a 
tárgyra: a tárgyakra című  vers is beletartozik a kötet paradoxonokból 
építettegységes gondolatrendszerébe. Számunkra mindenesetre elb űvölő  
teljesítmény a versek egy csoportjában kifejezésre jutó szellemi játék. 
Ennek az egyik versben az a sajátossága, hogy azt, ami az els ő  sorban 
konkrét ,valóságként bukkan fel, a folytatás egyre valószín űtlenebbé, sőt 
nevetségessé teszi, nem függetlenül a keleti misztika ironikussá asszimi-
lált hatásától. „Ezt a folyókanyart / olvastam már valahol. / Gyertek már 
utánam / én ismerem itt a járást! / És ne zajongjatok ennyire / még 
fel találjátok ébreszteni / a bennünket álmodó / valóságfeltáró m űvészt." 
A folyókanyar könyvből való ismeretének hangsúlyozása, majd a tájéko-
zottság nyomatékosítása az élményt és az ismeretet egyaránt érvénytele-
níti. A folytatás egészen bonyolult asszociációkatindít. Arra utal ugyanis; 
hogy a felemás valóságérzékelés ontológiailag is hiteltelen, hiszen a való- 
ságfeltáró művész alszik. az . érzékelés osalćka, látszólagos. Kivel szem-
ben csúfondáros a költő ? Vajon fricskája a keleti misztilkánaik Borges, 
illetve ,P'avić  által divatossá lett gondolatait is érinti? Vagy csupán az élet-
viszonyok indulatosabb, elementárisabb megközelítési lehet őségét vetné 
el? Hogy a hangnem szarkazmusba torkollik, azt mindenesetre már a 
cím is sejteti: Élünk, mint hal a vízben. 

Költőnk a bohócszerep kínálta elamentaritástól, a blöfföléshez köze-
ledő  nyersebb humorizálástól sem idegenkedik. Az alkotás értelemmel 
mérlegelhető  indítékait például (Adalék az alkotás lélektanához című  ver-
sében) a szürrealistákhoz hasonlóan játssza át az elvárásokra és külön-
féle normákra fittyet hányó irracionalizmusba. Hogy- e versben inkább 
az olvasó ,szórakoztatása, 'mint legbens ő  törekvésének megfogalmazása a 
célja, az abból látszik, hogy az ő  attitűdjében közel sem játszik olyan 
szerepet az .ösztönösség, mint annak a fest őnek az elképzelésében, aki 
olyan :spontánul fest, mint amilyen természetességgel „a gyermek a 
fütyürüjét" irányítja. 

Ennél homályosabb jelentés ű , jóllehet groteszk színezet ű  a Termé-
szetes gyógymód című  vers blöffölése. A 'gesztenyét burkoló újságpapíron 
elolvasott ; ;hajtáshervasztó darázs"-zsal kapcsolatos értékítélet ugyanis 
homályban marad. A lírai alany először .elrántja kezét, mintha valóságos 
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szúrás érte volna, azután pedig érzékelésével ellentétben ezt állítja: 
„Hosszú idő  után úgy éreztem / van • még remény a mi számunkra is 1", 
végül pedig szinte .lelkendezve ismétli meg háromszor, amit elolvasott. 
A Ki mint vet, úgy arat viszont a címben előrebocsátott népi bölcsesség 
szellemével ellentétben a szörny űségében is nevetséges káoszt, az apoka-
lilpszis ,felé mutató esztelenségettárja fel. I+tt a fogalmak zavara nyo-
matékosítja a világbeli értékrend hiányát. Az „amazon/5k" öncsonkítása 
a harciasság bumeráng voltát jelentheti, mint ahogy a „kétbalkezesek" 
+m;agakelletése is az érdem és a siker .szétválását példázhatja. 

Ez pedig arra vall, hogy Böndör Pál költői törekvésében a kisvilág 
vállalt kerete a nagyvilág hiteles költ ő i élményét rejti magában. 

VAJDA GÁBOR 

PÁRIZSI SZÉDÜLÉS 

SÁFRÁNY Imre: Jegenye-gambit. 
Forum., Újvidék, 1986. 

Míg a Mester a fény városának ut-
cáit járta, jobb keze éle mindig fe-
kete volt a falaktól. Már csak így, 
támaszkodva tudott járni, s nem 
csoda, hogy mellette „tántorog az 
Eiffel-torony" is. S amikor csillapul 
a szédülés, papírra veti: „ .. , én 
is egyedül vagyok. Retenetesen 
egyedül. Mint egy árva heged ű  hang-
ja egy végtelen metrófolyosón." S 
közben Russel gonidolataival békíti 
magában a kétségbeesést — halvány 
eredményei. Mert Russel azt mond-
ja: „Én munka közben szeretnék 
meghalni, abban a hitben, hogy má-
sok folytatják azt, amit én már 
nem csinálhatok tovább, és meg-
nyugszom a tudatban, hogy ami le-
hetséges volt a számomra, azt meg 
is tettem." De hiszen éppen ez a 
lényeg, egy művészi pálya, az élet-
mű  éppen ezáltal mérhet ő : meg-
tett-e az ember mindent, ami lehet-
séges volt a számára? Egyebek kö-
zött ezt hivatott mérlegre tenni Sáf-
rány Imre egybegyűjtött feljegyzé-
seinek. naplóinak és beszélgetései-
nek kötete is,mely pást igeis, tűz 
után alcí,m+mel jelent meg a közel-
múltban. 

Akik ismerik Sáfrány Imre mű-
vészi pályájának részleteit, azok tud-
ják, mit jelentett a Mester életében 
.a tűz. 1970-ben a szabadkai város-
házán levő  műtermét elpusztították 
a lángok. Amit a fest ő  addigi pá-
lyája során alkotott, kevés kivétel-
lel, a tűz martaléka. lett. Aladics 
Jánosnak, az Újvidéki Televízió 
munkatársának mondta el nem sok-
kal a tűz után: ,,November ötödi- 

kén ütött ki a városházi t űz. Ez 
valóban tragédia volt. Olyan tra-
gédia, hogy bele is betegedtem, és 
azt fittem, hogy sohasem lábalok 
ki belőle. Viszont minden tragédiá-
nak van valamilyen következménye. 
Nálam az lett ,a  következménye, 
hogy szilárdan és biztosan elhatá-
roztam: sokkal jobb képeket fogok 
festeni, mint amilyenek elégtek. 
Rengeteg elégett, eszerint rengeteg 
jó képet fogok festeni." Hogy így 
történt-e, annak m űvészetének ért ő  
kritikusai a megmondhatói. Egy 
azonban bizonyos: nem csak a  tűz-
zel — pontosabban a hamuval — 
kellett a Mesternek megküzdenie. 
Szervezetét, akaraterejét, m űvészi 
ambícióit gyógyíthatatlan betegsége 
tette próbára. E próbatétel n ő  az-
után igazi tragédiává. Mert egyfe-
lől zaklat a megcsonkított és kiegé-
szítésre váró életmű . másfelől az 
óriási munkát akadályozza a kór. 
Feloldhatatlan konfliktus, melybe — 
nem vitás — előbb-utóbb belepusz-
tul az ember, s valóban, már csak 
a russeli gondolatba kapaszkodhat. 

Ez a viaskodás vonul végig a 
most egybegyűjtött naplókon is. 
Több-kevesebb hevüléssel, több-ke-
vesebb indulattal. Hamu (1971) és 
Jegenye-gangbit (1972) című  feljegy-
zéseiben még erőteljes az újrate-
remtés szándéka, Az Atomfürd őben 
(1975) című  részletekben — a beteg-
ség előrehaladtával — viszont már 
csökken az életer ő , s a • festőanűvész 
immár csak testi kínjaival foglal-
kozik. ;művészetről alig esik szó. 
Topolov kétes értékű , utópisztikus 
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színpadi játéka — mellyel ez idő  
tájt foglalkozik — mintha már 
egyetlen összekötő  kapocs lenne köz-
te és a világ, közte és a m űvészet 
között. 

A viaskodás, a meg- és felújító 
művészi szándék az 1971-es és 1972-
es naplóban fogalrm.azódik meg er ő-
teljesen. Az elégett Balerina című  
képre és az általa indukált kés őbbi 
festménysorozatára emlékezve a kö-
vetkezőket írja megalkotójuk: „Ezek 
a figurák éghettek a legszebben. 
Visszatértek önmagukba, mint az a 
vonál, amely által létrejöttek. A 
kép hamuja más, mint a fa hamu-
ja, vagy a szén hamuja. A kép ha-
mujában benne van az elégett kép 
látványa. Nem tudom, melyik id ő -
ben és melyik dimenzióban éled fel 
ez a látvány ,de feléled. Fel-éled!" 
Megrázóan mélyről fakadó hit, prog-
ramadó és szándéknemesítő ! Csak 
éppen testi erő  kellene hozzá. A mű-
vészt ekkor még ironizáló kedve 
sem hagyta el. „Az elégett képek 
között e.gy egész ciklusban a t űz 
volt megfestve" — mondja, egy ki-
csit a lélek sebeit is feltépve. 

1972-ben néhány hetet Párizsban 
tölt. Nem vitás, erőgyűjtés szándé-
kával utazik a művészek városába. 
A .széttekintés, a tervkovácsolás he-
tei ezek. A gondolatokba azonban 
már belopja magát a misztikum is: 
foglalkozik a Hét mennyei zár 
imádságával, melynek birtokában 
— ahogyan a vallási hiedelem tart-
ja — az imádkozó számára meg-
világosodik halálának pontos id ő-
pontja. A Mesternek ezt feltétlenül 
tudnia kell, hiszen okosan kell bán-
nia a gyanúsan kevés idővel. Köz-
ben láthatóan élvezi Párizs gyönyö- 
reit. Rembrandt képei el őtt újra 
rátör .a felismerés: „Végtére én is 
festő  voltam, és néha vagyok is 
még." S a művész, aki életműve 
újrateremtésére készül, a Louvre-
ban a ikykladikus kultúra emlékeit 
keresi, a művészetek egyik gyanít-
ható ősforrását.Párizs mintha se-
gítene. „Sohasem hittem volna: né-
ha jó a tűz: Ha kibírja az ember. 
(Nem igaz, hogy nem bírja ki. Az 
ember mindent kabír)" — írja egyik 
levelében: S ha testi egyensúlyérzé-
két nem is, lelki egyenšúlyát, úgy 
látszik, visszanyerte. Erről .árulkod-
nak feljegyzései; nemcsak á Louvre 
látványáról számot adók, de á csé- 

sze fekete elfogyasztásának boldog 
pállanatait megörökít ők is. S akár 
játszhatunk is a gondolattal: miért 
nem folytatta itt a Mester? Hiszen 
korábbi, Várnak az apostolok című  
kötetében éppen egy boldog pári-
zsi korszakáról adott számot. De 
nem, Párizsban maradni már nem 
lehet. Ldehaza festett képein már 
.megjelenik a szamártövis, jelezve 
a művészi pálya sajátos módosulá-
sát. Ezzel a látással (és látomással) 
már nincs mit keresni a fény és a 
művészetek városában. Meg lehet 
fürödni annak fényében és kincsei-
nek gazdagságában, de a szamár-
kóró hazahív. A fürkésző  szem erre 
lett az utóbbi években igazán érzé-
keny. Egyszer tehát Párizst is ott 
kell hagyni. 

A harmadik, 1975-ös napló már 
a nagybeteg Mester sorait tartal-
mazza. Itt már nincsenek tervek, 
nincsenek távlatok. Itt már csak 
a következő  pillanat a fontos. Meg-
szűnt a világ létezni. Marad a testi 
kín. Nincs már Párizs, nincs már 
kykladikus kultúra, s nincs már 
szamárkóró sem. Ezt a naplót már 
igazán kínos végigolvasni. Mintha 
a szellem is megadta volna magát, 
teljesen érdektelen és jelentéktelen 
dolgokra ügyel. Művészetről, festé-
szetről szó sincs, a Mester kívül 
van már a színek és a formák vi-
lágán. S így mondanivalója sincs 
a világ számára. 

A három napló — és a két ki-
egészítő  beszélgetésrészlet — olvasá-
sa roppant megrázó, bár korántsem 
érint olyan mélységeket, mint —
hogy a témánál maradva, csak egyet-
len kiragadott példával éljek — 
Rippl-Rónai József feljegyzései. Sáf-
rány Imre jószerével csak a jelen-
ségek felszínén mozog, Rippl-Rónai 
viszont képet ad a művész kegyet-
len harcáról is. Sáfrány Imre fel-
jegyzéseiben csak ritkán találkozik 
— még ritkábban egyesül — az 
ember és a művész. (Ezek az iga-
zán kiváló részletei a kötetnek.) Az 
összebékíthetetlen kettősség minden 
bizonnyal a tűzvész után jött lét-
re, a lángokból született, s minden 
derű  és optimizmus ellenére sem 
lesz többé feloldható. Mert nem lesz 
a léleknek többé nyugalma. 

Gyakran beszélünk — olykor in-
dokolatlanul is — torzóban maradt 
művészi életművekről. Ilyen esetben 
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legtöbször arra figyelünk, mit ígért 
ez az életmű , mi az, amit már nem 
tudott megvalósítani. Az igazi torzó 
Sáfrány Lmre után maradt, akinek 
volt egy kész életműve, ám. ezt ele-
mésztette a tűz. Mint életmű , meg-
szűnt létezni, s jellegér ől hírt immár 
csak a véletlen folytán megmaradt 
egyes alkotások adhatnak. Mi sem 
természetesebb, hogy a m űvész új-
ra szeretné alkotni a m űveket. S 

mi sem természetesebb, mint hogy 
belepusztul a szándék megvalósítá-
sáért vívott küzdelembe. Mert a 
művészet egyszeri, újrateremteni 
semmit sem lehet. Lényegéb ől ere-
dő  igazság ez. Ezért m űvészet. Sáf-
rány Imrének művészisorsa volt 
tragikus — erről szólnak feljegyzé-
sei —, művészete azonban torzóban 
is teljes, erről árulkodnak fennma-
radt képei. 

MÁK FERENC 

ÚTON EURÓPÁBAN 

DANILO KIŠ: A holtak enciklopédiája. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Az egy személyben költő, író és mű-
fordító (Adyt, József Attilát és Rad-
nótit hozta közelebb a szerb olva-
sókhoz) kilenc olyan történetet gyűj-
tött egy kötetbe, amely már el őbb 
megjelent folyóiratokban, és amely-
re az talán a legjellemz őbb, hogy 
a halál és a csoda jegyében fogant. 
Hiszen már a nyitónovella Simonról, 
a csodatevőről szól (mennybe repül), 
a hamburgi utcalány temetése va-
lóságos realista csoda: a hatalmas 
búcsúzó tömeg „virágirtást" végez 
tiszteletére, az epheszoszi hétalvó 
„igazi" legenda, a varázstükrös eset 
pedig egyenesen spiritiszta történet, 
amely borgesi hangvételével a fan-
tasztikumba csap át, de csodás A 
vörös Lenin-bélyegek mesélőjének 
története is. Mintegy saját magam-
nak mondok ellen, amikor utalok 
azokra az elbeszélésekre is, amelyek 
mentesek a csodától. Az egyikben 
egy ifjú magyar nemes (Esterházy) 
rebellisként kerül a bitófára (a cso-
da elmarad: hiába van anyja „élet-
mentő , fehér ruhában, a lelkiisme-
retlen hóhért munkájának végzésé-
ben nem akadályozza meg a császári. 
megkegyelmezés), a földmérő  törté-
nete fantasztikus keretb ől indul, de 
aztán egy csodálatosan szép írás ke-
rekedik ki belőle, amelyben egy nő  
nosztalgikus remegéssel hangjában 
tömören és hitelesen mondja el apia 
egyszerre hétköznapi, de ugyanak-
kor mégis csodás életét, s a követ-
kező  történet, amelynek színhely-
„rejtelmes" Prága, valóságos tanme-
se a Mesterről és tanítványáról, 
amely, bár úgy indul, hogy majd a 
művészet és az erkölcs összeférhe- 

tetlenségét példázza, mégiscsak a hi-
úság kipellengérezésévé alakul át. 
A példabeszéd a rosszról (Királyok 
és bolondok könyve) pedig megrázó-
an bizonyítja azt, hogy egy-egy könyv 
méregként itathatja át az emberek 
millióinak lelkét és a szerző  életébe 
nagyon is egyértelműen betört egy 
golyó alakjában, amely több mint 
negyven éve ablakukon besüvítve je-
lezte, miszerint a világégés minden-
kit érint és igenis: a leírt szónak 
néha elképzelhetetlen ereje van és 
lehet. 

Hogyan mondja el történeteit a 
most Párizsban él ő  ismert és elis-
mert jugoszláv alkotó? Saját szavait 
kölcsönzöm egyik írásából, amikor 
jellemezni akarnám, természetesen 
nagy vonalakban, ars poeticáját: 
„szómágia és a kimondatlanság va-
rázslata". Danilo Kiš példát ritkító 
biztonsággal bánik a nyelvvel és 
anyaggal. A nyelvvel való mesteri 
bánás eredménye a szómágia, az 
anyag felvonultatásának pedig a ki-
mondatlanság varázslata. Egy-egy 
esetben olyan tömörséggel és össz-
pontosítással rögzít szövevényes tör-
téneteket, hogy érezzük: látszólag 
mindent el akart mondani, de épp 
a kimondatlan az, ami még sokáig, 
a könyv elolvasása után is foglal-
koztat bennünket, és izgatottan kí-
séreljük meg megfejteni a rejtelmes 
író rejtelmeinek rejtélyes titkát. 
Márpedig ez nem könnyű  munka. 
Sőt: gyakran megfejthetetlennek t ű- 
nik és az is marad. De ne is pró-
bálkozzam kitérni egy-egy csoda 
megfejtésére, inkább talán azt kelle-
ne kideríteni, milyen alkotói fegy- 
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vertárral rendelkezik ez a tájaink-
hoz sok szempontból kötődő  íróem-
ber. 

A fantasztikus, vagy maradjunk 
előbbi meghatározásunknál: a cso-
dás, állandóan nyugtalanító jelenlété-
re már utaltam, akárcsak a vele pár-
huzamosan futó realizmusra. Dani-
lo Kiš szinte mindegyik írásában 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy történeteit hitelessé tegye. És 
teszi ezt azért is, mert a szépirodal-
mi műként kivetített anyaggal kap-
csolatban „mindent tud". Így aztán 
jó néhány művébe dokumentumo-
kat illeszt be: korabeli jelentéseket, 
leveleket, véleményeket, újságcikke-
ket, nyilatkozatokat, leltári összeírá-
sokat, amelyek mindegyike rendkí-
vül meggyőzően hat. Sőt: néha túl-
ságosan is hitelesnek hatnak, úgy-
hogy felmerült bennem a gyanú, 
hogy az író játékosságának lettem 
áldozata. Tehát a történeteivel kap-
csolatos forrásmunkákat igen gyak-
ran beleszövi írásaiba és azok szer-
ves részévé válnak. A tárgyilagosság-
nak ezt a csalóka érzetét Danilo Kiš 
már a Fövényórában is alkalmazta, 
holott ott igazán lehetett volna szub-
jektív, mivel apja történetét „mesél-
te el". A hitelességhez nagyban hoz-
zájárulnak a lenyűgöző  képek. Dani-
lo Kiš költő  is, tehát tudatosan ve-
tít elénk egy-egy pillanatra tökéle-
tesen éles és ugyanakkor koncent-
ráltan megrendítő  képeket, amelyek 
Mintegy magukba foglalják az el-
beszélés lényegét. Immár tizenkét 
évvel ez előtt magyarországi kriti-
kusát, Tornai Józsefet, amikor a 
Fövényórát olvasta, megragadta a 
kép, amikor is a főhős tenyerébe ha-
rap saját műfogsora, míg azt a sá-
ros földön vakon keresi és egy pri-
bék csizmája, végső  megalázásként, 
rátapos a kezére. Ebben a kötetben 
is találhatunk ilyen végsőkig tömörí-
tett és kinagyított képet. Az ifjú 
Esterházy dülledt szeme, míg az 
akasztófán leng (a remény megcsú-
folásának jelképe), A holtak enciklo-
pédiájának számtalan képei, ame-
lyek látszólag véletlen . ,felsorakozta-
tása utánozhatatlan képeskönyvet 
képez egy emberről, hétköznapjairól 
és koráról, a Végtisztesség túlzásai 
is képekben jutnak kifejezésre, a 
hétalvók kidörzsölt bundájának min-
den darabkáját magunk el őtt lát-
hatjuk, a zsidó keresked ő  szörnyű  
meggyilkolásának egy-egy mozzana-
ta vászonra kívánkozik stb. De ami- 

kor Danilo Kišről beszélünk, nem 
szabad megfeledkeznünk titkos haj-
lamáról sem: szeret elmélkedni, 
vonzza az esszé is mint kifejezési 
műfaj. Így aztán ne csodálkozzunk 
azon, hogy egy-egy elbeszélésében 
gyakran elvont elmefuttatásokba bo-
csátkozik olyan témákról, amelyek 
az elmondandó történet lényegéb ől 
fakadnak. Egyenesen hajlik az álta-
lánosító megállapításokra, igaz, hogy 
óvakodik a nagyképű  aranyigazsá-
gok kimondásától, de hogy szeret 
„relativizálni", az tagadhatatlan. 
Egyik elbeszélésében, épp a már 
többször említett és magyarul tud-
tommal először a Nagyvilágban 
megjelent Dicső  halál meghalni a 
honért-ben, arról elmélkedik, hogy 
a megtörtént (az ifjú gróf kivégzése) 
legalább kétféleképpen magyarázha-
tó (a „hősi halál" tudatos vállalása 
vagy a megalapozott reménykedés 
teszi Esterházyt érthetetlenül bátor-
rá), de csak egy a biztos: hogy meg-
halt. Mi marad meg az utókor toll-
forgatójának? — teszi fel a kérdést 
és a lakonikus válasz így szól: „Az 
írók fantáziálnak." Más szóval:. a 
tényeket az alkotónak a maga mód-
ján kell „feltámasztania", képzel ő-
erejének segítségével hitelessé ten-
nie, mert Danilo Kiš igenis, úgy vé-
lem., hisz a leírt szó erejében. F őleg 
ha az a mágiával társul. Hisz abban, 
hogy a világon semmi sem ismétlő-
dik, minden emberi sors egyedi, te-
hát minden alkotási folyamat is 
egyedi és egyszeri, és hogy a kör 
lezáruljon: a végs őkig rejtelmes. 
Csodálatos egyidej ű  felvonultatása 
ez a Teljességnek és a Teljesség Lát-
szatának, hogy újra idézzek magától 
a szerzőtől. 

A világ a maga terveivel és az 
idővel olyan színtér Danilo Kiš szá-
mára, amely számtalan tanulság le-
vonására alkalmas. Eztmindenki a 
maga módján teszi és jut el a vég-
ső  „igazsághoz". Így cselekszik ő  is. 
Simon történetéb ől azt következteti 
ki, hogy a megismerés és a dogma, 
a valóság és a hazugság („Jövővel 
kecsegtetnek, amely nincs sehol ...") 
küzdelme egymással legalább olyan 
ősi, mint az emberiség. Zsófiával 
mondatja ki talán a tanulságát: 
„Az emberélet csupa bukás és pokol, 
a világ pedig a zsarnok kezében 
van." Ebben a világban a „h ősi ha-
lál” is végeredményben kigúnyolha-
tó, ebben a világban valójában min-
den dolog fontos, a „nagy" esemény 
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is apró dolgok millióiból áll össze 
— mondhatjuk a valaha Csantavér 
közelében karját tört, utolsó évei-
ben saját szarkomáját megfest ő  föld-
mérő  életútját olvasva (a kötet ta-
lán legmelegebb hangon, a tárgyila-
gos melegség hangján megírt tör-
ténete). Ironikus felhangon számol 
be a hamburgi utcalány temetésé-
ről, ahol is a patetikus, politikus és 
jelszavaktól duzzadó beszéd gúnyos 
mellékzörejt hordoz magában. A 
hétalvók legendája a kötet talán 
„legrejtelmesebb" írása. A dolgok 
kettős értelmét példázná, vagy az 
egyidejűség misztériuma ölt alakot 
ebben a történetben, amelyben meg-
szűnik a határ az álom és a valóság 
között. A fenti írás tömény és el-
vont mondanivalójával szemben a 
csodatükörről • szóló történet talán 
nem több egy különös bűnügyi eset-
nél. Ezzel szemben A Mester és a 
tanítvány története egyszerre konk-
rét (a tanívány megtagadja és tá-
madja tanítóját) és elvont. („Veszé-
lyes a mások üressége fölé lehajolni 
pusztán azért, hogy magunkat lás-
suk meg benne; mert ez is hiúság. 
A hiúságok hiúsága.") A Királyok 
és bolondok könyve a kötet legér-
tékesebb" elbeszélése. Bonyolult há-
lós szerkezete, a rekonstruálás b ű-
vészmutatványa, a részletrealizmus 
meghökkentő  pontossága, valamint 
a mondanivaló „korunk önkényurai-
nak kézikönyvéről” mesteri egység-
be olvadnak egybe. Időálló mű  ez, 
amely minden totalitaris államfor- 

ma ellen irányul. Mélyen megrázó 
a zárókép: a koncentrációs tábor-
ban hullákat fosztanak meg számuk-
ra immár mellékes rértéktárgyaiktól 
(aranyfogak, testüregekbe rejtett 
drágakövek stb.), a borzalmas m ű-
velet irányítójának zsebében ott la-
pul az Összeesküvés című  könyv, 
magatartásának eszmei támasza. A 
maga nemében egyedülálló, a szer-
ző  szerint fiktív történetet közöl a 
záróelbeszélés. Politika, hiúság, fél-
tékenység, „szerelmi téboly", misz-
tikus halálvágy — mind, mind Ott 
gomolyog ebben az alapjában véve 
nagyon is realista történetben. 

Ez az írás tanújele annak, hogy 
„találkozásom" Danilo Kišsel ko-
rántsem volt egyszer ű. Rejtelme ma-

' gával ragadott, de jó néhány titka 
megoldatlan maradt számomra. Ta-
gadhatatlan, hogy ügyesen rejtjelez, 
az ismert technikákat a maga mód-
ján és szuverénül keveri, és sikerült 
kiallakítania eredeti közlésformáját. 
Egy azonban bizonyos: az élmény 
mélysége adja meg műveinek sú-
lyát. A kötetben közölt írások közül 
is azok a legértékesebbek, amelyek-
ben ezek az élmények a legrövidebb 
áttétel útján kerülnek megformálás-
ra, amelyekben a történetek önálló-
sága összhangban van a szerz ő i meg-
formálással, amelyekben a konkrét-
ból észrevétlenül sarjad ki az elvont. 
Danilo Kiš művészete európai. In-
nen indult el, Párizsban él, de a 
csodát lesni, az élet rejtelmét bogóz-
ni talán nálunk tanulta meg. 

VARGA ISTVÁN 

SZESZÉLYES ÉVSZAKOK 

SOMLYÓ ZOLTÁN: Párbaj és kultúra. Válogatott publicisztikai írások. 
Magvető , Budapest, 1986. 

Zsoldos Sándor elsőéves bölcsészet-
hallgató volt, amikor a Somogyi-
könyvtári Műhely 1981. évi 2. szá-
mában közöltem Somlyó Zoltán Sze-
geden című  tanulmányát, amelyhez 
teljes bibliográfiát csatolt „az át-
kozott költőnek" a Szeged és. Vidé-
ke hasábjain megjelent írásairól. 
Ennek a jegyzéknek alapján adta 
ki 1982-ben Szegedi konferanszié 
címmel a Szegedi Nyomda miniatűr-
könyvklubjának kiadásában els ő  vá-
logatott gyűjteményét, majd Dér 

Zoltán biztatására átnézte a Somo-
gyi-könyvtárban őrzött Bácskai Hír-
lap 1911. évi számait, s ebből is 
bibliográfiát készített amely. — bi-
zonyos kiegészítésekkel — alapul 
szolgált a Dér Zoltán gondozásában, 
válogatásában, utószavával és jegy-
zeteivel 1982 végén megjelent Sza-
badkai karnevál című  újabb válo-
gatott gyűjteményhez.. Az Életjel 
Könyvek 27. kötetének napvilágot 
látó könyhöz az író és költ ő  fia, a 
költőnek, írónak és irodalomtudós- 
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nak egyaránt kitűnő  Somlyó György 
adott előszót. 

Eközben Zsoldos Sándor már 
szorgalmasan összegyűjtötte a nagy-
váradi, pécsi, budapesti lapokból is 
Somlyó Zoltán írásait, és elkészítet-
te belőlük az új év els ő  napjaiban 
a boltokba került harmadik publi-
cisztikai gyűjteményt. Ha igaz is, 
hogy a kötet sajtó alá rendezéséig 
Somlyónak mindössze két cikkét kö-
zölték újra (egyet Pécsett Tüskés 
Tibor, egyet Pesten, a moziról, Ke-
nedi János), bizonyára mód nyílt 
volna a nyomdai munkálatok köz-
ben a föntebb említett adatokat, 
a publicisztikai életmű  legújabb sor-
sát egy-két mondatban pótlólag is-
mertetni. 

Zsoldos Sándor jól tájékozott 
utószavában pontosan előadja Som-
lyó újságírói működésének történe-
tét. Már diákkorában írogatott a Za-
la című  lapba, majd 1902-ben, els ő  
verseskötetének megjelenésével egy-
időben, a budapesti Magyar Közvé-
lemény című  hetilap munkatársa 
lett. Ezután Nagykanizsán, Sopron-
ban, 1906-ban Fiuméban (Rijekáb:an 
újságíróskodott, de még ebben az 
évben visszatért a fővárosba, és rö-
vid ideig a Magyar Nemzet szerkesz-
tőségében dolgozott. Utána állás nél-
kül maradt, nyomorgott, nappal ká-
véházakban, éjjel hol szabad ég 
alatt, -  hol sírkőraktárban, hol a New. 
York palota alagsorában, egy kiszu-
perált bőrfotelben húzta meg ma-
gát. 

Nagyváradra, a Szabadság szer-
kesztőségébe kerülésének mesés his-
tóriáját maga örökítette meg ennek 
a kötetnek egyik legjobb írásában 
(Hogy lettem Holnapos). Azt is, hogy 
pünkösdi királyságának miképpen 
lett vége, hogyan kapott össze a lap-
kiadó feleségével, aki egykett őre ki-
adta az útját. Egy ideig a Nagyvá-
radi Estilap munkatársa vont ;  majd 
ismét visszament Pestre. Fél év múl-
va Szegedre került: májustól szep-
temberig volt itt. Gyomorvérzés ve-
tett véget a Szeged és Vidéke szer-
kesztőségében végzett .  munkájának. 
Karácsonykor itt jelent meg Dél van 
című  verseskötete. Pécsett még ke-
vesebb időt, mindössze két hónapot 
töltött a Pécsi Napló szerkeszt ősé-
gében. Szabadkán minden eddigi ál-
lomásánál többet: 1911. január 14-tő l 
október 1-ig jelentek meg cikkei a 
Bácskai Hírlapban. 

Ezzel véget ért vidéki vándorlá-
sa. Ezután már Budapesten élt, s 
több-kevesebb kötöttséggel kapcsoló-
dott az újságíráshoz. 1922-ben a Pes-
ti Hírlap munkatársa lett. Más la-
pokban is jelentek meg írásai. Leg-
fontosabbak a Literatura és a Szín-
házi Élet lapjain megjelent interjúi. 
E kötet legértékesebb írásai a Kosz-
tolányival kapcsolatosak: interjúja 
1927-ből és vallomása Kosztolányi és 
a zsidóság címmel (1937), amely Füst 
Milán haragját zúdította rá. Ebben 
Somlyó nagyon figyelemre méltó ta-
núságot tett Kosztolányi mellett: 
„Nem sokan vannak, akiknek élete 
az ifjúság korszakában annyira ösz-
szehajilott volna az övével, mint az 
enyém. Voltak napok, amelyeknek 
tizenkét óráját együtt töltöttük; vol-
tak éjszakák, amelyeket együtt ül-
tünk végig a kávéház márványaszta-
la mellett; azután karonfogva men-
tünk ki a hajnali ködbe és haza, 
aludni. S amikor késő  délután a 
szomszédos két ágyban fölébred-
tünk, folytattuk az együttlétet. Min-
denki bízvást elhiheti nékem, hogy 
senki sem ismerte jobban Koszto-
lányit, az embert, mint én." S meg-
győződéssel állítja ezek után, hogy 
Kosztolányi tudatosan, szándékosan 
sohasem tett semmit a zsidóság el-
len. Hogy is tehetett volna, amikor 
feleségül is zsidó lányt vett. Az el-
lenforradalom első  éveiben Koszto-
lányi kisiklását, a jobboldali Új 
Nemzedék hasábjain közölt Pardon 
című  cikksorozatát Somlyó egzisz-
tenciális okkal magyarázza: az ifjú 
házasember, fiatal apa állás, kereset 
nélkül maradt, így nem tudott el-
lenállni az ajánlatnak. „Ez a szerep-
lés — írta Somlyó — nem tartott 
hosszú ideig. Igaz, sok fájdalmat 
okozott azoknak, akik szerették De-
sirét. Sokan kiábrándultak ekkor 
belőle. Én, négy álló évig haragot 
tartottam vele. De épp én tudom, 
hogy azután hónapokig alig járt ki 
hazulról, és szinte naponta sírás fog-
ta el. Nagyon megbánta ezt a ki-
ruccanását, és szégyellte. Canossát 
is járt azóta valló írásaival, amint 
ezt mindnyájan igen jól tudjuk." 

Szép és baráti gesztus volt ez 
Somlyó részéről az elhunyt Koszto-
lányi iránt. A válogatásnak egyik 
legnagyobb értéke ennek az írásnak 
a közzététele. Érdekes még a Ka-
rinthy-interjú is. 

A kötet címét nem tartom sze-
rencsésnek, mert félretájékoztatja 
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az olvasót a 'gyűjtemény egészének 
jellege felől. Ugyanezt fokozza az 
alcím is, amely publicisztikai íráso-
kat ígér. Valójában. nagyon kevés 
igazi publicisztikai írás található 
benne: a címadó cikken kívül talán 
még egy tucat. A többi nem felel 
meg a publicisztikáról alkotott m ű-
faji fogalmunknak, különösen ha Ady, 
Juhász Gyula, Móra publicisztikájá-
ra gondolunk. Somlyó voltaképpen 
kis szineseket írt, zömmel ún. sze-
zoncikkeket, lírai karcolatokat a ta-
vaszról, nyárról, őszről, télről; a nép-
szerű  tévéműsor címét kölcsönvéve, 
a szeszélyes évszakokról. 

A publicisztika ugyanis nem azo-
nos az újságírással, hanem az újság 
műfajai közt a legels ő  rangú. Nem 
föltétlenül politikai tárgyú, lehet kul-
turális is , de egy-egy közérdekű  kér-
dés színvonalas boncolgatása, ko-
moly, bíráló elemzése legyen benne. 
Somlyó írásai. — néhány kivétellel 
— könnyed csevegések, többnyire 
apró esetek kissé b őbeszédű , olykor 
még képzavarrá is sarjadzó, cico-
más, szecessziós jelzőjű  szavakkal 
váló elmesélése. „És aki örömköny-
nyekkel és forró kígyózással fürösz-
tötte a kegyetlen asszony feneket-
lenül mély szomjúságát, hogy ezzel 
Legalább csak kicsi részben fizessen 
annak brutálisan aljas kegyeiért" 
(99). „A f örtelmes pesszimizmust 
kell kiirtani az emberekb ől, mint fe-
lesleges súlyt, mint ócska ballasztot 
a fenséges és remekművű  léghajón, 
amellyel kimondhatatlan messzesé-
gekig lehetne eljutni e buta és vég-
zetes ballaszt nélkül. Nem naivság, 
de opportunizmus, optimista világ-
felfogás kell bizonyos fokig, hogy 
a húsvéti piros tojások nyugodt at-
moszférája kitartson, emlékeztessen 
és tápláljon még akkor is, amikor 
már rég nem beszélnek majd a fel-
támadásról" (170-171). Ilyen és ha-
sonló henye fogalmazások, elkapko-
dott, át nem gondolt kifejezések za-
varják Somlyó prózájának'nemcsak 
élvezetét, hanem egyszerű  megérté-
sét is. Ha nem sajtóhiba, t űnődhe-
tünk a jelzőn: „a félig kiakasztott 
nap" (194). 

Nem állítom persze, hogy Som-
lyónak valamennyi írása érdektelen 
volna, vagy hogy itt-ott nem látja 
meg és nem ábrázolja a társadalmi 
fonákságokat. Cikkeiben szól az al- 

kohol, sőt a kokain pusztításáról, az 
öngyilkosságról, a felelőtlen Újság-
írásról, az alapítványok célszer ű  
hasznosításáról, az ököritói t űzvész-
ről, az aratósztrájkról, a cselédkér-
désről, a húszas évek állástalansá-
gáról. Fölemeli szavát a klerikaliz-
mus ellen; fölvillan írásaiban Justh 
Gyulának és a szocialistáknak szö-
vetsége; az Áchim-gyilkosság; Ráko-
si Jenő  Ady-ellenes hajszája s így 
tovább. Tükröződik tehát némikép-
pen a kor — az első  világháború 
előtti és utáni évtizedek —képe, 
csakhogy inkább érintőlegesen, nem 
eléggé mélyen, érdemben. 

Kár, hogy a cikkek nincsenek kel-
tezve, így még ez a kortükröz ő  jel-
lege is bizonytalanná válik, s csak 
itt-ott találunk fogódzót egy-egy írás-
ban arra, hogy melyik időről szól. 
Érdekes az is, milyen keveset árul 
el magáról: épphogy fölbukkan írá-
saiban a felesége, fia. Dunántúli szár-
mazásának apró jele stílusában, 
hogy a mozzanatos igéket ikeseknek 
érzi (kipattanik, megcsosszanik). 

A szövegek gondozásában is van 
kívánnivalónk. Egy sereg idegen szót 
magyar formában kellett volna át-
írni (apache, tableau, genie, race, 
safe, training stb.), s mai helyesírás-
sal (ucca, higyj s így tovább). Zsol-
dos Sándor jegyzetei sok mindent 
megmagyaráznak, de sokat mell őz-
nek is. Tarján Vilmosról pl. két do-
log föltétlenül elmondandó: Ady is 
írt róla (AEÖPM 9:438); és hogy Kun 
Béla 1919. február 20-i rend őrségi 
bántalmazásáról az Es.tben írt nagy 
riportjának óriási szerepe volt a 
közhangulatnak a kommunisták 
iránt hirtelen támadt rokonszenvé-
ben. Caruso feleségének szökésér ől 
Juhász Gyula is írt — tréfás verset. 
Érdekes lett volna kideríteni, Ger ő  
Jenő  •ügyvéd (108) nem a híres-hír-
hedt kommunista politikus apja 
volt-e? 

Néhol. szövegjavítás is elkelt vol-
na. Pl. a 26. lapon Schwimmer Róza 
nem némileg, hanem nemileg fölvi-
lágosított lányokat kíván; az el őtte 
való lapon Somlyó eljátszik a sza-
vakkal: némi, s őt nemi érdeklődés-
ről beszél. Ezt a szójátékot használ-
ja a 121. lapon is. 

Pihenő  című  írása — érdemes lett 
volna rámutatni — verses, vagy lega-
lábbis ritmikus .próza, ún. makáma. 

PÉTER LÁSZLÓ 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATÍ7RÖK 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 Marodi ć, Uroš Predić  és a 
többi realista mester utódja. Ezért az Életjel szerkezt ő -
sége régi adósságát törlesztette ennek aa könyvnek a meg-
jelentetésével,, hiszen a többi jelent ős, itt élt vagy innen 
elszármazott művészt: Almási Gábort, Balázs G. Árpádot, 
B.aranyi Károlyt, Farkas Bélát és Hangya Andrást már 
bemutatta róluk írt kismonográfia vagy önéletrajz kia-
dásával. Oláh Sándor születésének centenáriuma és ha-
lálának huszadik évfordulója jó alkalomnak kínálkozott 
arra, hogy pótolja mulasztását.  

Erre legalkalmasabbnak Gajdos Tibor m űve, a Kék-
fátyolos világ, az első  teljességre törekv ő  Oláh-pályakép 
bizonyult. Egyrészt azért, merttöbb ismeretlen levéltári 
irat és életrajzi adat, elfeledett újságcikk és kritika segít-
ségével részletesen feldolgozza a kiváló m űvész tevékeny-
ségét, ,mésrészt hozzáért ően foglalkozik vele. Nagyobb ré-
sze ugyan megjelent 1980 márciusában a Magyar Szó ha-
sábjain, de így, könyv alakban teljesebb képet ad Oláh-
ról, mert a szerző  utólag kiegészítette, f őleg arról a csak-
nem harminc festményr őlszóló résszel, amely nemrég 
került a ,szabadkai múzeumtulajdonába, s amely a gaz-
dag életmű  legjobb darabjai közé tartozik. 

Tizennyolc fejezetben elemzi fest ői, szervezői és pe-
dagógiai munkáját, miközben felvázolja el őttünk sanya-
rú életútját. Olvasmánynak is izgalmas ez a kötet, amely-
ben egy sokat nélkülöz ő  és elismerésben csak ritkán ré-
szesülő  festő  sorsa elevenedik meg el őttünk. 

A portrét még teljesebbé teszi annak a tizenhat olaj-
képnek a reprodukciója, amely jól érzékelteti a m űvész 
hat évtizedes munkásságának egyes periódusait. Közöt-
tük olyan klasszikus értékű  alkotástik, mint például az 
1907-ben festett đnarckép, a Beteg gyerek, B. I. arcképe 
a Harisnyát húzó nő, a Zöldharisnyás lány és a Pirosru-
hás lány. 

A 120 oldalas 'könyv 600 dináros áron megrendelhe-
tő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 800 dinárért 
megvehető  a Forum újvidéki és ;szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 37. KÖTETE 

DEŽE KOSTOLANJI 

IZABRANE PESME 
(Válogatott versek) 

Nemes vállalkozás az Életjel és a Suboti čke novine ré-
széről, hogy Kosztolányi Dezs ő  születésének századik és ha-
lálának ötvenedik évfordulója alkalmából megjelentette a 
szabadkai születésű  költő  válogatott verseit tartalmazó kö-
tetet. Lazar Merkovi ć  kiváló munkát végzett. Úgy is mint 
válogató, úgy is mint fordító. Látszik, hogy jól 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 költ ő  legszebb műveivel ismer-
kedhet meg ebb ől 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 Merkovi ć  
kétségtelenül legjobb műfordítóink közé tartozik, a legne-
hezebb feladatokkal is könnyedén megbirkózik, akár kötött 
versformáról, akár szabad versr ől van szó. Szemmel látha-
tóan nagy kedvvel és ihletetten végezte munkáját, s ennek 
eredményeképpen csöppet sem könny ű  vállalkozásának igen 
magas szinten tett eleget. 

A könyv értékét sokban növelik a mellékletek. Minde-
nekelőtt a bibliográfia, amelyb ől 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 költ ő  
életét ismerteti és munkásságát méltatja a kor legkiemel-
kedőbb íróinak a kritikáiból, tanulmányaiból vett részletek-
kel. Nem kevésbé tanulságos Thomka Beátának az életm ű  
ösvényein 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 gy űjteményt kiemeli a helyi 
jellegű  kiadványok közül: ez aí Életjel Könyvek sorozatá-
ban az első  országos jelentőségű  kötet. 

A százoldalas könyv, amelynek tetszet ős fedőtervét 
Szajkó István készítette, 1200 dináros áron megrendelhet ő  
a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg 
cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1500 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, továbbá a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában, valamint a szabadkai antikvá-
riumban. 

P"-  


