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Podolszki Józsefre emlékezünk 

ITT A NYOMOD 

Hisz voltál. 
Itt a nyomod. 
És homlokod se hiába fájhat úgy estefele, 
amikor befekszel teljesen fölös takaróid alá. 

Téged én tovább nem rontalak. 
Inkább felpárolgok a közelg ő  augusztusi égre 
amolyan jópofa kicsiny pamacsnak. 
Vajh, mit szólnak hozzám a magas szelek? 

(Podolszki József: Magas szelekbe) 

Egy éve már, hogy a koporsója mellett, a sírja körül er ősen fogadkoz-
tunk: nem hagyjuk, hogy nyomát belepje a por, befújja a hó, elmossák 
mocskos nagy árvizek. Legalább mi ne hagyjuk. Megpróbáljuk majd he-
lyette befejezni azt, amit ő  már be nem ,fejezhet. Folytatni, amit ő  el-
kezdett. Pedig már akkor és ott tudtuk: vannak dolgok, !amelyeknek csak 
ő  lett volna képes a végükre járni. Témák, társadalmi és m űvelődési éle-
tünknek sok éget ő-fájó eseménye, amelyeket közírói érzékenységévei) és 
felkészültségével csak ő  tudott volnaföldolgozni. Önpusztító keménység-
gel és őszinteséggel megformált tanulmányai- és publicisztikai írásai na-
gyon hiányoznak újságjaink és folyóirataink hasábjairól. (És egyre ponto-
sabb, egyre őszintébb — egyre jobb — versei is, persze, és a megírandó 
nagy regény, amelynek egyetlen gépelt oldalnyi vázlatát sikerült már csak 
papírra vetnie.) .Az olvasók, akik még mindig hisznek az őszintén, cifrá-
zás és lakkozás nélkül kimondott és leírt szó jobbító, katartikus varázs-
erejében, nem is mulasztják el ezt a tudomásunkra hozni. Hiányzik ne-
kik a PodoZski-írás. Hiányzik nekünk is, de legalább ennyire hiányzik Jó-
ka fizikai jelenléte: nincsenek többé hajnalokba nyúló nagy beszélgetése-
ink. A közös tervek, az álmodozások ... De hát mi álmodozásainkban, me-
rész terveinkben is mindig józanok maradtunk: tudjuk nagyon jól most 
is, hogy -elkerülhetetlenül megszokjuk lassan a hiányát. Mint ahogy a 
magunk hiányát is szokjuk már elég régen. Különböz ő  okokból meg nem 
jelentetett alkotásai, írtuk egy esztend ővel ezelőtt, reménykedjünk benne, 
még ha oly reménytelen is: egy jobb, értelmesebb korban majd egyszer 
napvilágot látnak. Ez a kor egyelőre még — tudtuk mi tavaly is nagyon 
jól — várat magára. Ki tudja, meddig. íróasztalfiókban maradt Podolszki-
tanulmányt egyetlenegyet olvashattunk csak a halála óta eltelt esztend őnyi 
nagy idő  alatt. Kötet sem jelent meg, •s nincs is készül őben az íróasztal-
fiókban meg a Topolyáról Zadarba költöztetett szekrény mély fiókjaiban 
maradt, vagy az újságok holt lapjain kallódó, még így, csapkán is gazdag 
és sokszólamú életműből. Pótolni valónk, feladatunk van hát elegend ő  
az elkövetkező  évekre is. 

.Itt közölt, eddig „különböző  okokból meg nem jelentetett" tanul-
mánya, versei és novellája, a róla meg a hozzá írt soraink érveljenek, 
vitatkozzanak immár helyette, feleseljenek a mulandósággal. 

DUDÁS KÁROLY 
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CS. SIMON ISTVÁN  

HURKOK 

Nehéz róla beszélnem, 
mert nagyon megszoktam, 
hogy vele beszélgetek. 

Földrengésként tört ránk a nyár. 
Fölperzselődött az út mente, 
meg a mez ő  tű  f ősűrűsége, 
de a vakszikes egy régi 
vacogtató télre emlékeztet, 
amikor hosszan és halkan 
fejtetted ki az amorf város 
vesztegzárában az egyenl ő tlen 
harcba vivő  nézeteidet .. . 

Körülöttünk az elhagyott mez őn 
hajdani erőszakos marasztalások, 
szorítások véraláfutásaiként 
sóvirágfoltok pihegnek, 
makacs virágsajgás! 
„A lét utolsó mensvára 
a pusztulásig szikkadt szikesen, 
s talán az élet fennmaradásának 
utolsó ígérete is." 
Vallottad, hitted, amint először 
és utoljára szembesültél 
az elrejtett enyészettel dacoló 
sóvirág-ligetekkel. 
Ismét nyílnak a dacos lila virágok, 
közéjük viszem nyugtalan emlékedet. 
„Az örök megemlékezés halmai közt" 
helyet csinálok neked. Barátom. 
Tovább megyek, oly módon, hogy élni 
már nemigen, de menni még kell. . 
Űz a szemet lesüttet ő  és a tiszta 
tekintetet kisüt ő  forróság. 
Ismét földrengésként tört ránk a nyár. 
Sötét ábrákra szakadozik a mocsár, 
alámosott a part, omladozik, 
levegőbe lendültek a gyökerek, 
s az eldugott és elrontott holtág 
mérgezett vize, ahogy azt megírtad, 
szétmarja a madarak úszóhártyáját. 
Fekete hurkok közt sodródnak, 
vergődnek még egy ideig 
és mögöttük a fészek is szétesik. 
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TARI ISTVÁN 

HIÁNYODTÓL HANGOS 

a nádasban bujdokolok 
melynek zsombékjait 
nem kezdte még ki 
a válság 
erős vár 
a mocsár 
és egyre er ősebb lesz: 
a bomlás melege 
böfögteti bugyborékoltatja 
szúnyogcsípésekb ől 
állna össze 
arcod 
ha nem fújna 
ennyire vadul 
a fűzfák göcsörtös túlkapásaival 
gondolok rád 
és feléledek a szélben 
bőröm érdes lesz 
mint a zöldbabé 
mehetnékem támad 
mennék utánad 
a mediterráneumra 
ahol gránátalmák 
varázsszem-parazsát rrtorzsolglatva 
szerettem meg a szeleket 
az ellenállni képes 
keménykötés ű  bokrokat 
annál a tónál 
mely összetört tojás 
a vízimadarak álmában 

sárgájában a ;hímek 
elhagytak magukból egy darabot 
hozzájuk hasonlóan 
mielőtt leléptél volna 
te is visszavonhatatlanul 
elhagytál magadból egy darabot 
ebben a mocsárban 
mely hiányodtól hangos 
a szélmarta kövek között 
kereslek 
egész életükben komótosan 
kerítést építgetnek bel őlük 
az őslakók 
kik a szigeteken 
barmaik csorgó vizeletében 
melengetik 
elgémberedett ujjaikat 
a szelek között 
kerestél hazát 
hisz a kövek 
a kiállók 
a szelekkel ölelkez ők 
előbb-utóbb megszerettetik 
magukat 
a magasban fészkelsz már 
drága barátom 
elkapart szúnyogcsípésekb ől 
összeálló arccal figyeled 
mir ől süvöltenek most 
helyetted 
a szelek 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

VERSEK 

Igen; talán épp 1941-ben dőlt :ell, hogy nem lehetek még?. 
De a végső  döntés 1942 f ebruárjáblan mindenképp megszületett. 
Nem anyám s apám, nem az emberek, egy ' ősibb rš mélyebb törvény 

[akarta így; 

a gének ítélkeztek s ráadásul még egy véletlen is, 
hogy a megannyi torpedót játszó ondósejt közül melyik, 
csakugyan melyik is fog majd célba találni. 
Hát ezen .múlott a kezdetekben. 
Vagy még. ezen sem. Mert ha becsületesebben végiggondolom: 
a lehetetlent ostromlom most csak emberre ill ő  nosztalgiával 
véletlent és génkombinációkat emlegetve az egy Isten helyett. 
Hát ;mire•vittem a tárgyilagosságban, ha abból indulok ki, 
hogy nem, s miért nem épp én születtem, 
amikor egy másik el őléphetett: fm, itt vagyok, Romlás. 
Hogy mennyi mindent irigyeltem t őle ez apróság.miatt! 

igazságot tenni 
itt és azonnal 
igen — ezzel kezdtem 
mert a vezércsillag fejbe vert engem is 
és csak az. hiányzott hogy módjára' leljek 
miként és hogyan pöccintsem 
helyére á borult világot 
bizony — semmi több 
s ha el is csúsztam hát ezen csúsztam el 
nem a nagyon hanem a parányon 
hisz tudtam jól: mi kell 
fejb ől hasból tudtam 
csak azt nem milyen áron 
válthatok rá jegyet 
azóta persze túltelt a lelkem 
csilló keserűvel 
s ha a régi célnak fejjel nekimegyek 
írok 
rossz szájízzel 
elmenő  verseket 

én nem tudom senkinek megmagyárázni 
se szóval se csókkal se egyébbel 
hogy csak szeretésre termett aki termett 
haraggal tervvel avagy ledéren 
ki tudja már s kedve kinek van firtatni 
maradt az eredmény 
rideg szűk remény 
egy testre szabott 
végtére is itt és: most 
azt csinálok amit- én akarok 
és ennek a hősnek • 
csak-csak lesz a neve 
de másokat én azért 
nem ugratok vele 
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és nem fogok foggal körömmel 
alkudozni 
mert nem tudok harapni kaparni 
mert se foga se körme 
a csók-csók lázadónak 

hangozzék mint vérfagyasztó eskü 
e k ő  a mellemre ült 
és félresikerült ez a vers is 
mert nincs mása 
csak te 
az pedig nem lehet 
hogy puszta szó legyél 
igyál és egyél 
itt a húsom 
és itt a vérem 
ha kell miattad elérem 
azt is 
akármit 
vagy mint a kármin 
árny maradok csak 
világra. nyíló ajkadon 
hát mi kell még 
a minden 
azt is odaadtam 
bőrömből ven e blúz és e bugyi 
öl tözz fel 
vetk őzz 
belém n ősz, 
és belőlem n ősz ki 
rák vagy a lelkemen 
furcsa 
szerelem mégis 
klinikai 

Szólhatok-e hozzád? 
Fordíthatom-e feléd arcomat, 
a meggyötörtek 
türelmet kiáltó 
türelmével? 
Amikor csak néztek 
távolodó egek z űrzavarában 
és kezed a kezem keresve,. 
egy pillanatra 
megrezzen a fény 
kifakult szemünkben. 
Szeretlek, kedves. 
Mondhatnám a tisztaszavúak 
biztonságát védőn; 
de nem lehet. 
Nincs tovább ígéret. 

Van a van. 
Pontok mondataink helyett. 
És a kihagyott 
nagy lehetőségek, 
Izmikor csak néztek 
távolodó egek z űrzavarában. 
És kezed 

a kezem. 

írhatok én 
titokban 
de akár nyíltan is 
szép hosszú 
hosszú-szép verset 
a keservet 
akkor sincs kinek 
nem lehet 
se pofára 
se teljesítményre 
ki- és szétosztani 
s ha igen 
minek 

Hideg homlokom illesztem 
hideg homlokodhoz 
megnyugvást keresve 
tavasz hajnalán 
míg belül megfáradt 
félésünk dobol 
ablakunk alatt ostromra 
készül ődnek 
a régi hódítók. 
Engem követelnek 
és követelnek persze téged is 
elüszkösödött tekintetünk 
reflektorozzák 
percenként csattannak vádjaik 
mi meg csak ülünk 

várom a fényeket 
azazhogy virradni kéne már 
mert hosszú a sötétség 
báris nekem az 
és attól tartok 
— igaz óvatosan — 
nem lesz majd szemem 
felismerni a szebbik tájakat 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

ELKOCSIKÁZUNK VASTAG FERKÓ HÁZA EL ŐTT 

Finom láncú buborékkoszorú lebeg •a pálinkásüveg torkában. — Gyön-
gyözik. Jó — mondja a gazda és a l őcs végére hurkolja a gyepilőszárat. 
Poroszkálunk. Csak id őnként döccen nagyobbat a szekér, ha valamelyik 
kerék belecsúszik a mély traktornyomba. Az es ő  utáni őszi napsütésben 
csillogó határon nyugtatom a szemem. 'Két évtizede lesz már, hogy erre 
jártam. A juhászhoz mentem tarhóért, törésre. — Az nem lehet — 'mond-
ta anyám, hogy a gyerekek is egész nap vízen meg •szalonnán legyenek. 
Nem szokták. Meg sápadt is, sovány mind a kett ő . Én nem 'tudom, mi- 
vel etetik őket abban az internátusban. 

Azazhogy még utána is voltam itt egyszer. Ősz volt akkor is. Nyirkos 
ősz. Az inasok meg azt mesélték a táncokon, hogy szalma is van Tóth 
Péter kunyhójában, a Trifkovics lányok dobtak be két-három bálát még 
aratáskor. Talán csak ezt akartam megnézni. Mindenesetre sose tudtam 
meg, hogy igaz-e. Mert a kunyhóig mi el sem jutottunk. Már fikét dű lővel 
odébb lecövekelt a kisebbik T.r?ifkovics lány és egyre csak azt hajtogatta: 

Mit akarsz 'te ént őlem, én parasztlány vagyok. Ha hozzám nyúlsz, 
sikítok. 

Nem akarom, hogy sikíts. 
De sikítok. Meghallja apám. Kijön 'á tanyáról. 
Hah, majd éppen ő . Apád biztosan berúgott megint. A sánta bak-

terral láttam a Csillagban. Azt se tudja már, hogy lánya van. Meg ha 
kijön is, akkor is téged ver agyon. 

Engem még nem is vert agyon az apám. S ha el nem mész, ak-
kor én kiáltok. 

Nem akarom. Nem azt akarom... 
De kiáltok, tudd meg. Vastag Ferkó meg biztosan meghallja. Az 

mostanában mindig erre kószál ... Csak azért hagytam, hogy velem gye-
re, mert erre kószál mindig ... — és felsírt a kisebbik Trifkovics lány. Az-
tán el is szaladt. 

Mögöttem mintha megcsörrent volna a kukoricaszár. A cip őtalpon 
keresztül is éreztem, milyen hideg a föld.. 

Mintha semmi se változna itt — mondom csak úgy, hogy ne nyál-
jak szótlan az üveg után. 

De még mennyire! Csak nehéz észrevenni. Tóth Péter is csak ak-
kor vette észre, hogy lép egyet-kett őt a mezsgyekarója, amikor rajtakap-
ta Túrós Kovács ölében — és széleset nevet a gazda visszavéve kezemb ől 
az üveget. — Pedig gyakorlott parasztszeme van Tóth Péternek. Az ott 
az ő  tanyája. Lassan az egyetlen a környéken. A többit lebontották, hagy-
ták tönkremenni, kihaltak belőlük az emberek. Meg Vas Ferkó is elment 
a tavasszal, egyedül maradt a d űlőben Tóth Péter. 

Trifkovicsék? — akarom kérdezni, de mégsem kérdezem. 
Vas Ferkó háza ott volt a diófa alatt. Lebontottuk, mihelyt cl-

temettük. A téglá, a cserepet elárvereztük, alig futotta a temetésre. 
Ti temettétek el? 
Hát ki a fene temette volna. Kutyája se volt a szegénynek. Ném 

emlékszel rá? 
Homályosan. 

És a kukoricást fürkészem kitartóan. 

Kenyérre várunk. Kisgyarmatival, Petykóval, Abonyi Lilivel az üzlet-
ajtóban, a lépcsőkön üldögélünk. Nagyokat szippantunk a friss kenyér 
szagából, hernyókat futtatunk, fél füllel az asszonyok kihallatszó beszé-
dére figyelünk. Dárdai brigadérost szidják, hogy már megint kevesebb 
,napot írt be az embereknek, de ahány kocsis csak van, mind beszari, 
csak a lovat veri, meg az asszonyát ahelyett, hogy Dárdain rázná meg 
egyszer valamelyik úgy istenigazából a gyatyát. 
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Azért ne legyen senki kapcája az ember. Az én uramnak már 
csak én írom be a napokat, de azok aztán meg vannak számolva. 

Nem hiába mondja az én Lajcsim, hogy jól kibasztak a zadru-
gásokkal. Azel ő tt se volt semmijük, most se maradt több nekik. Tapsikol-
tak a földért, de azt vissza is kellett adni. Sipirc be a szövetkezetbe! 

Még hogy tapsikoltunk, az anyád bornyúzó istenit! 
Visítoznak az asszonyok, s erre mi még jobban összebújunk, még he-

vesebben ösztökéljük hernyóinkat. 
No de, asszonyok — szól közbe nem is túl l'angosan a pék, mi-

re, a csoda tudja, miért, egyből megnyugszanak. Megint csak Dárdai bri-
gadérost szidják, hogy az mindig eltalálja, kinek a seggihez kell oda-
dörgölőzni. 

A magyarok alatt murányi vadász volt, most meg brigadéros. 
Turányi, te — javít valaki. 
Turányi vagy murányi, nekem aztán mindegy, a tollaival is csak 

olyan csúnya ember volt az, mint így megkopasztva. 
És már nevettek. 

Kriszti, neked ugye még udavarolt is a kulturbundban. 
Udfarolt ám a jómuttija pitsajanak, a Weber gyerekek kikapar-

ták pelöle a szuszat. 
Ezen meg már mi is nevettünk. Nagy disznókopasztó kanalakkal lá-

tom a Weber gyerekeket, térdükkel a földre nyomták Dárdai brigadérost 
és kaparták, kaparták belőle a szuszt, hogy csak úgy repült a murányi tolla. 

Ebben a pillanatban magam sem tudom, honnan és hogyan, előttem 
terem Vastag Ferkó. Egyb ől eltörik bennem a jókedv. De alighanem Abo-
nyi Lili hangja vágja bennem ketté, mert ő  kezd el sikítozni, hogy jön 
a Vastag Ferkó, jön a Vastag Ferkó, s mire felugrok, már a harmadik híd 
mögött lapul Petykóval meg a Kisgyarmatival együtt. Elszaladni most már 
nem lehet. Állok hát ott, lábamon; nyakamon sárrá válik a por és egysze-
riben nagyon hideg lesz a tégla a talpam alatt. 

Derék — mondja Vastag Ferkó —, nagyon derék — s hallom, hogy 
az üzletben is iszonyú már a csönd. 

A telefonját megtaláltátok? 
Nem. Egy priccs, két lópokróc, egy olcsó borotvakészlet, egy vál-

tás fehérnemű , egy zsebóra, kéthárom lábas, egy téglából rakott nyitott 
tűzhely, néhány könyv; ez maradt Vastag Ferkó után. Semmi• más, semmi 
titokzatos, semmi különös. És az sem igaz, hogy az anyját itt temette vol-
na el a kertjében. Megtaláltuk a sírt. A papnál még volt valami nyoma. 
Vastag Ferkét is oda tettük, a magyar temet őbe. 

Hetekig, talán hónapokig sem tudta senki, hogy meghalt az öregasszony. 
Ha megkérdezték Vastag Ferkótól, s azért mindig akadt valaki, aki meg 
merte szolítani, hogy Ferkó úr, hogy van az édesanyja, ő  mindig azt vá-
laszolta: —. Köszönöm, jól. Mondhatnám, nagyon jól érzi magát. Ha akar-
ja, átadom neki az üzenetet. Nagyon meg fog örülni neki. — Ekkor azon-
ban már mindenki úgy tudta, hogy kizárólag a saját gyártmányú házi 
telefonján beszélget Vastag Ferkó az anyjával. Valaki fel is jelentette emi-
att. Hogy tudniillik dróttal hálózta be a lakást és a drót másik végét az 
anyja sírjába vezette, mert a sír is ott van a kertben. Kijöttek a csend ő-
rök, de — ezt is mesélték — Vastag Ferkó visszaküldte a kakastollaso-
kat, hogy: — Uraim, tessék a kapun keresztül bejönni. — Pedig körül sem 
volt kerítve a háza, nemhogy kapuja lett volna. Káromkodtak is a csend ő-
rölt. Találni azonban semmit nem találtak. A faluban úgy tudták, s tud-
ják talán még ma is, hogy csak azért küldte vissza a csend őröket, mert 
el akarta tüntetni a telefonját. Bizonyos azonban, hogy a kakastollasok 
be sem kísérték Vastag Ferkót. Úgy mondják, hogy csak azért nem, mert 
a sír egyébként jeltelen volt, s így senki meg nem találhatta. Mire gya-
nút fogtak az emberek, s feljelentésük alapján helyszíni szemlére men-
tek a csendőrök, a kert minden talpalatnyi része be volt ültetve. Babbal, 
krumplival, uborkával, borsóval, mindenfélével. És Vastag Ferkó csak mo-
solygott, amikor a csendőrök nem merték elfogadni t őle a földiepret. 
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PODOLSZKI JÓZSEF 

AZ ESETLEGES SZERVEZETT SZOCIOGRÁFIAI 
KUTATÁSRÓL 

Nemzetiségi mikroközösségünk erősen. irodalomközpontú kultúrájában 
szükségszerűnek tűnik, hogy a szociográfia csak irodalmi szociográfia 
lehet. Legalábis az els ő  időszakban, amíg — őszintén reméljük — fel nem 
nő  egy, az irodalmi kereteket a szaktudományosság felé tágítani tudó 
nemzedék. A publicisztikaiiőroidalmi szociográfia vizeire sodor bennünket 
a szociográfia magyar ,nyelvterületi hagyománya, nemzetiségi kultúránk 
egyrétegűsége, a szociográfiai kutatás kezdeményez ője (irodalmi folyó-
irat, esetleg folyóiratok) és nem utolsósorban a szociográfia m űvelésére 
verbuvált, verbuválható író-újságíró társaság. Akarjuk, nem akarjuk, 
ilyen feltételek mellett másra nemigen számíthatunk, mint riport-szocio-
gráfiára, ami szerencsésebb pillanataiban elérheti az irodalmi szociográfia 
szintjét.  

Félreértés ne essék, ez nem min ősítés, legalábbis olyan értelemben 
nem az, hogy szociográfiai kutatásunk rangját akarnánk vele el őlegezni, 
illetve csak annyiban az, amennyiben •a m űfaji keret a minőség megha-
tározott különös formáját jelentheti. Ezen belül természetesen éppúgy 
lehet jó vagy kevésbé jó munkát végezni, mint minden más területen. 
Csupán arról van szó, hogy a mi kultúránkban egy ilyen és• ilyen típusú 
szociográfia'műveléséhez vannak meg pillanátnyilag az objektív feltéte-
lek. A töprengés, hogy ez a fajta szociográfia felveheti-e a versenyt a tu-
dományos ,szociográfiával vagy magával a szociológiával, medd ő  és sziilk-
ságtelen. Nyilván ennek is, annak is megvan a maga létjogosultsága 
egy kultúrában és az a legideálisabb, ha minden m űfaj, ágazat kilom-
bosodhat. Ha mégis levonható és levonandó valamilyen következtetés 
a mi sajátos helyzetünkb ől, akkor az, hogy a szociológiái-szaciográfiiai 
kutatás területén jó ideig magányos ágazat lesz •a publicisztikai-irodalmi 
szociográfia kuhturánkban. Ez nem a m űfaji minősítés ;miiátt fontos, ha-
nem ez a felismerés kényszerít és kötelez bennünket alapos megfontolás-
ra, amikor szociográfiai kutatásunkról gondolkozunk és akarunk dönteni. 

A publicisztikai-irodalmi szociográfija , ;egyeduralmából" elsősorban 
az következik, hogy a szociológiai/szociográfiai kutatás szélesebb kon-
textusa híján az ilyen szociográfiának kell, kellene helyettesítenie a szo-
ciológiai/szociográfiai szakmunka egészét, vagyis hézagpótló szerepet is 
kell vállalnia. Persze nem úgy, hogy szociológia legyen a szociológia és 
tudományos szociográfia a tudományos szociográfia helyett. Ez képte-
lenség. 

A terület, egy egyébként komplex kutatásokat igénylő  terület át-
fogásán, fedésén van a hangsúly. Ebb ől ered az • irodalmi-publicisztikai 
szociográfiára háruló tehertöbblet, a hangsúlyozottan tervszer ű  munka 
szükséglete, követelménye. Ezért kell abból kiindulnunk, hogy melyek a 
szociológiai/szoGiográfilai kutatásra váró alapvet ő  fontosságú kérdések 
közösségünkben, ezért kell különös gondot fordtanunk a kutatás tárgyá-
nak a meghatározására, ezért kell részletes szociográfiai programot ké-
szítenünk, kerülnünk az átfedéseket és ügyelnünk rá, hogy alényegtelenebb 
dolgok ne tolakodjanak a lényegesebbek elé, vagyis ésszer űen gazdál-
kodnunk erőnkkel, lehetőségeinkkel. 

A legésszerűbbnek és a legcélravezet őbbnek azt látom, ha jelenlegi 
helyzetünkben a modern szociológiai kutatáshoz fordulunk tanácsért, 
mire figyeljünk., hogyan és miben határozzuk meg szociográfiai kutatá-
sun.k tárgyát és irányát. Azért a szociológiához, mert tudományos érve-
léssel győzhet meg bennünket róla, melyek az id őszerű  lényegi társadal-
mi kérdések, s mert szükségünk lesz az ilyen meggyőzésre az „úgy ér- 
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zem, értékes, izgalmas problémára bukkantam" érzelmi töltés ű  döntések 
.minimumra csökkentése végett és mert a szakágazatok gazdag legyez ő-
jét kínáló szociológia viszonylag határozott módon differenciálja az 
egyébiként összemosódó, sokszor nemcsak ,szövevényes, :de összekuszá-
lódó kérdésköröket, részünkr ől pedig 'elkerülhetetlen lesz az egyes kér-
déskörök prioritási sorrendjének a felállítása is. 

A szociológiában azonban nem ünnepelhetjük a megtalált varázspál-
cát. Csupán a tájékozódásban segít, a durva hibáktól óv meg bennün-
ket. Amennyire ntélkülözhetetlen a tárgykör meghatározásának az elmé-
leti megalapozása, annyira jelent ős valóságunk előzetes globális felmé-
rése is. Aligha szükséges bizonygatni, hogy nem lenne áldásos pusztán 
az elméleti megafontolás, illetve a szociológiai/szociográfilai általános tá-
jékozódás alapján dönteni a kutatás területeir ől és irányairól figyelmen 
kívül hagyva, hogy az egyes .kérdésköröknek milyen valós dimenziói van-
nak közösségünkben. Az általános szociológiai/szociográfiai tájékozódás 
mellett tehát szükségünk van a válóságunkra jellemz ő  folyamatok felőli 
tájékozódásra is. 

A fentebb már említett két tármpont mellett lényegesnek tartom a 
harmadikat is, nevezetesen azt, hogy egy nemzetiségi mikroközösség 
publicisztikai-irodalmi szociográfiájának a programját kellene kidolgoz-
nunk. Ez azért tekinthet ő  és tekintendő  sorsdöntő  jelentőségű  tényező-
nek, mert a nemzetiségi szociográfia természetszer űen bivalens, egyide-
jűleg két kultúra szerves részeként jelentkezik, ugyanakkor pedig hatá-
rozott autonóm törekvések is érvényesülnek benne. Nyilvánvaló, hogy 
ennek a .szociográfiai kutatásnak mindenekel ő tt a jugoszláv szociológiai/ 
szociográfiai kutatásra kell figyelnie, amikor társadalmi valóságunk f ő  
mozgásirányainak a követésére törekszik. 'Hasonlóképp aligha lehet két-
séges, hogy elsősorban a nemzeti kultúra területén sok közös vonása le-
het és lesz a magyar szociográfiával, a nemzetiség-közösség nyelve, kul-
túrája és a kutatásokban újabban jelentkez ő  proxemikad jegyek erős szá-
lakkal kötik hozzá. De épp e kettős kötődés eredményeként jelentkez-
nek az autonoanitasra való törekvés szükségletei, mert ilyen vagy olyan 
okokból mindegyikhez csak részben tartozhat és tartozik, aminek követ-
keztében végső  soron sajátos egységként egzisztál. Jogosan feltételezhe-
tő , hogy az autonomitás jegyei az egyidej űleg kétirányú azonosság, illet-
ve a hasonlóság és a különböz őség meghatározásában ragadhatók meg 
a legszemléletesebb módon. Természetesen az autonomitás jellegének és 
terjedelmének a meghatározásában a nemzetiség-közösség társadalmi és 
kulturális mozgékonyság és a kölcsönös kulturális diffúzió is nagy szere-
pet játszik. 

A nemzetiségi jellegből eredő  sajátságok gyakorlatilag annyit je-
lentenek, hogy egy egész sor egyébként jelent ős kérdéskör vizsgálatában 
nyugodtan támaszkodhatunk a jugoszláv, illetve a magyar kutatási ered-
ményekre és azokra a kérdéskörökre összpontosíthatunk, amelyek a sa-
játos, vagyis az autonóm jellemzőket tükrözik. Röviden: fölösleges egy 
teljes szociológiai/szociográfiai program ambícióival indulni, ugyanakkor 
elengedhetetlenül szükséges mindkét szociológiai/szociográfiai kutatás 
beható ismerete. Talán nem érdektelen felhívni itt a figyelmet rá, hogy 
maga ez a kérdés, tudniillik a nemzetiségi kutatomunka autonomatásának 
a határai, jellegzetességei is a feltárásra váró „izgalmas" területek egyi-
ke, és a jelentősége nem kisebb, mint az autonóm nemzetiségi kultúra 
megragadásához szükséges tényeik összegy űjtése. 

Persze folytatni lehetne még az .el őzetes elvi fejtegetéseket, célunk 
azonban nem szociográfiai kutatásunk kimerít ő  elméleti megalapozása, 
csupán a gyakorlati munka megkezdéséhez kerestünk néhány megbízha-
tó támpontot. 

Miindenekelő tt nyilvánvaló, hogy habár jelenleg csakis a publiciszti-
kai-irodalmi szociográfia művelésére gondolhatunk, ez a körülmény ko-
rántsem mentesít bennünket a kutatómunka szigorúan értelmezett meg-
tervezési követelményét ől. Nem a műfaj a célunk, hogy tudniillák szo- 
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ciográfiánk is legyen, hanem az önismeret, amelyet egyel őre a szociográfia 
Módszerével tudunk, tudnánk megvalósítani. Az alapos önmegismeréshez 
pedig tervszerű  munkára van szükség. 

Megbízható és reális programra van tehát szükségünk. 
Egy ilyen program kidolgozásához viszont • pilaniatnyilag nincsenek 

együtt az összes nélkülözhetetlen tényez ők és merem állítani, hogy a 
kellő  alapismeretekkel sem rendelkezünk. 

Következésképp az els ődleges teendő  a program kidolgozásához szüksé-
ges előfeltételek megteremtése, ami a következőkből állna: 

a program elméleti megalapozása — a rendelkezésünkre álló 
szakirodalom feldolgozása, alkalmazhatóságának a körvonalazása, 

a program gyakorlati megalapozása — a legszükségesebb próba-
kutatások elvégzése és 

az elméleti és gyakorlati, megalapozást végz ő  munkatársak •és a 
munkafeltételek biztosítása. 

Már az előzetes alapozó munka is igen terjedelmesnek ígérkezik, 
így az eszközök és a munkatársak biztosítása nyilván már a kezdet kez-
detén sorsdönt ő  fontosságú problémaként jelentkezik. Ha ugyanis akár 
az eszközöket, akár a munkatársakat nem tudjuk biztosítani, akkor a 
mégannyira használható és jó program is hiába készül el, kútba esnek 
a terveink, hiábavalóaknak bizonyultak er őfeszítéseink, az ötletszerű  és 
esetleges egyéni kedvezményezéseken kívül sokkal többre nem számítha-
tunk. 

Az eszközök és a munkatársak biztosításában els ősorban a már 
meglevő  forrásokra, azok tervszer űbb és szervezettebb kihasználására 
kell támaszkodnunk. Pillanatnyilag egyetlen intézmény sincs olyan hely-
zetben, hogy külön tudná választani az átfogó kutatáshoz szükséges eszközö-
ket, a szociográfiai munka potenciális végz ői közül pedig egy sem mond-
hatja el magáról, hogy jelenlegi helyzete megengedi a határid őkhöz kö-
tődő  rendszeres és hosszú távú munka vállalását. 

De az intézmények mindegyike rendelkezik a szociográfiai kutatás-
ra fordítható eszközök bizonyos részével, ezeknek a pillanatnyilag szét-
forgácsolt eszközöknek az összessége pedig az ésszer ű  felhasználás mellett 
már minden bizonnyal szavatolhatja egy szolid szociográfiai program 
anyagi alapját. Társítani kell tehát az eszközöket, legalább Forum szinten. 
A kiadó, a három folyóirat, a két hetilap és a napilap összefogása reális 
alapokat teremthet az egyébként csak ábránd szintjén mozgó tervek 
megvalósításához. Ugyanakkor megfelel ő  :munkaszervezéssel minden be-
társuló megtalálhatja :a számítását, s őt csak nyerhet a vállalkozáson, 
kultúránk össznyereség,éről nem is beszélve. 

Az eszközök társítása és a közös program kidolgozása szavatolhatja a 
munkatársak tartós és konkrét (határid ős) feladatokon való :angazsálódását, 
lehetővé teszi egy szociográfiai mukacsoport megalakítását, amely 
munkacsoport már nem pillanatnyi lelkesedésb ől, szakmai érdeklődésből 
vagy erkölcsi kötelességtudatból vállalná a programot, hanem mind anya-
gi, mind munkaerkölcsi felelősséggel is tartozna a megvalósításáért. Meg 
kell határozni a szociográfiai munkacsoport státusát és konkrét kötele- . 
zettségeit a társulókkal szemben. Ez lenne az egyik els ő  és legfontosabb 
lépés. 

A munka első  fázisában természetesen csak az el őzetes munkaprog- 
ram kidolgozására, a szociográfiai kutatás megalapozására kellene an- 
.gazsáln.i néhány munkatársat. Ezeknek a már említett elméleti megalapo- 
zás és a .próbakutatás elvégzése lenne a feladatuk, ami 'hozzávet őleges 
becslés szerint féléves folyamatos és rendszeres munkával elvégezhet ő . 

Az előzetes, a megalapozó munkaprogram egy megbeszélésen köny- 
n.yűszerrel kialakítható, ha már megállapodás született a munka mód- 
járól, vagyis az eszköz- és .munkatársítasról. Az ilyen megállapodás nél- 
kül viszont előzetes programot sem készíthetünk, mert az elvégezhet ő  
munka terjedelme, jellege és amunkatársak száma közvetlenül függ t ő le. 
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KÉZFOGÁSOK  

MILETA ĐONOVI Ć  

KÖLTŐ  
Költő  az ki eladta a házát 
És az út mellett a hóba vizel 

Költő  az ki elhagyott mindent 
És kit mindenki elhagyott 

Költő  az ki 
Fölfedezi tornyon a Csillagot 
És feszített kötélen 
A világ közepébe indul 

Költő  az kinek a talpa viszket 
És a hárs alatt szigetről álmodik 

Költő  az kire ujjal mutogatnak 
És kiáltoznak rá minek a költ ő  

Költő  az ki egyedül is kitart 
És tudja dráma a vers 

A VÍZ SZENTBESZÉDE 

Egy madár ébreszt 
A vizeken él 
Gyermekkorom nagyrészt 
Madárral töltöttem 

A tüd őmben kevés leveg ővel 
Én 
Is 
A folyóhoz megyek 
A mélyb ől hallom 
Higgyél 

A vízhez érek 
És tüzet 
Okádó halaktól szenvedek 

Merre tovább 
A templomba zárkózom 
Fölállok 	letérdelek 

VARGA Szilveszter fordításai 

IRFAN HOROZOVI Ć  

ÖREGEK 

Esetlen szamarakon ősz szakállú 
öregek ülnek 
búsveretes díszes ezüst övezettel 

egy közülük gerlicét visz 
glóbuszt a másik 
napkeletről aranytükröt a harmadik 

az úton melyen néma öregek jönnek 
aranykupolák napfényben fürödnek 
és bágyadt erődök fehéren tündökölnek 

hosszú komor az az út mely elvezet a semmibe 
a semmibe 
a semmi földjére ragyogó árkádokkal borított Út vezet 

nyeregben ülnek a roskadozó öregek 
magasztosak és szánalmasak nyeregben 
míg ülnek 

mily törékeny is az a test melyb ől fényes palota fakad 
a fekete barlang fényb ől fonalat sző  
és szőrmecsuklyákból karcsú magas torony nő  

szamarakat hajszolnak néma öregek 
de titkok emésztik 
rabul ejtett nyelveiket 

FEHÉR Illés fordítása 
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ÖRÖ K SÉG  

Száz éve született Karinthy Frigyes 

HÖZSA ÉVA 

ÍGY LÁTJUK MI 

„Kifogyt!am minden mondanivalómból. Kénytelen voltam meg-
mondani :az igazat." 

(Karinthy Frigyes) 

KOMIKUS SZEMLÉLETMÓDJA 

Humoristának látjuk Karinthyt, játékos írónak. Hiába is hadakozunk 
ellene, így ismeri a nagyközönség. Humorista előtt pedig ritkán tisztel-
günk, legfeljebb évfordulók alkalmával. Ezért marad ki neve gyakran 
a Nyugat-nemzedék nagyjainak sorából, pedig a jó humort, illetve hu-
morosságot, a komikum változatait :nem kell szégyellnünk, s őt rá kell 
mutatnunk, hogy ilyen „magas fokon" is m űvelhetjük. 

Karinthy sokkal több, mint egyszerű  humorista, de szatirikus alkat, 
írásaiban állandóan felbukkan a gúny, szatirikus-kritikus módon közelít 
az élet jelenségeihez. Komikumra való hajlamát már gyermekkori írá-
saiban felfedezhetjük, de indulásakor ő  is Babits, Kosztolányi, Csáth 
körébe tartozik Most, az évforduló kapcsán .rámutathatunk arra, hogy 
a „nagy humorista" mindvégig a pesszimizmussal viaskodott, hiszen ver-
sei, novellái erről tanúskodnak; mindkét verseskötetében az élet legalap-
vetőbb kérdéseire keres választ. Karinthy kritikus is, aki új tehetségeket 
fedezett fel, és humanista, aki az els ő  világháború idején a leghaladóbb 
nézetek képviselője, majd a harmfincas években Thomas Mannhoz ha-
sonlóan antifasiszta nézeteiket vall. 

Karinthy személyiségét, írói pályáját .tehát a maga összetettségében 
kell elemeznünk, az etikai magaslatot is látnunk kell. Ugyanakkor lélek-
tani és természettudományos m űveltségére szintén utalihatun:k. Freud 
tanaival Ferenczi Sándor és Csáth Géza révén ismerkedett meg, az or-
vostudományhoz is Csáth Géza jóvoltából került közél, a repül őgépnek 
pedig egyik els ő  csodálója volt. 

Ha Karinthy :alapélvéb ől indulunk ki, amely szerint a humorban 
nem ismerünk tréfát, akkor tréfa nélkül állíthatjuk, hogy igazán jelen-
tőset alkotott. Maga Karinthy is, kora szellemének megfelel ően, állan-
dóan ki akar törni a komikum b űvköréből, és a ,komoly" irodalom 
felé 'közelít. Gyakran utalnak az író híres aforizmájára: „Úgy használ-
nak engem, mint a krumplit először Európában — virágomat és gyümöl-
csömet (humor és vicc) tépik, agyökérgumót (filozófiámat) eldobják." 
Ma már a Tanár úr kérem gyermekhőseinek tettei és csínytevései mö-
gött is észrevesszük a magányos, elidegenedett kamaszokat, a modern 
író problémafelvetéseit, de hogy nevezhetjük-e Karinthyt „filozófus író-
nak", ez vita tárgyát képezhetné. Nem biztos, hogy többre jutnánk, mint 
Nagy Lajos a híres Karinthy-mondat boncolgatásával: „Azt áhnondtam, 
hogy két macska voltam, és játszottam egymással." Inkább gondolkodó 
alkatnak nevezném őt, aki sajátos látásmóddal rendelkezik, de az olva-
sótól elvárja, hogy az eléje tárt mozzanatokból, groteszk 'szituációkból 
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vagy éppen a badarságnak tetsz ő  leírásokból kihámozza a „filozófiát", 
pontosan úgy, mint Christian Morgenstern esetében, akinek groteszk és 
játékos írásaiban, valamint nonszensz-verseiben jelen van a Karinthy 
által említett „filozófia", az Akasztófa-énekekben még a történetfilozó-
fiai általánosításokat is felfedezheti a figyelmes olvasó. A német iroda-
lomtörténészek már rámutattak a század elején jelent őssé vált groteszk 
irodalom értékeire, amely a polgári világot parodisztikus-szatirikus ké-
pekben tárja elénk, és amelynek egyik úttör ője Salamo Friedlánder. ĆO 
így vall a műfiairól és a humorista céljáról: „Az elpuhult kedélyt ke-
ménységgel, a szentimentalizmust cinizmussal, a megrögzött szokást pa-
radoxiával gyógyítja; bosszantja és megbotránkoztatja a bennük él ő , 
csaknem kiirthatatlan filisztert, aki feledékenységb ől gyanútlanul jól érzi 
magát az igazi élet karikatúrájálban." 

Ma már tudjuk, hogy Karinthy m űvészete folytatója a magyar iro-
dalom fejlődési folyamatának, és különösen jelent ős a komikus irodalom 
szempontjából, amely a kezdetekt ől fogva jelen van irodalomtörténetünk-
ben. Továbbfejlesztését Kölcsey, Rajza, majd Jókai és Mikszáth szorgal-
mazta. Karinthy korában az anekdotizmus háttérbe szorul, Heltai Jen ő , 
Molnár Ferenc és Ambrus Zoltán már az újítók közé tartozik, Nagy 
Endre kabaréja pedig kialakítja a mondatvicc-s űrítményt és a jellegzetes 
pódiumjelenetek műfalát, Karinthy, a „legurbánusabb író", megújítja a 
komikus irodalom formanyelvét, modernizálja a komikus irodalom m ű-
formáit, tökéletesíti a Mikszáth utáni humoreszket. Perg ő , dinamikus 
humoreszket hoz létre, montázstechnikát alkalmaz. Felfedezhetjük játé-
kosságát, nyelvi leleményességét, bravúros névkomikumát. A fantasztikum 
és az abszurd gyakran megjelenik műveiben, a Swift-utódok egyikét is 
Látjuk benne. Ír karcolatot, kabarétréfa-pászbeszédet, paródiát, filmparó-
diát, fantasztikus regényt, sok nagyszerű  novellát, újságcikket. A paródia 
műfajának csúcsteljesítménye az Így írtok ti című  kötete, amely 1912-
ben jelent meg, és egyik els ő  kritikusa Kosztolányi Dezs ő  volt. Iroda-
lomtörténeti antológiának, stílusparódiának tekinthetjük ezt az alkotást, 
de .kritika is. Az Így láttátok ti viszont a háborúellenes szatirikus írások 
gyűjteménye. 

Jelentősek Karinthy epizódszerű  humoreszkjei, amelyek apró, hét-
köznapi élményeket örökítenek meg, pl. a Hogy van? vagy a Csoporto-
sulás című  írások. 

Ez ‚a jellegzetes írói szemléletmód kb. 1915-re kialakult, és ez je-
lenti az olvasók szálmára, az ‚igazi" Karinthyt. Még a „határhelyzetben" 
játszódó Utazás -a koponyám körül-ben is megtartja sajátos látásmódját, 
és „a valóság mint műfaj" keretében a valószer űtlenség élményét szólal-
tatja meg. Megannyi nyelvi játék fűződik az író nevéhez. Kosztolányi 
mellett az anyanyelv egyik legjobb ismer ője. 

Karinthy tehát komikus és groteszk látásmódjával újat hozott a 
magyar irodalomba, és most nem is kell különválasztanunk a „komoly" 
és a komikus irodalmat, hiszen ő  mindkettőnek művelője, másrészt 
egyenértékűnek kell tekintenünk ezeket. Lehet, hogy még nehezebb is 
Újat alkotni az utóbbi terén, a hegeli megfogalmazás szerint nem lehet 
ellentétesebbet találni, mint azokat a dolgozókat, amelyeken nevetnek az 
emberek. Karinthy írásaiban önmagunkon és az emberi világon nevetünk, 
néha sírva nevetünk, ugyanakkor m űvei szellemi erőpróbát is jelente-
nek számunkra, hiszen a gondolkodó író gondolkodó olvasót is követel. 

A MODERN MŰVÉSZ 

Karinthy, a művész egész élete során el akart mondani valamit. 
Már az első  világháború elő tt arról panaszkodik, hogy az emberiség nem 
hallgat rá. 

A Cirkus című  novelláját a művészsors allegóriájának tekinthetjük. 
Szaiay Károly, a Karinthy-monográfia írója még pontosabban fogalmaz: 
„a meg nem hallgatottság" allegóriájának nevezi. A m űvészlét kérdései 
allegorikus formában jutnak kifejezésre. A m űvész csupán hangszerét 
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szeretné megszólaltani a közönség el őtt. De kinek kell ez az „ócskaság"? 
A bohóc, a mutatványos a művész megtestesítője, régi témája, sőt to-
posza ez. a művészetnek. Szomorú bohócok egész sorát vonultathatjuk 
fel, Chagall és Picasso figuráit, és megjelenik el őttünk az Önkény István. 
által modern bohócnak nevezett Chaplin groteszk alakja. Karinthy „h őse" 
Hans Schniernek, Heinrich Böll bohócának is rokona, hiszen ő  is ma-
gányos, önként vállalja a bukfencezést és a pantomimet, de még ebben 
a helyzetben sem marad meg, „lecsúszik", és a tömegben magányosan 
gitározik a bonni pályaudvar lépcs őjén: ,,...senki se figyelt föl — írja 
3511 —, s nem is lett volna jó: majd egy, majd két óra, majd három 
óra múlva már elkezdenek figyelni rám ... Amikor az els ő  pénzdarab 
a kalapomba hullott, összerezzentem: egy sárgaréz tízes hullott bele, el-
találta a •cigarettát, kilökte szélre. Visszaigazítottam a helyére, aztán 
énekeltem tovább." 

Karinthy álomkeretbe helyezi a novellát, álmában megjelenik a „bo-
hóciskol.a", ahol mindenki bizonyítani akar. Mindenki tud valamit, de 
mindenki mást. A hős azonban a Kafka-parabolákhoz hasonlóan csak 
évek múlva, ráncos arccal jut színpadra, és csak egy nyaktör ő  mutat-
vány keretében, nagyemeletnyi magasságban mutathatja be azt a „me-
lódiát", amelyet régen hallott játszani a szívében. A novella vezérmo-
tívumai a hatszor említett hegedű  és a négyszer felbukkanó melódia, 
tehát az eszköz és a műalkotás. A nézőtér és a színpad távolsága azon-
nal szembetűnik, a művész .teljesen egyedül áll, csak a rémült csendet 
érzékeli maga körül. A melódiát régen „zengeni és zokogni" hallotta, 
ezzel a versbe illő  alliterációval fejezi ki a szerz ő  a művészet jelentő -
ségét és hatását. A modern művész elidegenült, csalódott életérzése ez, 
de mégsem mond le műve bemutatásáról. 

Karinthy másik híres írása az Allegória az íróról című  alkotása, 
amelyben Pistikével beszélget. Az író „író-hernyóként" jelenik meg, vagyis 
a tollforgató művészt a selyemhernyóhoz hasonlítja, aki tinta-szálat en-
ged ki a fejéb ől a papírra: „Mikor a sok tinta kint van az író fejéb ől, 
akkor szépen beteszik a forró kritikába, mire az író kiesik a tinta-gu-
bóból, a tinta-szálból pedig — hát ... hát abból is selyemharisnyát csinál 
az írótenyésztő  bácsi, a feleségének." 

Az irodalmi mű  befogadását illetően tehát szkeptikus az író, s ő t 
sok esetben pesszirmi.sta. Szólni akar közönségéhez, de érzi a szakadék 
jelenlétét. A modern művész megnyilatkozásai ezek, pedig tudjúk, hogy 
ugyanez a Karinthy az izmusok ellen is felszólalt. Ugyanakkor már mun-
kássága kezdetén a modern ízlés pártfogója. M űveszetének értékeit most 
kezdi felfedezni az irodalomtudomány, és mi, olvasók is talán végre 
„befogadjuk" ő t úgy, ahogyan szerette volna: 

MÉNÉ TEKEL -- ha érted, vagy nem érted, 
Jegyezd meg jól: tenéked szól s teérted. 
Jól megjegyezd: ma szürke szók ezek, 
De élni fognak, hogyha én nem élek 
S lesznek, ha nem leszek. 

(MÉNÉ TEKEL) 

Karinthy makacs módon mindig az Egészre vágyott. Illés Endre 
utal az író egyik kései vallomására: „És elmentem, és mindent meg-
írtam, ahogy tudtam: a repül ő  embert, a mozgóképet, a könyvet, amit 
olvastam, a barátot, akit megismertem, a n őt, akit szerettem, a gyereket, 
a csillagot ... De a mondókámat, ami miatt félkerestem önt, szerkeszt ő  
Úr, .tizenöt évvel ezelőtt, még mindig nem tudtam kinyögni. És nem tu-
dom kinyögni most se ..." Utolsó könyvében pedig ezt vallja: „Egész 
életem folyamán az a homályos érzésem volt, hogy nekem valamilyen 
elintéznivalóm van. Valamit ottfelejtette m, valamiért vissza kel-
lene mennem. Valamit, s méghozzá a legfontosabbat kihagytam... Ez 
a noszogató, sürgető  parancs gyakran jelentkezett. De mit is kell nekem 
elintézni?" 
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Az állandó fejlődés, a tettek híve. Merész felfedezéseket szeretne 
tenni, a felvilágosodás kora felé fordul, hiszen az enciklopédisták egy 
új világ fogalmait tették közkinccsé. 

Karinthy gyakran ír az ifjúságról, álom és valóság kett ősségéről. 
A fiatalember még vakmerő  és álmodozó. Hősei számára kett ős létezést 
biztosít; a nagy átcsaphat egészen jelentéktelen szférába, a magasztos 
és patetikus sokszor komikussá, ügyetlenné válhat. A valóság tehát köny-
nyen humorosra fordul. Karinthy egyik jegyzetében így fogalmaz: „A 
humor — a teljes igazság." 

Karinthy kevés verset írt, a versírás szinte keretbe foglalja pá-
lyáját. A legtöbb verset munkássága elején írta, az Üzenet a palackban 
már a lemondás kötete, bár humanizmusa itt is sugárz?ik. Els ő  verseire 
a kötött forma, a művészi bravúr jellemző, utolsó költeményei szinte 
prózaverseknek t űnnek, a telJes egyszerűség és eszköztelenség, a logikus 
felépítés ragadja meg az olvasót. Verseinek alapélménye pedig a ma-
gány és az elszigeteltség, pontosan az az élmény, amely a modern m ű-
vész sajátja, amellyel a Cirkusz című  novellájában is foglalkozott. A har- 
mincas években azonban már nem játszhatja el a „melódiát", a teljes 
pesszimizmus és lemondás hangja szólal meg verseiben, csak a „fogat 
összeszorító Dac" marad meg. 

Karinthyban tehát a modern költ őt is látnunk kell. Vezér Eržsé-
bet mutat rá e költészet lényegére: „Minden versében viaskodik pesszi-
mizmusa azzal az önáltatással, hogy minden jóra fordul — kedvenc ki-
fejezése volt — s mindig az történik, hogy ez a magabiztató, gyönge 
hite semmivé porlad látásának súlya alatt. Ez a súlyt cepelte ez a hu-
morista egész életén át: csupa Szahara, számum befútta út. Ilyen volt, 
s élete is úgy alakult, hogy ilyen legyen: anyagi körülményei, családi 
élete, érvényesülésének parodoxona, minden. Elátkozott költ ő  volt." Mó-
ricz szerint is „játékosan. aranyos humora" takarta be a „nyíl• képet". 
A mi kötelességünk tehát, hogy felfedezzük és megismerjük az igazi 
Karinthyt, a „modern" m űvészt, akit a haldokló Kosztolányi az „egyetlen 
zseninek" tartott maguk között. 
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MÁK .FERENC 

„MERT OLYAN BOLOND AZ EMBERNEK A SZIVE ..." 

I. 
Nem tudom, hogy ténylegesen boldog volt-e a ma mindenképpen annak 
hitt századforduló világa, annyi bizonyos, hogy az akkori ember nagyon 
tisztelte az életet. Kiderül ez az irodalmilag dokumentált szándékból és 
gondolatokból is, de kiderül abból a lelkesedésb ől vagy kétségbeesésből 
is, amellyel az Új század elé néztek. Mer lelkesedtek az új századért azok, 
akik a technika csodáitól — s a határtalan fejl ődési lehetőségektől — 
várták az élet megújulásának lehet őségét, ám kétségbeestek azok, akik 
előre látni vélték a lélek korábbi — még mindig egy kicsit romantikus 
— határtalanságának az elveszítését az elgépiesedett s iparilag kondicio-
nált XX. században. Attól függően, hogy az élet vagy :a lélek teljességét 
kívánták-e megélni, vált világnézetük és jöv őszemléletük derűssé vagy két-
ségbeesetté. S ha számvetést készítenénk — afféle lelki leltárt —, ele-
gendő  lenne körülnézni 'azon nemzedéknek a körében, mely a magyar 
liberalizmus idején, 1867 és 1896 között élte meg leger őteljesebb alkotó 
férfikorát. A magyar viktoriánusok nagy nemzedékének tagjai közül Grün-
wald Béla, Péterfy Jen ő , Pulszky Károly, Dömötör János és Indali Gyula 
nem kívánta megérni a XX. századot, önkezével vetett Véget életének, a 
menekülésnek a legkövetkezetesebb útját választva. Közülük Péterfy Jen ő  
öngyilkossága .a legbeszédesebb, a fiumei gyorsvonaton lőtte magát fej-
be, néhány nappal 1900. január elseje el őtt — semmit sem akarva magá-
ból átmenteni az új századba. 

De ifjan, vagy aránylag fiatalon halt meg — az emlékezetben is meg-
őrizve ezáltal XIX századiságát — Reviczky Gyula, Justh Zsigmond, Tol-
dy István, Darmay Viktor, Csiky Gergely és Arany László is. 

A nemzedék tagjai közül kevesebb azoknak a száma, akik új kitel-
jesedési lehetőségek reményében lépték át a XX. század küszöbét. Eötvös 
Loránd, Bródy Sándor, Asbóth János még 'hittel nézett a jöv őbe, de va-
lamennyiük pályája pár éven belül megtört, vagy meghasonlottak koráb-
bi önmagukkal, vagy kivonultak a közéletb ől, s lettek szellemi emigrán-
sok, amolyan csendes emlékez ők. 

Azután volt egy nemzedék, mely kamaszkorát élte a magyar libera-
lizmus alkonyán, a századfordulón. Közülük a legjenesebbek: Babits Mi-
hály, Kosztolányi Dezs ő , és az egész úgynevezett Nyugat-nemzedék, s a 
radikálisok majdani vezéralakja, Jászi Oszkár is. Lépésnyire el őttük Ady 
Endre alakja, ő  tűnik el közülük a leghamarább, úgy, hogy közben ő  hagy-
ja a legmélyebb 'nyomokat a századán. És közöttük n ő  fel korának ugyan-
csak meghatározó egyénisége, Karinthy Frigyes is. 

A századforduló embere módfelett tisztelte az életet — 'kezdtem gon-
dolatmenetemet —, és ennek nem mond ellent az sem, 'hogy a (legjeleseb-
bek közül nagyon sokan menekültek a halálba — egyszer űen azért, mert 
belátták, a valóság többé nem teremti meg az élet lehet őségét. írhattam 
volna Életet is, közelebb járnék az igazsághoz, hiszen a magyar viktoriá-
nusok számára ez afféle, a szó legnemesebb értelmében vett m űalkotás 
volt, gondos tervszerűséggel :megalkotott, kellő  határozottsággal ellátva 
a magasság és a mélység emberi vonatkozásaival és tartalmával. Elegend ő  
ehhez Just Zsigmond naplóit vagy a kés őbbi visszaemlékezéseket — 'Mik-
száth Kálmán, gróf Apponyi - Albert vagy Halász Imre könyveit - ol-
vasni, s máris kiderül, valamennyiük számára az' élet igenis feladat volt, 
valami, ami nem önmagától és önmagáért adott, hanem lényegét tekint-
ve teremt ő , valami, amit csak • nemes szándékkal lehet megalkotni, de 
meg kell alkotni. Az más kérdés, hogy a valóság már képtelen volt har-
monizálni az élet abszolút lehet őségeivel; keretei 'szűkebb határokat szab-
tak, semhogy az elképzelt és vállalt élet belé tudott volna illeszkedni. Tu-
lajdonképpen a magyar viktoriánusok tragédiájának a lényege ez. Ideál-
jaikat a liberalizmus gondolata határozta meg, lehet őségeiket azonban 
már a századforduló hirtelen besz űkült világa termetette meg. Sokan 
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azért választották az öngyilkosságot, mert minden igyekezetük ellenére 
sem sikerült a kett őt összeegyeztetni. Az élet marad .a számukra a fensé-
ges és nemes, s a valóság szűkkeblűségét nem tartották hozzá méltónak. 
Maradt hát a végs ő  megoldás. 

Az élet műalkotás jellegéről szóltam az imént, s itt megint csak 
egyféle kett ősségre kell utalni. Az igazi européerek kora ez, kiknek „ha-
zája a nagyvilág" volt, pesti irodalmi és párizsi szalonélet, bécsi szín-
házestekkel, s mindez átsz őve nagyhatalmi diplomáciai és politikai „tár-
sasjátékokkal", parlamenti küzdelmekkel. Volt ebben valami könnyed szer-
telenség, valami magabiztos fellépés, némi arisztokratikus fölénnyel. Élet, 
mely sokféleségének teljességében maga is érdemes a megörökítésre. A 
naplók, a (levelezések, az emlékiratok kora ez. Sokan kötetnyi feljegyzést 
hagynak maguk után — az utókor nagy megelégedésére. Valahogy ezt is 
az élet gazdagsága, s gazdagságának egyszerisége követelte meg. Talán 
éppen ez a „fin de siécle" hangulatának és érzelemvilágának a lényege. 

Ezt éli meg .kamaszfej jel a Markó utcai f őreál iskolla diákjaként Ka-
rinthy Frigyes is. Akkortájt őt is magával ragadta a naplóírás láza, és a 
feltehetően számos teleírt füzetb ől az utókorra mindössze az 1898-1899 
és az 1899-1900-as naplók maradtak. Ezek hasonmás kiadását jelentette 
meg az író születésének centenáriumán Szalay Károly gondozásában a He-
likon kiadó. 

Mindössze három év „anyaga" olvasható a két mértanfüzet lapjain, 
mégis milyen gazdag élményvilág tárul elénk! Egy 12-13 éves budapesti 
fiú jómódú polgári életének eseményei, hol der űs, hol komor színezettel. 
A fiatal Karinthy belvárosi sétája ,alkalmával látta Ferenc Józsefet, amint 
,arra hajtatott", elcsodálkozik a hatvanéves Jókai Mór második házassá-
gán, részt vesz Munkácsy Mihály temetésén, megnézi a színházban Az em-
ber tragédiáját — meglepő , milyen határozott véleménye van a darab-
ról —, szabad idejében Herczeg Ferenc legújabb m űveit olvassa, odaha-
za németül és franciául beszéd, s gyakran köszöntheti a család jeles ba-
rátait, Kun Sámuelt és Kompolthy Tivadart. Az angol—búr háború ese-
ményei során természetesen a búrok pártján áll, s a kínai események 
kapcsán ő  is tart a válság elmélyülését ől s egy európai—ázsiai háború 
kirobbanásától. Milyen gazdag évek voltak ezek! 

Mégis, mindez csupán az egyéni élet kerete, melyet a kamasz Ka-
rinthy sokszor a lélek tájai felé mélyít el. 1899. január 11-én a következ ő-
ket jegyzi fel: „Én nem tom egy id ő  óta valami elfogulcság van rajtam 
olyan spleenes vagyok vagy mi. Mindig pihenni szeretnék, nem tudok sem-
mihez hozzáfogni és mellette valami megy mindig az eszemen keresztül: 
nem tart soká ez az élet, — olyan sejtelem félle. Nem tudom mi van ve-
lem. Rosszakat álmodok. Máskép volt ez régen. Régen! Mindig arra gon-
dolok. Hejh csak 6 vagy 5 évet ugorhatnék — — vissza. Gyerek lenni! 
— Igen! Mert én most már nem vagyok gyerek már mindent tudok, a mit 
nekem még nem kellene tudni. Belül nem vagyok olyan mint kiv űl. Ne-
kem valami bajom van. Mivel vessek véget neki? Szeretnék kiugrani a 
bőrömből, valami egész más lenni, valami más! Repülni innen mert nyom 
valami. Ugy hiszem az iskola a bajom. Ha már nagyobb lennék, önálló 
független. Ell menni innen de ugy hogy mégis legyen valami bel őlem, de 
valami nagy." 1899-es őszi naplóját pedig szeptember 13-án a következ ő  
bejegyzéssel kezdi: „... Haladok haladok az élet utain tovább háboríta.t-
lanúl az égből sujt a villám néha, vagy ritkán egyenes kellemes utra érek. 
Még nem álta el nagyobb kő  életem utját de meglehet hogy kés őbb .a ho-
mályba borult jövőben hatalmas szirtbe ütközöm; ezért most er őt kell 
gyüjtenem erő t a csapások, az élet viharán keresztülhuzódó ezernyi vil-
lám ellen; erőt a földi pálya elviselésére ... Ezért élőre! S bár néha sze-
retnem is elvetni magamtól életemet — nem el őre ... tovább (...) Mit 
ábrándozol? Abbol semmi hasznod nincs. Inkább dolgozzál s tégy valami 
practicusat. Szegény realizmus! Hogy dühösködnek rá, pedig igaza van. 
Igaza? No — nem teljesen. Hanem ugy kell felosztani a dolgot marad-
jon egy rész a szellemek világának is mert olyan bolond az embernek a 
szive ... néha könnyekre fakad a keserűségtől és mégis ugy szeret ah-
hoz a keserűséghez visszatérni; olyan jó az az édes szomorúság." Októ-
ber 5-én így kiált fel: „Ha kiirhatnám azt ami a• szivemen fekszik! Haj- 
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haj még ez az érzéketlen napló is tentás könnyeket hullatna azoktól." Majd 
1900. január 14-én a kétségbeesés és a kétely újabb hulláma borítja el: 
,,... Nem is lesz belőlem semmi, tudom előre. Te nagy talentum amit 
én magamban képzeltem (...) ostoba frázis, nem tudok én semmit ép 
olyan vagyok mint a többi tudatlan fráter; csak avval a különbséggel 
hogy eddig okosabbnak képzeltem magam nálóknál (...) Azt hittem ge-
nie lesz belőlem semmi sem 'lesz ... talán még tanult m űvelt ember se. 
Csak arra kérem az Istent, hogy a kenyeremet kereshessem meg, félrevo-
nultan a többi közönséges ember között éljek. Mit hirnév! dics őség sem-
mi — ostoba képzelődése agyamnak a mi eddig csapongva kerenget min-
denfelé ... lemondok rólad te nagy tehetség; a mi sohse voltál. Adieu!" 

Lám, ilyen tépelődések közepette készül a századfordulón egy ka-
masz fiatalember az életre. A szerencsés utókornak megadatott, hogy a 
későbbi sikerember, Karinthy Frigyes életét összevesse a dimenzióiban 
kisebb, de szándékaiban egyazon nagyságú korai Karinthy életével. A 
tanulság minket szolgál: ugyanaz a vívódás, ugyanaz a tépel ődés — csak 
a méltóság a más. Az még szertelen, önfelmutatóan és önfeltáróan nyílt, 
ez már tartózkodó, befelé forduló, csak önmagához szigorú! 

Karinthy fiatalkori naplójában mindezen túlmen ően — ugyancsak ka-
maszosan — tud derűs is lenni; ilyenkor mintha későbbi remekművé-
nek, a Tanár úr kérem!-nek hőse lépne elénk. 1898. december 1-én a bi-
zonyítványáról jegyzi fel: „Nem sok reményem van hozzá. Ahhoz a bor-
zasztóhoz a mi ma történt, elvesztettem az élet kedvemet, alighanem ön-
gyilkos leszek. Hogy miért? Nehéz azt egy lélegzetre elmondani! — Hát 
ugy volt hogy ma engem földrajzból kihívtak felelni ..." Majd követke-
zik a sikertelen felelés leírása — csupa der ű , csupa vidámság, a későbbi 
Karinthy humorának korai fénye. S a befejezés, .a rossz tanuló összefog-
laló megállapítása: „Oh Istenem beszélnének már azok a fene ázsiaiak 
mind egy nyelven most miattuk 4 esem van ..." 

Persze iskolai élményei mögött is ott lapulnak a kés őbbi társadalmi 
feszültség csírái. Egy bejegyzés 1899. szeptember 20-án: „A Theisz dühös 
volt ugyan, hogy nem nagyon jól tudták a francziát, és azt mondta a 
zsidók sokkal többet érnek, azok tanulnak és a pénz és tudomány is az ő  
kezükben lesz nemsokára." Elképzelhet ő  a naiv őszinteség, mellyel a diák 
naplójában írja e sorokat. 

Az angol—búr háború kapcsán lelkesen szól a búr csapatok gy őzel-
meiről, s a búr Joubert hősiességéről, miközben így kiált fel: „Eddig talán 
20 000 ember esett el a szabadságért. Mikor lesz már vége ennek az em-
berhez nem illő  álati öldöklésnek? Szegény búrok! És azt mondják, hogy 
az igazi élet halál harcz csakmost fog következni Traansválban, Ladysmith 
feladása után. Én csak arra kérem az Istent hogy a burok ezek a derék 
elnyomott emberek győzzenek!" 

Bár mindössze néhány hónap az 1898-1899 és az 1899-1900-as nap-
ló közötti különbség, feltűnő , mennyivel érettebb és világlátásban, érzé-
sekben letisztultabb az utóbbi. Ebben jutott el írójuk a sorskérdések ala-
posabb átgondolásáig, valamint annak felméréséig, hogy valamit az élet-
ből neki is vállalnia kell, valahol neki is meg kell találnia a helyét. Ez 
először rémülettel és kétségbeeséssel tölti el, szelleme azonban fokozatosan 
érlelődik, s olykor elképzelt jöv őjéről már tud derűsen is szólni, hogy 
csak a Karinthy-szobor szerinte 2050-ben bekövetkez ő  leleplezésének, nem-
zeti méretű  ceremóniájának leírására utaljak. 

Csodálatos ez a napló, általa valóban gazdagabb lett a Karinthy-
életmű . A kötődések és a vonatkozások terén Szalay Károly ért ő  utószó-
ban igazítja el az olvasót. Írását akár Karinthy-monográfiái kiegészítésé-
nek is tekinthetjük. Mert igazán alapos munkát az életm ű  feltárása te-
rén és az egész meg ő rzésének tekintetében ő  végzett. 

II. 
Nagyon hiányzott egy átfogó, monografikus igény ű  pályakép Karin-

thy Frigyesről. A pályatársak, a Nyugat nagy nemzedékének tagjai már 
többnyire túl vannak a monográfiai megméretésen, irodalomtörténeti utó-
életük — annak rendje és módja szerint — lépésr ől lépésre halad az ér-
tékelés teljessége felé. Kosztolányi Dezs őről, Babits Mihályról, Móricz 
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Zsigmondról, Juhász Gyuláról, Tóth Árpádról id őben elkészültek mindazok 
a kritikai igényű  irodalomtörténeti számvetések — a pályaképek, a kriti-
kai értékelések, a monografikus igény ű  összegezések, a hagyaték feldol-
gozásának különböz ő  módozatai, a naplók, levelek, följegyzések és hátra-
hagyott művek szövegkiadásai, az „összes m űvek" megjelentetése —, me-
lyek feltétlenül szükségesek, s mintegy el őmunkálatait képezik a legtel-
jesebb értékelésnek, a kritikai kiadás. létrehozásának. Ismereteirnk az em-
lített költőkről, írókról határozottan körvonalazódtak — s az összkép in-
dukálta kortörténeti ismereteink is „összeálltak" egységes rendszerré. Van 
határozott Monarchia-képünk, van világháború-értelmezési alapja ismere-
teinknek, s van tudomány- és eszmetörténeti áttekintésünk, mégis, mozaik-
szerű  csupán az irodalomtörténeti tabló — mozaikszer ű , mert kimeríthe-
tetlen az egymásba fonódó, egymást •szövevényesen átjáró életm űvek ka-
valkádja. Mert még ma is vannak homályban rejl ő  pályaképek, ma is 
vannak életművek, melyeket titok vesz körül. Kellő  súlyú ismereteink így 
tehát csupán a legnagyobbakról vannak, a kevésbé impozáns írói-költ ő i 
opusok — Szép Ernőé, Szomory Dezs őé, Somlyó Zoltáné, vagy az időseb-
bek közül Bródy Sándoré, Ambrus Zoltáné, a Cholnoky-testvéreké — mind-
máig alig kapták meg a kellő  méltatást. Enélkül pedig csupán töredékei-
ben tekinthető  át a századforduló és a XX. század els ő  harmadának iro-
dalma. S akkor még nem szóltam a Kassák- és Füst Milán-életm ű  teljes 
értékelésének hiányáról. 

Mindezek ismerete elegendó ahhoz, hogy — elvárásaink alapján is — 
örömmel üdvözöljük Szalay Károly Karinthy-monográfiáját („Elmondom 
hát midenkinek". Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1987), újabb színfoltjaként 
és újabb adalékaként a szóban forgó irodalomtörténeti korszaknak. S ép-
pen a hiány ismerete szabta meg elvárásainkat, minek folytán a monográ-
fia írója kerül ugyancsak nehéz helyzetbe — reá hárul a pótlás igencsak 
felelősségteljes feladata. Hiszen a pótlás minden egyes esetben meglév ő  
igényekhez igazodik, minden egyes esetben el őre meghatározott igényszint 
követelményeinek kell eleget tennie. 

Tudni kell azonban azt is, hogy nem els ő  könyve ez Szalay Károly-
nak Karinthy Frigyesről, több mint negyedszázaddal ezel ő tt, 1961-ben már 
megjelentetett egy monográfiai igény ű  pályaképet a szerzőről — jogos 
tehát az olvasó részér ől az elvárás, hogy az akkor papírra vetett meglátá-
sok és felismerések mindenképpen elmélyülnek a jelen monográfia lap-
jain. S valóban, most, hogy témájához újólag visszatért, ítéletei biztosab-
baknak, körültekintőbbnek és megalapozottabbnak látszanak, több mint 
negyedszázad tudásával és ismeretanyagával biztosabbnak és bátrabbnak. 
Az új monográfia szinte minden mondatán érezni lehet az ítéleteiben .ma-
gabiztos író tényismeretének gazdagságát, s igazi erénye az lesz a könyv-
nek, hogy Karinthy Frigyes életm űvét a magyar humor- és szatírairoda-
lom több évszázados folyamatán belül szemdéli. „Valójában Karinthy a 
magyar városiasodó fejl ődés által megindított és el ősegített komikus-hu-
moros-szatirikus művészet szintézisét alkotja meg a tízes évek elejét ől a 
harmincas évek közepéig. Szigorúan azt a fejl ődést folytatja, amit a ko-
mikus művészetben a reformkor, a forradalom és a szabadságharc, majd 
a kiegyezés történelmi fordulói szinte lökésszer űen lendítettek előre iroda-
lomtörténetünkben." (A kiemelés a szerz őé.) Majd hangsúlyozza: Jókai élc-
lapja, az Üstökös volt a megalapozója a modern, városi-polgári komikus 
művészetnek, s ilyen értelemben „Jókai nélkül nincs Karinthy” sem. Ugyan-
akkor Szalay Károly azt is (látja, hogy „Olyan er ős irodalmunkban a sza-
tirikus kontinuitás, hogy Pázmány epekeser ű  szatirikus gorombaságai Sza-
bó Dezső  szertelenségeiben bukkannak el ő  ismét, s a pesti szójáték-kultúra 
gyökereit akár Csáth Demeter által meg őrzött káprázatos középkori szójá-
tékokig vezethetjük vissza er őszakoltság nélkül — nem ugorva át persze 
a népi szójátékot, a diák- és nemesi-udvari szórakoztatás hagyományait 
sem." S Karinthy Frigyes kortársaival — Gábor Andorral, Molnár Ferenc-
cel és He(ltai Jen ővel — egyetemben „az anyanyelvvel együtt szívta ma-
gába annak komikus formagazdagságát". (A kiemelés a szerzőé.) Persze a 
folyamatosság felismeréséhez tudni kell azt is, hogy Karinthy szatirikus 
világlátásának kedvezett a kor, s ha Szalay Károly tagadja is a „Monarchia-
rothadás" életm űvének determináló, s közös jegyeik alapján az egységes 
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folyamatba szervez ődés „mítoszát", az kétségtelen, hogy a „Monarchia 
szellemi életében megtalálható ez a válsághangulat, ez azonban jobbára 
a Monarchia bukása utáni években, évtizedekben fogalmazódott meg m ű-
vekben, s legalább annyira kifejez ője lehet a Monarchia bukása utáni 
Európa válságba kerülésének, mint a Monarchia manifesztált, 1914 el őtti 
válságának". Európa válságának okait szerz őnk a nacionalizmusban lát-
ja — s az e feletti kétségbeesés Karinthy ,életművében is fellelhető , mi 
több, folyamatos válsághangulatának egyik fő  forrása lett. Legyen ez bár-
mennyire is meglep ő , látnunk kell, hogy minden szemérmes rejtőzködése 
ellenére is egyre inkább ott munkál m űveiben a nemzetféltés gondolata 
is. Így van ez, még akkor is, ha „Talán . ő  az egyetlen nagy magyar író, 
aki nem dörren rá a magyarságra, a nemzetre, a magyar történelemre. 
Sem okkal sem ok nélkül. Haladás és maradiság kérdését bölcs belátás-
sal nem fogalmazta meg nemzeti kategóriákban". Nem fogalmazta meg 
— ami nem jelenti azt, hogy gondolatban nem élte át a tragédiák sorát. 
S ebben rejlik Karinthy Frigyes életműve megértésének a titka. Szallay 
Károly hangsúlyozza: aki nem érti meg Karinthy rejt őzködésének lénye-
gét, a féltve őrzött titkot, a szavakba soha föl nem fakadó és felszínre nem 
törő  egyéni szenvedés lényegét, az semmit sem ért meg Karinthy Frigyes-
ből. „Három titkolni való, kiteregetni tilos, róla beszélni nem szabad, ne-
vén nevezni halálos bűn fogalomkör létezik Karinthyinál; olyan, amit csak 
körülír: az anyja iránti szeretet, a szerelem és a hazaszeretet." E gondo-
latok lényegesen módosítják korábbi — most már egyértelm űen megálla-
pítható — felületes Karinthy-képünket. Ha ezt nem vesszük észre, akkor 
azt sem láthatjuk meg, hogy a harmincas években írt m űveiben már em-
beri közösségek sorsával is viaskodik, s hogy az Üzenet a palackban című  
verseskötetének műremekeiben jelentkező  tragikumélménynek éppen a sors-
tudat kiélez ődésében lesznek európai dimenziói. Mint ahogyan ezen el őz-
mények nélkül publicisztikájának sarkalatos problémáját sem fogjuk tisz-
tán látni, pedig Karinthyban az európai események láttán megfogalmazó-
dik a zsarnoksággal kapcsolatos gondolatainak egyik legszebbike is, neve-
zetesen: hogy a zsarnokság esetében nem az a legnagyobb probléma, hogy 
a szabadgondolkodó nem mondhatja el szabadon gondolatait, hanem az, 
hogy a zsarnokságtól való félelem következtében ezek a — rendszerint ne-
mesen elkötelezett gondolatok — meg sem fogalmazódnak, fel sem ötle-
nek, éppen attól való félelmében, hogy nem mondhatja el őket. Talán ép-
pen ez a „nem mondhatom el senkinék, elmondom hát mindenkinek" 
rémülete. 

Nagyon jó, hogy megíródott ez a bölcs monográfia. S nagyon jó, 
hogy okosságában egy alkotói opuson belül ilyen mélyre jutott, megvilá-
gítva mindazt, aminek 'mostani látása félelmetessé teszi a korábbi homályt. 
Lme, többé nem titok az, amit hajlandók voltunk :mind ez idáig annak hin-
ni. S ha .a félelmetesnek és titokzatosnak hitt dolgok is értelmessé szelí-
díthetők, akkor talán van remény arra, hogy egyszer századunkat is tisz-
ta emberi szándékkal értsük meg. Mi is, a századunk is többek leszünk 
ennyivel. S ez nem. ;kevés — főleg akkor nem az, ha fel tudjuk mérni, mi-
lyen kevés még ma is az ésszel magyarázható és felfogható. Úgy érzem, Ka-
rinthy Frigyes végre teljes nagyságában, s nagyságában is egyenes derék-
kal áll alkotóinknak abban a sorában, akiktől nem kevesebbet tnultunk, 
mint élni, s a dolgokat túlélni Európa e tájékán. Ez a legtöbb, amit ők fel-
kínáltak, s ez a legtöbb, amit mi elfogadhatunk. A többi már a tanítvá-
nyok dolga. 
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GAJDOS TIBOR 

FELJEGYZÉSEK A 75 ÉVES HANGYA ANDRÁS 
M ŰVÉSZETÉRŐ L 

Annak az öt és fél évtizedes pályának, melyet Hangya András maga mö-
gött tud, kötetnyi irodalma van és remélhet ő, hogy egy napon színre lép 
majd egy, az ifjabb generációból kinöv ő  kutató, aki e jeles fest ő  művészi 
munkásságát végigkísérő  gazdag anyagot elrendezi, megfelel ő  'keretbe von-
ja össze. Az anyag bősége természetesen nem jelenti, hogy Hangya m űvé-
szetének értékelése, „műhelytitkainak" felfedése teljes egésznek és befe-
jezettnek tekinthető. Újabb tényezők és mozzanatok, az eddigiektől elté-
rő  szempontok merülhetnek fel, melyek megvilágíthatnak, válaszokat ad-
hatnak, vagy éppen újabb kérdéseket vethetnek fel. A 75 éves Hangya 
életműve erre még izgalmas kihívást nyújthat. 

A festészetét és életpályáját az utóbbi években ismertet ő  tanulmá-
nyok némelyikében megkülönböztetett figyelmet szentelnek korai, un. IS 
korszakának, ami nem is lenne különösen bírálandó jelenség, ha ez a 
fokozott érdeklődés nem az érettebb korában keletkezett munkáinak rová-
sára történne — indokolatlanul! Ezen a helyen azonban nincs helye a 
bizonyításnak — e feljegyzések összességükben adhatják csak meg a 
megfelelő  választ. Most magáról a két „bűvös" betűről kellene szolni, 
az I. S.-ről, amit Hangya Bandi annak idején aláírása fölé helyezett, és 
amiről eddig szemlesütve hallgatott az irodalom, mintha említése egy 
kellemetlen epizód illetlen szellőztetése lenne. Az ilyen hozzáállás azon-
ban teljesen indokolatlan, hiszen a fiatal akotó istenkeresése kibontako-
zásának, magára találásának egyik elkerülhetetlen lépcs őfoka volt. 

Hangya már jóval a felfedezését megel őző  években is aláírása fölé 
helyezte az „Isten segítségével" kezd őbetűit. E korszakot is jelző  két be-
tű  minden munkáján kivétel nélkül megtalálható mindaddig, -míg belg-
rádi tanulmányi éveinek idején fejl ődésének és környezetének hatására 
nem fakult meg jelentősége és vesztette el értelmét. Feltehet ő  a kérdés, 
hogy az ifjú Hangyánál ilyen formában jelentkez ő  istenkeresés vallásos 
gyökerekből ered-e. Erre a kérdésre, mely magában foglalja •a teizmus fo-
galmának kérdését is, egyértelm űen tagadó válasz adható. A vallásosság 
semmilyen küls ő  jele nála nem volt tapasztalható, nem volt templomjá-
ró, és az istenfélés magánéletében semmilyen látható form:ában nem je-
lentkezett. Apja, aki életének csak néhány évében volt jelen, nem hagyott 
maga után szép emlékeket. Édesanyja, akinek viszont nagyobb szerepe volt 
felnévelésében, nazarénus családból származott, de korán elszakadt attól 
a környezett ől, nem volt vallásos, templomjáró .asszony. 

A fiatal Bandi mégis kereste a maga Istenét, azt a lényt, akiben 
megbízhatott, akinek segítségében reménykedhetett. 'Mert az a sz űk kör-
nyezet, mely őt hosszú időn át magához ragadta, és amelyben létének és 
helyzetének tudatára ébredt, bizony nyomorúságos, gondoktól terhes és 
olykor ijesztő  volt. Gyermeklelke alkullásának emlékei mégsem annyira 
a szegénységtől és nincstelenségtől, mint amennyire a rabiátus „pater 
familias" zabolátlan dühkitöréseit ől volt terhes. A mostoha körülmények 
között kialakuló lelkivilág kiutat keresett a sötét sikátorból. Keresett va-
lakit vagy valamit, aki (vagy ami) 'biztonságot nyújthatott, vagy legalábbis 
ígért. Abban a környezetben, melyben élt, nem talált és nem is találha-
tott megbízható választ. Az emberek, akik körülvették, maguk is segít-
ségre szorultak. 

Ilyen közérzetben, ebben az álllapotban. Hangya Bandi kialakította 
saját, helyzetéb ől eredő ,képzelődésekkel és fantáziájában kialakuló lények-
kel benépesedő  kis világát, melyben helyet kapott egy fels őbbrendű , az 
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apánál is erősebb és hatalmasabb lény, akinek véd ő  szárnyai alatt oltal-
mat nyerhet. Egy isten! Ebben a helyzetben a rajzolás, a m űvészkedés 
a félelmektől és szorongásoktól való feloldódás, az önbizalom és bizton-
ságérzet felé vezet ő  utat ígérte. Tsten és m űvészi alkotás! Ez már olyan 
szövetséget jelenthetett, melybe valóban megkapaszkodhatott. De amint 
később kitűnt, ez a szövetség sem hozta meg számára a teljes emancipá-
ciót, ezért nem is tarthatott örökké. Amikor átvészelte egy másfajta élet-
mód, új felismerések, Új eszmék és tapasztalatok okozta válságot, majd a 
lélekelemzés nagy hatású tudományával is megismerkedett, szélesebbé és 
szerteágazóbbá vált a fiatal fest ő  érdeklődési köre. 

Az I. S. jelentősége fokozatosan megfakult, háttérbe szorult, végül 
teljesen megszűnt. Hangya András minden téren feln őtté vált, művészi és 
emberi egyénisége kialakult, és a számára nem mindig kellemes, olykor 
kegyetlen világban önmaga erejére támaszkodva kereste és találta meg 
kibontakozásának iránymutatóit és útjait. 

Hangya András édesanyja, született Kósa Lídia jelent ősen befolyá-
solta fia életpályájának alakulását, s ő t, bizonyos korszakokban meghatá-
rozta tevékenységének kereteit. Az anya szociális helyzete — pontosab-
ban cselédsorsa — :s az a tény, hogy hosszú éveken át súlyos anyagi gondok 
közepette kénytelen volt egyedül vállalni a gyerek nevelésének terhét, 
olyan tényezők, melyek természetszer űleg döntően kihatottak nemcsak a 
festő  gyermek- és ifjúkorára, hanem művészi kibontakozására is. Hangya 
élet- és világszemléletét mégsem kizárólag a társadalmi lét peremén való 
tengődés határozta meg. Az anyag egyik tulajdonságának következménye-
ként Bandi ugyanis Szabadka proletárnegyedeinek minden utcáját meg-
ismerte olyannyira, hogy .a szerény lakások és hajlékok mindegyikét, mely-
ben többé-kevésbé rövid időt töltöttek, meg sem tudta emlékezetében 
tartani. Édesanyja csak nagy ritkán volt képes néhány hónapnál hosz-
szabb időt egy lakásban eltölteni; költözködési szenvedélye végigkísérte 
egész életén. Fia pedig vele költözött mindaddig, míg meg nem alapoz-
ta saját életét. De önállósulása mégsem függetlenítette a fest őt a költöz-
ködés következményeit ől. Mert, jóllehet a távoli Zágrábban élve csak any-
ja leveleiből értesült a lakásváltoztatási szándékról, az ő  feladata maradt 
a közbenjárók, az összeköttetések felkutatása, hogy anyja kívánságát tel-
jesíthesse.. És természetesen képekkel fizette meg a nagyra becsült baráti 
segítséget. Hangya hosszabb id őn át Úgyszólván csak azért festett, hogy 
ezeknek a kötelezettségeknek eleget tegyen. 

A későbbi években főleg festményeivel hálálta meg azokat a szolgá-
latokat is, melyekre koros édesanyjának szüksége volt. Ilyenformán 
az önálló életre már képtelen anya munkára ösztönözte fiát. De az elöre-
gedés és a betegség sem vették le a napirendr ől a költözködés kérdését, 
csupán háttérbe szorították. A gyógykezeltetés, az otthoni és a kórházi 
ápolás meghálálása érdekében a festmények újabb és újabb küldeményei 
érkeztek Szabadkára. És a képek még akkor is a város felé vándoroltak, 
amikor az édesanya már a szabadkai Bajai temet őben találta meg örök 
nyugalmát. 

Tévedésben éltek azok a kritikusok és műpártolók, akik úgy gondol-
ták, hogy Hangya András az élett ől és a festészett ől visszavonulva, ön-
kéntes száműzetésben él zágrábi műtermének négy fala között. Hangya 
mindig festett, de képei csak nagy ritkán kerülhettek kiállítási csarnokok 
falára, a nyilvánosság elé. 

Kezdetben, amikor még sziQaj lovakon száguldó cowboyok képeit má-
solta a makulatúrában talált képes lapokból (1928-1930 táján), rajzának 
vonala határozottnak, biztonságosnak t űnt. Később felhagyott a másol-
gatással és környezetének figuráit kezdte papírra vetni. Abban a nagy 
külvárosi udvarban, melyben akkoriban édesanyjával lakott, sók modell 
kínálkozott, de időnkénti moravicai tartózkodásai alatt érdekl ődési köre 
még jobban kiszélesedett. A külteleki házak lakói, mosón ők, napszámosok, 
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futóbolondok és más elesettek alakjaihoz kapás parasztok, görnyedt ku-
bikusok és másfajta robotolók csatlakoztak. 

A biztonságos, töretlen vonalvezetés abban •a fázisban kárt szenved. 
Önálló munkájában már csak saját tudására és tehetségére támaszkodha-
tott. Keze alól olyan munkák kerülnek ki, melyeken a jó megfigyel őképes-
ség mellett a rajz bizonyos szaggatottsága tapasztalható. Az ifjú Hangya 
keze ugyan nem reszketett, csak a nagyobb felel ősséggel való szembesülés 
tette bizonytalanabbá kezét. A gondtalan másolás ideje végleg lejárt, he-
lyébe az alkotással járó tépel ődés és felelősségérzet lépett. Ez a jelenség 
még .a „felfedezését" követ ő  időszakban is nyomon követhet ő  egyébként 
egyre jobb képein (mint például a Proletártemetésen vagy a Szegény csa-
lád ebédjén). Ugyanakkor rendkívül kiélezett megfigyel őképessége és az 
arányok iránti kiváló érzéke megkapóan jó, és abban az id őben szenzáció-
ként ható figurális kompozíciók létrehozására teszi képessé. Ösztönös ka-
rakterizáló készsége ezeket a tulajdonságokat még inkább kidomborítja 
egymás után szület ő  festményein. 

A színek, melyek természetszer űleg később jutnak domináns sze-
rephez, már pályafutásának kezdetén lefojtottak, olykor komor hangula-
tot árasztanak, de többségükben jól összehangoltak. A kék szán azonban 
olykor gondot okoz a fiatal Hangyának. Akárhogyan küszködik is vele, 
néha olyan tintakék színfoltok kerülnek ki tubusából vagy pasztelles do-
bozából, amelyek a többi színnel, de f őként a pirossal feleselnek. Ez a 
helyzet csak a kezdet kezdetén észlelhet ő , de jelen van. Időközben Han-
gya Bandi színes reprodukciókat tanulmányoz, 'hivatásos fest ők kiállí-
tására jár, fokozatosan megismerkedik igazi m űvészi értékekkel, megis-
meri azok bizonyos belső  törvényeit. Már a tanulmányainak kezdetét meg-
előző  években fejlődőképessége nyilvánvalóvá válik. Ennek köszönhet ő , 
hogy ebben az időszakban, tehát 1933-1935 között is olyan képeket fest, 
melyeken a kompozíció és a színek korrekt harmóniája uralkodik. Meg-
szabadul a dekorativitástól, képeir ől eltűnnek a kiabáló színek és helyettük 
megjelennek azok a lefojtott, olykor borús tónusok, melyeket a kés őbbi 
kritika is sajátságosan eredeti színvilágaként regisztrál. 

Dobrović  esti kurzusának látogatása elején sem változik lényegesen 
Hangya vonalvezetése és színskálája. Az 1936-ban Szabadkán rendezett 
önálló kiállításán azonban a nagyvárosi témák lépnek el őtérbe, egyben 
az emberi test biztonságosabb megismerése fedezhet ő  fel munkáin. Az 
ösztönös anatómiai túlzások visszaszorulnak, festményein egy el őrelépő , 
tudatos festő  körvonalai bontakoznak ki, aki már több, mint ígéret ... 

Az akadémián azonban Hangya helyzete gyökeresen megváltozik. Az 
iskolában festett tanulmányain már er ősen érezhető  a dobrovići színek 
hatása. A sötét tónusok kiszorulnak palettájáról, mert a mester az életes 
koloritot szuggerálja és követeli meg a tanítványaitól. Ami a rajzot illeti, 
teljesen eltűnnek a szaggatott, bizonytalannak is t űnhető  vonalak, helyü-
ket a keményen és fölényesen felvázolt formák foglalják el, melyek a ké-
sőbbi években is a fest ő  kiváló képességeit bizonyító tulajdonságok közé 
sorolhatók. 

Ám ezekben az években Hangya „kett ős életet" él. Önálló, az aka-
démia falain kívül festett m űvein alig alkalmazza a dobrovi ći fovista ko-
loritást, figyelmét leginkább George Gross alkotásai felé fordítja. De azért 
az evolúció elkerülhetetlen. Palettája végül is színdúsabb, mondhatnánk 
optimisztikusabbá lesz, kinyílik. Az iskola hatása els ősorban a festőiség 
előretörésében jut kifejezésre. El őbbi képeivel szemben, melyen a kemény 
körvonal, a rajzosság dominál, újabb képeit széles színfoltokból kompo-
nálja. Az iskola hatása tehát kedvez ő , de csak a fiatal m űvész egyénisé-
gével összeforrva mutatja igazi értékét. Dobrovi ć  festői látásmódja nem 
reprodukálódik tanítványa képein, mert a kiváló tanár nem is igyekszik 
egyéniségének vonásait a keze alatt felnöv ő  nemzedékre erőszakolni. Ál-
líthatjuk, hogy Hangya már a belgrádi akadémián eltöltött években ki-
fejlesztette saját szuverén fest őegyéniségét, ami természetesen nem a fej. 
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lődésében elért határt jelezte, ahogyan azt kés őbb egyes kritikusok állí-
tották. Hogy művészi alkotóképességének csúcsaihoz érjen, még számos 
válságot kellett leküzdenie. 

Elsősorban az 1941-es háború kitörésére gondolunk, amikor nem csak 
tanulmányait kellett inegsza'kítania, de fejl ődésének útja is megszakadt. 
Az akadémián szerzett ismeretek, látókörének kiszélesedése már-már a 
legjobbak közé emelte a Szabadkáról indult tehetséget, amikor az áprilisi 
háború kettétörte a pályáját. A vérzivatar négy esztendeje .során alig festett, 
egzisztenciális és családi gondjaival küszködött, figyelmét az általa meg-
vetett fasizmus vészes el őretörése, majd viszavonulása és veresége felé 
fordítja. Lehet őségeihez mérten segít az ellenállóknak és üldözötteknek, 
miközben saját életét is veszélyekt ől kell megóvnia. És még a fölszaba-
dullást követő  években sem kötheti össze azonnal fest ői kibontakozásának 
elszakadt fonalát. Szabadkára visszatérve, 1945 tavaszától 1946 őszéig pro-
pagandaplakátokat fest, nagyméret ű  pannóportrékat, térképeket rajzol és 
a környéket járva konkrét feladatokat teljesít. Aztán megszervezi a már 
ismert esti rajziskolát és olykor saját kezdeményezésére is fest képeket... 
De ez utóbbi is csak kísérlet, hogy megtalálja régi önmagát, azt a Han-
gyát, akit Dobrović  legtehetségesebb taníványának tartott. Aztán végre 
eljött az az időpont, amikor megkezdhette a visszaesés okozta károsodás 
felszámolását. Zágrábba költözik és minden erejét a festészetnek szenteli. 
Az erőfeszítés első  eredménye igen gyorsan beérik: a következ ő  évben el-
nyeri a pólai hadseregotthon által kiírt freskópályázat tervének els ő  díját. 
Az önbizalom visszatéréséhez a zágrábi akadémia látogatása, Ljuba Ba-
bić  iránta tanúsított különleges figyelme, majd olaszországi és párizsi ta-
nulmányútjai is hozzájárulnak. 

A magas színvonalú festőiség ismét teljes gazdagságában kezd kibonta-
kozni képein. A velencei Szent Márk-templomot ábrázoló munkája a .pasz-
telltechnika európai mércével mérve is kimagasló teljesítményének tekint-
hető . Hangya magára talál. Képeit a drámai hatást kelt ő  színek uralják, 
a rajz háttérbe szorulása azonban nem jelent torzítást, az akkor már di-
vatossá lett absztrahálás iránti törekvést. Festményeit továbbra is a sa-
ját realista felfogásában alkotja. 

Hangya realizmusa külön kategóriába tartozik. Minden ilyen irány-
zathoz tartozó izmustól önállósítva teremti meg formanyelvét, m űvei csak 
látszólagosan nyújtják a valóság illúzióját, mert ecsetje a létez ő  világ 
mélységeibe hatol, hogy abban kutatva lépjen át felette. 

A Hangya számára 1950-1956 között kialakult oly kedvez ő  légkör 
rövid életű . Az elkövetkező  időszakban a „modernizmus" er őszakosan mo-
n.opolisztikus törekvései egyre nagyobb teret hódítanak. Ebben az újon-
nan kialakult légkörben az „idomulásra" semmiképpen sem hajlamos, sa-
ját egyéniségét feladni nem óhajtó fest ő , a művészeti körök nyüzsgését ő l 
távol tartva magát, rövidesen az események peremére szorul. A zágrábi 
csoport, csakúgy, mint a vajdasági kollégák zöme, elszakad Hangyától és 
megvonják tő le azt a tiszteletet, melyben addig részesítették. 

Egyedül maradt, hogy műtermének magányában elgondolkozzon a 
megtett úton, a sikerekt ől és csalódásókról, melyekben egy m űvész élete so-
rán részesül. Válságos napok következtek, melyeket önerejéb ől kellett át-
vészelnie, és amelyeket meggyarapodott felismerései révén néhány h űséges 
barátjának a támogatásával le is küzdött. Ebben a nehéz id őszakban is 
dolgozott, jóllehet tevékenységét kisebb méret ű , de mesteri temperák, ka-
rikatúrák, illusztrációk és fed őlapok tervezésére és kivitelezésére korlá-
tozta. Életének legjobb m űveit nem ebben a korszakban, hanem az ezt 
megelőzőben és az elkövetkez őben megvalósított művekben kereshetjük. 
Már 1960-ban egy nagyobb megbízatásnak tesz eleget: három nagyméret ű  
figurális kompozíciót fest a szabadkai társadalombiztosító intézet részé-
re. Ezeknek érdekessége, hogy mindhárom képet a témához idomuló, egy-
mástól különböző  eszközökkel -valósította meg. Míg az örök harcot ábrá-
zoló vászon szinte giracoulti hangulatot áraszt, a földosztás témáját opti-
m'isztikusan derűs kolorisztikával oldotta meg. A babonát és elmaradott- 
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sápot jelképező  vásznán felvonultatott tömeg körvonalakban alakult ki, szí-
nei — a szürkéskék, lilás tónusok — pedig ezeket a körvonalakat töltik ki 
jól érzékeltetve a szimbólumok jelent őségét. Egyébként ez a lazán fölvázolt 
kép tekinthető  későbbi stílusalakítása eldfutárjának, mellyel újabb el őre-
lépését jelezte. 

A hetvenes években keletkezett Hangya-m űvekre az irracionális jegyek 
feltűnése a jellemző . Bizonyos szürrealisztikus „beütés" a fest ő  korábbi 
képein is felfedezhet ő , de később ez a vonás erőteljesebben domborodik 
ki. Míg régebbi munkáin ez a spontán vonás alig észrevehet ően, szinte 
elrejtve jelentkezik, újabb alkotásain már festészetének alapvonásaként 
tapasztalható a vadóság talajától elrugaszkodó tárgyak és figurák felbuk-
kanása és a benyomást még a színek által teremtett hangulat is alátá-
masztja. 

A rajz Hangya vásznain új feladatot kapott: a tárgyak, alakok és az 
egész kompozíció egyensúlyát biztosítja. A részleteket egészen melll őzi, így 
a fej csupán egy kör, a lábakat két párhuzamosan haladó vonal jelzi, 
amelyek nem zárulnak össze. A vonalak és a színek valószín űtlen harmó-
niája adja meg ezeknek a festményeknek a „hangyai" jelleget. Habár 
betöltötte hetvenötödik életévét, még nem beszélhetünk Hangya stílus-
fejlődésének lezártságáról. 

Hangyát nem sorolhatjuk azok közé a m űvészek közé, akik témakö-
rüket szűk keretekbe korlátozzák, jóllehet ez a jelenség éppen a moder-
nizmus előretörésével szinte kívánatos manírrá vált. Szélesebb érdekl ő-
dési köre azonban nem jelenti egyszersmint, hogy minden motívum egyenl ő  
mértékben vonzotta alkotókedvét. Már pályafutása kezdetén az emberi 
figurát helyezte figyelmének központjába, és habár különböz ő  viszony-
latokban és formákban jelenítette meg, munkásságának minden szakaszá-
ban központi helyét meg is tartotta. 

Amikor a fiatal Hangya görnyedt napszámost, vacogó munkanélkülit 
vagy a lét peremén teng ődő  embercsoportokat festett, ezt mindig szán-
dékos megfontoltsággal tette. Mégsem „szociális témát", hanem a kör-
nyezetében felbukkanó, életéhez tapadó elesetteket örökített meg ... Hi-
szen hozzájuk tartozott, velük lélegzett, egybeforrt velük. Ezek az alakok 
éppen ezért sohasem távoznak el lelkivilágából, kapcsolatuk nem szakadt, 
nem is szakadhatott meg. Ha néha el is távolodik t őlük, azok titkon visz-
szalopakodnak. 

Zágrábi tartózkodásának els ő  éveiben már ennek a városnak figurái 
jelennek meg vásznain. Látszólag! Különösen az aszfaltozást és más köz-
munkákat végző  munkások mozdulatai kötik le ismételten •a figyelmét. 
De nyilvánvaló, hogy ezek a nehéz munkát végz ő  emberek még mindig 
a bácskai táj szegényemberének vonásait viselik, akár a parkokban ül-
dögélő , akár a vasúti várótermekben bóbiskoló alakok. De stílusának 
fejlődésével a megjelenített alakok szociális besorollhatósága is változá-
son esik át. Az egyszerű , mindennapos emberek mellett olyan figurák 
is megjelennek, amilyenekkel ritkán, vagy sohasem találkozunk: táncos-
nők és harlekinek, bohócok és zihált prostituáltak, deklasszált clochard-ok 
és akrobaták lépnek színre és szorítják háttérbe a hétköznapi embert. 
Hangya a talaj tvesztett, bizonytalan létben lebeg ő  személyek egész hadát 
kelti életre vásznain. És mindig együttérzéssel, szánalommal, humánus 
hozzáállássah nyúl a téma fest ői kinyilatkoztatásához. 

Hangya számos tájképet festett, habár ezek a tájak csak nagy ritkán 
keletkeznek önmagukért; nem a természet leny űgöző  hatására, hanem 
elsősorban mint a figurák, az emberek, olykor állatok mozgásai színhe-
lyének szolgálatára jönnek létre. „Tiszta" tájképeinek száma csekély, 
alig számba vehet ő . Így aztán többször is találkozhatunk a folyóval, amely 
nála csaknem minden esetben sötét árnyalatban jelenik meg; partjai a 
homályba vesznek, középen pedig ladikok, bárkák, utasoktól terhes tu-
tajok úsznak, melyek a parttól elrugaszkodtak, de a túlpartra talán so-
hasem érnek. A bizarr figurák hányódnak, sodródnak az ismeretlen felé . . 
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A portréfestést Hangya sohasem tekintette alapvet ő  feladatának. Már 
munkássága kezdetén is festett felt űnést keltő  arcképeket, de kés őbb nem 
mutatott különösebb érdekl ődést a műfaj fejlesztésére és néhány éret-
tebb, olajjal festett alkotása közül els ősorban egy szabadkai műgyűjtő  
tulajdonában lévő  pasztell önarcképe képvisel rendkívül kiemelked ő  ér-
téket. 

Mivel festőnk oly nehezen tud elképzelni egy alkotást az emberi alak 
jelenléte nélkül, a csendéletet csak nagy ritkán fedezhetjük fel munkái kö-
zött. De ha mégis ehhez a témához nyúl, azt magas színvonalon és sajátos 
módon cselekszi. Megfigyelhet ő , hogy még a vázába helyezett virágcsok-
rot is az ő  palettájára jellemző  borúskék, komorzöld és egérszürke szí-
neivel valósítja meg bámulatra méltó bravúrral. A vidám tarkaságot 
hiába keressük ritka csokraiban. 

Az utca szabálytalan ritmusa, az útszéli fák zöld koronái, a köz-
lekedési eszközök forgataga, az utcai árusok sátrai, a vedlett homlokzatú 
régi házak körvonallai és sápatag színei gyakorta kerülnek Hangya vász-
nára. De míg a múltban az épületek, parkok, tárgyak és emberek 
békés harmóniában éltek együtt, az utóbbi években keletkezett képein 
minden vonal, minden szín nyugtalanságot, vibráló feszültséget áraszt. Né-
mely festményéről szinte mélyről jövő  morajlást vélünk hallani, mintha 
közelgő  földindulás veszélye fenyegetné a szemlél őt! Egy népünnepélyt 
ábrázoló képe nem táncoló párok vigalmát, hanem a világ közelg ő  vé-
gét sejteti. 

Az előbb elmondottakból, és mindabból, amit a 75 éves Hangya 
Andrásról tudunk, önmagától adódik a következtetés: a fest ő  55 éves 
művészi tevékenysége során önmagához híven és ,lényegében egy és 
ugyanazon porondon vívta csatáit. Működésének lényege, a művészet és 
az ember iránti viszonya alapjában nem változott. Önnön lényéb ől, saját 
autentikus világából indult ki, attól soha el nem távolodott, emberi és 
festői alapállásához mindvégig hű  maradt. így cselekszik ma, így folytatja 
holnap is rendületlenül. 
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ÉGTÁJ  

BRINDZA KÁROLY 

VIHAR A PUSZTÁKON 
VÁLOGATÁS AZ 1897. ÉVI ARATÓSZTRÁJK BÁCS-BODROG MEGYEI 
DOKUMENTUMAIBÚL 4. 

VII. 

KARÁCSON GYULA ALISPÁN JELENTÉSE A F Ő ISPÁNNAK AZ 1897. 
ÉVI ARATÓSZTRÁJKOK OKAIRÓL ÉS AZOK JÖV ŐBENI ELHÁRÍTÁ- 

SÁNAK TEENDŐ IRŐL 
94 
res. sz . 1897 

Méltóságos Vojnics István úrnak, Bács-Bodrog megye f őispánjának 
Zombor 

Az 1876. évi XIII. t. cz . V. fejezetének az aratási sztrájk mozgalom 
alkalmából kiderült hiányai s ebb ől kifolyólag ezen fejezetbeli szabvá-
nyoknak mikénti módosítása tekintetében nézetemet, illetve véleménye-
met kívánom kifejteni. 54/res. számú bizalmas , felhívására válaszolólag 
engedje meg Méltóságod, hogy mindenek el őtt azon okokat kutassam, 
amelyek az aratási sztrájk mozgalmat felidézték. 

Azt hiszem, nem csalódom, ha állítom, miként ezen ok els ősorban az 
egyes, hála Isten nem nagy számú gazdák sz űkkeblűségében, amely a 
munkáskéz szertelen kihasználását vette célba, másodsorban a szocialista 
vezérek lelketlenségében s végül harmadsorban az idei termés rosszasá-
gában keresendő . 

Mindenki előtt ismeretes, hogy az aratórész, valamint a napszám 
nagysága, a munkáskéz kereslete és kínálata közötti aránytól függ ő  hely-
zete az utóbbi években a munkáskéz nagyobb mérv ű  kínálata 'folytán a 
munkásra nézve mindinkább rosszabbodott, s őt bátran mondhatom, hogy 
vármegyénk némely helyein egyesek által uzsora módra kiszipolyozott 
a munkaerő . A munkásnép e nyomasztó helyzetét használták fel s ak-
názták ki a szocialista vezérek, ámítva s bujtogatva a tudatlan népet, 
kecsegtetve azt oly ígéretekkel, miket be nem válthattak. Mindez elva-
kította a szegény munkásokat s idézte el ő  a sztrájkot, a melynek be-
álltával a munkások — a bujtogatás folytán — ugyan azon hibába estek, 
mint amelybe az elő tt az egyes munkaadók belevesztek, ti. a gazda szo-
rult helyzetét kiaknázandó oly túlhajtott követelésekkel állottak el ő , 
melyek méltán a munkások részéről uzsorának nevezhető  s mely ép azért 
kielégítést 'nem nyerhetett, útját állta annak már maga a silány termés, 
mely a különben jobbára méltányos gazda közönségünket is saját érde-
kének lehető  megvédésére kényszerítette. A gazdák legnagyobb része a 
munkásvágyak kielégítésében Úgyis elment azon határig, amelyen túl sa-
ját létének kockáztatása nélkül tovább már nem meletett.` 

Az aratósztrájk mozgalom okait a fentiekben megállapítva az el 
nem •tagadhatólag fennálló bajnak a jöv őben minél szűkebb korlátok 
közé szorítása szempontjából a következ őket tartom megfontolandónak. 

Hogy a munkás megbízhatóságáról meggy őződés szerezhet ő  legyen, 
nem volna-e helyes törvényhozásilag kimondani, miszerint nemcsak az 
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idegen, de a helybeli munkás is a munkavállalás alkalmával községi bi-
zonyítványt köteles felmutatni, melyben jó előélete tanusíttatik. 2  

Továbbá annak elejét veendő, hogy egy elszegődött munkás másnál 
újabb munkát vállaljon, nem lenne-e célszer ű  a munkások nyilvántartá-
sát megfektetni olyképen, hogy minden munkás köteles lenne a helyi 
elöljáróságnál egy meghatározott időpontig jelentkezni, a mely őt nyilván-
tartásba venné, jelentkezéséről pedig neki ,)munkás szabadjegyet" szol-
gáltatna ki, melyet munkába állásánál a gazdának átszolgáltatni köteles, 
ki is azt a szerződés láttamoztatása alkalmával az elöljáróságnak átadni 
lenne köteles s nagyon természetes ezen határozmányok áthágása bün-
tető  sanctioval lenne ellátandó. 

Elérendő  azt, hagy vitás esetekben gyors és igazságos döntés áll-
hasson be, aratási szerz ődések szóbeli kötése tiltó rendelkezésekkel lenne 
;meggátlandó s egyben kimondandó, hogy az írásba kötött szerz ődések 
az arra kijelölt hatóság el őtt felolvasandók, s hogy ez megtörtént, az ál-
tal a szerződésre vezetett záradékkal igazolandó. Ezen aratási szerz ő-
désekről szintén nyilvántartás lenne megfektetend ő . 

Az ideihez hasonló aratási sztrájk mozgalomnak lehet ő  elhárítása 
tekintetéből me.gátlapítandó lenne a munkabér, úgy természetben., mint 
pénzértékben, az aratás, hordás és cséplésre nézve külön külön, melyen 
alól az érdekelt felek neon. szerződhetnének, az ennek ellenére kötött 
szerződés semmisnek lévén tekintendő . Ezen minimum megállapítását 
megyénként és évenként a gazdasági egyesület meghallgatása után a me-
gye közgazdasági bizottsága eszközölné. 

Az előző  pontban említett munkákra nézve kötend ő  szerződésekben 
a munkabér nem csak a termés bizonyos hányadában, hanem egyben 
annak megfelelő  pénzbeli egyenértékében is megállapítandó lenne, mi 
által sok vitás esetnek vétetne eleje. 

Minthogy továbbá az aratási sztrájk mozgalom egyik f ő  élesztő  oka 
az volt, hogy némely gazdák a részesekt ől oly munkákat követeltek, me-
lyekért ellenszolgáltatást nem adtak (mint f ű , tak;arrnányneanűe'k leka-
szálása, összehordása, kapálás, az úgy nevezett robot vagy kamat munka). 
megfelelő  intézkedés volna teendő, hogy a munkásoktól ily ingyenes 
munka kiköthető  ne legyen. 

Tekintve azt, hogy a .munkásokon az általuk okozott kárt vagyon-
talanságuk miatt rendszerint megvenni nem lehet, a cselédtörvény 89. 
§-a kiegészítéséül oly intézkedés lenne teend ő, hogy a jogtalanul távozó 
munkás vagyontalansága esetén érzékeny szabadságvesztés büntetésével 
lenne sújtandó. 

Végül megfontolás tárgyává lenne teend ő  az is, valjon a vitás kérdé-
seknek gyors és egyezség utáni kiegyenlítése szempontjából nem lenne-e 
célszerű  egy elöljárósági tag elnöklése alatt oly békéltet ő  bizottságok 
szervezése minden községben, mint a milyent az ipartörvény a mesterek 
és segédjeikre nézve az ipartestület kebelemben felállíttatott. 

Zomborban, 1897. július 28. 

Vajdasági Levéltár BB vm 
2980 D 94/1897 res. sz . 

Karácson Gyula] 

1. Karácson Gyula jelentése a nagy lóhalálban begy űjtött főszolgabírói és községi 
elöljárói jelentésekb ől kiemelt terepi adatakot összegezi, emeli sajátos megyei „szintézisre". 
Az okokat többé-kevésbé jól látja, felsorolja. S őt a „szocialista bujtogatók"-ról szóló kité-
tel lefordítva a valóság nyelvére pozitív társadalmi jelenséget aposztrofál: a (mai kifejezés-
sel élve) tudatos er ők jelenlétéről, aktivitásáról és hatásáról tanúskodik. A falvakban, vá-
rosokban már ott vannak a szociáldemokrata párt munkásképz ő  egyletei és az országosan 
csak őszre megalakuló Független Szocialista Párt a terepen már er ősen ható csoportjai, 
szakegyesületei, melyekben er ős nevelő  és szervező  munka folyik. A sztrájk sem véletlenül, 
alkalomszerűen tört ki. A sztrájkot azok az okok váltották ki, melyekr ől maga az alispán 
tesz jelentést a f őispánnak. A szocialista agitátorok csak rámutattak a módra, ahogyan a 
végsőkig elégedetlen aratómunkások és cselédek javíthatnak helyzetükön. Hogy tudatos er ők 
hatottak a munkások szervezett fellépésére, azt Rácz György kulai földbirtokos a Bács-To-
polyai Hírlap 1897. aug. 28-i számában közzétett cikkében (FMMTJ I. köt. 205-207. o.) is 
elismeri és kárhoztatja, mondván: „Sem a magyar gazda, sem a magyar munkás nem en- 
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gedheti meg magának azt a fény űzést, hogy a fejlettebb nemzetek mintájára bérharcban áll-
jon egymással. Egymásra vagyunk utalva ..." A kis- és törpebirtokosok pusztulását félti az 
osztályharctól, holott ezúttal is a harc els ősorban az ezerholdasok birtokain dúlt ... Az 
osztálytársadalomban az osztályharc normális jelenség és mindaddig tart, amíg az osztályok 
fennállnak — ezt már az egyszer ű  munkások is tudták., — A magyar földbirtokos oligar-
chia, minden javak, az előjogok és a hatalom birtokában, a munkás és a munkaadó „kö-
zös érdekéről", az osztálybékéről fecsegett és hogy ezt elérje, a brachiális er ő  bevetésével, 
hatósági erőszakkal, papi átkokkal a temet ő  csendjére törekedett ... Ez t űnik ki Kará-
cson Gyula alispán további „fejtegetéséb ől" és a munkás és munkaadó viszonyával kap-
csolatos kérdések megoldására tett javaslataiból. A Szabadkai Közlöny július 11-i száma is 
leteszi a garast. Az Agrárszocializmus című  cikkében a mezőgazdasági munkások mozgal-
ma ily elemi erej ű  kitörésének láttán többek között a hazai munkásmozgalom „nemzetközi" 
voltát kárhoztatja, mely szerinte természetellenes, mert lám pl. „Franciaországban a múlt 
évben Marseille környékén 1500 olasz munkást kergettek ki s 30-at megöltek, s százat meg-
sebesítettek közülük". Ebb ől aztán levonja a „tanulságot": „ .. a munkás minden orszag-
ban hazafi, mihelyt kenyerér ől van szó ..." Persze, amikor egy-egy itteni falu vagy város 
munkásai nem engedik be a más vidékről jövő  sztrájktörőket, vagy távozásra, szolida-
ritásra hívja fel őket, akkor ezt a polgári sajtó „megengedhetetlen er őszaknak" kiáltja ki 
és helyesli az olyan eljárást, mint amilyen az 1897. május 23-án Zentán lezajlott véres 
csendőrtámadás volt. Előző  heti (júl. 4-i) számában a lap azt írta, hogy Kunbajára 

. tegnap szintén 60 tót munkás érkezett csend őr fedezett mellett ... Az odavaló sváb „. 
ratók ... [sztrájktörőkként] részint Bácstopolyára, részint Zenta vidékére mentek aratási 

munkákra. Tinójárás, Zsidó, Borota, Mosztonga és Juliska pusztákon a helyzet nem ja-
vult, sok helyen még a kukorica kapálást sem lehetett bevégezni, mert az éves cselédség is 
felmondta a gazdáknak a köteles engedményességet... Vasárnap a papok a szószékr ő l in-
tették a munkásokat békés magatartásra ... a munka felvételére ..." Ebben a számban 
júl. 11. 2. o.) arról ír a lap, hogy „Kisszállásra 200 idegen munkás a bérl ők részére meg-
érkezett. Csendőrök kirendelve. Ugyancsak Bikityre, Borsódra érkezett 167 munkás ... Pet-
rovoszelón mélykúti munkások [strájktör ők] 2 helyről haza távoztak." Nos, a helybéli mun-
kások önvédelmét nem nevezi „hazafias" cselekedetnek, hanem csend őrért kiált. 

2. Erkölcsi bizonyítvány, ahhoz, hogy valaki aratórészhez juthasson (!), egyenérték ű  
ez a feketelista törvényesítésével, melyet a munkaadók egyes helyeken már az 1896. évi 
sztrájkok után összeállítottak a „f őkolomposokról" s azt a folyó 1897. évben már alkal-
mazták, kibővítették és a következ ő  évek során a szerz ődéskötéseknél szem el őtt tartották. 

VIII. 

RÉSZLET AZ 1897 NYARÁN KITđRT ARATÓSZTRÁJKOK 
EREDMÉNYEIRŐL SZÓLÓ ÉV VÉGI REND őRSÉGI JELENTÉSBŐL 

Aratási követelések 

Ezen mozgalomi jobb megvilágítására szolgáljanak a következ ő  
adatok: 

Bácsbikityen` 400 ember sztrájkolt. Az eddigi 12-ed rész helyett 10-ed 
részt értek el. A robot megsz űnt. 200 idegen munkást rekviráltak. 100 
ottani munkás kenyér nélkül maradt. 

Törökkanizsán 300 !munkás 5 napi szünetelés által nagyobb részt 
vívott ki; robot megszűnt. 25 ember maradt munka nélkül. 

Nagybikácson (Torontál megye) 87 kaszás felbontotta a szerz ődést. 
13-ad rész helyett 12-ed részt kaptak. 9 ember maradt munka nélkül. 

Torontáltordán 1003 munkás bontotta fel a szerz ődést. Nagyobb részt 
kaptak. 

Bács f els ő iv.ányonZ az aratás előtt 2 hétig sztrájkoltak, mire idegen 
munkásakat hozattak. 200 kapás mmmka nélkül maradt. 

Szabadkán' követelés folytán nagyobb rész engedélyeztetett, de nem 
volt hasznuk, mert a búzaszemek üresek voltak. 

Szantován 36 pár szüntette be a munkát, 11-ed rész helyett 9-ed 
részt kaptak. Munka nélkül 5 ember maradt. 

Resztina pusztán 25 pár 5 napig sztrájkalt. Nagyabb bért értek el. 
Bácsalmáson a bérmozgalomban 200 ember vett részt. Nagyobb részt 

eszközöltek ki. 
Bácsbajsán4  a szerződést felbontották; a rabot megsz űnt. 
Bácsmélykúton 600-an, köztük 200 nő  terjesztett elő  követeléseket. 

Az aratást kilencedéri kapták meg tizenegyedén helyett, és a robot meg 
!lett szüntetve. 
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Bácstopolyán 5  is némi eredményt értek e1 munkabeszüntetés nélkül. 
Sztanisicsben (Bács-Bodrog megye) báró Redlichb birtokán a mun-

kát beszüntették; 12-ed rész helyett kilencedén arattak. A robot meg-
szűnt. 

Kishegyesen is helyzetükön javítottak. 
Kiskéren helyzetük némileg javult. 
Bácsbecsén megszűnt a robot. Tizenkettedén helyett tizedén dol-

goztaik. 
Csókán 200-an estek el a munkától, helyükre idegen munkások ho-

zattak. 
Temerinben 12-ed rész helyett 11-ed részt kaptak. 
Bácsrigyicán 39 munkás szüntette be a munkát; csekély eredményt 

értek el. 15-en munka nélkül maradtak. 
Garán 37 munkás sztrájkolt, idegen munkásokkal lettek •helyette- 

sítve. 
BácstopoZyán' 1200 munkás közül 800 szüntette be a munkát. Fe-

jenként 5-6 métermázsa búzával többet kaptak. A robot megsz űnt. 
200-an munka nélkül maradtak. 

Bácsbajsán a bérmozgalomban 292 munkás vett részt. 2 métermázsa 
búzával többet kaptak fejenként, a robot megsz űnt. 64-en munka nélkül 
maradtak. 

(A budapesti fő- és székvárosi államrendőrség működése az 1897. évben 
527-531. oldal.) 

A Földművelők Szaklapjában (júl. 16. 3. o.) a bikityi tudósítás nehéz harcról szá-
mol be: „Mi még mindig szünetelünk a munkával... Mi pedig a gabonát csak 10-én kér-
tük, egy métermázsa konvencióval és két forintot záradékra. Hát ez csak nem olyan magas 
követelés, hogy ne lehetne megadni?" Követeléseiket megadták, a 200 Mármaros megyéb ől 
hozatott idegen munkás munkába állítása ellenére. „Csend őrökkel, katonákkal őriztetnek 
bennünket, de azért a jöv ő  mégis szabad lesz. Nem dolgozunk mi nekik ingyen munkát, 
ha megfeszülnek is" — írják bizakodóan és elszántan. Az eredmény — amint azt a jelen-
tésekből látjuk — nem maradt el. 

Felsőszentiván. 
Szabadka város határában els ősorban Tompán és Zobnaticán, továbbá a város ha-

tárának szélén: Topolyán, Madarason, Mélykúton, Jankovácon és Kisszálláson voltak er ő -
sebb megmozdulások. A Szabadkai Hírlap 1897. június 30 sz. írja (a hírt átvette a buda-
pesti Kis Újság is), hogy amikor a „békés szabadkai munkás" a fentebb felsorolt határ-
szélekre elment,rövid id ő  alatt kész szocialista lett ... Röpirataik és újságaiknak, me-
lyek vörös képekkel vannak illusztrálva, egy pár példányát alkalmunk volt láthatni a ren-
dőri hivatalban. E lapok telve vannak lázító eszmékkel. Ma hajnali 3 órakor a szintén for-
rongásban lév ő  tompai részekre S z a 1 a y Mátyás f őkapitányunk kellő  rendőri erővel és 
félszázad katonasággal — a [idegenb ől hozatott] munkások esetleges megvédése céljából — 
kiment." (A békésnek mondott szabadkai munkás emlegetésekor a Szabadkai Hírlap megfe-
ledkezett az 1895-96-os szabadkai földmunkás-megmozdulásokról. (A szabadkai földmunkások 
1895-1896. évi mozgolódásának Petkovics Kálmán A kerdőjeles ember c. munkájában Kapók 
és kardok cím alatt külön fejezetet szentel.) 

Ezt a Fö]dmívelő  1897. július 2. száma (3-4. o.) is meger ősíti megjegyezvén, hogy 
a robotmunkát „még csak Vojnits Jakabné és Vojnits István bácsmegyei f őispán birtokán 
nem akarják eltörölni ... Látjátok, szaktársak, a f őispán a legrosszabb az egész megyé-
ben. Hogy lehessen tehát jót várni a mai rendszert ől, amikor az intézői a munkásság leg-
nagyobb ellenségei." — Bajsával a rendőrségi jelentés két helyen is foglalkozik. 

Talán az egész megyében Topolyán kongatta leger ősebben a vészharangot a polgári 
sajtó és a vármegyei közigazgatás. Pedig nem itt vannak a legnagyobb birtokok, de a tény, 
hogy tavaly, 1896-ban itt voltak a megye els ő  erőteljesebb aratósztrájkjai, azután az, hogy 
az 1897. évi május elsejei tüntetések is itt voltak legviharosabbak, az érdekeltek figyelmét 
nem ok nélkül fordították a közép-bácskai járás várható eseményei felé. (Lásd még a 7. 
sz. jegyzetet.) 

Báró Rédl Lajos puszta-rasztinai 5308 magyar holdas (1 magyar hold — 1200 négy-
szögöl) birtokán dolgozó sztanisicsi munkásokról van szó. 

A megye félhivatalos lapja, a Bácska 1889. május 16-i száma (3. o.) azt írja, hogy 
„két évvel ezel őtt" — tehát 1897-ben — a topolyai járásban 8000 aratómunkás sztrájkolt, de 

ott most teljes csönd van". Aztán még megállapítja: „A szociális mozgalom nem 
volt eredménytelen, amennyiben az aratási rész 1/11 és 1/12 részben vétetett át, most 
1/9 percent a minimum ... Az úgynevezett utómunkálatokra nézve, amelyeket díjtalanul 
teljesítettek, a rendes napszámmal lesznek kielégítve, ami által sok visszaélés lett szanálva!" 
— A Földművelők Szaklapja 1897. nov. 19-én azt írja, hogy a sztrájkoló munkások kétsze-
resét kapták annak, amit még télen megkötött szerz ődés alapján dolgozó aratók kaptak. 
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A rendőrségi jelentés hiányos. Nem szól pl. a moravicai, zentai, adai, moholi, szent-
tamási, petrovoszelói, a szintén Bács-Bodrog megyéhez tartozó kisszállási, tompai, mada-
rasi, zobnaticai, az újvidéki és hódsági járásban lezajlott, így a csébi és filipovóí arató-
sztrájkokról, kisebb-nagyobb megmozdulásokról sem. A rend őrségi összefoglalóból nem látni 
a bánáti (Torontál megye) aratómunkás megmozdulások igazi méreteit. (Ami az országos 
jelentésben err ől a megyéről adat van, azt itt közöljük.) Ennek ellenére a jelentés többé-
kevésbé elfogadható áttekintést nyújt a megyében lezajlott aratósztrájkokról és azok ered-
ményeiről, habár az aratók száma valójában jóval nagyobb volt az itt kimutatottakénál. 

IX. 

HOFER ADOLF MEZŐHEGYESI M. KIR. GAZDASÁGI INTÉZŐ  
JELENTÉSE A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERNEK 

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE GAZDASÁGI VLSZONYAIRÓL, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ EGYES HELYSÉGEK MUNKASAINAK 

ELLÁTOTTSÁGÁRA 

Nayméltóságú Miniszter Úr! 
Kegyelmes Uram! 
8062/99 M. E. 
Bács-Bodrog vármegye gazdasági viszonyainak tanulmányozása cél-

jából történt 'küldetésemnek csak részben felelhettem meg, emennyiiben 
útközben történt megbetegedésem következtében a .beutazandó 33 község-
ből csak 21 község viszonyait tettem tanulmány tárgyává. 

Mindazonáltal ezen utazásom alkalmával szerzett tapasztalatokból 
is, az egész vérmegye mez őgazdasági viszonyai fel ől világos képet ma-
gamnak alkotni képes voltam, mert a megye különböz ő  és egymástól 
eltérő  talaj-, népességi és munkaviszonyok között lev ő  községekben meg-
fordultam, hol bő  alkalom nyílott úgy az általános, mint a földmíves 
nép viszonyaival is megismerkednem. 

Bács-Bodrog vármegye főispánja által ugyan nem ínségesnek jel-
zett, de válságos és a megélhetéssel küzd ő , jelenben munkahiány foly-
tán minden kereset nélkül álló kézségek imunkásnépének állapotát meg-
figyelvén, tanulmányozván, a szerzett tapasztal:atdk után alázattal jelen-
tem, miszerint az általánosságra nézve ugyan sok a szegény ember, és 
mindenesetre több az idén, mint más években szokott lenni, de éhez ő  
nincs, s hogy a közeljöv őre sem aggasztó a helyzet, amennyiben tavasz 
megnyíltáig mindenesetre a szükséges élelemmel a nép el van látva, 
sőt helyenként munkával is, úgyhogy kevés kereset mellett aratásig a 
megélhetés biztosítva van. 

Egyes községekben ugyan aggasztó lehet a helyzet tavasz beálltá-
val már, ott, ahol az őszi búzavetések rovarkár vagy egyéb körülmények 
és befolyásoktól egy kedvezőtlen tavasz megnyílása esetén, a búzavetések 
gyenge és ki nem elégítő  állásuk miatt a szokott kilátásokat egy jobb 
termésre nem biztosítják. Örvendetes azonban, hogy ilyen község kevés 
van csak, de viszont sajnos, hogy sok azon községek száma, hol az álszo-
cializmussal a nép meg van mételyezve, mely kútforrása tulajdonképpen 
a mai szűk helyzetnek. 

A múlt évi munkakereset és a készletek fel ől történt tájékoztatásom 
alkalmával, ott, hol módomban állott, igénybe vettem a csend őrséget, 
meghallgattam minden esetben a község :elöljáróit és tudakozódtam a 
nép között is, s így meggyőződtem, miszerint sok községben a munkás-
népnek bő  alkalma több esetben többet keresni, mint amennyit a meg-
előző  években kerestek, s csak azon munkások sz űkölködnek most, kik 
a nyári kötözködésekből kifolyólag későn állottak az aratásba, avagy 
kik egyáltalán vonakodtak szoci'alisztiikus hajlm'amaikból kifolyólag az 
aratási munkákban részt venni. 

Miután a téli megélhetésbiztosítására a munkásnépet a viszonyok 
szorították, volt alkalom a közepes, sőt hellyel igen jó tengeri termés-
nél maguknak annyit megkeresni, hogy így az aratási keresettel együtt 
a tavaszt és részben a nyarat is bevárhatják. Ezen keresethez, ha nem 
is mindenütt bőven, de legtöbb határban, ha kevés is, hozzá szeg ődik 
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egynéhány fillér téli kereset, mellyel együtt azután úgyszólván gond nél-
kül egyifkmásik szűkebben, de megélhet. Nem szabad aneg.feledkeznern 
arról, hogy a selyemhernyó4enyésztés, mely a nyert tapasztalatokból 
nagyban űzetik, is csak egynéhány forintot hozott egy családnak. 

Mindenesetre szokatlan úgy a munkásnép, mint a kisgazdára, hogy 
a múlt évi silány búzatermés folytán kedvez őtlenebb viszonyok közé 
jutottak. Népünk általában nem szokta meg a sz űkölködést, a helyzet-
tel számolva bővi+ben élt, s zokon esik, hogy most a megváltozott viszo-
nyok között kénytelenek az eddigi életmódtól eltér ően takarékosabban 
élni, s tengeriliszttel kevert búza- vagy esetleg tiszta tengerilisztb ől ké-
szült kenyérrel táplálkozni. Sok ember azonban azért eszik kukoricás 
kenyeret, mert üzérkedésb ől vagy akár takarékosságból is, búzáját jó 
pénzen eladta. 

A tulajdonképpeni napszámos munkás élelmének f őrészét és télen 
át eddig is csak tengeri képezte, azzal a különbéggel, hogy sokaknál eb-
ben az évben ebből is kevesebb van, s nem jut annyi eladásra, mint 
amennyit egyéb házi szükségleteinek beszerzésére boldogabb évek alkal-
mával fordíthatott, s így miután a szegény munkásnép sem ösmerte a 
szűkölködést, általános a panasz a nehéz megélhetés miatt. • 

Azon községek közül, melyekben az egyoldalú gazdálkodás folytán 
és egyéb közbejött kedvez őtlen körülmények következtében sok a sze-
gény ember, kik ma is kereset hiányában szenvednek, avagy kiknek a 
nyári kereset a téli 'kenyeret eléggé nem biztosította, csak egynéhányat 
olyant találtam, hol tényleg a mostani helyzet aggályos s hol a lakos-
ság szorongóbb viszonyok között él, bár sok tekintetben a jelenlegi hely-
zet mesterkélt/nek látszik lenni, mely mesterkéléshez a szocialisták adják 
a tápot és az anyagot. 

Ezen községek közé számít: Bereg, Szántova, Baracska, Bodrog, Mo-
nostorszeg, Gyulafalva és Kishegyes. 

Tájékoztatás szempontjából bátor vagyok ezen községekben szer-
zett tapasztalataimat a kövétkez őkben röviden vázolni: 

Béreg. Őszi vetések állása kielégítő , egyes búza alá szánt részle-
tek vetetlenül maradtak. Munkásnépe a volt nyáron munkát vállalni vo-
nakodott, vagy már későn vállalkoztak, melynek következménye volt a 
csekély kereset. 

Béllyei, pécsi, püspöki és Rasztina uradalom jelenben foglalkoztatja 
a munkásokat, mi által a napi, szükséglet biztosítva van. A jöv ő  aratásra 
még nem szerződtek, mert várják az új törvényt, A munkások nagy 
része szocialista. Mintegy 150 pár aratómunkás áll rendelkezésre.' 

Szántova. Talaja homokosabb, őszi vetések hellyel-közzel silá-
nytik és a bagolypille által okozott kártétel folytán foltos. A 2/5 részben 
magyar és 3/5 rész sokác lakosságnak munkásnépe, még kisgazdák is, 
hívei a szocializmusnak. Munkások száma nagy, munkások kereseti igé-
nyekkel túl követelők, mintha kevés volna a hajlandóság a komoly vál-
lalkozásra.' Bujtogatók, minek következtében a közeli uradalmak sok 
munkást a téli keresett ől kizártak. A megerősített csendőrőrs elkesere-
detté teszi a népet, a szegénység sokaknál mesterkéltnek látszik. Mun-
kát nyárára még nem vállaltak, de hajlandók volnának — Tóth István 
vállalkozó szerint mintegy 300 kasza — az általuk megszabott következ ő  
bérért vállalni, éspedig magyar holdanként (1200 négyszögöl) 5 forint 
készpénz fizetés és az aratás ideje alatt minden párra számítandó kö-
vetkező  'terményilletményért: 100 kg búzaliszt, 2 kg szalonna, 2 liter 
zsír, 5 1 bab és burgonya annyi, amennyit az élelmezéshez felhasználnak. 
Ezen bér 1 kat. hold keresetéhez átszámítva esne mintegy 7 .Ft, melyet 
a jelen időben biztosítani alig biztosíthat a gazda. Ezen fizetésen alól 
szerződni nem hajlandók. 

Baracska. A talaj változványai szerint az őszi vetések állása is 
változó, mégis általánosságban véve gyengének mondhatók. Község ha-
tára homok, így nagy területeiken a szőlő  kultiváltatik. Múlt évi szüret 
rossz volt, mert indolensségiből meg babonaságiból permetezni vonakod-
tak. Ezt véteknek tartják. Több gazdának van permetez ője, de nem vet- 
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•ték használatba. Burgonyatermés és tengeri is kielégít ő  volt. A munkás-
nép és a telkes gazdák közül is sokan szítanak a szocialistákhoz,- miiért 
is sokan kerülik a munkát, és élnek egyik napról a másikra szegényesen, 
de azért ínségesnek nem mondható a 'helyzet: Jelenben f űzfonásból és a 
közeli erdőségekben nyert keresetb ől élősködnek. Aratásra még csak 10 
pár szerződött Siklósra, s mintegy 100 pár volna még szerződhető . 

BodrrogmonostoYSZeg. Őszi búza vetések a kitűnő  talaj változvá-
nyakon gyengék. Múlt évben a Duna kiáradása folytán sok kerület nem 
volt tengeri alá használható, amiért is ,mennyiségre nézve a községben 
kevés a készlet. A község az apatinii kincstári készletekb ől vetőmag cí-
mén segélyt kapott, ezen segély azonban, mert kés őn lett kiadva, már 
csak élelrmezés.re volt fordítható. A kincstári rozskészletet igénybe nem 
vették, melyből következtetni, hogy élelem dolgában el vannak látva. 

A munkásnép jelenben tétlenségre nincsen kárhoztatva, amennyi-
ben aközeli uradalmakban fa- és nádvágás körül foglalkoztatnak. Szo-
cializmus elalvófélben van, mit igazol azon körülmény, hogy a közeli 
főherceg Frigyes-féle uradalom már 60 pár aratót szerz ődött. Állítólag4  
még van 120 pár arató fölösleg. 

Gyulafalva. Őszi vetések ott, hol teljesek, jól állanak, mégis a 
bevetett búzaterületb ől mintegy negyed része határozottan rossz, ameny-
nyifben az egérkár folytán erősen foltos. 

Kedvezőtlen tavasz esetén sok kerül kiszántásra, s ekkor itt aggá-
lyossá változik a helyzet annál is inkább, miután a megel őző  években 
már gyengébb termések voltak, és nem áll annyi értékesebb kalászok-
ból való vetőmag rendelkezésre a gazdáknak, mint amennyi kell az eset-
leges kiszántandó búzavetések pótlására. Állítólag kevés zab és kölesen 
kívül más vetőmagjuk nincsen. 

Tekintve mármost a község telepítvényes népnek könnyelm űségéből 
kifolyó zilált anyagi helyzetét, a tav.alyu rossz búzatermést, a hitvány 
dohányjövedelmet s azon körülményt, hogy sok égni megváltással úgyis 
hátralékban vannak; kétszeresen nehezedik rájuk az őszi vetés nem 
sikerülésének esélyei, s így uzsorakézbe kerülve, id ő  előtt a tönk szélére 
jutnak. A lakosságnak nagy része könnyelm ű, smindent a kormánytól 
váró Torontál váranegyéb ől áttelepített magyarokból áll. Kedvezmény-
képpen dohánytermelésre engedélyük van, de ezt inkább luxusból, mint 
jövedelmezés. szempontjából .mívelik. Az idén is a felületes és hibás 
kezelés folytán dohányból vajmi kevés jövedelmet kaptak, mert inkább 
csak alsó osztálybeli dohányt szolgáltattak be a magas kincstárnak. 

A telepítvényesek között most már sok a napszámos munkás, kik 
részben a telepítők családjaiból származnak, részben pedig bevándorolt 
munkásokból verődtek ide.' 

Inségről még eddig nem panaszkodnak, de igen sokat a nehéz meg-
élhetésről és a szűk anyagi viszonyokról, melyek úgy a 8 holdas gazdát, 
mint a kétkezes munkást sújtják. 

Tapasztalpak után ítélve, mintegy 100 családra tehet ő  azon szám, 
mely a közeljövőben már segélyre fog szorulni, bár a külső  látszatnak 
engedve, a község lakosainak nagy része fog támogátásért folyamodni 
annál is inkább, mert elszigetelve minden más iparágunk űzésétől tá-
vol esnek, és minden mellékkereset nélkül vannak a jelen id őben. Az 
állattenyésztés is maradi, .s így a szegénység napról napra nagyobb ará-
nyokat ölt. 

Kishegyes. Jó vályogtalajon őszi búzavetések ez idő  szerint kie-
légítően állanak. 1896-ban a hesszeni légy, 97-ben az általános silány bú-
zaterméssel sújtatott. A kőnnyellinűnekó látszó nép a múlt tavasz óta 
már a szocialisták áldozata, minek következményei- a jelen sz űk körül-
mények. A múlt évben az aratási munkákat végezni vonakodtak, s csak 
elkésve fogtak a nyári keresethez, mikor már kicsi volt az id ő  a télire-
való beszerzéséhez. Jelenleg még az állapot t űrhető, ameddig a tengeri 
tart. 

Munkások még aratást nem vállaltak s téli foglalkozás kevés. Mint-
hogy a vármegye kormányzója által el őbb felsorolt községeken kívül 
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még több község is aggályosnak jeleztetett, van szerencsém tehát azokról 
is tapasztalataimat a következ őkben röviden összefoglalni. Meggyőződé-
sem szerint inkább a szociális mozgalmak folytán lehetnek aggályok a 
jövő  helyzetre való nézve, mintsem aggodalmat kelthetne a munkásnép 
szűkölködése. 

1. Stanisics, 2. Krusevlya községekben ugyan sok a szegény mun-
kásnép, de szívesen küzd meg a mai helyzettel a jobb jöv ő  reményében. 

Ellátásra nem szorul.' 
Bátmonostoron kenyér nélkül nincs, mert Baja városában és ha-

táros szomszéd birtokosoknál keresetre forrás nyílik.' 
Kernyája községben a múlt évi silány termés és jégverés foly-

tán származott károk természetszer űleg a munkásnép keresetére is bé-
nítólag hatott, s ebb ől kifolyólag a németség, által lakta községben is 
szűkebbek az élelmezési viszonyok. A község mint testület szorongatott 
lakóinak egy 10000 Ft-os csatornamunkával enyhíti a nehezebb megélhe-
tést. Az őszi búzákban hesszeni légy- és egérkárt észleltem, mely körül-
mény a helyzetet súlyosbítja. 9  

Ószivácon aggodalmat keltenek ugyan a gyenge őszi vetések, 
amennyiben ritkák és fejletlenek. Szerzett tapasztalatok után egyel őre 
még élelemben hiány nincs. 10  

Ómoravicán munkásfölösleg nincs; a jelenben a szomszédos bir-
tokosoknál és magában a községben is munkások foglalkozást találnak, 
különben is a község igaz szegényeit és a szűkölködőket, mint más évek-
ben is, ellátja, úgyhogy ez id ő  szerint még idegen segélyre nem szorul-
nak. Vetések jól állnak. 

Topolyán, a szocialisták fészkében sok a munkásnép, de mester-
kélt a szegénység s arra való, hogy a hatóságoknak kellemetlenkedjenek. 
A község mint testület sz űkölködőinek keresetet biztosít, bár ma még 
a .szűkölködésnek nyoma sincs."-  A tavasz magnyíltával a környékbeli 
pusztákon a mezőgazdasági munkák közül bőven lesz foglalkozás, s így 
kevés jóakarattal könnyen bevárhatja a .munkásnép az új aratást. Innen 
távolabb vidékre munkálkodni nem hajlandók menni a munkások. 

S. Bajsán sok munkás a szocialistákhoz való merevragaszkodásból 
kifolyólag ugyan kevesebbet keresett az aratásban, de pótolta a hiányt 
a bő  tengeritenrnés. Ez idő  szerint szűkLisen megvannak, s mulatnak, 
mintha semmi bajuk nem lenne." A közeli uradalmakban most is kisebb 
keresetre szert tehetnek. Ő szi vetések jól állanalk, bár van panasz hesz-
szeni légy és egerek ellen. 

Feketehegy munkásnépének jó része a múlt évben Torontál vár-
megyéből jó keresettel tért , haza, s így baj nincsen. Községi bh-ó bemon-
dása szerint majdnem miniden szegény embernek még hízó sertése is 
volt. 14  

Szenttamáson a csendőrőrsvezető  bemondása szerint a szorult 
viszonyoknak dacára igen kevés ember él tengerib ől készült kenyéren, 
a szegénység túlzott és mesterkélt. A községben alig van 30-40 sz űköl-
ködő  családnál 15  több, kik azonban csak kis akarat mellett is a község-
ben munkájuk által magukat fönntarthatják. A közséigbelif munkásnép 
saját határában talál elég foglalkozást, s ő t aratás és tengeritörés idején 
még más vidékekről is kell munkásokról gondoskodni. 

Új f utakió és Begecsen' 7  élelem dolgában — úgy, mint másutt is 
— szűkiben vannak, mégis miután a közeli beocsini •cementgyár, a fu-
taki Th>iel-féle háziiparra berendezett kendercikkek gyára éven át sok 
munkást és munkásnőt foglalkoztat, emellett a közeli Chotek-féle ura-
dalom is sok munkásnak a megélhetését biztosítja, ez id ő  szerint még 
kicsi a panasz a megélhetés ellen. Főleg Begecsen az őszi vetések igen 
szépen állanak. Ugyanitt mintegy 120 pár munkás fölöslegben van, de 
ezek minthogy már Szlavóniába szoktak, alig szerz ődnének máshová: 

13. Petrovácon szorgalmas és takarékos, kevés igény ű  tót ajkú nép 
lakik. Ma is mintegy 200 munkás foglalkozik a beocsini cementgyárban, 
és mert a múlt évben aratás s tengeritörésnél kielégít ő  kereset volt, ez 
idő  szerint szükséget nem szenvednék." 
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Ő szi vetések jól állatlak. 
14. Kulpin. 15. Ósóvé. A munkásnép már a múlt évben is szocializ-

mussal volt szaturálva, melyb ől kifolyólag kevesebb volt a kereset a 
szokottnál, s így most a nép szűkebb körülmények között él. Májusig 
a szegénység készlete eltart. 19  

Őszi vetések gyengék, a késői ,vetés folytán. Az imént felsorolt köz-
ségeken kívül alkalmam volt utazás közben más, kevésbé veszélyezett 
községeket és határokat .i<s érinteni, s azt tapasztaltam, f őleg azon a 
vidéken, hol a kendertermeléssel kevésbé foglalkoznak, miszerint a múlt 
Élvi silány búzatermés nemcsak a napszámos munkás, de a parasztgazda 
háztartására is rendkívüli módon zavarólag hatott s mindannyit érzé-
kenyen sújtott. 

Az őszi vetések állására vonatkozólag bátor vagyok alázattal jelen-
teni, miszerint tekintve a korán beállott hónélküli száraz telet, a búza-
vetések általánosságban jól telelnek és a körüléményekhez képest kie-
légítő  állásúak is, bár hellyel-közzel láttam igen gyenge, kicsi és egerek 
által lelegelt búzákat, melyek azonban a jelen állapotuk után ítélve ag-
godalomra okot nem. szolgáltatnak. Minden attól függ, a tavasznyílás 
milyen lesz. 

A múlt évi terméshozamra vonatkozólag tapasztaltam, miszerint a 
gazdaközönség a zab és árpával kevésbé, tengeri-, burgonya- és kender-
hozammal azonban meg van elégedve. 

Kegyelmes Uram! Amidőn kiküldetésemről tehetségem szerint lel-
kiismeretesen beszámolni igyekeztem, nem mulaszthatom el hálás köszö-
netemet kifejezni a megtiszteltet ő  bizalomért, és hogy jelen kiküldetés 
által módot nyújtani méltóztatott arranézve, hogy gazdasági ismere-
teimet gyarapíthattam. 

Végezetül legyen miég, kegyelmes uram, megengedve, hogy kegyes 
jóakaratát és szíves figyelmét Bács-Bodrog vármegye általános mez őgaz-
dasági viszonyaira s a jelenlegi állapotokra felhívhassam. 

Mi okozta ezen megyében a mai válságos helyzetet, s miért nem 
gyarapszik már azon nép, mely Kánaáninak hitt földét lakja, ösmeretes 
lesz mindnyájunk előtt, miszerint ezen körülmény tisztán csak az egyol-
dalú gazdasági rendszernek folyománya. 

Igénytelen nézetem, de er ős meggyőződésem szerint a mai állapot a 
múlt évi mostoha búzatermés nélkül is, lehet egynéhány évvel kés őbben 
és talán teljesen kedvez ő  termésviszonyok között, de minden esetire be-
következett volna, rövid id őn azért, mert a jelenben és általánosságban 
elfogadott egyoldalú gazdasági rendszer nem foglalkoztathatja és táp-
lálhatja mindazon. számú munkásnépet, kiknek azon a földön élni és 
halni kell. 

A kalászosok és tengeritermelésre fektetett váltórendszer már ma-
gában véve is kizárja az állattenyésztés lehet őségét és az azzal kapcso-
latos takarmánytermelést; ebb ől kifolyólag a term őföld jóskarban és 
erőben tartása lehetetlenné válik, minek következtében a föld értéke 
évről évre csökken, s maga után vonja a lakosság fogyatkozását és el-
szegényedését. Mihelyt pedig egy nép vagy nemzet elszegényedik, veszít 
hotelképessége, és megszűnt faktor lenni. 

Bács-Bodrog vármegye kedvező  fekvése és éghajlata, úgy talajviszo-
nyai tekintetéből is, semmi kívánni valót sem hagy fönn. 

Lakossága munkás, népe erőteljes, munkaképes és elég értelmes 
a jobbhoz is, szám szerint elég is, csakhogy ősidőktő l fogva tesped a 
maradiságban az atyáiktól örökölt szokásokhoz ragaszkodva, szóval nem 
tudják azt, hogy sok út vezet a boldogsághoz. 

A parasztgazdák szívesen tanulnának, de nincs alkalmuk egy jobb, 
gazdálkodási módról meggyőződni a közelben, s így gazdálkodnak egy 
évszázad óta, mint ahogyan atyáik gazdálkodtak, mely körülmények kö-
zött ugyan a lakosság szám szerint gyarapszok, vagyonilag azonban visz-
szafejlődik. 

Ezen állapotok folytán a jelenlegi gazdálkodási rendszer megváltoz-
tatásának szükségessége küszöbön van, mely legels ősorban kívánatossá 
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tenné a tagosítást. Nagyobb súlyt kellene fektetni az állattenyésztésre, 
mely részben a megélhetést könnyíti és gazdagítja a földet er őben és 
értékben. A mezőgazdasággal kapcsolatos ipar kezdeményezésével sokat 
késnünk nem szabad, mert különben a meglev ő  kisebb kenderipar is ha-
nyatlásnak fog indulni. Végül fejleszteni kellene a parasztgazdákban a 
szakértelmet oly formán, hogy meggy őződhessenek a közelben bizonyos 
mintagazdaságokban. a helyes s több oldalú kezeltség után annak ál-
dásos voltáról, mely el őnyt biztosít úgy a kisgazdáknak, mint a napszá-
mosnak egyaránt, s így erős hitem az, hogy rövid id ő  ;múlván meg fog 
szűnni minden munkáskérdés, miután azon munkásnak, ki élni és bol-
dogulni vakar, alkalom lesz adva nemcsak egynéhány hónap alatt évi 
szükségletét beszerezni, de módjában fog állani, ha több nem is, de 
tavasz megnyíltától a tél beálltáig családjának megélhetésér ől gondos-
kodni és nem lesz kénytelen a helybeli munkás az ország egyéb vfidé-
keim vagy idegen földön boldogulást keresni, honnan rendesen csak rom-
lott erkölccsel tér vissza. 

Ezek után vagyok kegyelmes Uramnak 

Mezőhegyesen, 1898. február 10-én 

Országos  Levéltár  Bp. 
ME 8062/1899 sz. 

A Bács-Bodrog vármegyei főispán részéről Dániel Ernő  kereskedelemügyi minisz-
ternek küldött kés őbbi, 1898. március 2-i jelentés (FMMTJ I. köt. 273-278. o.) kitér az 
egyes községek munka- és kenyérnélküli mez őgazdasági munkásainak számára is. Hofer 
Adolf 150 pár aratómunkás „rendelkezésre" állásával szemben a f őispán 150-200 munka-
és kenyérnélküli béregi családról ad számot a miniszternek. (A továbbiakban az ilyen csa-
ládokról szóló adatokat rövidítve közöljük.) 

Főispáni jelentés: 300-400 család. 
Kivéve természetesen azt a 60 családot, amely a f őispán jelentésében szerepel. 
A főispán jelentése — melynek anyagával Hofer Adolf zombori tartózkodása alatt 

megismerkedett, a bevezetőben elmondottak ugyanis erre vallanak — nem „állítólag", hanem 
tényszerűen 120 muka- és kenyérnélküli családról tesz jelentést. 

A Torontál megyei (elsősorban Szaján) községekb ől idetelepítettek mellé a szom-
szédos Moravica, Topolya stb. községekb ől is költöztek napszámosok, kisipari munkások. 
Mindenesetre az alig másfél évtizede (1883-ban) állami segítséggel idetelepítettek és földhöz 
juttatottak között nagyon hamar elszaporodtak a nincstelenek, akik közül íme még Ho-
fer Adolf szerint is 100 család közvetlen segélyre vár. 

A kishegyesi munkások — Hofer Adolf jelentésével ellentétben — közismertek vol-
tak szorgalmukról. A „könnyelm ű" jelzőt a szocialistákhoz való csatlakozásért kapták a 
miniszteri kiküldöttől. Itt ugyanis az elmúlt nyáron minden aratómunkás felmondta a rá-
juk nézve kedvezőtlen szerződést, s a robotot is megszüntették. (Földm űvelők Szaklapja, 1897. 
jún. 15. és júl. 9. sz.) A főispán jelentésében 60 ellátatlan családot említ. 

Főispáni jelentés: 120 család. 
Főispáni jelentés: 100 család. 
Főispáni jelentés: 30 család. 
Főispáni jelentés: 140 család. 
Főispáni jelentés: 80 család. 
Főispáni jelentés: 80 család. 
Hofer Adolf bizonyára arra a 60 családra gondol, melyet a f őispáni jelentés ebb ől 

a faluból szám szerint megemlít. 
Főispáni jelentés: 60 család. Hofer Adolf megállapítása, hogy Feketehegyen ,majd-

nem minden szegényembernek még hízósertése is volt ", különféle találgatásokra ad lehe-
tőséget. Ti. ha még sertése is volt, akkor mi mindene lehetett még? 

Hofer Adolf figyelmen kívül hagyja a f őispáni tájékoztatást, mely szerint ebben az 
időben Szenttamáson 200-300 család ellátatlan. 

16-17. Újfutakról nincs adat a f őispán jelentésében, de Begecsen 30-40 munkanélküli 
családról számot ad. 

Kivéve azt 70-100 ellátatlan családot, amelyr ől a főispáni jelentés szól. 
A miniszteri kiküldött itt is megfeledkezett a f őispáni által nyilvántartott 70-100 

kulpini és 100-120 sóvéi ellátatlan családról. 
Hofer Adolffal, a mez őhegyesi állami gazdaság intéz őjével, de még inkább mint mi-

niszteri küldöttel a korabeli szocialisták bizonyára vitatkoztak volna azon, hogy mi az 

legalázatosabb szolgája: 

Hofer Adolf s. k. 
ni. kir. gazd. intéző  
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„igazi” és mi az „álszocializmus", továbbá arról, hogy a munkások „szocialisztikus haj-
lamaikból kifolyólag E...] vonakodtak-[e] az aratásban részt venni", vagy valami más 
hajtotta őket erre. Arról is érdemes lett volna elvitatkozni a bizonyára jó szakemberrel, 
de — a jelentését elemezve — reakciós nézeteket kifejezésre juttató gazdatiszttel, hogy hol 
kezdődik a határ, amikor az ember éhezik. A jelentés alapján az olvasónak úgy t űnhet, 
mintha Hofer Adolf küldetése csupán abból állt volna, hogy megállapítsa: ha valahol még-
is baj van, annak a „szocialista izgatás" az oka, s hogy élelem dolgában a munkások 
mindenütt ki fognak tartani valahogy — az új termésig, amit viszont a f őispán tereprő l 
kapott, s bizonyára nem teljes adatok alapján készült jelentésében az említett sok száz 
családot illetően kétségbe von. Pedig ez így volt, mert a rossz terméshozam, a kiharcolt 
biztosítás ellenére csökkentette a kereseteket, azonkivül bizonyos számú mez őgazdasági 
munkás a sztrájktörők bevetése miatt aratórész, tehát kenyér nélkül maradt. 

Hofer Adolf a bácskai utazása alatt „érintett" többi község helyzetér ől nem számolt 
be a „Nagyméltóságú Miniszter Űr"-nak, pedig a felsorolt és „analizált" községek mellett 
súlyosabb helyzetben lévőkről is tájékoztathatta volna, hogy Martonoson 100-150, Kani-
zsán 200-250, Adán 200-250, Moholon és Petrovoszelón szintén 200-250, óbecsén 400-600, 
Bácsföldváron 150-200, Sztapáron 200-300, Szontán 100, Dautován 300-400, Zentán 500-100 
család volt a f őispán szerint is munka és kenyér nélkül, méghozzá számos községben 
azért, mert a helyi földbirtokosok, bosszúból, idegen munkásokkal végeztették el az ara-
tást. Ő  azonban a lakosság szegény munkás népének nyomorát „mesterkéltnek" mondja. 
Felmérésének általános eredménye: A helyzet kielégít ő  — ezt mondja mint miniszteri meg-
bízott. A gazdálkodás és általában a gazdaság különböz ő , eddig elhanyagolt ágazatait 
fejleszteni kell, amihez elengedhetetlen a korszer űbb technológiák alkalmazása, mindemel-
lett még az új munkahelyek, munkalehet őségek megteremtése is — ezt mondja a gazda-
sági szakember. Az elkészült jelentésnek egyedül az utóbbi megállapításai álltak összhang-
ban a helyzet követelményeivel. A miniszteri kiküldött a társadalmi viszonyok, az osztály-
harc lényegét nem ismeri, vagy túlságosan is „elkötelezett" az uralkodó osztályok kor-
mánya, a fennálló kizsákmányoló rendszer iránt s ezért viszonyul így jelentésében a 
munkásmozgalomhoz, a munkáskérdés megoldásához. 

(Folytatjuk) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 71. 

A könyv válságos állapotát éli. De miért lett volna épp a könyv kivétel 
ebben az óriási változásában a világnak? Ezer évig élt, minthogy a kína-
iak öt évszázaddal megeg őzték Gutenberget a sokszorosítás m űvészetében, 
ha primitív formában is, amikor pedig Európában még fáradhatatlanul 
rótták a betűket s festették az iniciálékat szent élet ű  barátok és alázatos 
apácák, isten dics őségére, a kódexekbe. Általuk lett az írás küls ő  megje-
lenésével is vonzó, gyakrantalán a tartalmánál is szebb és érdekesebb. 
Ahhoz viszont, hogy tömegcikk legyen a könyv, nemcsak papok és tudó-
sok rendelkezésére állva, de hogy az egyszer ű  olvasókhoz is eljusson, 
a nyomdagépnek kellett megjelennie, s a fejl ődésnek olyan folyamatán 
átmennie, hogy ma szinte korlátlan példányszámban onthatja magából 
hihetetlennek tűnő  rövid idő  alatt a könyvet. Ez, ami ma Amerikában 
bestseller lett, a nonbook, sok tekintetben tér el attóll, amit mi könyvnek 
nevezünk. Födele ugyan van a magát önérzetesen „nemkönyvnek" nevez ő  
szórakoztatási árucikknek, de tpapiros helyett m űanyag lapok vannak ben-
ne, amelyek kivehetők, lévelezőlapnak is használhatók anélkül, hogy a 
tartalomból hiányoznának. Mert nem összefügg ő  történetek tárháza ez 
a nonbook, viszont el őjegyzési naptár is van benne, divatos slágerek 
szövege és nagy emberek bölcs mondásai, számos idevonatkozó viccel 
mindjárt meg is kontrázva a válogatott aranyköpéseket. S az egész zsebre 
vágható, mert nem gyűrődik, nem szakad, úgyszólván örökös. És Ameri-
kában mindig szerették a praktikus dolgokat. A kiadókmindenesetre 
alkalmazkodnak a vev ő  igényéhez, mert olvasónak nem mondható az 
ilyen, s máris berendezkedtek a fogyasztói társadalom ezen a téren való 
kielégítéséhez. Vannak derűlátó irodalombarátok, akik részint átmeneti 
hóbortnak tekintik a nemkönyv megjelenését a könyvpiacon, másrészt 
nem látják komolyan veszélyeztetve a jó, olvasmányos regény jöv őjét. 
Különben is itt van már a kazetta-irodalom, amelynek termékei minden 
benzinkútnál kaphatók. Ez csak annyiban újdonság, hogy eddig muzsikát 
vettek hangszalagra, s a gépkocsi vezet ője válogathatott a klasszikus 
zene és a divatos sláger tömegében. Persze az utóbbi népszer űbb volt, 
mivel egy Bach-fúgát vagy Liszt-rapszódiát mégse lehet olyan zavartalanul 
élvezni száguldás közben, mint mondjuk a Topolyai tamburásokat, akik-
nek népszerű  lemezei, mint olvasom, már a tengerentúlra is eljutottak. 
A kiadók egyelőre fanyalogva válogatnak a klasszikus irodalomban. Meg-
várják az igazi könyvsikert, s csak aztán veszik szalagra. Merész túlzás 
azt hinni, hogy egyszer Tolsztoj Háború és békéje is sorra kerül. Vagy 
Dante Pokla. Különben ez a kazetta-irodalom is a könyv válságát bizo-
nyítja. Persze az egész csupán technikai kérdés. a szemet felváltja a fül. 
S ha valaki jobban élvezi a hallott, mint az olvasott szöveget, még id ő t 
is megtakaríthat vele, mert közben kocsit vezethet, vagy cip őt pucolhat, 
hiszen napjainkban a rádió sok munkahelyen is el űzi a dolgozó unalmát. 
A rádióregény is meghonosodott, hát akkor miért ne lehetne jöv ője az 
autóban a kazetta-irodalomnak? A játékfilm els ő  sikere annak idején . 

komoly színházi szakembereket ijesztett meg, hogy majd háttérbe szo-
rítja a színpadot. Az elgenkez ője történt, miközben á film óriási tömege-
ket vett fel a társadalom alsóbb rétegeib ől, amely feléje se nézett a 
színháznak, s amely az él ő  beszéddel megtartotta a maga helyét. Ahogy 
a dzsessz sem ártott a komoly zenének. Ellenkez őleg: soha annyi élvez ője 
a muzsikának nem volt, mint ma. A nonbook persze másvalami. Egy nagy 
nép gyermekkorát idézi. Se csökkenteni, se szaporítani nem fogja áz olvasók 
számát. S megmarad a fogyasztó társadalom határai között. 
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Londonban megint elterjedt a szellemidézés ragálya. Már nemcsak 
magánházakban, klubokban is rendeznek spiritiszta szeánszokat, amit a 
lapok egy újabb világháborútól való félelemmel magyaráznak. Mit tehet-
nek itt a szellemek? — kérdezheti az ember a körön kívül. Megakadá-
lyozni egy újabb kataklizmát a túlvilági hatalmak se tudnak, akik közé a 
szegény szellemeket oda se lehet számítani. Csak hát az angolok mindig is 
kacérkodtak a szellemekkel. A régi angol regényekben ugyanis minden . 

valamirevaló öreg kastélynak megvolt a maga rendes házi szelleme, s ő t 
később már egyszerűbb otthonokban is megjelentek, hívás nélkül, a 
kísértetek. De Foe például sokat adott arra, hogy történeteit igaznak 
higgye az olvasó, s egy írásában ezt még nyomatékosan hangsúlyozta is: 
„Igaz beszámoló bizonyos Mr. Veal megjelenéséről 1705. szeptember nyol-
cadikán." Ez a túlvilági hölgy nem volt olyan barátságtalan és komor, 
mint elődei az irodalomban, akik dúltak-fúltak, ajtókat csapkodtak az 
említett kastélyokban, nem. Ez praktikus tanácsokat adott .a barátn őjének, 
hogy mit vegyen, ha a városba .megy. A kísértet gyakori megjelenését De 
Foe a legapróbb részletekig pontosan leírta, hogy egy pillanatig se hagyja 
kételkedni az olvasót. Mint aki tudja, hogy nem az igazságon múlik, 
elhiszi-e, amit ír, hanem kizárólag az író tehetségét ől függ.. Később 
ezeknek a szellemeknek nem kellett a halálból visszatérniük, mert élet 
és haQál határvonalán nagyobb hatást tudtak kelteni, mint az igazi kí-
sértetek. Edgar Poe Ligeája például összehasonlíthatatlanul borzalmasabb, 
mint a régi regények kísértetei, akiket már nem is vett senki komolyan. 
Poe azonban amerikai volt, s a realitások hazájában kísértetekben nem 
hitt volna senki. S különben is súlyos alkoholista lévén úgy is halt meg, 
hogy egy téli éjszakán megfagyott az árok partján. A mámor látomásaiból 
teremtette alakjait, akik ijeszt őbbek voltak azoknál, akik egyenesen a túl-
világból jöttek. Hatása olyan lenyűgöző  volt, hogy a kontinensen új 
irány született, a mámort még fokozva, hasissal, ópiummal és egyéb 
mérgekkel felidézve a látomásokat, s így a párizsi Hotel Pimodanban 
megszülethetett a l'art pour l'art. Théophile Gautier valóságos kiált-
ványba foglalta e látomásos művészet szabályait, úgyhogy a modern iro-
dalom annak idején mindenütt híveket talált hozzá. Nálunk szegény Csáth 
Gézát, aki még hihetőbbé tudta tenni ópiummámorában a .kényszerképzet 
művészetét. Mégis mintha ő  lett volna az utolsó varázslója ennek a 
titokzatos produkciónak. Mert már Poe után egy olyan korszak követke-
zett irodalomban és művészetben egyaránt, amikor elégnek találták má-
mor és látomás nélkül felidézni a képtelenséget. Ez volt a polgárhökken-
tés időszaka, s még el se múlt máig, amikor pedig polgárok már állítólag 
nincsenek. Az igazi szellemidézésnek a magyar irodalomban volt szomorú 
példája. A mindig egészséges, vaskos realizmus elpusztíthatatlannak tet-
sző  légkörében élt szegény Móricz Zigmond lett az áldozata élete utolsó 
évében. Akkor sokat betegeskedett, anyagi gondokkal küzdött, mert az 
Est-lapok, amelyekbe évtizedekig rendszeresen írt, nem tartott többé igényt 
munkáira, s így egy véletlen• találkozás a spiritiszták közé csábította. 
Fölényesen és mosolyogva jelent meg közöttük, a térdén elmaradhatatlan . 

noteszében jegyezgetve, abban a szánalmasan szegény környezetben, ami-
kor már annyi magyar halottja is volt a második ,világháborúnak, s ahol 
a pusztulás hangulatában még a túlvilágról jött csodáknak is hitelt tud-
tak adni. Az író lapjában, a Kelet Népében rendszeresen közölte, amit 
szellemidézés dolgában az óbudai lakásban megfigyelt. Még mindig hitet-
lenül, a gúnyolódást se mellőzve, hogy aztán az egyik folytatást azzal 
fejezze be: most következnek a csodák. De a beígért csodákkal adós ma-
radt Móricz Zsigmond. Sorsa nem engedte meg neki, hogy a valóság 
nyers és igaz világából, amelyben mindig élt, átlépjen a feltételezett 
túlvilág csodáiba. Mert még miel őtt ezekről a csodákról beszámolhatott 
volna, Budapest els ő  bombatámadásos éjszakáján meghalt. 

Szlovénia a világban és a világ Szlovéniában. Ezt jelenti a m űfordí-
tás nemrég megjelent szlovén lexikona. Sajnos, nem láttam, csak olvastam, 
hogy megjelent, s így azt se tudom, hogy a huszonhat nyelven napvilágot 
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látott szlovén irodalmi művek között ott vagyok-e én is .a magyarral? 
Nem mintha nagyon hiányolnám, ha esetleg kifelejtettek volna. Volt id ő , 
amikor szakmányban kellett fordítanom szerbhorvát m űveken kívül szlo-
vén és macedón szerzőket is. Utóbbiakat már másodkézb ől, gyakran köz-
vetlenül a szerb fordítás megjelenése után, mint a macedón SzQavko 
Janevszki háborús regényét. És ezekb ől a sötét és gyászos háborús tör-
ténetekből volt a legtöbb. A hatvanas évek elejéig tartott a közeli emlé-
kek áradata versben, novellában s terjedelmes regényekben. Nem mindig 
az írás kiérlelt művészetében. Mintha nem is ez lett volna a legfontosabb, 
hanem a dokumentum, a faktográfia, amiben a tartalom el őbbre való 
szempont, mint a színvonal. De hát a délszláv közéletre sokáig minden 
embertelenül barbár súlyával nehezedett a közvetlen háborús emlék. 
Mindenkinek volt mondanivalója róla, mivel ez a háború nem kímélt meg 
senkit ebben az országban, legföljebb a borzalmak nagyságrendjében vol-
tak különbségek. Mi magyarok, akik fölött jóval kisebb viharokkal zúgott 
el a történelemnek ez a kataklizmája, nem zárkózhattunk el a kollektív 
visszaemllékezésnek ett ől a halált idéző  hangulatától a győztes és szabad 
országban. Tudnunk kellett róla, legalább e visszaemlékezésekhez f űzött 
részvétünkkel közelebb kerülni a velünk együtt él ő  népekhez. Mindenek-
előtt a legtöbbet szenvedett szerbekhez. Talán azért fordultunk nagyobb 
érdeklődéssel a szerb irodalom felé. Érdeklődésünk a horvátoknál Krle-
žanál, a szlovéneknél Cankarnál alig ment tovább. Krleža viszont sokáig 
hallgatott a háború után, Cankar legszebb m űve, Jernej szolgaságáról 
korábban meg is jelent magyarul, Pável Ágoston fordításában, akir ől már 
azért :  se szabad most megfdledkeznünk, mert az idén ünnepelték születé-
sének századik évfordulóját, s aki leghívebb magyar tolmácsolója volt a 
szlovén irodalomnak. Ő  hívta fel a figyelmet Prežihov Vorancra, a Kalan-
gya utolsó szábába fordított részhetével annak a nagy elbeszélésnek, 
amelyet majd én ültetek át húsz évvel kés őbb teljes egészében magyarra, 
még egy kötetnyi novellával meg is toldva. És egy b űbájos kis könyvét, a 
Gyöngyvirágokat is lefordítva, amelyben a 'gyerekkorára emlékezik vissza 
Voranc, s a regényét, amely nem ér fel páratlanul er ős, naturalista szí-
nekkel átitatott novelláinak a színvonalához. De így együtt mégis mintha 
egész fordítói munkásságomnak ez lenne :a legszebb, legeredetibb fejezete. 
Nem közvetlenül szlovénb ől fordítottam, a szerbhorvát szöveget azonban 
az eredetivel szoros párhuzamba vonva. Nem tudom, eljutott -e a hatá-
ron túlra, vagy itt küldték zúzdába, ami a különben se nagy példány-
számból fennmaradt. Egy korábbi szlovén bibliográfiában ott láttam mind 
a három fordításomat, pontos bibliográfiai adatokkal, nevem nélkül a 
Gyöngyvirágokat is, ami akkori kiadói gyakoxllatunkban sajnos nem rit-
kán fordult el ő . Branimir Čosić  regényének fordítójaként például a ma-
gamé helyett egy másik nevet feltüntetve, amellyel aztán átragasztva hoz-
ták forgalomba a könyvet. Még Tav čar regényét, a Viszokói krónikát 
fordítottam a szlovén irodalomból, már nem olyan kedvvel, mint Voran-
cét, de nem mindig én választottam a fordítandó anyagot. Mindezt csak 
mellesleg mondom a szlovén műfordítási lexikon megjelenése alkalmából, 
hiszen mégiscsak erre kell felfigyelni, s hogy a huszonhat európai nyelv 
között ott van-e a magyar is, abban talán nem is kellett kétélkednünk, 
ismerve a szlovén alaposságot, amely minden más téren felfedezhet ő , 
nemcsak az irodalomban. 

* 

A harminc év előtt kitört spanyol polgárháború helyet kapott a 
világirodalomban. Amerikát is beleértve, mert nem kevésbé érintette az a 
morális felelősség és bűnös manipuláció, amely egy nép szabadságának 
letörését tette lehet ővé. Persze, nem azzal kezd ődött, hogy a hadsereg 
fellázadt a köztársasági kormány ellen. Ez már a következménye volt 
XIII. Alfonz marokkói rablóhadjáratának, amikor a hadsereget a nép fölé 
emelte, amely példátlan nyomorában lázadásokban tört ki, de azokat a 
földbirtokos osztály és a f őpapság védelmében a katonaság mindig vérbe 
fojtotta. Az ellenségeskedés azonban nem sz űnt meg. 1934-ben Ausztriában 
a szocialisták általános sztrájkot szerveztek,amelyet ismételt felkelés kö- 
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vetett. De a gyarmati háborúban véres kegyetlenséghez szokott katonaság 
olyan kéjjel fojtotta el, hogy az akkor még alig ismert Franco csapata 
élén a lázadók levágott fejével állt a fényképez őgépek elé. S az ezt követ ő  
megtorlás, amikor ítélet nélkül tömegeket végeztek ki, már nemcsak a 
szegényparasztok és a védtelen munkásosztály végs ő  elkeseredését vál-
totta ki, hanem a mérsékelt polgárságot is szembefordította a 'rendszer-
rel. Így kerülhetett sor arra, hogy 1936-ban a Frente Popular, a balolda-
liak népfrontja győzött a választásókon, de a hadsereget, pontosabban a 
tisztikart nem sikerült megnyernie. A korlátlan hatalomnak ezek az ingyen-
élői Marokkó után saját népüket kezdték gyilkolni egy olyan korban, 
amelyben a totállis er őszak került hatalomra. 

Ekkor szólalt meg, harckocsik és bombázó repül őgépek pokoli zajá-
ban Európa lelkiismerete. S míg a fasiszta Németország és Itália nyílt 
katonai támogatásban részesítette Franco falangistáit, amit a nyugati ha-
talmak ölbe tett kézzel néztek, egyre nagyobb tömegek jelentkeztek 
Európa minden részéb ől, hogy a köztársaságiak megsegítésére siessenek. 
Megalakultak a nemzetközi brigádok, s úgyszólván puszta kézzel száll-
tak szembe a kormánycsapatokkal. 

Ezt örökítette meg az irodalom. Mert a többit, hogy mi történt, 
tudjuk. A költők azonban kezdett ől fogva ott voltak a harcokban, s ki ele-
sett, mint Federico García Lorca, ki Franco börtönében halt meg, mint 
Miguel Hernández, illetve önkéntes szám űzetésbe vonult, Juan Ramón 
Jiménez példáját követve, mint Antonio Machado is. A költ ők sorsa azon-
ban talán mindig és mindenütt a világon az önfeláldozás volt a forradall-
mákban és szabadságharcokban. Pet őfi ennek biztos tudatában írta, hogy 
ott esik el majd a harc mezején. Csák abban tévedett, hogy a holttestén 
át fújó paripák az ő  győzelmével száguldanak 'majd a kivívott diadalra. 
Ivan Goran Kovač ić, a Tömegsír költője azzal különbözött t őle, hogy 
előre látta a halálát, tudatosan áldozta fel magát népe szabadságáért. Lorca 
alig egy hónappal a polgárháború kitörése után esett el. S bár fiatalon, 
jóval a háború előtt népe élére állt, s szakadatlanul járta a vidéket, a harcok 
idején nem 'ért rá saját halálával tör ődni. Az ő  költői hangja a békéb ő l 
szól felénk angyali szelídséggel szerelemről, hazai tájrákról 'korának meg-
felelő  szürrealista hangon ekképpen: „Zöldell ő  reggelen szerettem volna 
lenni szív, szerettem volna lenni szív. És öreg estelen. szerettem volna 
lenni csalogány, szerettem volna lenni csalogány ..." 

Róla és a spanyol nép harcáról annál több költ ő  emlékezett meg. A 
spanyolok valamennyien elsiratták, míg Európában még az olyan apoli-
tikusnak hitt költő  is, amilyen Tristan Tzara volt, kötelességének érezte 
szolidaritását kifejezni Lorca hazájával: 

vörös a föld ebben az országban de a férfiak 
abból a vasból vannak verve 
amit a szél válogat ki az avarból 
szárnyakhoz pecsétel ődtem 
futja az utcát kurta múltjuk 
halál sivít a repedéseken 

És nemcsak versek őrzik az irodalomban a spanyol polgárháború em-
lékét, prózai művek egész sora is természetesen, köztük Hemingway h ő s-
költeménynek beillő  regénye,. az Akiért a harang szól. Így a politikusóknál 
és történészeknél is hívebben vállaltak a költ ők együttérzést a szabadsá-
gért küzdő  spanyol néppel. 

Nemrég olvastam egy nagyon szép novellát. De ha valaki megkér-
dezné, miről szólt, nem tudnék mit felelni. Két rém kedves suhancra 
emlékszem belőle, az egyik muzsikus akart lenni, de csak egy bárzenekarig 
jutott el, a másik festőnek készült, s nem Fis tudom, mi lett bel őle, hi-
szen az író sem árult el többet róluk. Éppen csak elkezdett beszélni 
elvágyódásukról, de annyi rajongással és Oly lelkesen egy-egy részletnél 
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elidőzve, inkább csak hangulatot kifejezve 'anélkül, hogy valami történt 
volna a két fiúval azonkívül, hogy kitörni szerettek volna valahova a 
nagyvilágba, s ez volt az egész. 

Gautier-re kellett gondolnom, s niég inkább Oscar Wilde-ra, aki az 
önmagáért való szépséget fontosabbnak tartotta a mesénél, s ha mégis 
mesélt, akkor se a téma volt a fontos, hanem a hang, a játék, a szavak 
muzsikája, amelyet meghökkent ő  paradoxonok szakítottak meg, a szöveg-
től gyakran függetlenül, mintha az elragadtatásnak ez az áradása, a sza-
vaknak ez a mindent ől független bels ő  ragyogása adott volna színt, 
hangulatot, sőt értelmet is az írásnak. 

Ez volt a századvég s a dekadencia kora, utána már el se lehetett 
képzelni, hogy az eseménytelen, csupán a szépség kultuszának hódoló 
írott szó valahol is érdekl ődést tudjon kelteni.Alig húsz évvel azután, 
hogy a sápadt, lófej ű  költőt, Oscar Wilde-ot, aki oly kitartóan tudta fel-
ingerelni a merev és pr űd angol közönséget, zöld frakkjában. negyvennégy 
évesen eltemették, s még .sokáig a nevét se volt szabad kiejteni, Majakovsz-
kij az októberi forradalom hatására felébredt az „új szépség" álmá-
ból, amelybe pedig mintha afféle orosz Pimodán ringatta volna, s har-
sány hangon Elkiáltotta hadparancsát a m űvészetek seregéhez: „Elég! 
Egy szót se rája, köpjetek a halk rímek szépségére, az áriákra, a rózsafák-
ra meg a művészet arzenálja sok porlepte kellékére és kacatára." S a 
másik oldalon ott voltak a szürrealisták s az akmaisták sz űkebbre fo-
gott társadalmi programmal, de a költ ői szónak "minden addiginál na-
gyobb horderejével, csak a korábbi díszít ő  igyekezet tűnt el az ő  gya-
korlatukban is,mintha háborúk és forradalmak korában hitelét vesztet-
te volna az önmagáért való szépség. 

De most úgy látszik, újra itt van. Nemcsak vidéki peremirodalmak-
ban oly pompásan megjelenve, hogy az ember hamarjában nem is tudja, 
hol van, de a világirodalomban mind nagyóbb és nagyobb 'helyet elfoglal-
va. Mi történt? — néz körül révetegen az olvasó. 'Talán a régi korok 
példájára a költészet megint helyet követel magának a hétköznapi pró-
zában? Minden művészetb ől felhasználva valamit, a fest őktől a színeket, 
egy Gauguintől a barnákat és zöldeket, ahogy a banánbokrokon átsüt ő  nap 
elterül a tahiti lányok olajfényes b őrén, s egy ,új Vivaldi muzsikájában 
hol ujjongva, hol mélabusan zengeni kezdenek az évszakok, úgyhogy 
már nem a dallamra kell odafigyelnie az embernek, hanem valamilyen 
szabaddá lett muzsikára, ahogy egymás kezéb ől veszik ki a hegedűt itt 
is meg ott is ebben a neobarokk prózában az elbeszél ők, s az esemény-
telenségre már oda se néz az olvasó a mi elvadult korunkban, amikor 
egetverő  események tartják félelemben 'az egész világot. Mert itt 'már 
nem költészet és művészet dekadenciája tért vissza, hanem a történele-
mé, amely koronként gúzsba tudja kötni önmagát, mintha minden cse-
lekvését a halál követné. 

Túl messze ragadott volna magával a szépprózának ez az újbóli meg-
jelenése? Utánozni próbálnám én is részegen a hangját, ahogy egyéb-
ként ezek mindig is utánozták egymást, mintha a szépség közkincs volna, s 
ha történeti alapja nincs is, akkor is szabadon nyúlhatna ki-ki hangulatért, 
színekért, ritmusért a rajongásnak ebben az ,önkívületében, mert amit el-
vesz, úgyis új lesz megint a maga varázslatában, ahogy Oscar Wilde se 
röstellt átvenni a nagyon is 'közismert szomszédba, mintha a szavaik 
mágiájára joga volna, ha bánni tud velük az ember. Mint ahogy Sha-
kespeare keze alatt Új formát tudott kapni minden ismert régi téma, 
hiszen újat mondani talán nem is lehet már, viszont az örök szépséget 
tiszteletben tartani, s őt újjákölteni a legszebb vállalkozások közé tartozik. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

CSORD Á S MIHALY 

KOPECZKY, KARINTHY ÉS ÖRKÉNY 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÁROM BEMUTATÓJÁRÓL 

Egy a jelenkori irodalom iránt fennállása óta tájékozódó, els ő  nekifu-
tásból magát a hazai színjátszás élvonaláb:a felküzd ő  és az előtte Strind-
berget játszó pesti színházat is lepipáló társulat repertoárján nem vélet-
lenül szerepel egymás után. a humor és a groteszk három neves mes-
tere: Kopeczky László, Karinthy Frigyes és Örkény István. 

A Karinthy-adaptáció műsorra tűzését a legnevesebb magyar hu-
morista születésének a centenáriuma tette els ősorban indokolttá, de 
maga a  feladat is rendkívül vonzó lehetett: kabarét készíteni az Igy 
írtok ti remek darabjaiból, vérbeli szórakoztató m űsort, amelyben tán-
colnak és énekelnek az arra termett fiatal színészek, élükön a kiváló 
képességű  Boros Tápai Kornéliával. 

Az Újvidéki Színház ugyanis mind erőteljesebben és tervszer űbben 
törekszik közönségével való kapcsolatának az ápolására és fejlesztésére, 
s ezt legeredményesebben nyilvánvalóan a szórakoztató darabok és más 
kontaktműsorok révén teheti. 

A legismertebb vajdasági magyar humorista, Kopeczky László tol-
lából most azonban nem vígjáték született, hanem az egyik legszebb 
magyar népballada színpadi változata, amelyben Kopeczky a nyelv zsong-
lőreként mutatkozik meg. A humoristát, a szellemes mondatok mesterét 
azonban itt sem tagadhatja meg magában. 

JÁTÉK A PRIZMÁKKAL 

Kopeczky László vállalkozása a poének emberének frappáns ötle-
tére épül: drámává írni át a Kádár Kata című  magyar népballadát, vagy 
helyesebben: egy sorsot sokoldalúan bemutató tragédiát alkotni a köl-
temény témájára. A kivitelezés aztán már a drámai költ őt hívta el ő  
eddigi rejtekhelyéről, .a tiszta szavú poétát, aki nemcsak a nyelvnek 
gazdag birtokosa, hanem a magyar folklór értékeinek is. Mert bánmeny-
nyire is színpadban gondolkozott a szerz ő , amikor a maga külön Kádár 
Katájának a sorait rótta, .a népi észjárás törvényeit kellett szem el ő tt. 
tartania. Ezek pedig nagyon szigorú törvények, és nem t űrnek meg 
semmiféle szakadár elmélkedést. 

Egy a népköltészet szellemét megidézni tudó rendez ő  hiányoltatott 
hát a dráma színpadra viteléhez. Ez pedig ki lehetett volna más, mint 
a kavillói származású színész, Soltis Lajos, aki ayerimekkorában megta-
nult a nép eszével gondolkozni, s akit kiváló gimnáziumitanára, a 
folklorista Tóth Ferenc egykoron Bácstopolyán megtanított a népkölté-
szet szeretetére és értékeinek felismerésére. Minden együtt volt hát 
nála e ,különös és vonzó művészi feladat megoldásához. 

Soltis azonban nem afféle népi játékot rendezet a drámává lénye-
gített népballadából, hanem — Lackó Illés remek koreográfiája és Her-
nyák György kiváló zenéje révén — egy három egységre tagolódó mo-
derndarabot, amelyben a folklór úgy jelenik meg, mint egy jellegzetes 
világ életformája, s egyben mint öntörvény ű  egzotikum, a maga sok- 
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sok sajátosságával. Kádár Kata életének az eseményei között igyekszik 
szelektálni: a történetb ől csak azt viszi színpadra, amit a m ű  mondan-
dójának viszonylatában' fontosnak lát megjeleníteni, és elhanyagolja a 
ballada olyan láncszemeit, amelyeket Úgyis ismerünk, de amelyek ennek 
az előadásnak a keretei között nem lépnek túl önmagukon. 

Kopeczky és Soltis is szívesen játszik el egy-egy er ősen nagyító és 
kicsinyítő  prizmával. Keresik a lejátszódó tragédia lelki okait és követ-
kezményeit. őket nemcsak az izgatja, hogy mi zajlik le Kádár Kata 
vagy az őt szerető  Gyulai Márton lelkében, hanem: az is, hogy miért 
lesz öngyilkos idősb Gyulai, a büszke nábob, és hogyan viseli el saját 
ármánykodásának következményeit Gyulainé. Mindketten tisztelettel vi-
szonyulnak a népballadához, ám az mindkett őjüket a mese továbbmon-
dására készteti. 

Annamária Mihajlović  mozgatható színpadát Soltis Lajos három 
variációban állítja fel: a félkör alakú rácsszerkezetet ötletesen el őször 
függőlegesen, később a domború oldalával felfelé, majd végül homorú 
fekhelyként használja. A 'háttérben is mozgatja a fehér falakat. ame-
lyekre ábrákat vetít, valamint a fiú és lány eggyé fonódó alakját, egy-
másba kulcsolódó kezét. 

A színészek szavait Hernyák György népi hangszereken el őadott 
zenéje és az eljátszott, elénekelt népdalok kísérik, er ősítve hatásukat. 

A szerepformálások közül mindenekelőtt a Gyulairnét alakító Rö-
vid Eleonórát kell kiemelnünk, aki tudott a lázálmaiba részegülő  asszony 
agyával gondolkozni, érzékeivel érezni, örömével ujjongani és fájdalmá-
val gyötrődni.... Leginkább a mozdulataira és a mimikájára támasz-
kodott a kifejezésben, s lévén ezeknek minden pllanatban ura, bátran 
kockáztathatott meg egy-egy bravúros megoldást is. 

Banka Gabriella Kádár Katája valamennyivel halványabb, de • hatá-
rozott vonásokkal megrajzolt figura. Abban különbözik Gyulainétól, hogy 
alakját nagy lírai lágysággal teremtette meg Kopeczky László és sze-
mélyesítette meg a színésznő , tehát ekként sokkal elvontabb-légiesebb 
a Gyulainé alakjánál. 

Kákonyi Tibor Gyulai Mártonja ugyancsak félig evilági h ős, aki 
öngyilkos kedvese után a halálba megy. A pantomim eszközeivel alakí-
totta ki arcélét a fiatal színész. 

Szilágyi Nándor öreg jobbágya már egészében túlvilági személy, 
aki halálba hívja a többieket; aki megjelenésével els ő  pillanattól az el-
múlásra utal. Szilágyinak ebben a nagyon hálás szerepben sikerül tu-
dása legjavát nyújtania. 

Jó vagy közepes alakítást nyújt a többi színész is: László Sándor, 
Banka Lívia, Soltis Lajos, Bicskei Elizab'etta és Hernyák György. Kö-
zülük hosszabb jelenetet László Sándornak adott a rendez ő , amely szinte 
külön egységet képez .az el őadásban, afféle elszigetelődő  egyfelvonásost. 

A Kádár Kata előadása hát színjátszásunk kellemes meglepetése, 
amellyel az Újvidéki Színház méltán képviselte magát a Vajdasági Hi-
vatásos Színházak 37. Találkozóján, Újvidéken. Mind el őkészítő inek, mind. 
közönségének esztétikai gyönyörűséget okoz. 

AHOL MINDENKI RÉSZEG 

Karinthy Frigyes maga nevezte irodalmi karikatúrának a m űfajt, 
amelyet az Igy írtok ti című  kötetének írásaiban megteremtett. 

Ki az őrült a csárdában? — ezt a címet adta Kaposy Miklós a 
frappáns összeállításnak. A külonféle apró történeteket tulajdonképpen 
egyetlen mese szálaival fűzte. egybe: az elmegyógyintézet lakói kabaré-
val gyógyítják ,magukat., Az elválasztó vonalat persze sem Karinthy, sem 
Kaposy, sem Vajda Tibor rendező  nem húzza meg a normális és az ab-
normális viselkedés között, sőt lerombolja a meglevő  határfalakat 1s. 
Ennyi sejtelmességre és filozófiára különben is szüksége van a ,Ka-
rinthy-fele szatírának. 
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Senki sem válaszolt hát Kaposy Miklós kérdésére. Nem tudjuk, 
nem tudhatjuk meg, hogy tulajdonképpen ki az őrült a csárdában, és 
ki az .épelméj ű ; a csárdában különben is mindenki részeg: az abnor-
málisak és a normálisak is. Ám nem is érdekli a válasz a közönséget, 
hiszen tudja, hogy költő i kérdést tettek fel neki. 

Karinthy em'berszemlélete azonban már inkább felkelti mind a 
rendező, mind a színészek érdeklődését — izgalmas feladat furcsa fi-
gurákat életre kelteni, kivetíteni a n ők és férfiak legmélyebb bens őjé-
ben dúló érzéseket. Mert ez a jellegzetes humor nem a küls ő  világ ese-
ményeinek ábrázolásából, hanem az ellentétes elő jelű  vágyak, ábrándok, 
óhajok görbe tükörbe állításából fakad. 

Mint írásai nagy részében, Karinthy ezekben a miniat űrjeiben is a 
férfiúi álmok nagyszerű  tárgyára, a nőre függeszti tekintetét: nézi, 
mennyire könnyedén tipeg át az életen, zűrzavart okozva maga körül, 
miközben valamennyien rendkívül fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk 
nem létező  erényeivel. Hiszen — mondja az író — az asszony egész er-
k•ölcsiségét a hangulatai, a közérzete határozza meg. Persze, ő  maga 
az emberismeretét gyakran a fantáziájával pótolja. 

Kaposy Miklós válogatása a kabaré követelményeihez igazodva mu-
tatja meg a szerz ő  szikrázó elmésségét, félelmetes logikáját. Ám hogy túl 
tömény ne legyen ez a humor, Vajda Tibor jócskán megspékeli tánccal, 
énekkel... Igy aztán oldottá és élvezhet ővé válik. 

Csodálhattuk az érett színészn őként elénk lép ő  Boros Tápai Kor-
néha kiforrott alakítását, Kardos Ibolya itt-ott kevés csiszolásra szo-
ruló, de alapjában lendületes játékát, Ferenczi Jen ő  és Fischer Károly 
magabiztos szerepformálását, valamint a többiek (Balázs Piri Zoltán, 
Sinkó István, Törteli László és Rusz Milán f. h.) kiváló teljesítményét. 

Az előadás gárdáját jól készítette fel Vajda Tibor rendez ő  és Lackó 
Illés koreográfus a különös feladatra: úgy nevettetni; a közönséget, hogy 
alig komédiáznak. A nyolc színész közül senki sem dobott több lapáttal 
a lobogó tűzre, mint amennyit kértek t őle. Sőt: egy-egy jelenetben a kel-
leténél is visszafogottabban játszottak, ügyelve a szerz ő  gondolati tartal-. 
maktól súlyos mondatainak érvényesítésére. Talán emiatt, talán az új-
bóli és újbóli erőgyűjtés végett olykor le-lecsökkentették a játék tempó-
ját; máskor viszont — főként a pörgő  ritmusú táncos részekben — 
igencsak felfokozták, olyannyira, hogy ereinkben is gyorsabban kezdett 
csörgedezni a vér. 

Túloznánk, ha azt állítanánk, hogy hibátlanok és letisztultak az 
előadás „képtelen képei". Igenis sok apró hiba, fogyatékosság fedezhet ő  
fel bennük. Ám ha egészében nézzük a produkciót, és szem el őtt tartjuk, 
hogy benne egészen fiatál színészek vállalták magukra a munka orosz-
lánrészét, akkor szépnek láthatjuk a kabaré jöv őjét nálunk. 

Annamária Mihajlović  díszletei és jelmezei a harmincas évek világát 
idézték meg szuggesztív er ővel, inkább a kor divatjának, mint Karinthy 
stílusának a szellemében. De így is hozzájárultaik az író különös vilá-
gának a színpadra varázsolásához, csakúgy, mint a Hercenberger Aleksan-
dar tolmácsolásában hallott zeneszámok. Egy jól átgondolt és el őkészített 
előadásnak voltak a fontos tartozékai. 

„STÍLUSOM A »GROTESZK«" 

Miként az újvidéki Szerb Nemzeti Színház Szent György megölé a 
sárkányt című  előadása, akként az Újvidéki Színház Tóték című  produk-
ciója is a jelenlegi vajdasági színművészet antologikus darabja, e társu-
lat egyik csúcsteljesítménye. 

Székely Gábor budapesti vendégrendez ő  Örkény-tolmácsolása míves 
munka, amely érdekes 'módon mégsem az Örkénynél annyira fontos 
részletek kimunkáltságával hat, hanem sokkal inkább a remekbe sza-
bott színészi alakítások csillogásával. 
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A mostani újvidéki előadás lényegében nem más, mint egyfel ől az 
író, másfelől Soltis Lajos, Fejes György és Korica Miklós kivételes ér-
tékű  alkotása, amelynek létrejöttében szerz ő  és színészek között csak 
a közvetít ő  szerepét játszotta a nagy-nagy szervez ői és technikai munkát 
végző  Székely Gábor, akinek a keze nyomán úgy illeszkednek egymáshoz 
a darab mozaikkockái, mint amelyeket a legprecízebb csiszoló géppel 
formáltak meg. Ám ezeket a kockákat már nem színezte-árnyalta .rendez ő i 
ecsetjével. annyira, amennyire esetleg tágabb id őhatárok között .megte-
hette volna. Az apró részletek :finomítására, bennük egyes stílussajátos-
ságok kidolgozására — ami még jobbá tehette volna a produkciót — 
így nem került sor a bemutatóig. 

Székely Gábor rendezése mégis a groteszk lélektani dráma kivéte-
les élményét nyújtja. „Stílusom a »groteszk«". Van benne egy kevés Ionesco 
(ami az abszurdot és a gondolat els őbbségét illeti), egy kevéske Girau-
doux (a költő iség szempontjából), és egy kevéske Kafka (a • tragikum 
révén). Ők az én »rokonaim«. A groteszk a :tragikomédia szinonimájáként 
fogható fel, egyfajta módja ez a világ érzékelésének és leírásának, és 
egyaránt lehet cinikus, vidám vagy tragikus" — vallja önnön stílusáról. 
Örkény István a színlapon idézett soraiban. Ezt az ars poeticát ját-
szatta el az újvidéki színészekkel Székely. 

Ami ugyancsak szemébe tűnik a darab nézőjének: ez a lélektani 
dráma szinte kettétörik az els ő  felvonást követ ő  szünettel. Mást látunk 
ugyanis az els ő  felvonásban és mást a másodikban. 

A játék igen hatásos képpel veszi kezdetét, és tempóját jól őrzi a 
záróképig: megtudjuk, hogy az idilli boldogságban él ő  Tót család máso-
dik gyermeke, a fronton küzd ő  katonafiú, meghalt. Nem a dráma, de 
az előadás akár be is fejezhet ő  itt: annyira kerek és teljes. Ami ezután 
következik, az már ráadás: a katonafiú tisztje, aki pihen őjét .tölti a Tót 
családnál, úgy terrorizálja apát, anyát és leányukat, hogy csak a postás 
és a közönség tudja: minden hiábavaló már. A színen azonban groteszk 
komédiát látunk. És tudomásul vesszük: a soha ki nem kézbesített gyász-
táviratot követő  leltárlap öt-hat tárgya (néhány szál cigaretta stb.) az, 
ami Tóték fia után egyáltalán megmaradt. 

A darab úgy kezdődik, mint az árnyalatokra ügyel ő  modern lélek-
tani dráma, és úgy folytatódik a második felvonásban, mint groteszk 
komédia, holott a tragédia árnyéka tulajdonképpen a befejez ő  jelene-
tekre már rávetülhetne. Ez a logikátlansága csorbítja egyedül értékét. 

A színészek sem egy egységes elképzelés szellemében játszanak. Az 
Örkény-féle abszurdot egyedül Fejes György, a postás megszemélyesít ője 
adja vissza maradéktalanul. Az általa megformált h ős, az elmegyógyinté-
zetből hazatérő  levélhordó, húz ujjat egyedül a sorssal: azt a levelet és 
táviratot kézbesíti csak ki, amelyet arra érdemesnek tart. Akit szeret, 
annak csak a jó híreket viszi, akit nem szeret, annak csak a rosszakat. 
A Tót családot is így kíméli meg fiuk tragédiájának a tudomásulvételé-
től. Ezért „zsarolhatja" őket büntetlenül az őrnagy, akitől gyermekük 
sorsának jobbra fordúlását remélik. 

A világ sok-sok Tóték-produkciója hát egy értékes darabbal szapo-
rodott meg. Olyan alkotással, amelyben három kiváló színészünk kapott 
igazi alkalmat a kiteljesedésre. 

Soltis Lajos Tótja robusztus ösztönember, aki az évek során hozzá-
szokott aa nyugalmas, kényelmes élethez, és aki a maga módján megte-
remtette családja boldogságát. Soltis igen szemléletesen érzékelteti ennek 
az ösztönlénynek a tudatra ébredését, felocsúdását. A számára testhez-
álló szerepben pillanatról pillanatra váltja lelkiállapotát, közérzetét. Ko-
mikum és tragikum egyaránt meghatározza a gesztusát: agyoncsapja a 
házu:kba ismét visszatér ő  katonatisztet. A • színész könnyedén, de mégis 
nagy művészi erővel játszik. 

Fejes György postása jelenik meg els őnek a színen, és ott mindjárt 
széthinti a groteszk gyorsan kicsírázó magvait. Ez a postás szerepet 
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követel magának a furcsa történetben, habár sok végeznivalója nincs 
az események alakításában. Beavatkozásával mégis képes arra, hogy 
komédiára fordítsa a tragédiát; hogy meggátolja az embereket a világban 
való biztos tájékozódásukban. Fejes tehetségének feltétlen bizonyítéka, 
hogy a mellékest dominánssá képes változtatni, a drámai feszültséget 
pattanásig tudja fokozni. 

Korica Miklós őrnagyában felfedezhető  egy bizonyos kettősség: a 
darab elején esetlen., szánalomra méltó alak, aki gyámolításra szorul; a 
későbbiekben viszont agresszív férfi, akit rögeszméi igen messzire elvisz-
nek mások terrorizálásában. Ezt a kett ősséget 'Korica • semmiképpen 
sem oldhatta fel Székely Gábor rendez ői koncepcióján belül. Ám a kato-
natiszt egyik és a másik arcát is sok ötlettel és nagy biztonsággal jele-
nítette meg. 

A darab többi színésze (.Ladik Katalin, Rövid Eleonóra, László Sán-
dor, Fischer Várady Haj.nalka, Pásthy Mátyás, Simon Mihály és Szilágyi 
Nándor) kivétel nélkül korrekt módon oldja meg feladatát; közülük 
Fischer Várady Hajnalka emelkedik ki teljesítményével, felsorakozva 
Soltis, Fejes és Korica mögé. 

Szlávik István díszlete nem tökéletes munka: nem teremt ideális 
környezetet a játékhoz, de mégis úgy-ahogy betölti szerepét. Szakács 
György jelmezei már inkább az örkényi világra utalnak, s a darab ko-
mikus vonulatának a kellékei. 

Kopeczky László: KÁDÁR KATA. Lírai játék zenével és tánccal. Rendezte: Soltis La-
jos. Szereplők: Banka Gabriella (Kádár Kata), László Sándor (Gyulai), Rövid Eleonóra (Gyu-
laiasé), Kákonyi Tibor (Márton), Szilágyi Nándor (öreg jobbágy), Banka Lívia (Borcsa), 
Soltis Lajos (Orczy Balázs), Bicskei Elizabetta (trombitás), Hernyák György (karvezet ő). 
Díszlet- és jelmeztervez ő : Annamária Mihajlovi ć . Koreográfus: Lackó Illés. Zenei munkatárs: 
Hernyák György. Ősbemutató 1987. március 13-án, pénteken, az Újvidéki Színház nagyter-
mében. •(Készült a 7 NAP anyagi támogatásával.) 

Kaposy Miklós: KI AZ ŐRüLT A CSÁRDÁBAN? Karinthy Frigyes műveiből, képtelen-
ségek képekben. Rendezte: Vajda Tibor. Fellépnek: Balázs P. Zoltán, Ferenczi Jen ő , Fischer 
Károly, Sinkó István, Törteli László, Boros Tápai Kornélia, Kardos Ibolya, Rusz Milán f. h. 
Díszlet- és jelmeztervez ő : Annamária Mihajlović . Koreográfus: Lackó Illés. Zenei munka-
társ és zongorista: Hercenberger Aleksandar. Ősbemutató 1987. április 3-án, pénteken, az 
Újvidéki Szíház kisszínpadán. 

Örkény István: TÓTÉK. Tragikomédia két részben. Rendezte: Székely Gábor. Sze-
replők: Korica Miklós (az őrnagy), Soltis Lajos (Tót), Ladik Katalin (Tótné), Rövid Eleo-
nóra (Ágika), Fejes György (a postás), László Sándor (Tomaji plébános), Fischer Várady 
Hajnalka (Gizi Gézáné, egy rossz hírű  nő), Pásthy Mátyás (a lajt tulajdonosa), Simon Mi-
hály f. h., Szilágyi Nándor (elegáns őrnagy). Díszlettervez ő : Szlávik István. Jelmeztervező : 
Szakács Györgyi. Bemutató 1987. május 5-én, kedden, az Újvidéki Színház nagytermében. 
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OL VASÓNAPLÓ  

ÖNCSONKÍTÁS ÉS SZORONGÁS NÉLKÜL 

KOSÁRY DOMOKOS: A történelem veszedelmei. 
Magvető , Budapest, 1987: 

Az alábbi jegyzet nem 'szakkritika, írója nem történész, csupán az iro-
daalom múltjában többé-kevésbé otthonos s a m űvelődéstörténetben is 
próbát telit kutató, gyakorló komparatista, akit azonban éppen ebbeli fog-
lalatosságai késztetik arra, hogy nap mint nap konzultáljon a történettu-
dománnyal. Meggyőződése ugyanis, hogy kutatásainak közelebbi tárgyai 
csakis történelmi viszonyrendszer keretében ismerhet ők meg, s hogy az 
irodalmi (művelődési) folyamatok nem csupán az önmaguk vájta medret 
követik, hanem a (nemzet, társadalom, osztály) történetét is. Következés-
képpen az irodalomtörténész is hasonló „veszedelmeknek" van kitéve, mint 
amilyenek :a historikust vagy annak a tudományát is fenyegetik. Még in-
kább, ha e glossza íróját, csakúgy, mint a könyvszerz őjét is — néhai való 
Pápay Sámuel ízes szavával élve — f őként .egyazon „időkerület", azaz 
József „epochája" foglalkoztatja. Ezért kell hát ismételten Kosáry Do-
mókoshoz fordulnia tanácsért és eligazításért, mert MarczaQi óta, de a 
tőle számított teljes évszázad tapasztalataival jóval gazdagabban senki 
sem hatolt be nála mélyebben és szélesebben a korszak világába, annak 
minden szektorába, történelmének rejtett zugaiba. 

A könyv alig egyoldalas előszava arra figyelmeztet, hogy a múltat 
vállalni - kell, mert ..vállalni emberséggel, feln őtt nemzetként, szorongás 
és öncsonkítás nélkül, nem gyengeség, hanem az er ő  jele és egyben for-
rása is". Ezzel a gondolattal nyitja s zárja is a könyvét, mintegy jelképes 
keretbe foglalva minden más közölnivalóját, a történész hitvallásaként 
és tapasztalatainak sommázataként. 

Kosáry Domokosnak nyomós oka van, hogy az öncsonkítás és a szo-
rongás kényszereire emlékezzen és emlékeztessen, mert azokkal magának 
is szembe kellett néznie a közelmúltban. Már amennyire ma már közel-
múltnak nevezhet ők a jó három és fél évtizeddel ezel őtti idők. Akkor 
érték ugyanis emberi és történettudósi mivoltában azok a még ma is 
sajgó sebek, amelyekre e két fogalom utal, s amelyek szinte refrénszer ű-
en térnek vissza a könyv sok helyén. Félreállítását nem pusztán szemé-
lyes sérelemként fogta fel, sokkal mélyebben érintette a történettudomány 
tisztaságába vetett hitének a megrendülése. Riadva tapasztalhatta és érezhet-
te át „a dogmatizmusnak és romantikus kuruckodó nacionalizmusnak 
azt a furcsa, elég manipulatív keverékét", amit magától elutasítva inkább 
vállalta az adattárak és forrásjegyzékek készítésének a napszámosmunká-
ját, mintsem a „bizantinikus hierarchia" szolgálatát. Pedig annak a keze 
ahhoz is elég hosszúnak bizonyult, hogy e majdnem steril szakmai mun-
kába is belenyúljon, szüntelen beavatkozásaival és utasításaival vonva két-
ségbe a tizennyolcadik századot oly fölényesen ismer ő  tudós szándékait 
és ismereteit. Mi, akik a század művelődésének történeti forrásanyagát 
még ebből az 1954-ben megjelent repertóriumból ismertük meg, kissé ér-
tetlenül olvastuk a könyv előszavának önkritikus szavait: ,Mint az el ő-
ző , e kötet szintén magán viseli tehát annák a nyomait is, hogy egyéni 
munka hozta létre. Kivételt csak a marxizmus-leninizmus klasszikusait 
tárgyaló és a kötet élén található szakasz képez ..", ezt ugyanis a kisko-
rúsított történelemtudós helyett a Történettudományi Intézet állította ösz-
sze. Csak 1985-ben derült némileg több világosság e rejtélyre: az 1951-
ben megjelent első  kötetét sok kifogás érte, mert „nem idézem kell őkép- 
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pen a hazai klasszikusok munkáit és véleményét. Egyszer kaptam is egy 
hivatalos levelet, hogy milyen sorrendben kell idézni a marxizmus 'klasz-
szikusait, Marx, Engels, majd a szovjet szerz ők és utánuk ... nem akarom 
most már a neveket sorolni". 

Egy pillanatra sem szabad azonban arra gondolnunk, hogy Kosáry-
nak az idei könyvnapra megjelent könyve csupán illyenféle veszedelmeket 
tárgyal vagy egyéni fájdalmakat panaszol fel. Ez Kosáry tudós-etikájával 
sem férne össze. Már a könyv alcíme is (Írások Európáról és Magyaror-
szágról) eloszlatja ezt a gyanút. S valóban: a tanulmányok és el őadások 
zöméből a tág történelmi horizontokban szemlél ődő  szintézisalkotó el-
me, a nagy összefüggéseket feltáró történész személyisége bontakozik ki. 

A modellalkotó Kosáry a történelmi fejl ődés irányainak jobb meg-
értéséhez elsőrendűen fontosnak tartja, hogy Európa egyes zónáit és te-
reit ne tekintsük mereven elkülönült részeknek, hanem folyton változó és 
egymásra ható részék egységének, tehát a gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis központok és peremvidékek szüntelenül mozgásban lév ő  együttesének. 
Ebben a felfogásban a nyugati és keleti nagyterületek különbségei, a m ű-
velődési zónák éles és abszolút érvény űnek vélt határai elnyerik reális 
jelentésüket megszabadátva a kelet-európai kis népek történettudományát 
s kulturális önszemléletét a kisebb érték űség súlyos tehertételét ől. Az iro-
dalomtörténész és komparatista, ki maga is kételkedve tekintett az euró-
pai kultúra mozdíthatatlannak látszó mezsgyekaróira és sokszor elbizony-
talanodott kontinensünk kulturális térképének terméketlen felparcellázá-
sából származó öntudatzavaraink láttán, nem kis elégtétellel veszi tudo-
másul, hogy nem messze járt az igazságtól, amikor a herderi eszmék moz-
gásirányának tanulmányozásából vagy éppen Babits Európa-képletének 
elemzéséből kiindulva a szerzőnkéhez hasonló eredményekre jutott. Ez 
utóbb említett babitsi képletben főleg azt vélte elhibázottnak, hogy a 
költő  eszményített Európa-modellje egyenesen károsnak, kultúrát veszé-
lyeztetőnek (s ezért Európa-koncepciójába nem ill őnek) minősíti földré-
szünk keleti apró népeinek saját hagyományaikhoz való botor ragaszko-
dását, ami csak akadályozza Európa 'egységének a megvalósulását. („Min-
denütt, de kivált a kisebb nemzeteknél. erre esett a hangsúly. Gyakran épp 
az egységes európai hagyomány ellen irányuló éllel.") 

Noha az „európai fejl ődési modell" külső  erőktől is befolyásolt tar-
talmi változásait, természetét és mozgásának irányait szerz őnk csak egy 
1984-i előadásában fejti ki ilyen egyértelműen, valójában ezek az elvek 
szolgáltak alapul számára a mintegy másfél évtizeddel korábban, 1970-74 
között készült a Művélődés a XVIII. századi Magyarországon című  köny-
véhez is, amelyet Kolozsvári Grandpierre Emil teljes joggal „magisztrá-
lis” jelzővel illet. Kolozsvári a magyar nyelvújítás problémáit tárgyaló 
cikkének a végén, partnere kérdésére, hogy a nyelvújítás bonyolult prob-
lémakörére nézve kit ől . kaphat megbízható eligazítást, nem nyelvtudósok 
munkáját ajánlja beszélget őtársának a figyelmébe, hanem Kosáry a XVIII. 
század művelődésével foglalkozó hatalmas művét, de korántsem holmi sze-
szélyes ötlettől indíttatva, hanem minden bizonnyal azért, mert abban Ko-
sáry az egyetemes' történeti tendenciák jelenségösszefüggéseire irányítja 
a figyelmét, s azok keretében vázolja fel a nyelvújítás történeti modelljét. 
A nyelvész szakembert ől — éppen szakmabelisége folytán — aligha várha-
tó el, hogy a történeti folyamatok ily szoros egymásrautaltságának a vi-
lágánál mutassa be a nyelvújítási mozgalmak teljes panorámáját. S ép-
pen ezzel. függ össze a történelem Kosáry által hangoztatott „veszedelmei-
nek" másik esete: a szakmai sz űklátókörűségből eredő  ártalom: 

„A tudományok fejl ődése, amióta .a skolasztikából sorban kiváltak, 
önállósultak és mindig új ágakat hajtottak, a specializálódás felé haladt. 
Ez a folyamat ma is folytatódik, elkerülhetetlenül, hiszen a specializált 
tudás nélkülözhetetlen, s a polihisztorok kora rég lejárt. Az utóbbi id őben 
azonban már bizonyos kételyek s egyben bizonyos összekapcsolódási, in-
tegrációs próbálkozások is mindinkább felmerültek, persze nem hátralép-
ve, hanem új igények magasabb szintjén, tovább haladva. Ha ugyanis a 
specializált tudás túlságosan is csak a maga szűk körére korlátozódik, 
és nem kap más, közeli, vagy akár távolabbi ismeretágaktól bizonyos 
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lényeges közléseket, akkor ez végül magát a tudomány fejl ődését lassít-
hatja meg (...) A specializált tudás, ismételjük, a haladáshoz elengedhe-
tetlen. De funkcióját a specializált tudás is akkor tudja jól betölteni, 
ha nem izolálja magát, ha tisztában van a maga helyével a nagyobb szek-
torokon, az egészen belül, és számol az egésznek is bizonyos alapvet ő , 
közös problémáival. Szükséges tehát, hogy egyegy tudományág m űvelő-
je legalább lényegre szorítkozó közléseket kaphasson más területek ku-
tatóitól." 

Az itt idézett mondatokat nem a XVIII. század m űvelődését a maga 
komplex voltában bemutató könyvéb ől vettük, hanem egy korábbi, 1978-
ban írt tanulmányából: Modellalkotás és történettudomány. A könyv e két-
ségtelenül egyik legjelent ősebb dolgozatában szerzőnket a történettudo-
mányban alkalmazott módszertani eljárások és iskolák, az empíria és az 
elmélet viszonya, a történeti összehasonlítás, a kibernetika, a struktura-
lizmus, illetve a kvan'tifikációs módszerek alkalmazhatóságának a kérdései 
foglalkoztatják. A történelemre leselked ő  veszélyek fölött tart szemlét, 
a módszerek abszolutizálásának a fonákságaira emlékeztet, tehát nagyob-
bára a szaktudomány hogy így nevezzük — belügyeinek a területeit 
járja be. Mindezekben az a közös, hogy a , ;veszedelmek" nem a történet-
tudomány felől jelentkeznek, hanem éppen azt fenyegetik a históriától 
idegen vagy pedig annak lényegével, természetével inkoherens metodoló-
giák, tudományos eljárások, hogy ne mondjuk: technológiák. 

Lehetséges azonban a könyv címében olvasható szintagmát máskép-
pen is felfognunk, például úgy értelmeznünk, hogy a „történettudomány 
felől fenyegető  veszedelmek". A nyelvtani viszonyban álló két szó szerep-
cseréje, mondattani funkciójuk egymással való felváltása azonban nemcsak 
egyféle nyelvtani bújócska. A szintagma utóbb említett értelmezése ugyanis 
már eltávolít bennünket a történettudománytól, s inkább a történetírás 
felé közelít, ami tudvalév őleg nem mindig azonos a történettudománnyal, 
s gyakran nem is több a jelen valamiféle historizált képénél, célja szerint 
pedig a múlt mai érdekek és törekvések szolgálatába állított voluntarista 
megidézése. 

Hazai művelődéstörténeti kutatásaink tartalmait és kérdéskörét kör-
vonalazó munkánk során magunknak is szembe kellett néznünk az olyan-
féle felfogásokkal, amelyekr ől Kosáry is említést tesz, s amelyek abban 
a groteszk, majdnem nevetséges kijelentésben csúcsosodnak, hogy „A tör-
ténészek baja, hogy a múlt felé fordulnak". Úgy látszik, hogy másutt is és 
még mindig a régiek bölcs felismerésére kell hagyatkoznunk, miszerint 
kevés értelemmel kormányozzák a világot. Annak idején azzal érveltem e 
képtelenségre, hogy bűnös könnyelműség lenne nem okulni azon, amivel 
ingyen szolgál a történelem. Ezt persze ma is hiszem, mindössze abban 
vagyok kénytelen korrigálni egykori önmagamat, hogy „ingyen". Ma már 
tudom, hogy a históriai tényanyag, a bizonyításra nem szoruló materiális 
igazságok sem mindig tartoznak a történelem evidenciái közé, s hogy azo-
kért is sokszor áldozatokat kell hozni A történelemnek azonban nem is 
a múlttal gyűlt meg a baja eddig sem, hanem a „történetírók" alvilágá-
val, a múlt önkényes interpretálóival, tagadóival, elhallgatóival, követ-
kezésképpen kisajátítóival és hamisítóival. „Ne beszéljünk • ezúttal a kér-
dés történetfilozófiai vonatkozásairól s ne hivatkozzunk a könyvéget ők, 
képrombolók, múzeumgyújtogatók, puritánok és álforradalmárok példái-
ra: a közelebbi és távolabbi múlt cs őstül kínálja a kézenfekv ő  tanulsá-
gokat: a vandalizmus csak olyan korokban és társadalmakban tudott er ő-
re kapni és felülkerekedni, amelyekben elhalványodott, kiveszett a törté-
nelmi kultúra képe. A diktátoroknak el őbb mindig a történelmet kellett 
az útjukból eltakarítaniok, »megrendszabályazniok« és diszkriminálniok, 
hogy a hatalom birtokába kerülhessenek..Nerótól Hitlerig. Igaz, a forra-
dalmak zászlaján így vagy úgy rendszerint ott volt a múlt tagadásának 
a jelszava is — egészen századunk szocialistaforradalmaiig. Az egyet-
len forradalom a szocializmusé, amely nem az antihistorizmus jelszavá-
val győzött, hanem — többek között — úgy és azért is, mert nem tagad-
ta a történelmet, nem változtatta az állam és a politika apologetikájává, 
hanem tanulmánya tárgyává avatta. A marxizmus legbels őbb lényege sze- 
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rint történelemtudomány, az élet, az ember, a társadalom jelenbe ível ő  
múltjának tudományos diszciplínája, s nem tévesztend ő  össze lapos szo-
ciológiai empíriával" — írtuk 1972-ben hasonló gondokkal küszködve, mint 
szerzőnk. Szokatlan, illetlen is tán, ha valaki egy könyv bemutatása ürü-
gyén saját egykor lejegyzett gondolataira hivatkozik, de annyi esztend ő  
után is jó tudni, hogy véleményével nem állt egyedül: „A baj ott kezd ő-
dik, ha a jelenről »historizálnak«, vagyis ha a múltat tulajdonképpen csak 
jelképes beszédként, ilyen vagy olyan mai elképzelések illusztrálására, iga-
zolására próbáljuk felhasználni, átszabdalni, így vagy úgy" — írja Kosáry 
a' címadó tanulmányában, majd így folytatja: „Kelet-Közép-Európában 
persze a történettudománynak ennél közvetlenebb, nyersebb »veszedel-
mekkel« is számot kellett vetnie. Az egyik — és nem a legkisebb — abból. 
származott, hogy itt a nemzeti fejl ődés feltételeinek hiányos voltából kö-
vetkezőleg az utolsó másfél-két évszázad folyamán fokozódó mértékben 
érvényesült a nacionalizmus, a nemzeti mozgalmak közti konfliktusok ha-
tása a múlt megítélésében .is. Ez jellemezte például a régebbi magyar 
történetírást, persze többféle változatban, mind a szomszéd népekkel-
nemzetekkel, mind pedig a Habsburg Monarchiával való viszony értéke-
lésében, meg — egyebek között — abban a hajlamban is, hogy a nem-
zetközi összefüggésekb ől olykor kiszakítvá, úgy tárgyalja az ország tör-
ténetét, mintha az egy szigeten zajlott 'volna. Ezt 1945 nagy történelmi for-
dulója után az önbírálat, a saját ajtónk el őtt való söprögetés id őszaka 
követte, bizonyára indokoltan, bár — tegyük hozzá — meglehet ősen egy-
oldalú igyekezetként ..." 

Egy olvasói • impressziókat papírra vet ő  rövid jegyzetbe aligha fér 
bele a történelem Kosáry által felsorolt „veszedelmeinek" teljes lajtsro-
ma. De ha egyedül ez utóbb említetted sikerülne komolyan számot vetni 
e térség történettudományában, hiszem, hogy a lista alaposan megrövidülne. 

SZELI ISTVÁN 

A FELTÁMASZTOTT FOLYÓIRAT 

A Szép Szó 1936-1939. 
Kossuth Könyvkiadó — Magvet ő  Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

A Kossuth Könyvkiadó fontos kezdeményezésének els ő  kötetét köszönt-
hetjük a 'hajdani Szép Szót feltámasztó gy űjteményben, melyet Bozóki 
András válogatott és szerkesztett és a polgári liberális irodalmi törek-
vések avatott ismerő je, Agárdi Péter látott el jól tájékoztató Utószóval. 
A tervezett sorozat 1935 és 1945 között tallózva e kor népfrontmozgal-
mának legfontosabb, maradandó dokumentumait teszi ismét hozzáfér-
hetővé fakszimilekiadásban. A vállalkozás jelent őségét szinte fölösleges 
méltatnunk: a magyar irodalomtudomány hosszú évtizedeiken át szinte 
alig vett tudomást az évtized összes szelemi törekvéseir ől: voltak, ame-
lyek az érdeklődés homlokterében álltak, de épp a népfrontosság gondo-
latának tisztázatlansága miatt sok jelentékeny, olykor európai igény ű  
áramlat és mozgalom rekedt kívül ezen. A múlt újraértékelésének szem-
pontjait sokáig meghatározta, hogy a magyar irodalom új korszakának 
kezdetén, 1945 után, olyan vitathatatlan tekintély, mint Lukács György, 
sokkal nyitottabban és megért őbben viszonyult a népi irodalom koráb-
bi törekvéseihez, mint a polgári liberális irányzataihoz. Az adott törté-
nelmi helyzetben ez szinte természetes volt, hiszen a népi írók nagy ré-
sze tiszteletre méltó radikalizmussal munkálkodott a magyar társadalom 
legégetőbb problémájának látott földkérdés megoldásán, a parasztság 
szellemi és anyagi fölemelésén. Ennek érdekében születtek a megrázó 
szociográfiák, alakult olyan széles horizontú folyóirat, mint a Válasz, 
születtek olyan nagyszabású életművek, mint Illyes Gyuláé, Németh Lász- 
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lóé, Veres Péteré... s hosszan folytathatnánk e sort. Ugyanakkor a pol-
gári liberali žmus legjobbjai — éppen a fasizmus el őretörése miatt — 
gyanakvással és aggodalommal értékeltek minden olyan társadalmi és 
szellemi mozgalmat, amely a tömegek mozgósításának eszményét vallot-
ta, s aggodalmuk, fenntartásaik a történelem további menetében olykor 
igazolást is nyertek, hiszen például a népi irodalmon belül is megfigyel-
hető  volt jobboldali tendenciák jelenléte. 

A harmincas évek közepén megindult számtalan folyóirat egyben 
a szellem polarizálódásának is tükörképe. A közép-európai humanizmus 
eszménye éppúgy jelen volt a korban (gondoljunk az Apollóra), mint a Ke-
rényi Károly és köre által képviselt Sziget-gondolat, melyet nemcsak a 
horatiusi életeszményt feltámasztó Sziget jelképezett, hanem a rövid éle-
tű  Argonauták is. A Válasz mellett 1935-t ől ugyancsak a népi írók egy 
részét a Kelet Népe tömörítette, a Márciusi Front célkit űzéseit támogatta 
Kovács Imre és Potoczky Kálmán Hídja, reformtörekvések vezérelték 
Az Ország Útja közle:ményeit. Ebbe a távolról sem teljes szellemi kör-
képbe _.illesž+kedett bele a Szép Szó. Munkatársainak egy része az Újság 
című  polgári liberális napilap köréből verbuválódott (érdeméül kell elmon-
danunk, hogy ez a lap volt talán. a legélesebben náciellenes), szellemisé-
gét azonban leginkább József Attila jelenléte és szellemisége határozta 
meg. Már csak e kivételes jelentőségű - lírikus és gondolkodó életműve 
alaposabb és teljesebb megismerésének vágya is indokolttá teszi, hogy 
utolsó lapja, a Szép „Szó — melynek egyre kevesebb teljes évfolyama ta-
lálható a közkönyvtárakban —, legalább szemelvényes formában újra az 
érdeklődő . olvasók kezébe kerüljön. 

Persze egy folyóiratból válogatni eleve kockázatos vállalkozás. Sem-
miféle antológia nem pótolhatja a teljességet, még ha a legjobb szándék-
kal, a legnagyobb hozzáértéssel készült is. Így vagyunk ezzel a váloga-
tással is — melynek pedig nagy előnye, hogy fakszimiléje az eredetinek, 
kizárva 'így a tévedések és a félreolvasások lehet őségét, a sajtóhibák ör-
dögét. Ugyanakkor az olvasó alighanem értetlenül fogadja azt a tényt, 
hogy a Szép Szó legfontosabb, József Attila emlékezetének szentelt szá-
mából úgyszintén csak szemelvényeket kap, amelyek között nem szerepel 
például Bak Róbert alapvet ően fontos tanulmánya. A kiadvány komoly 
hiányossága, hogy nem csatlakozik hozzá a folyóirat teljes anyagát tar-
talmazó könyvészeti leírás, ami például megkönnyítette egy hasonló vál-
lalkozás, a Válasz-Antológia használatát. Erre még akkor is szükség lett 
volna, ha a Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteinek kit űnő  so-
rozatában Kendéné Padágyi Erzsébet már közreadta a Szép Szó repertó-
riumát, kiegészítve a folyóiratra való emlékezések és róla szóló legfon-
tosabb tanulmányok adataival. E valós és vélt hiányosságok azonban 
aligha tehetik kétségessé azt az érzésünket, hogy A Szép Szó megjelen-
tetése egy lépéssel közelebb vihet célunkhoz, a múlt teljesebb, biztosabb 
megismeréséhez és értékeléséhez. A folyóiratból választott közleményeket 
lapozgatva döbbenhetünk csak rá, milyen nagy kár, hogy nem volt mód 
a teljes füzetsor fakszimile kiadására! „Birtokoljuk-e el ő történetünket?" 
— veti fel a sejtelmes kérdést Utószavában Agárdi Péter, s e kérdésre 
a jelen antológia ismertében úgy lehet válaszolnunk: vele teljesebben 
birtokoljuk, de mégsem azzal a teljességgel, amivel kellene. S e megálla-
pításunk érvényességét még az sem ingathatja meg, ha tudatában va-
gyunk annak, hogy a válogatás els ősorban a tervezett sorozat céljához 
igazodva — a népfrontos gondolat jelenlétét igazolja, s nem azokra a 
közleményekre figyel els ősorban, melyek a „szétválás" jegyében születtek. 
A szellemi haladásnak kétségkívül egyik legfontosabb otthona volt a Szép 
Szó, mely rengeteget tett egy ép, egészséges és' európai igény ű  magyar-
ságtűdat megteremtéséért, amire bizonyára szükség lett volna az újabb 
magyar irodalom. indulásának pillanatában, 1945-ben is, amikor a Szép 
Szó által képviselt eszmények folytonosságának bizonyságaképp megje-
lent a Szép Szó Almanach. 

Jóllehet az ilyen jellegű  kategóriák érvényességi körét rendkívül 
nehéz megvonni, mégis megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy 1933 
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után nemcsak Európa, hanem a magyar szellemi élet polarizálódásának 
mozgatója is a racionalizmus és az irracionalizmus volt. A két eszmeáram-
lat küzdelmében a Szép Szó mindenest ől azt a racionalizmust képvisel-
te, melynek gyökereit a francia felvilágosodás eszmeiségében kereshetjük, 
s amelyet társadalmi érzékenységgel színezett például a Huszadik Szá-
zad. Alighanem erre gondolt Ignotus Pál is, amikor programtanulmá-
nyának ezt a címet adta: Vissza az értelemhez' A folyóirathoz csatlakozó 
írók és gondolkodók közös programot vallottak, szerettek volna megsza-
badulni az „új irracionalizmus" nyomásának közhelyeit ől. Hasonló meg-
győződés csendült ki József Attila. szavaiból: „Célunk az a társadalmi 
és állami életforma, amelyben a szép szó, a meggy őzés, az emberi érde-
kek kölcsönös elismerése és megvitatása, az egymásrautaltság eszmélete 
érvényesül" A mind valósabb és félelmetesebb jobboldali fenyegetéssel 
szemben európai szemhatárú, polgári liberális eszmevilág uralta a Szép 
Szó közleményeinek nagy részét, melyekben szinte egyáltalán nem kapott 
szerepet az éget ő  földkérdés, viszont felvillant egy olyan hagyomány 
ideálképe, melynek megvalósulási formáit oly sok változatban fejezték 
ki a kor polgári környezetb ől származó írói, s amely a magyar történel-
mi fejlődésben mégsem nevezhető  jellegadónak. 

A Szép Szó körének írói sokáig marginális szerepet töltöttek be 
a modern magyar irodalom történetét feldolgozó m űvekben, holott Igno-
tus Pál szenvedélyes aikkei a magyar antifasiszta publicisztika jelenté-
keny teljesítményéi, az ekkori Fejt ő  Ferenc a radikalizmus egyik legjele-
sebb képviselője volt, Németh Andor európai szemhatárú író és gondol-
kodó, Remenyik Zsigmond a fennálló rendszer egyik legkeményebb kri-
tikusa, Hatvany Bertalan pedig a hazai orientalizmus jeles képvisel ője. 
S mellettük a folyóirat els ő  két esztendejében József Attila volt a meg-
határozó személyiség: itt virágzott ki utolsó korszaka (az 1936-37-és 
Szép Szóban összesen 49 verse jelent meg). A meglehet ősen ellentmondó 
emlékezések sorából nehéz lenne pontosan rekonstruálni, mit jelentett 
igazából az ő  szerkesztői tevékenysége, kétségtelen azonban, hogy amikor 
egészséges volt, páratlan gondossággal és figyelemmel javította és csi-
szolta a kéziratokat, igyekezett iskolát szervezni, értékes tanácsokkal se-
gítve a fiatal költ ők kibontakozását. Az ő  ötlete volt a ,;Miért szép?" 
című  rovat megindítása is. Ebben olykor kiváló :m űértelmezések segí 
tették az olvasókat a vers m űhelytitkainak megértésében. A Szép Szó 
rövid ideig jelent meg ahhoz, hogy korszakairól szólhassunk, kétségte-
len azonban, hogy József Attila életében merőben más volt a karaktere, 
s ezt a tényt az sem teszi kétségessé, hogy kés őbb is példamutató mó-
don őrizte és ébresztette elhunyt szerkeszt őjének emlékezetét, s aligha-
nem elsősorban munkatársainak köszönhet ő , hogy József Attila halála 
után lassan-lassan elfoglalhatta az őt megillető  helyét a magyar líra 
fe jlődéstörténetében. 

A Szép Szó egyfajta teljességet igyekezett megvalósítani fennállása 
rövid története során. Kitekintett a m űvészet különböző  ágaira (Bartok 
Béla például tanulmányt írt a gépzenér ől), támogatni igyekezett az anya-
nyelvi kultúrát (Bóka László írt A mai magyar nyelv címmel szép ta-
nulmányt), foglalkozott a tudomány új ágazataival, a magyar irodalmi 
múlt tradícióival, a világirodalommal. Kivételesen érdekes a 3. füzetben 
közölt Freud-összeállítás, melyben a lap munkatársai a nyolcvanéves 
tudóst köszöntötték. E számban közölte Ignotus Pál Egy német író: Sig-
mund Freud című  tanulmányát, itt jelent meg Ferenczi Sándor egy ré-
gebbi írása, Róheim Géza tanulmánya és József Attila Amit szívedbe 
lejtesz című  költeménye. 

A folyóirat történetének közismert fejezete kapcsolódik Thomas 
Marin 1937. januári budapesti látogatásához, amikor a világhír ű  író tisz-
teletére írt ódáját József Attila nem olvashatta föl (kés őbb jelent meg a 
Szép Szóban), mert a f őkapitányság engedélyügyi osztályának. az volt a 
véleménye, hogy a vers „nem politikamentes". (Thamas ,Marin ‚József 
Attila halálhírét véve levelet intézett a Szép Szó szerkeszt ő ihez, együttér-
zéséről biztosítva őket.) 
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József Attila halála nem jelenti a Szép Szó végét, de a válogatás 
is azt sugallja — helyesen —, hogy irányító és legnagyobb szabású 
egyéniségének kidőlésével mégis veszített színvonalából, jóllehet válto-
zatlan szenvedéllyel őrizte s valósította meg célkit űzéseit, egyfajta pol-
gári liberális eszményeken nyugvó demokrácia szószólója maradt. A 
kiváló Gáspár Zoltán „a fegyverek árnyékában" is ezt a gondolatot fej-
tegette, amikor arra figyelmeztette a fegyverkez ő, háborúra készülő  
Európa ugyancsak demokratikus elvekre hivatkozó irányítóit, hogy ,,a 
demokráciának nincs olyan kérdése, amely el ől a háborúba lehetne me-
nekülni; a ■demokrácia a maga kérdéseit vagy megoldja, vagy vergődik 
velük, csak arra nem képes, hogy megoldatlanságuk el ől a valóságtól el-
forduló regresszív ösztönök keltegetésével az emberiség pusztulását idézze 
elő  Ám a nyilivánvalóan a valagháborúra készül ő  államrend mégis in-
kább e pusztulás felé irányította az országot. Az új sajtótörvény mintha 
már ennek előkészítése lett volna. Ennek következtében sz űnt meg •a 
Szép Szó, s lettek befejezetlenek azok a polgári liberális szellemi törek-
vések, melyeknek értékteremt ő  voltára iez az' antológia is ráirányítja fi-
gyelmünket. 

RÓNAY . LÁSZLÓ 

A LÉTEZÉS KÖVÜLET-TENGELYE: A VISSZHANG 

PAP JÓZSEF: Jegy. 

Forum, Újvidék, 1987. 

Az igazi költészetnek titka van. Tit-
ka, amit meg kell fejteni, hogy 
érthetővé váljék. S a titok lehet 
maga a struktúra és a genézis is. 
Az igazi költészet esetében egya-
ránt fontos az indulat és a láto-
más, a forrásvidék és a vízgyűjtő  
terület, az, amit behálóz, s célját 
keresve befut a költői képzelet. Az 
igazi költészetnek lényeges titka to-
vábbá a kényszer is, amelyb ől szü-
letik. Ez a kényszer Mindig rend-
elvű  parancs; szándéka az egyéni 
indíttatású rendteremtés a világ — 
eszmei-gondolati — zűrzavarában. S 
ha végeredménybenmindez igaz, ha 
az indulat és a látomás hevületé-
nek megfékezése által létrejön a_ 
rend, mint szellemi stratégia, s min-
dennek együtteseként, s mindennek 
nyomán megszületik egyféle szavak-
kal is értelmezhet ő  világkép, akkor 
már csak az egyéni módon hangsze-
relt megszólalás szükséges ahhoz, 
hogy a költészet alakot öltsön ma-
gára, s a forma révén konkréttá, 
s konkrétságában egyszerivé váljék. 

Pap József költészete esetében 
mégsem a genézis vidékén kell a 
kérdéseket megfogalmazni. Össze-
gyűjtött versei immár a kétked ők 
számára is világosan megmutatják:  

szuverén ez a költészet, sajátos 
gondolatiságra épülő, a világ külső  
és belső  törvényeivel kapcsolatot 
fentartó, de a kapcsolatot egyéni 
indíttatások nyomán tápláló és él-
tető, immár öntörvényű  költészet-
tel állunk szemben. Ennek nyomán 
itt már nem az a kérdés, hogy 
együtt van-e ebben a lírában min-
den, ami dimenziót ad a köl-
tő  megnyilatkozásainak; az igazi 
kérdés az, mekkora a fesztávolsá-
ga ennek a költészetnek, a világ-
nak mekkora szféráját és rétegét 
képes egyéni módon értelmezni, s 
hogy az értelmezés gesztusa honnan 
indul el, s hová jut, hogy mekkora 
a költői képzelet befutotta pálya. 
Ha valamikor, hát most, az össze-
gyűjtött versek révén adott min-
den lehetőség ennek megítélésére. 

Különös, de korántsem megle-
pő  módon az örökség számbavéte-
lével indul Pap József költészete, 
mintegy igazolva ama meggyőződé-
sünket, miszerint az egyéni világ 
mögött is kell lenni folytonosság-
nak, a folytonosság adta biztonság-
érzetinek. Az azonban, hogy teremt ő  
lesze ez a biztonságérzet, az min-
denkor az örökségt ől függ. Élő  táj 
című, Bari Imrének ajánlott ver- 
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sében lesz először teljes a számve-
tés: 

Miáltalunk lesz színe változása 
Végeszakadatlan' az ember mása. 

Apám arcáról ismerek a tájra. 
Szavának súlyáról, ha otthon járok. 
A vesz ődésről, melynek sosincs vége. 

A leterített, agyonhajszolt tájra. 

Ez az örökségem... 

Hogy a következő  versben, a 
címében is beszédes Jeltelen sírjuk-
nál címűben már, ha lehet, még 
erőteljesebb hangon, egyenesen az 
ősökről szóljon: 

Ez maradt, hát ezt őrizem, 
Egy parcella ördögcérnát. 

Mindezt csak színezi, ha lehet, 
még érzékletesebbé teszi az Ahol 
földet érek című  vers szülői ház-
ról szóló néhány sora: „ahol a va-
ló látható és megtapintható / nyo-
morúsága gyülemlik elém". Tájél-
mény és sorstudat együtt van a 
helyzetfelmérő  versekben, ám itt, 
ezen a szinten még nem dőlt el, fi-
lozofikus tartalmú, létkérdéseket 
feszegető  és sorslehetőségeket kuta-
tó, vagy vádat emelő , számonkérő-
en szociális ihletésű  lesz-e ez a köl-
tészet. De hát feltétlenül külön kell 
válnia a kettőnek, vagy csak a lí-

. ráról kialakult hagyományos gondol-
kodásunk támaszt ilyen elváráso-
kat? Hiszen a gondolkodás és a 
gondolatiság egy bizonyos szintjén 
már igenis egybefolyik létkérdés 
és sorstudat, filozofikus kérdésfel-
vetés és szociális magyarázat. Ez 
a József Attila-i „belül fáj, de kí-
vül a magyarázat" együttese. Pap 
József Hatvanévesen című  versében 
fogalmazza meg szükségszer űen té-
tova válaszát: 

A bölcsek bizonytalanok, 
és nemcsak idejük, 
merszük sincs már 
kőbe vésni észleléseiket. 
Az ember meg ugy van, 
hogy kétségek gyötrik, 
és támaszra szorul. 

És itt mintha a Négy sor a vi-
lágról című  verse bölcseletét er ősí-
tené meg: 

Mert nem gondolhatja senki végig 
És én sem mondhatom ki csak félig 

A vers esetében már a tömör-
ség és a forma fegyelme is bizo-
nyítja a gondolati letisztulást, va-
lamint azt, hogy a gondolati költé-
szet bölcseletében a kiindulási ,pont ;  
az ősök után maradt ördögcérna-
bozót és az élet folytonos alakvál-
tozásai, a folytonos másság között 
milyen szoros a kapcsolat, szinte 
kauzalitás, egymást feltételez ő  vi-
szony áll fenn. És most már akár 
meg is fogalmazhatom: meghatáro-
zó jegye ez a fajta létbölcselet Pap 
József lírájának. .S az is feltűnő , 
hogy e létbölcselet ideái mer őben 
platóni ideák, másodlagosak. Fel-
tűnően sok a versek között a kép-
zőművészeti alkotások által ihletett. 
Ács József képe nyomán születik a 
felismerés: „Kiemeled az időt a táj-
ból", s hogy „Falánk világnak / 
Edzed a fogát", Dobó Tihamér ké-
pei nyomán bukkan a költő  „Rej-
telmes rajzások nyomaira", a B. 
Szabó György festményei ébresztik 
rá, hogy „A kezes világ mivé lett / 
Sokasodnak a táj útveszt ői / Látha-
tatlan pók / Hálozza be az arco-
kat", s születik meg áz összegezés 
Peohán Béla műveit szemlélve: 

Mert 
világ 
kell a képhez, 

altár látvány, akár látomás 
ingerli a művészt 

Bölcs megfontolásból ered ően el-
döntetlen ez a költészet. Az ideák-
bólmerített látomások árnyalttá és 
sokszínűvé teszek, de a kristályo-
sodási pont azért mélyen a való 
világba nyúlik. S éppen ebb ől ere-
dően pesszimista is lehetne ez a 
költészet, lemondó és kézlegyint ő . 
Ám hogy ,mégsem lesz egyértelmű-
en az, azt az alanyiságából történ ő  
kitörés okozza. Hiszen nemcsak a 
költőben történnek a dolgok, ha-
nem egyszersmind a költ ővel is, az 
emberrel is. A Képzelgésekben a 
kőtörőfű  láttán születik meg a fel-
ismerés: 

Minthi azt várnám, 
tegye a dolgát: 
észrevétlenül 
repeszse a sziklát 
Helyettem is. 
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Nem látom világosan, mit jelent 
ez. Kivonulás? Lemondás? Felisme-
rése — hatvanon túl — a tehetetlen-
ségnek? Ott, ahol már az ideák sem 
segítenek, halvány visszfénye a pan-
teizrmusnaik még megoldást jelent-
het? Mindenesetre meglep ő  fordu-
lat. Ezt készítette volna el ő  negyven 
év böcseleti lírája? S egyáltalán, 
a létezés értelmetlenségének, neta-
lán öncélúságának a belátása ez, 
.vagy csak annak felismerése, hogy 
determinált magányunkkal nem me-
gyünk semmire? S vajon segít-e 
ennek megértésében Az én időm cí-
mű , egyik legremekebb verse: 

Gömböly űsége lassan elszivárog 
Embere feszíti méretét 
Torlaszaiban titkol egy virágot 

Szögletek .közé horpad a lét 
Embere feszíti méretét 
Gömböly űsége lassan elszivárog. 

Legyen bármennyi is a kérdés, 
egy mindenképpen bizonyos: szemlé-
letbeli változás előtt áll Pap Jó-
zsef költészete. S vajon felmérhe-
tő , megjósolható-e, mik a bölcseleti 
líra alakváltozatainak lehetőségei? 
Talán a mélység felé tágulás, s a 
hangszerelés intenzitása. Ezenkívül, 
s mindenkelőtt a másodlagos ideák 
elhagyása, és saját atribútumiainak 
felfedezése és megteremtése — az 
elsődleges megnevezés. Mert csak 
a megnevezés után lehet rákérdez ő  
az igazán bölcseleti líra is. 

MÁK .FERENC 

FIGYELMEZTETŐ  NOVELLÁK 

HORNYIK GYÖRGY: Bontás. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Hornyik György visszatért a novel-
lához. Előtte próbálkozott a regény-
fonniával (A gyárkapun kívül), de 
talán úgy vélte, a novellaforma az, 
amelyen keresztül leghitelesebben 
tud szólni az olvasókhoz, amelyben 
legjobban érvényesül , ;puritán" stí-
lusa. Vizsgálódásom tárgya az, hogy 
mit üzen újabb noveláin keresztül 
a szerző , milyen helyet foglal el 
ez a vékonyka kötete lassan kibon-
takozó életművében. 

Mert Hornyik György a keveset 
alkotó íróink közé tartozik. Viszont 
tény az, hogy az utóbbi évtizedben 
fokozódott íráskedve, hiszen ebben 
az időszakban jelent meg négy 
könyve közül három. Előző  műveit 
olvasva felfigyelteim arra, mennyire 
érdeklik az emberi történetek. Ki-
vált A gyárkapun kívülben nyilvá-
nul ez meg. Valósággal azonosult 
annak asztalos h ősével és igencsak, 
talán ma még hatványozottabban, 
időszerű  és mélyre nyúló társadal-
mi jelenségekkel foglalkozott. Ez a 
regény a maga módján még min-
dig egyedülálló legújabb jradal-
munkban, bár a szociális mozzanat 
lassanként más íróink friss alkotá-
saiba is belopja magát. Többek kö- 

zött az is érdekelt a Bontást olvas-
va, mennyire időszerűek ezek a no-
vel'lálk, milyen hangsúlyt kapott 
bennük a társadalmi. Nos, ebb ől 
a szempontból némi csalódás ért: 
a társadalmi a legújabb novellák-
ban erősen a háttérbe szorult, az 
utalás rá gyakran igen közvetett, 
sőt vannak olyan történetek is, 
amelyék kimondottan a magánélet 
szféráját jelenítik meg és semmi 
sem utal bennük helyre, id őre. Ter-
mészetesen ez korántsem jelenti 
azt, hagy a .novellák művészi értéke 
ezáltal csökkenne. Mindenesetre a 
tematikai beszűkülés nagyon is jel-
lemző  vonása ennek a kötetnek, 
ugyanakkor gyakran lehetünk tanúi 
az ismétlődésnek. Egy-egy történet 
akár ki is maradhatott volna a 
könyvbő l. 

Őszintén szólva némileg „meg-
ijedtem" az els ő  két novella elol-
vasása után, de aztán rájöttem, 
hogy ezek minden szempontból 
szemben állnak az utánuk követke-
ző  tizenöttel. Tudniillik az els ő  két 
háborús tematikájú írás ellenpólusa 
a következőknek. Az els őben egy ma-
gyar bognár áll ki, akár életét koc-
káztatva, egy szerb pap mellett, a 

618 



másodikban pedig egy vajdasági 
szerb paraszt a háborúból vissza-
térve testvérét majdnem megfojtja, 
mert az az elmenekült más nem-
zetbelieket fosztogatja. Példái ezek 
az emberi kiállásnak az együttélés 
mellett, de úgy vélem, nem tipi-
kusak és némileg konstruáltak. A 
különböző  népek közötti barátságot 
kevésbé látványos példák sokasága 
igazolja, míg e két novella eseté-
ben a hitelesség erősen megkérdő -
jelezhető . „Ijedtségem" onnan szár-
mazott, hogy attól féltem, a szerz ő  
csak ilyen példákat fo:g közölni ve-
lünk. A két novella h őse sokban 
eszményített, hajlandók merészen 
kiállni humánus ideálokért, romlat-
lanok, önfeláldozóak. Biztos, hogy a 
történelem csomópontjain felbuk-
kannak ilyen hősök (a szó szoros 
értelmében), de magányos fáklya-
ként világítanak. A mai kor embe-
reit immár nem tölti ki ilyen ideál-
imádat. Őket egészen más elvek 
vezérlik tetteikben. Ezekr ől szól a 
többi novella. 

, ;Az asszonyból kitört a sírás: 
ráborult az asztalra, szeméb ől pa-
takzott a könny, a válla rázkódott. 
A férfi közömbösen nézte, tempó-
san cigarettázott." Igy szól két rö-
vid, tipikusan hornyiki mondat a 
Válás cűmű  novellából. S a máso-
dikban szerepel az a szó, amely 
utal a novellákban megidézett em - 

berí. kapcsolatok milyenségére. Ez 
a szó a közömbösség. Honyik úgy 
véli, a közömbösség, a más sorsa 
iránti érdektelenség vagy egyszer űen. 
más érzéseinek mellőzése, tudomá-
sul nem vétele, s ennek logikus 
eredménye, az önzés, a legjellem-
zőbb a mostani emberközi kapcso-
latokra. Nem véletlen, hogy a no-
vellák hősei javarészt idős embe-
rek, nyugdíjasok, magányosak és el-
hagyatottak, mert f őleg ők ennek 
a közömbösségnek az áldozatai. A 
legtöbb írásban az ő  szemszögük-
ből láttatja a dolgokat a szerz ő  és 
tolmácsolásában szinte mindig ezek-
nek az idős embereknek van iga-
zuk. Gyerekeik azok, akik nem tö-
rődnek velük vagy egyszerűen ki-
fosztják őket anyagilag, vagy, ami 
talán még rosszabb: megfosztják 
őket hitükben, hogy létezik még me-
leg emberi viszonylás. Er őteljesen 
utal e téma eluralkodó jelenlétére 
az egyik novella címe is (Pusztuló  

öregek), bár például a Bontásban 
egy 92 éves mesterember egysze-
rűen képtelen elviselni annak gon-
dolatát, hogy elérkezett életének 
abba a szakaszába, amikor immár 
elkerülhetetlen a megválás. A meg-
válás elsősorban a tárgyaktól, majd 
minden egyébtő l. Ő  csak lemon-
dóan legyint, de a Lakáscsere öreg-
je felakasztja magát. Jellemz ő , hogy 
a rideg és kapzsi makrovilág 
támadása elől a közömbösséget el-
viselni képtelen novellah ősök gyak-
ran menekülnek az öngyilkosság-
ba. A nemzedékek összeütközése ál-
landó témája Hornnyik Györgynek. 
Az idősek más értékrendszerben 
hisznek, mint utódjaik, és ez is 
ütközéshez és bels ő  összeomláshoz 
vezet. A közömbösség és önzés tár-
sadalmi okaira a szerz ő  itt-ott konk-
rétan, máshol csak sejtetve utal. 
Legtöbb esetben a városiasodás fo-
lyamata az, amely az ifjabb nem-
zedék tagjait teszi önzővé vagy pe-
dig, akik már be-befutottak, a fo-
gyasztási láz mámorában nem vesz-
nek tudomást a körülöttük lezajló 
tragédiákról. Az Ajándékban az apát 
mélységesen megsérti fia azzal, hogy. 
nem hajlandó megtekinteni gyümöl-
csösét, az pedig a messzi és gaz-
dag Svájcból mindössze egy ön- 
gyújtót hoz apjának, a Gyász hő-
se Ausztráliába készül, mert ott ta-
lán szebb az élet, a Végcél hőse ti-
pikus terméke korunknak: ügyes-
kedő  viszonteladó, aki semmi pén-
zért nem térne vissza falura be-
teg szüleihez, a Betegek hősnője 
fiát gyógyíttatja Párizsban, de ott 
elsősorban bevásárol, a politikus 
mindent politikai pályafutása érde-
kében tesz, a Rák főhőse nem haj-
landó devizáját gyógyszervásárlásra 
költeni, holott anyja súlyos beteg, 
az infarktus árnyékában él ő  asz-
szonyt környezete a végs őkig ki-
használja, és így tovább. Szinte min-
den novella komor és elszomorító 
jelentés az emberi önzésről és kö-
zömbösségről. A kötetben van egy 
írás (Takarítáš), amelyben a fiatal 
nemzedék szemszögéb ől láttat a 
szerző . Egy gyógyíthatatlanul beteg 
anyát fia ápolja a halálra készülve 
és anyja a körülötte lezajlóból (a 
fiatalok állítólag húsvétra takaríta-
nak) vonja le. a következtetést: a 
vég közel van. És ezt nem mondja 
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cs.ak tekintetével árulja el. Eb-
ben a novelláiban talán nem a fia-
atalok a közömbösek, hanem az 
idő , amely múlik és kíméletlen 
azokkal szemben, akiknek meg kell 
válniok az élettől. Összegezve a fen-
tieket, talán azt mondhatnánk, 
hogy a Bontás novellái a lélektani 
és a társadalmi között ingadoznak. 
Egyesekben (Várakozás, Takarítás, 
Harag, Infarktus, Válás) a lélekta-
ni dominál, másokban viszont e 
két összetevő  szerencsés összecsen-
gése sikerült írásokat szült. Mint 
ahogyan sikerült a Rák című  no-
vella is, amelyben a testi leromlott-
ság a halálos sejtek elburjánzása 
mélyebb értelmet nyer akkor, ami-
kor a beteg anya fáradtan és meg-
törten kijelenti: „Ez az egész rák." 
Mert úgy találja, a megromlott em-
berközi viszonyok rákos betegsége-
ként jelentkeznek a mai világban. 

Hornyik György, ami stílusát 
illeti, következetes maradt önmagá-
hoz. Teljes mértékben visszatért a 
Parcella szigorú, tömör és feltárul-
kozó stílusához. Igyekszik a lehető  
legjobban tömöríteni, ezért monda- 

tagi rövidek, világosak és egyértel-
műek. Csakis a lényeg ábrázolására 
törekszik, úgyhogy a valoság kivo-
natát kapjuk a kötetet olvasva. 
Kár, hogy témái sokszor ismét-
lődnek, egy-egy novellának nincs 
üzenete", cs:ak esetleírás lélektani 

indoklással, de kár az is, hogy min-
den t „rnegerrnésztve" szolgál fel az 
olvasónak, a szereplők (vagy azok 
belső  monológjainak szerzője, Hor-
nyik György) mindent töményen ki-
mondanak, nekünk csak a tudo-
másulvétel marad. A novellákban 
nincs humor, „titokzatosság", azaz 
félig kimondott dolgok, amelyeket 
az olvasónak kellene kiegészítenie. 
Hornyik György semmit sem bíz 
az esetleges félreértelmez ő  olvasói 
együttműködésre, fenntartja magá-
nak a jogot, hogy megjelenítsen és 
összegezzen. Véleményem szerint a 
témakör kib ővitése és a metafori-
kus ábrázolásmód esetleges bevoná-
sa nagyban növelné szerzőnk jöven-
dőbeli novelláinak esztétikai értékét. 
De így is egy-egy műve a jugoszlá-
viai magyar próza értékes alkotá-
sai közé tartozik. 

VARGA ISTVÁN 

TÖRTÉNELMI INDISZKRÉCIÓK 

MLADEN MARKOV: Bánáti vicinális. 
Fordítottta Szilágyi Károly és Poór Zsigmond. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

Mladen Markov neve 1985-ig nem 
sokat jelentett a hazai átlagolvasó-
nak. 1984-ben azonban az Isteriva-
nje boga című  regényét NIN-díjra 
javasólták, és egyszerre túln őtte a 
kritika bels ő  tenyészetét. A regény 
főleg tartalmával egyre nagyobb ol-
vasótábort gyűjtött maga köré, s 
ma már a harmadik kiadás talál-
ható a könyvkereskedések polcain. 

Ki is Mladen Markov? 1934-ben 
született a bánáti Szamoson. Tehát 
a Vajdaság szülötte, és így nem 
csodálkozhatunk, hogy szenvedélye-
sen fordul szűkebb pátriánk köze-
li és távolabbi múltja felé, írásai-
nak alakjai azok az embrek, aki-
ket itt ismerünk, a Vajdaságban,  

akik körülvesznek bennünket fal-
vainkban. Mint annyian mások, ő  
is versírással kezdte költ ői-írói pá-
lyafutását. 1955-ben jelent meg egy 
verseskötete Nemir trava címen, 
amelyet általános közönnyel foga-
dott az irodalmi közvélemény. Ek-
kor fordul a próza felé, és egymás 
után jelennek meg regényei Hroni-
lca o zaboravljenoln selu (1956), 
Ravnica (1957), Prva juŽnomoravs-
lca (1968), Likvidacija (1972), Smut-
noe vretne I—II. (1976), majd az 
utolsó, az Isterivanje boga. 

A Smutnoe vreme című  regényé-
ben a tartomány távolabbi múltjá-
ba vezet bennünket, a mohácsi vész 
utáni zavaros időket ábrázolja. Jo- 
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van Nenad kora ez, és az els ő  kí-
sérlet, hogy önállósuljon ez a te-
rület, a mai Vajdaság. 

Az Isterivanje boga című  regé-
nye olyan társadalmi-politikai pil-
lanatban született, amikor úgy t ű-
nik, megérett a helyzet, hogy nyíl-
ta beszéljünk a közelmúltban elkö-
vetett baklövéseinkr ől, dogmatikus 
melléfogásainkról. A regény cselek-
ménye rövid időszakot ölel fel, 1948 
válságos őszét. Egy bánáti falu éle-
tén mutatja be a kötelez ő  beszol-
gáltatások túlkapásait, .a paraszt-
ság megpróbáltatásait, hogy szen-
vedő  alanyaivá váljanak az ideoló-
giai válságnak azok, akik szektás 
magatartásukkal addig annyi szen-
vedést okoztak környezetüknek. 

Valószínűleg a regény sikere in-
dította a fordítókat, Szilágyi Ká-
rolyt és Poór Zsigmondot, hogy egy 
novellaválogatással mutassák be a 
szerző t a magyar olvasónak. A kö-
tet Bánáti vicinális címen jelent 
meg a budapesti Európa Könyvkia-
dó gondozásában. Anyagát három 
megjelent elbeszéléskötetb ől válo-
gatták: Banatski voz (1973), Sred-
nje zvono (1974) és Žablji skok 
(1974) szolgált kiindulópontul. A vá-
logatás javára szolgál, hogy az iro-
dalmi érték mellett arra is ügyel-
tek, hogy a fordítások id őrendben 
mutassák be a Bánát közelmúltjá-
nak eseményeit, emberi sorsait. így 
szinte egy laza szerkezet ű  regény 
került az olvasó kezébe. Ezt az ér-
zésünket erősíti az a tény is, hogy 
egyes elbeszélések szerepl ői azono-
sak. 

A kötet még egy tényre világít 
rá. Nevezetesen arra, hogy a szerz ő -
ben hosszan érlelődött utolsó regé-
nyének a témája. Makacsul, szinte 
megszállottan írta, ábrázolta a kör-
nyezete jól ismert figuráit, sorsu-
kat, megpróbáltatásaikat. Fokozato-
san, lépésről lépésre küzdött meg 
a mondanivailóval, amely a regény-
ben nyerte el végs ő  formáját. De 
még talán a forma kialakítása is 
itt, a szemünk előtt megy végbe. 
Ugyanis a szabályos, kisepikai for-
ma mellett itt találjuk a szinte kis-
regény terjedelmű, 60-70 oldalas 
elbeszéléseket is. Másrészt mint 
említettük, előfordul, hogy azonos 
hős (Jelisaveta) több elbeszélésben 
is jelentkezik, tehát az esemény hő-
se, annak sokoldalú ábrázolása túl-
mutat a kisepika korlátain, szétfe- 

szíti azt, más, fejlettebb formát 
igényel. 

Nyilván . az elbeszélések megírá-
sakor szabadult meg a szerz ő  szá-
mos sallangtól is. Ilyen volt példá-
ul az anekdotázás, amely az elbe-
szélés szabályos epikai szerkezetét 
fellazította, elterelte a figyelmet a 
cselekmény hőseiről, a fő  esemény-
rő l. Jellemző , hogy szinte nincs sze-
replő  ezekben az elbeszélésekben, 
akinek ne lenne ragadványneve. 
Igaz, a bánáti (és nemcsak a báná-
ti) falu jellegzetessége ez, hogy la-
kói egymást tulajdonságaik, alak-
jukhoz fűződő  események alapján 
ragadványnevekkel látják el, de egy-
ben azt is jelzi, hogy az alakok 
megformálásakor a szerz ő  nem 
vagy ritkán szabadult meg a falu-
si adomázás, anekdotikus szóbeli 
történetek jellemz őitől. Mindez azon-
ban nem bántó, inkább a szöve-
gek olvasmányosságát fokozzák, 
ugyanakkor sajátos módon a jel-
lemzés eszközeivé is válnak. 

A válogatás erényei közé tarto-
zik, hogy tartományunk történeté-
ből azt az évtizedet öleli fel, ami-
kor három impériumváltozásnak 
voltunk szenvedő  tanúi. Szinte ok-
okozati összefüggésben láttatja ve-
lünk így a szerző  az eseményeket. 
Nem a magyarázó—bölcselked ő  
szemlélet a . jellemz ő  rá, hanem a 
belső  láttatás, alakjainak sorsából 
sugárzik az állásfoglalás. 1941 ápri-
lisa, Bánát német megszállása: egy-
ben nemzetiségi eufória, zászlók, 
folklorisztikus pompa, a megszálló 
alakulatok körülrajongása — a 
nemzetiségek részéről. Ezzel ellen-
tétben ott látjuk az államapparátus 
védelmi szervezetének, a hadsereg-
nek a felbomlását is: árulás, káosz, 
széthullás. Még meg sem történik 
a fegyverletétel, már tevékenykedik 
az ötödik hadoszlop, jelentkeznek 
azok az erők, amelyek majd a meg-
szálló hatóságok szolgálatába áll-
nak. Az ellentét fény-árny kontraszt-
jával ábrázol a szerz ő . Nem magya-
ráz — láttat. Ebben következetes a 
kötet teljes anyagában. Nem fog-
lal állást, de állásfoglalásra kész-
tet nyers őszinteséggel, sajátos rea-
lizmussal. Hiszen tudtunk mi ezek-
ről a jelenségekről, de úgy voltunk 
velük, mint az olyan témákkal, ame-
lyekről jó társaságban nem illik be-
szélni. Most a szerző  által polgár-
jogot nyert! 
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A megszállásról azonban kide-
rül, hogy nemcsak eufória egyesek-
nek. A többségnek, a tömegeknek 
megpróbáltatás, mérhetetlen szem 
vedés. Kezdődik a zsidóüldözések-
kel, majd szélesebb tömegeket is 
érint a kötelez ő  beszolgáltatással, 
az élelmiszerek racionalizálásával. 
S az akció reakciót szül: megindul 
az ellenállási mozgalom. Itt is va-
lami nyersen újat tapasztalunk Mar-
kov részéről. Nem öntudatos, mun-
kásmozgalomban edzett harcosokat 
mutat be, hanem a kisembereket, 
akik hozzásodródtak a háború el őtt 
a mozgalomhoz, vagy akiket a sa-
nyargatás visz az ellenállás tábo-
rába. Kíméletlen nyerseséggel ábrá-
zolja azt a valóságot, melyhez hoz-
zátartoztak az árulók is: a két po-
fon után megtörő , a féltékenység-
ből árulóvá váló vagy a beépített, 
hírszerz őként működő . 

A harc sajátos feltételek között 
zajlik a megszállókkal. Az ellenállók 
élete is sajátos. Nem a megszokott 
sablonokkal találkozunk, öntudatos, 
félelem és gáncs nélküli lovagok-
kal. Hús-vér emberek ezek, szenve-
déseikkel, félelmeikkel, gyengesé-
geikkel. Mindez árnyalt alakokat 
eredményez, megszabadítva őket a 
sokáig élő  officiális irodalomfelfo-
sás egyoldalúságaitól. 

Vajdaság ma is nemzetiségi te-
rület, az volt évszázadokon át. A 
kérdést nem hagyja érintetlenül a 
szerző . Az egyes nemzetiségek el-
foglalt helyét a megszállt Bánátban 
legérzékletesebben a Bánáti viciná-
lis című  elbeszélésében ábrázolja 
szinte ezópuszi tömörséggel. Egyéb-
ként ez az írás szerkezetileg a leg-
csiszoltabb, legtömörebb, minden 
anekdotázástól mentes. 

Fény és árnyék, bűn és bűnhő-
dés: a fasiszta ideológia szinte 
akarat nélküli, engedelmes bábbá 
formálta a német nemzetiségi tö-
megek jó részét (Adolphine). Ez a 
„felsőbbrendű  ember" feltétlen vég-
rehajtója volt a megszálló hatósá-
gók rendeleteinek, fegyveres testü-
letei indítottak hajtóvadászatot az 
ellenállási mozgalom tagjai ellen. 
Börtön, bitó, semmi sem volt elég, 
hogy engedelmességre kényszerítsék 
más nyelvű  vagy nézetű  honfitár-
saikat. A közeled ő  felszabadító se-
regek elől aztán új népvándorlás-
ként napokig vonult a menekül ők  

oszlopa, hogy elkerülje a megérde-
melt büntetést. Emlékszünk még 
rájuk! 

Az itthonmaradottakat kitelepí-
tés, gyűjtő tábor várta. Skakić, a ki-
telepítési biztos azonban kételke-
dik az intézkedés helyességében. 
Gyötrődik, kételyek marcangolják. 
A parancsnak feltétlenül engedel-
meskedik, de legalább enyhíteni 
igyekszik az intézkedések élét. A 
kitelepedettek helyére a „menet-
rend nélküli vonat" hozza a hábo-
rú, harcok sújtotta vidékekr ől az 
új telepeseket. A betelepítés sem 
megy simán: jogok, érdekek ütköz-
nek, megjelenik az ellentét az ős-
lakosság és az újonnan jöttek kö-
zött. ,,.. , Mert más az, ha az em-
ber egy képbe szerelmes, és megint 
más, ha a kép lejön a falról, és ré-
sze lesz az életednek" — mondja a 
Peter fater kitelepítése című  elbe-
szélés egyik hőse e viszonyról. 
Szokások, kultúrák ütköznek, és 
maradnak ellentétként jó ideig, 
míg a bánáti föld, a munka egy-
máshoz nem formálja az embere-
ket. 

Az 51. vajdasági hadosztály Bi-
tinánál harcol. Kivégz ő  osztaga 
azonban a hátországban vadászik 
az árulókra, véres kez ű  gyilkosok-
ra. Piszkos munka ez, a harcosok 
inkább rohamoznák az ellenséget. 
Különösen akkor az, ha a parancs-
nok szektás módon valami szörny ű  
színjátékká teszi. Ha érte kijár is 
a büntetés, résztvev ő , néző  lelké-
ben bevarasodva ugyan, de évti-
zedekre betokozódnak ezek az . em-
lékek. 

S mindezt fokozza, hogy a há-
ború éveiben az ellenállást támo-
gató parasztságot a kötelező  beszol-
gáltatásokkal kínozzák ugyanazok, 
akiket bújtattak, védtek az ellen-
ség ellen. S lassan felednek az em-
berek; amikor a kényszer a múlté, 
akkor is bennük marad a múlt 
megpróbáltatásainak emléke. Mar-
kov kíméletlenül ábrázolja a szoci-
alista erkölcs kezdődő  erózióját, a 
megjelenő  kiváltságokat. A vadászni 
érkező  elvtársakat pedigrés kutyáik-
kal, drága vadászfegyvereikkel, ope-
rettkosztüm-szerű  felszerelésükkel. 

A kíméletlen nyíltság, a pártat-. 
lan realitás — ez jellemzi Markov 
minden elbeszélését ebben a kötet-
ben. Néha összerezzenünk, mert se-
beket tép, mert olyan dolgokat 
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érint, amelyekről nem illett beszél-
ni. De ha átgodoljuk az olvasotta-
kat, akkor egyet kell értenünk a 
szerzővel: semmi olyat nem ír, ami 
meg nem történt volna, és csak 
úgy rögzíti, ahogy ingtörtént. Ra 
azt mondanánk, hogy dokumentum-
értékű  ez a kötet, hazudnánk. A 
szerzőnek nincs szándékában az 
eseményeket történelmi háttérrel, 
magyarázatokkal elénk tárni. Alak- 

j ai, azok sorsa az, ami lebilincsel, 
akik elgondolkoztatnak bennünket. 
Ezek az emberek sodródtak a tör-
ténelmi eseményekkel, szenved ő  ala-
nyai voltak a világméretű  megmoz-
dulásoknak. Éppen esendőségük a 
megható, emberközelségük vált ki 
az olvasóban együttérzést. Egyben 
továbbgondolkodásra késztet ben-
nünket, számvetésre, az együttélés 
erkölcsi szabályainak megtartására: 

HORVÁTH MÁTYÁS 

RENDKÍVÜLI VÁLLALKOZÁS 

GÜNTER WALLRAFF: Legalul. 
Magvető , Budapest, 1987. 

Bizonyára vannak olyan cinikus ol-
vasói Günter Wallraff Legalul cí-
mű  művének, akik ahelyett, hogy a 
mű  által felvetett problémák iránt 
érdeklődnének, inkább az író pszi-
chológiai jellemzőin időznek el. Va-
jon ki lehet az az ember, aki nem 
adja át magát alkotói fantáziája-
nak, s nem is csupán a beleélésével 
fejezi ki a kizsákmányoltak iránti 
rokonszenvét, hanem önként huza-
mosabb ideig osztozik sorsukban? 
Legyünk azonban őszinték: e kér-
dés azok fejében is felbukkan, akik 
csodálói a német író rendhagyó 
és szó szoros értelemben önfeláldo-
zó vállalkozásának. 

E nyugatnémet író számára te-
hát olyannyira fontos az emberség, 
hogy az események kigondolása 
vagy a megtörténtek leírása helyett 
részt vesz bennük, s ugyanúgy tűri 
a szenvedéséket, mint azok, akikkel 
közösséget válllalt. Eközben mindent 
alaposan megfigyel, s titokban fel-
jegyez, magnóval felvesz. Leleplező  
vállalkozása során barátságokat köt 
és veszélyes vadaknak állít csapdát. 
Inkognitóját az egészségénél is job-
ban félti, s csak ha elkerülhetetlen, 
s csupán a legmegbízhatóbb embe-
reknek árulja el kilétét. Legvégül 
— társadalmi változásokat kipro-
vokáló szándékkal — beszámoló, 
illetve elaborátum formájában fog-
lalja össze tapasztalatait. 

A Legalul című  prózai mű  ugyan-
is sokkal inkább terjedelmes be- 

számoló, izgalmas kísérletleírás, el-
tökélt vitaindító, mint jól megkom-
ponált regény. Nem mintha nem 
lenne epikai haladása és nem ag-
gódnánk a szerepl ők sorsáért. Ám 
a módszer a riporté és a szociográ-
fiáé, a téma pedig napjaink nyu-
gatnémet tőkés valóságát, annak 
lényegét idézi elénk. 

Az alapgondolat elcsépeltnek lát-
szik. Ki ne tudna a Nyugat-Néanet-
országba évekkel, s őt már évtize-
dekkel ezelőtt behívott dél-európai 
vendégmunkások gyakran kímélet-
len kizsákmányolásáról? Az immár 
hazatért többség, akinek anyagi gya-
rapodását nem nehezítette túl nagy 
akadály, egyszerűen azt mondja, 
hogy ott dolgozni kell, s a megkü-
lönböztetéseknek, a t őlük elsajátí-
tott értéktöbbletnek nem tulajdonít 
nagy fontosságot. Az ottanii. kevés 
— itthon sok, ső t rengeteg. A teljes-
ségre szomjazó írót azonban nem 
elégítheti ki az ilyen viszonylagos-
ság. Wallraffot társadalmának, s őt 
az emberiségnek a jövője is izgat-
ja, ezért nagy gonddal vizsgálja 
meg s leplezi le az okosnak vagy 
legalábbis elfogadhatónak látszó 
kompromisszumokat. S mivel ő  a 
viszonyok gyökeres megváltoztatását 
sürgeti, a legszéls őségesebb hely-
zeteket kutatja fel, s ezekben vesz 
részt a török vendégmunkás álru-
hájában. 

Vérlázító, amiben cselekvőként és 
szenvedő  alanyként szerepet játszik. 
Annál inkább az, minthogy Wall- 
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rafftól mind a szónokias hév, mind 
pedig a naturalista egyoldalúság 
idegen. đ  a tények erejében bízik, 
s csak azért igyekszik el őhívni a 
tényeket, hogy minél szemléleteseb-
bé váljon a bennük rejlő  törvény. 
Eszerint pedig a Németországbán 
uralkodó viszonyok egyes üzletem-
bereknél olyan etika alkalmazását 
teszik lehetővé, mint amilyenre a 
nácik mutattak példát. A munka-
nélküliek egyre növekvő  száma 
ugyanis a hajdani rabszolgaságnál 
iis nyomorúságosabb körülményeket 
teremt a munkakeres ők, mindenek-
előtt a külföldiek, közöttük f őleg 
a törökök számára. Kicsodák azok, 
akik annyira sem becsülik az em-
bert, mint a disznót, mert nem le-
het megenni, s szappant sem érde-
mes belőle főzni? S ugyanakkor 
kicsodák azok a nyomorultak, aki-
ket családjuk eltartása olyan robot 
vállalására ösztönöz, amelybe rövi-
desen belerokkannak, s még csak 
kártérítést sem kapnak érte? Gün-
ter Wafllraff a testi épségét kocká-
ra téve jutott el a felelethez. Szin-
te hihetetlen, milyen megaláztatá-
sokat és micsoda szenvedéseket kel-
lett eközben eltűrnie. 

Az írásunk elején is szerepl ő  
gondolatok főleg azért merülnek 

- fél bennünk, mert a mai írók nagy 
többsége a fizikai megpróbáltatá-
sok helyett legfeljebb a cenzúra 
és öncenzúra okozta stresszekhez 
szokott hozzá. Vajon a forradalmi 
cél szolgálatában valóban nem ke-
rülhette el Wallraff, hogy viszony-
lag hosszú ideig, a szükséges vé-
dőfelszerelés nélkül, tűrje a nagy 
meleget, a fagypont alatti hideget, 
a tüdőt roncsoló gázokat, a rák- 

keltő  hatású port, az elviselhetet-
len bűzt és a balesetveszélyt? Koc-
kázatos üzlet az aljas üzletek ellen 
— merülhetne fel bennünk a gyanú, 
ha nem adná tudtunkra az író 
már a mű  elején, hogy „a könyv 
eladásából származó bevétel jelent ős 
részét az újonnan létesült »Szoli-
daritás a külföldiekkel« alapítvány 
rendelkezésére" bocsátotta. Meg az-
tán készenlétben várt és be 1s kö-
vetkezett perek, az előre látott konf-
liktusok sem engedik, hogy szá-
mítónak tartsuk a bátor német írót. 
Nnn.ál kevésbé, mert könyve megje-
lenését követően a nacionalisták 
zaklatásai miatt el kellett hagynia 
hazáját. 

Miért szánhatta hát rá magát 
az önmagával való kísérletezésre? 
Vajon együtt akart szenvedni a 
szenvedőkkel? A mű  sorai nem 
árulkodnak arról, mintha élvezte 
volna kínjait,viszont annál inkább 
szárakoztathatta a kegyetlen siker-
hajhászok leleplezését szolgáló szín-
játék, melynek ő  a irendezője. Né-
met volta miatti lelkifurdalása min-
den bizonnyal ösztönözte vállalko-
zásában. Ali szerepében ugyanis 
nemegyszer jelenti ki: a vendég-
munkások nem önmaguktól jöttek, 
hanem úgy hívták őket az ország-
ba. Az osztálytá.rsadalorn iránti gyű-
löletét pedig bevallottan gyermek-
kori sérelmek is motiválták, mivel 
egykor számára megalázó körülmé-
nyek között, mint protestánsat, ka-
tolikussá keresztelték. Azonban ezek 
az okok s a még felkutathatók csu-
pán felemás magyarázási kísérletei 
lehetnek Günter Wallraff jogegyen-
lőséget s végső  soron békét szol-
gáló nagy tettének. 

VAJDA GÁBOR 
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AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉLD BIZOTTSÁG 
JELENTÉSE 

Az Üzenet Kiadói Tanácsa az idén is kinevezte a fo-
lyóirat pályadíjait odaítélő  bizottság tagjait Csordás Mihály, 
Kopeczky László és Szekeres László személyében. 

A zsűri Kopeczky László elnökletével 1987. július 30-án 
ült össze és egybehangzó döntésével tizenkettedik alkalom-
mal odaítélte a folyóirat tavalyi évfolyamában megjelent 
legjobb szépirodalmi alkotásért, a jugoszláv nemzetek és 
nemzetiségek irodalmával foglalkozó legszínvonalasabb ta-
nulmányért és a legértékesebb munkásmozgalom-történeti, 
szociográfiai, illetve szociológiai szakdolgozatért járó pálya-
díjat. 

A bizottság az alábbi döntést hozta: 

A legjobb szépirodalmi műért járó díjat DUDÁS KÁ-
ROLY-nak ítéli oda az Üzenet 1986. szeptemberi számában 
megjelent Kutyahistória című  novellájáért. Dudás prózaírói 
erényeiről beszédesen vall ez az írás, amely els ősorban tö- 
mörségével, stílusának színességével és szép nyelvezetével 
bilincseli le olvasóját. Fölfedezhet ők benne mindazok a tu-
lajdonságok, amelyek a fiatal novellista eddigi alkotásaira 
jellemzők voltak. Merész témaválasztása írói bátorságát di-
cséri. 

A jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek irodalmával 
foglalkozó legszínvonalasabb tanulmány szerz ője HORNYIK 
MIKLÓS, aki négy részben dolgozta fel Szenteleky Kornél 
és A Mi Irodalmunk kapcsolatát. A júniustól októberi szá-
munkig megjelent terjedelmes értekezés az els ő  próbálkozás 
arra, hogy a teljesség igényével feldolgozza az említett té-
makört. Irodalomtörténészeink közül Hornyik Miklós az 
első , aki erre a feladatra vállalkozot, s ez csak növeli mun-
kájának jelent őségét, annál is inkább, mivel számtalan új 
szempontra mutatott rá. 

A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai és szoci-
ológiai munkák kategóriájában VÉGEL LÁSZLÓ részesült 
elismerésben. A díjat az 1986. január—februári kett ős szám-
ban megjelent Marx és Hörderlin képzeletbeli találkozása 
című  tanulmányával érdemelte ki. „A korai kommunista 
mozgalmak sejtelmesen keresték annak lehet őségét, hogyan 
lehetne visszahódítani a kívülálló Erószt, de ezt elméletileg 
sohasem sikerült megalapozniok" — állapítja meg egyebek 
között a szerző , egy fiktív vita történéseit írva le, eredeti 
módon közelítve meg tárgyát. 

A zsűri tagjai: 
Csordás Mihály 

Kopeczky László 
Szekeres László 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 38. KÖTETE  

Emlékkönyv  
Csáth Géza születésének századik évfordulójára  

Jól tette élőújságunk szerkeszt ősége, hogy könyv alak-
ban is megjelentette az Üzenet Csáth -emlékszámának anya-
gát, amelyben csaknem negyven költ ő  és író tiszteleg a tra-
gikus körülmények között elhunyt kiváló író életm űve elő tt. 
Találóan írja róla bevezet őjében Herceg János: „éppen az-
zal, hogy minden történetével áttörte a valóság határát, s 
ott játszatta tovább a realizmus törvényei szerint a minden-
napi életből vett megdöbbent ő  emberi sorsokat, a köny-
nyed és derűs meséléstől és a fantasztikumtól egyformán 
óvakodva, ezzel érte el a maga idejében az akkori magyar 
próza egészen sajátságos eredményeit. A tény viszonyt, hogy 
itt született és élt, nemcsak a magyar irodalomból fénylik 
vissza a szülőföldre. Az igényre is figyelmeztet, amelyet 
Csáth Géza ezzel a várossal szemben támasztott, s ily mó-
don a maga korában sokrét ű  társadalom és többnyelv ű  
nép igényeit is segített ébresztgetni." 

A vaskos könyvet több részre osztotta a szerkeszt ő . Az 
elsőben Dudás Károly, Marija Šimokovi ć , Ács Károly, Tol-
nai Ottó, Brasnyó István, Dezs ő  János, Balogh István, Ko-
peczky László, Urbán János és Tari István tiszteleg az író em-
léke elő tt. A másodikban nem kevesebben, mint tizennyolcan 
—  Hódi Éva, Szajbély Mihály, Rónay László, Thomka Beáta, 
Hódi Sándor, Dobos István, Koval Erika, Kontra Ferenc, 
Vajda Gábor, Pomogáts Béla, K. Deák László, Vaderna Jó-
zsef, Ambrus Enikő , Lőrincz Teréz, Barácius Zoltán, Csordás 
Mihály, Magyar László, Tolnai Ottó  —  méltatják munkássá-
gát, Herceg János pedig Csáth öccsér ől, Jász Dezsőről írt, aki 
ugyancsak a Nyugatban publikált. A harmadikban utóéleté-
vel foglalkozik Dér Zoltán, Mák Ferenc, Gubás Ágota és Hor-
váth Emma. Itt olvashatjuk Franyó Zsuzsanna A varázsló  
c. zenés víziójának, Sülyi Péter—Molnár György A varázsló  
álma c. tévéfilmjének és Sárosi István A húszmilliomodik  

év c. színművének a szövegét is; mind a három szöveg-
könyv Csáth-művek alapján íródott. 

A könyvben közölt írások majdhogynem mindegyike ér-
tékes forrásmunka a kutatók számára. Nem kevésbé érté. 
kesek Szajkó István novellaillusztrációi, a Csáth-darabok 
szabadkai és szolnoki előadásáról készült képek és a sok-
oldalú író rajzai, amelyeket els ő  ízben van alkalmunk látni. 

A mellékletekkel együtt 344 oldalas könyv 3000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
3900 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 
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