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TOLNAI OTTÓ_,  

CSAK ABBAKKÜLÖNBÖZÖK 

4 	, 
állok a kanálisban a' szürke gémmel-
mozdulatlan a szürkeségben 
látom a szürke gém már azt hiszi • 
hogy én vagyok a szürke gém', 
csak még azt nem tudja hogy • 
ha én' vagyok 'a szürke gém • 
akkor .ő  a :szürke gém • miféle gém' 

•:._rnég •majd:gémeskútriak ,gotidoZja magát .'. 

s mind> kimeri 'alulaní a vizet 
a torzs felhasította talpamat 
piócát szedterrc ugylanis ü fannynak 
még mindig telis-teli vagyok .velük 
másznak fel rajtam 
ki mondja ki 
ki mondja ki mindezt helyettem 
ha elérik a számat 
azt mondta a fanny ha nem dunsztolunk 
bár piócát áruljunk a piacon 
olyan a mocsár most mint amikor 
a fanny hipermangánt szór a porcelántálba 
és a lába közé veszi puncikáját tükrözteti 
most már az ég alja az egész bolt is olyan 
szél lesz 
vihar 
a nádszálak már keresztezik egymást , 
akárha rózsaszín filmen kardozni készülnének 
csak abban különbözök az. emberekt ől' • 
hogy nekik eszükbe se jutna így `szépen 
lassan ereszteni fel a piócákat 
mint csigabigák versenyén 
és várni melyik éY fel •elsvként a számig . 
a fanny.', csakoZ úgy .picit.: ćsücsörítve «mint a' pióca 
csak abbzin.lkülönbözök:hogy.`'nekik 'eszükbe se jutna 
így zavarba hozni .a_ szürke gémet:. 
állni a kanálisban' a szürke. gériminel 
mozdulatlan a parázsló , szürkeségben 
állni itt a hajnal lobbanásáig-..t- 
állni itt ellobbanásáig 

MA SEM ÉRTEM AZ EGÉSZET 

megint szökhetnékem támadt 
noha azt mondta a nővérke a mamának 
vagy már a mama sincs rég 
hogy meg vannak számlálva 
nem hallottam hogy mik 
hogy mik vannak megszámlálva 
biztosian a napjaim vannak megszámlálva 	_ 
de lehet hogy csak a székek vannak megszámlálva 

707 



a székek vannak megszámlálva a váróteremben 
pontosan tudják hány szék van 
nem szabad egyet se behozni a kórterembe 
egyet se szabad kivinni a napozó teraszra 
egyet se mert meg vannak számlálva 
pontosan meg vannak számlálva 
a székek a váróteremben 
túlnabbra kerekedett szökni kedvem 
még 
még túlnabbra 
a halálon túlniabbra 
bár lehet hogy hiába az egész 
ott is pontosan meg vannak számlálva a székek 
egyszer tisztán hallottam amikor az isten azt mondta 
valakinek hogy told csak vissza ‘azt a széket a helyére 
de hogy kinek és hogy melyiket azt nem tudom 
ma sem tudom mert ott nem voltak székek 
nem volt se padló se szék se köp őcsésze 
úgyhogy nem értettem 
ma sem értem az egészet 

HA ELSZÁLL 

hozz* be egy szál füvet 
a szikről mama 
hozz be egy szál füvet 
holnap  fűrészeznek 
hozz be egy _szál füvet 
ha elszáll a lelkem 
a fűszál s száll vele 
tavasz van 
elcsavarognak a kisbibicek 
lobognak a .gyertyák 'a gesztenyelombban 
holnap fűrészelnek fúrnak faragnak 
mint egy zsákba a farkassal 
visszavarrnak magamba magammal 
hozz be egy szál füvet 
a szikről mama 
hozz be egy szál füvet 
azt viszem magammal 

A Wilhelm-dalókból 
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BURÁNY NÁNDOR 

ROSTÉLYOS 

Nem hagynak békén, marcangolnak a kételyek, de hiába, nem, csak 
hogy szerencsétlen flótás vagyok, csak ezt, semmi mást nem _mond-
hatok. 

Hihetetlen. Csióválom a fejem letekintve a fedett teraszról az el őt-
tem ereszked ő  pázsitszőnyegből kinövő  ciprusok, borókák, fenyőfák har-
móniát sugárzó együttesére. Lehet-e nagyobb ellentét: fejemben az őrjí-
tő  összevisszaság, előttem meg az örökzöldek színek, árnyalatok, ma-
gasság és szélesség -  szerinti kifogástalan rendje?, egy . hartikultúrás ba-
rátommal terveztük meg a színek, vonalak s méretek összhangját, a 
fák egytől egyig megeredtek, nincs az a járókel ő  (gyalogos vagy autós), 
akit megnyugtató látványa meg ne állítana; a végtelenségig el tudná 
nézni az ember, nemcsak a szemet pihenteti, de lelki felüdülést nyújt 
mindenféle fáradtság ellen is, a pinwsok, juniperusok és ciprusok ki-
párolgó illó alajánaJk (már annyiszor tapasztalt) gyógyító hatására sosem 
volt inkább szükségem, mint most. 

Mi legyen akkor? — 'lépett mellém Jankó. 
Nem tudom — válaszoltam :anélkül, hogy felé fordultam- volna: 

Nem is 'hallottam talán (nem jutott el a tudatomig),  mit mondott, de 
most minden kérdésre csak ezt tudnám válaszolni. 

De mégis? ... — kérdezősködött kitartóan, nyilván részvétet ér-
zett irántam, segíteni, enyhíteni szeretett volna a kínj almon. 

Általában érdeklődő  ember, néha unalmas a kérdéseivel.. Mikor. 
már mindannyian összejövünk, s végigvezetem vendégeimet a 'gyümöl-' 
csöskertem, ő  az, aki legelőbb észreveszi, s nyomban szóvá is teszi a 
(mi másnak nevezhető) onániámat: . 

Ugye, mit. szedsz te? 
Én? — lepődöm meg, mint akit csínytevésen kaptak. 

— Csakugyan _ csap le nyomban Svarc Emil, ujjai közt füstöl 
most is az elmaradhatatlan cigaretta. — Én is észrevettem már az el őbb. 

— Áh, ez — tartom magam elé a jobb kezem, a markomban ott 
gyűrődnek a kitépett gyomok, de ahogy meglátom, mintha szégyellném, 
nyomban el is dobom őket az út füve közé. 

Mi az? — firtatja utánuk nézve Jankó. 
Ez kérlek szépen, ez a disznóparéj — törlöm le kezem fejével 

homlokomról az izzadságot. 
Disznóparéj? Ugyan már! — hitetlenkedik Emil, s magyarázza 

is nyomban, hogy a disznóparéj derékig ér őre;  sőt még nagyobbra is 
felnyúlik. Fejtegetése elárulja, hogy ő  is kerttulajdonos. 

Fel hát — hagyom rá, s megnyugtatom, hogy nincs szándékom-
ban félrevezetni, de itt és ilyenkor (egy hónapja már egy csöpp es ő  
nem esett) csak ilyen kis korcs marad. 

Látva, Emil zavartan néz, támasz után kutatva fürkészem a többiek 
arcát. Nem értenek. Segítségük nélkül rájövök: nem az a különös, amit 
mondok, azt nem értik, mért olyan fontos, hogy még most, még az ő -
jelenlétükben is 'ennyire serényen csapálom a disznóparéjt, egyetlen 
alkalmat sem akarok elszalasztani, amelyiket meglátom, azt haladékta-
lanul kitépem. — Nem vagyok én olyan mániákus — próbálom _ leküz-
deni pillanatnyi zavaromat —, aki egy szál gazt nem t űr meg a kert-
jében, tudom, hogy a gyomnak is helye van a fák alatt, csak nem az , . 
ilyen nagynak,amekkorára ez is megnő  a tavaszi esők idején. A lényeg 

709.  



az, hogy ne szórja el a magját (akkor jöv őre marra ` kel.- ;ki); š ,_ nézzétek 
meg — meresztem ki a szemem —, mindjárt találok egyet, alig hajtott 
két-három levelet, szinte ki sem bújt a földb ől, de a magja .már.. itt van, 
száz vagy ezer szem is kiszóródik egy-egy .szálból —, básimelyikiik ' ar-
cába néztem, azt kellett látnom, nem gy őzi meg őket a fejtegetésein. 

És te fejedbe vetted, hogy egyenként mind kiszaggatod? — kér-
dezi megint Jankó. 	 . 

. — Hát  muszáj — rántom föl. .a vállam. — Dé 'hogy állunk . a. " pa 
rázzsal? — teszem fel most' én .  neki a kérdést ' gondolva, jobb lesz - a 
gyomlálásról elterelni a . 

— 'Ó,: arra te ne gondolj ! Az rendben lesz. Annyi szenet, , ráraktunk, 
egy ökröt megsüthetünk nála. 

-::Jankót ne féltsétek, "ami a tüzet meg a sütést illeti, nincs na-
gyobb' mester nála — mondja Stevo, a" 'vezérigazgatóm, , s nyomban a 
húsvásárlás iránt érdeklődik. ,. 

— Gyönyörű  karéjt kaptunk = nyakrész, igazán rendes az a . heri 
tes — di!csérean Jankó ügyességét, miközben újra le kell törölnöm hom= 
lokoanról a verejtéket. r. 

Na, . 'egészem ... elmentetek a faluba? - kérdi  Stevo, egy nagy 
piros gyümölcsökkel gazdagon megrakott őszibarackfa. előtt.  Fölvillant' 
a szemem, Is már le is Csaptam, hogy Ikitápjék egy pi aci disznóparéjt. • 

— El  ám! .— húzom ki .magam, aztán' Eniilre pillantok, hallgat, 
még mindig mintha lesben .állna a kellő  alkalomra várva.' 

Sehol olyan szép .húst nem kapsz 	néz rá Jankó tekintetével 
is ,nyoanatékot 4dVa szavainak. 

És előkészítetted, úgy, ahogy te? ... 
No, mit gondolsz? Mindent ... még az este,..olaj, só, •petrezse-

lyean. Az előkészítés a,legfontasabb. 
- Az előkészítés? -- kérdem. 

Pontosan. Ha azt elmulasztod, ha abból akár egy dolgot 'is; az-
tán hiába minden. 

Egy órája, talán kett ő , hogy ezt mondja, s .összefut a szájunkban 
a nyál. Mindannyian hallottuk már, hogy Jankó "a szakácsm űvészet nagy 
művelője, csak azért is hívtam mošt (a 'munkája. miatt éppen nem . sokra 
becsülöm); akartam, hogy vendégeim megemlegessék a vacsorát: S most 
azt' kérdezi.. szomorúan, hogy akkor mi. .:legyen. S hogy arai, erre, a leg-
nehezebbre most már (ha hiába is) .g őndolni kell. 

Valóban szép ez a pázsit -= lépett ki-a teraszra Jovi ć  Stevo is, 
talán ő  is megsajnált (araég, éppen ez hiánYzott), s a kedvemben .akart 
járni .a dicsérő  szavakkal. 

Még a kilátás is! Nézd meg! — 'állt mellé rövid, tétovážás, .után 
Emil, a téglagyári .—, lenn a folyó, túlnan a város, , ha nemsokára ki-
gyúlnak á fények! — ismételte, . amit már megérkezésekor is mondott. 
Hogy 'ő  eljött; annak külön jelent őséget .tulajdonítottam.. 	P  `: •. 

Stevo (talán az előbbi sértődés matt) ügy tett, mintha nem is hal-
lotta volna: a távoli panoráma helyett a kertet szemlélte. 

S ezek a fenyők! Hát igazán! Ez, itt aszélén? -, 
—.Az a:. cédrus. Ez a világosabb zöld pedig .;a Ciprus arizona, itt 

balra, ez az élénkzöld. a Juniperus ćhinensis, : lejjebb, az , a kisebb az a 
Juiaiperus virginiana .. t 

Ne Mond tovább! Te mindnek tudod .a latin nevét is? 
• Akaratlanul is elnevettam' anagani. Sportos, világosszürke nadrágjá-

ban, könnyű  Salaunander Cipőjében, így a puszta "megjelenésével is mintha 
fölöttüYik' állat `volna. Aztán Újra a feny ők felé fordulok, ',ez` a gyöngém, 
a fenyőkert; órák ' hosszat tudnék róla beszélni < .bá+miről legyen is szó, 
ezzel lehet legkönnyebben -elterelni a figyelmen]. Most is aiixii` igazán 
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fontós lett volna' (lehet-e kétségbeejt őbb *"helyzet), Jankónak a kérdésére 
hogy válaszdíjak, arra -gondolni se tudtam," a fienyókkel meg- ahogy. meg 
húzta (s ;éppen !Stevo) a nyelvem,- hát -alig tudott félbešzakitanii. 

Menelkülés volt ez a kudarc elől, noha "tudtam, hogy a juniperu-
sok, ciprusok ideiglenesen elfeledtethetik ugyan a bajomat, de amibe 
estem, a feneketlen kétségbeesésb ől nem húzhatnak ki, . csak vissza kell 
ehhez térnem (a menekülés nem lehet örökös), s ez mindig fájdalmasabb, 
keservesebb lesz. 

A kert alatti aszfaltos úton elzúgott egy" aütó, aztán egymás utáni 
még néhány, a víkendesek sietve indultak hazafelé. Ha minden rendben 
megy, most ülünk az asztalnád, 'dicsérjük Jankó ízletesre, puhára sült 
remekét, a szakszerűen elkészített sertéskaréit, s kortyolgatjuk hozzá a 
baranyai )Feketeburgundit; amitSlavko, az -infarktusos f őkönyvelő  (itt 
is zakó és fehér ing) hozott az apósa vörösnnarti pincéjéb ől, hogy ne csak 
a hús; hanem az itóka is a legeslegkiválóbb legyen. • 

Ne búsulj, öreg — igazította 'meg szemüvegét a - f őkönyvelő, š 
mint aki "(araár .egészségi állapotánál fogva i's). legjobban-ért a betegsé-
gekhez, vigasztalásiként magyarázta: Tudod, hogy • a: rostályos nagyon 
veszélyes, rákot lehet -  tőle kapni. Különösen akkor, 'ha iszéaiparázson .. . 
— fésülte hátra a még megmaradt pár hosszú hajszálat: 

— Ne félj te attól — "szólt közbe' ;a szakácsmester. 	Ez nem 
brikett, ez faszén, jól mondom?, ez nem ártalimas... . 

Dehogynem! 
Ugyan! Ma," mi nem 'árt ma már? Laš•san teán iš lész már étel, 

ami ne lenne káros az egészségre — Stevo nem tür -ellentmondást. 
A szomszéd anogyaróbokrai közül megint elődugta- -  fejét a négy 

sárga kuvasz (érzi a sült hús illatát), de úgy látta, jobb_ lesz visszahúzódni, 
sokszor fenéken rúgtam már, ki nem állhatom, mikor ott a" ház ,  előtt-
vakarja ki magából a bolháit. 

Ha az ember az orvosokra hallgatna ;  hát akkor már csakugyan 
semmit se szabadna enni — bólogat ott Ianre, neki ezt -a s-erÓpet 
szántam. 

Neked kell majd ott vigyázni 	fordult felém 'a vezér. 
Nekem? — a többieknek is fölrándult a szemöldöke. 

— Hát. Majd Líbiában. Elvállalod talán, te leszel az egész vállalko-
zás igazgatója. Havi kétezer dollár. 

Tiltakoznom kellett volna, ehelyett . azt • számoltam magamban, 
mennyi is, mekkora összeg is az 'a mi pénzünkben. Dühös lettem, 'amiért 
mindezek után is hagytafm +magam (vagy legalábbiš 'Majdnem) átejteni. 

 a . vereség, hogy megtörtént, nem. ment a fejembe. Tegnap' 
ilyemkor még micsoda féktelen örömmel hozzuk a . . falusi hentest ől a 
húst, 'hogy megörülök annak is, Slavko amikor Baranyából megérkezik a 
burgrudival, s jókedvemben nem lehet velem bírni, pár órával el őbb, 
mikor :mindannyian összejövünk, s biztosra vehetem ((elbíztaan volna 
magam), hogy "sosem volt jobb alkalom, abban. ' a lakásügyben, amiért 
olyan aljas módon kitolt velem, most fejére olvasok a. vezérigazgatóm-
nak;  igaz, ahogy kiszáll (persze most is legutoljára) a kocsiból, Holló 
Imrének első  dolga, hagy fölnézzen ' az égre: ' 

Jaj, mindjárt itt a zivatar.  
A többiek ' ' csak nevetnek rajta, ismerjük már, mindig ő  a : vész-

madár, talán a , vérében, az alkatában rejlik. ez a készség, _hagy jó el őre 
megszianatOlja a veszedelmet, elhízott, nehéz mozgású, ha menekülni 
kell, hát sok időre van szüksége hozzá. . • 

• — Csak nevessetek - 	mondja —, . majd meglátjuk, ki nevet,: ha 
a nyakatok közé ver ... 

Magam is észreveszem, .hogy .,nyugati, északnyugati irányból fel-
hők nyomulnak fölfelé az ég aljáról, de' .az -elmúlt napokban ,  neanegy; 
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szer vonultak át szárazon fölöttem, Imre er ősködésére újra szemügyre 
veszem a borulás irányát, .s a ház északi sarkától látnom kell, hogy az. 
eltelt negyven-ötven percben jócskán fölénk ,tornyosultak a fenyeget ően 
sötét meg a jéges őfvel riasztó kontrasztosán tomboló, tobzódó felh őhul-
lámok. 

Jankóval mi már előbb" meggyújtjuk a tüzet, góndosan mérlegelve, 
mennyi széni kell a három kiló hús megsütéséhez, mire a többiek meg-
jönnek, már javában izzik a parázs, úgy számítjuk, fél óra múlva fel-
rakhatjuk a rostélyra az els ő  adagot, a hat szelet karéjt. 

Nem lesz itt semmi- — nézem . Megint, hogy -húznak el .az. ég 
vizén délkeleti irányba a szélnek feszülő  vitorlavásznak. 

De az igazság az, hogy ha nem is tudom elképzelni, ha nem is 
merek rágondolni, milyen szörnyű  lenne számióm,ra, ha belénk verme az 
eső, ha egy vihar ;végigtombolna a hegyoldalon (mert mért épp vagy 
mért épp ne most délután), arra sem tudom rászánni magam, hogy a 
többiekkel együtt az eső  ellen imádkozzak; hetek ófta tart az aszály, 
olyan forrón süt a nap, hogy nemcsak a virágok; vetemények száradnak 
ki; de a gyümölcsfáknak is fonnyad a levele, s őt még . a szőlő  (aminek 
pedig igazán mélyre hatolnak a gyökerei), úgy látszik; ha nem lesz egy. 
kiadós eső, még ez sem tudja kinevelni, édesre beérlelni a szemeit, hát 
akármennyire végzetes lenne egy felh őszakadás (jaj de a repülőjegyein 
rendben van-e), titokban mégis abban reménykedem, hogy ezekb ől a 
felhőkből csak hullik majd az én szóinjazó kertemre is az áldást hozó 
cseppekből. •- 

Ahogy, kitörtöm a kispoharakba a pálinkát, már az els ő  koccintás-
kor észreveszem (vagy megsejtem legalább), hogy Stevo meg Emil kö-
zött valami  nincs rendben (pedig Emil felesége . segítette. át Stevo fiát 
az orvosi fakó felvételijén). Stevo kétségtelenül a város. egyik legjobb köz-
gazdásza, senki sem vitathatja el, hogy az elmúlt három évben a tönk 
széléről sikerül visszahoznia a vállalatot (s most még ez az afrikai mun-
kavállalás), azt azonban (a hálta mögött) már sokan felróják `neki, hogy 
jócskán elkapatta ipagát, önteltségében sok olyat megenged magának, 
amit pedig nem lenne szabad. Ilyen öntelteségi rohamában sértheti meg 
a téglagyári igazgatót is. Nem baj, gondolom, amit én akarok, azzal ki-
csit lejjebb sz:állítommajd '(akár egy talán számomra sem veszélytelen 
vihar árán is) a felhők közül, s újra csak ,azt . nyugtázom magamban., 
hogy mégis jó egy ilyen kert (de amit : már nem kell szégyellnie az em-
bernek), vannak dolgok, amiket nem lehet (ahogy mondani szokás) a 
zöld asztal mellett elintézni; amit én akarok, ahhoz is kell egy ilyen 
kör3,tés, meg persze már benn egy-két pálinka. 

A körítésből semmi sem hiányzik, a felhők ugyan már több irány-
ból nyomakodnak fölénk, közben  teljesen eltakarták az eget, de mintha 
csak gúnyolódnának, egyetlen vízcsepp` ` ki nem. esett bel őlük, nem  za-
var hát semmi, nyugodtan válogathatok az ` alkalmak között (jobb ösz-
szetetelü társaságot'. nem is, -álmodhattam volna) fölényesen kivárva a 
legmegfelelőbbet, amikor, (amit senki megtenni. ,nepi mert) fejéhez vág-
hatom a vezérnek, ami ":már annyira a begyemben van. _El őbb persze 
megmutatok _neki itt egy-két dolgát, `megvárom, míg elánul a látotta-
kon, hallani, élvezni akarom a dicsér ő  szavait, 'hogy mások el őtt beis-
meri, hogy íme valamiben (s ebben araár utol nem érhet) nagyobb va-
gyok nála. 

Nézzétek meg ezeket a kis körtefákat - mutatom (mit sem 
.sejtve a későbbi következményekről) a ház mögött a déli elejtőre telepí-
tett sövényt: -- -Aiilg négyévesek, s mennyit teremnek! Az aszály elle-
nére is több rajtuk a körte; mint :a' levél. 

Én az előbb  már m 'eg►kóstoitarn — mosolyog huncutul a főköny-
velő. ---  Amíg ti pálinkáztatok — teszi hozzá tréfás bocsánatkéréssel. A 
hasa a mindene, ugratják is, hogy az infarktust emiatt • kapta (talán 
mikor kiderült, hogy narkós a Hánya), :  az utóbbi _ időben fogyókúrázik, 
de néha csak megfeledkezik err ől. 
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Ezt meg is lehet! Ez a legjobb nyári körte! 
Melyik ez? — kérdezi Stevo. 
Ez, kérlek > szép en, ez a Clapp kedveltje. 

Finomkodok, ha ő  nem is, a többiek kiérezhetik szavaimból a 
g"Cglyt. 

— A Clapp kedveltje? — simítja hátra egészségesen fényes fekete 
haját. 

Ingen, látod, mikor megérik, egyik oldala ilyen barnásvörös, a 
másik zöldessárga, de az íze! Kóstoljátok. Aztán majd szedünk .. . 

Jankót a tűznél hagyjuk, nem bírja ki, utánunk jön: 

Ne egyétek tele magatokat. Mi lesz a hússal! — de nem tud ellen-
állni a csábításnak, maga is beleharap egybe. 

Lesz valami, szörnyű  a légnyomás — törölgeti arcáról az izzad-
ságot Slavko, de nyakkendőjét itt sem tenné le. 

Dehogy lesz — szólok rájuk erélyesen, s (mintha zsákmányra, 
mintha régóta áhított zsákmányra leltem volna) nyomban lecsapok, in-
dulatos Mozdulattal tépem, rántom ki a magba szölkö'A kicsi disznópa-
réj 'szőrös szárát, s a győztes önteltségével szorítva markomba, körülné-
zek, hol is az á rakás, ahova a magvas gyomokat hányom, hogy id ő-
ről időre elégessem. 

Hallod, ez csakugyan finorn! — ízlelgeti a körtét Emil is. 
A feleségednek majd ne felejts el vinni! — figyelmezteti Stevo 

alig leplezett gúnnyal. 
, Kóstold ' már xneg te • is — mondom, s el őzékenyen nyújtok 

feléje egyet a már puhára érettek közül. — A legjobb nyári körte ez 
— dicsekszem a körtémmel is, a tudásommal is. 

Stevo, a vezér csak egy tekintetet vet rá, aztán anélkül, hogy érte 
nyúlna, a reá jellemző  megrendíthetetlen fölénnyel kérdezi: 

Pálinkád ... nem főztél ebből? .....:tudod, a körte ... 

. = Ebből? Nem. Ez kiváló minőség, kár lenne ebb ől ... — próbá-
lom megértetni, micsoda értékes gyümölccsel kínálom őket, erőlködöm, 
pedig inkább tréfával kellett volna kicsorbítani gúnyának élét. 

Lenne itt egy kažánra való — méri fel egyetlen tekintettel a 
termésmennyiségét. 

Megérezhette (óvatasságcm ellenére is), hogy csapdát akarok állí-
tani neki, s (téveszthetetlen ösztöne) már el őre védekezni próbál, s 
(mint később kiderült) a jól bevált módszerek most sem hagyták cser-
ben. 

Négyezer embert foglalkoztat a vállalatunk, és senki sem tagad-
hatja, hogy nincs még valaki, aki nálam jobban ismerné az eddigi tör-
ténetét vagy a fejlődési lehetőségeit, igazgatókat váltanak le, neveznek 

, ki az elmúlt két évtizedben, de akármilyen szél fúj (én mindig a helye-
men maradok), mindegyik áramlat úgy találja, nélkülem nem tudna 
boldogulni. 

Nem állítom, hogy nélkülözhetetlen ember vagyok (aki nincs, anél-
kül mindig lehet), de a tudást, tapasztalatot, tekintélyt, amit szereztem 
(s amivel valóban , nagy hasznára vagyok munkaszervezetemnek), hát el-
várom, hogy ezt részesítsék az őt megillető  megbecsülésben (hányszor 
elmehettem volna már jobb helyre nagyobb fizetésért); a legutóbbi la-
kásosztáskor, amit elkövettek, jó, nem az igazgató (de az ő  .talán hall-
gatólagos beleegyezésével), az ilyesmi sérti az önérzetemet. Ha ezen az 
iigyön már nem is lehet változtatni, eljárásukat s els ősorban a vezér 
rosszindulatú magatartását nem hagyhatom megtorlás nélkül, mert ak-
kor a legközelebbi alkalommal még kevésbé veszik tekintetbe (vagyis 
egyátalán nem fogják méltányolni) az érdemeimet. 
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Sül az első  adag hús, szépen pirosodnak, egyszer meg is forgatta 
már a szeleteket Jankó, mikor úgy látom, elérkezett. a pillanat. Jobb al-
kaljmat nem is álmodhatnék. Csinos kis ház,előtte terasz, aztán füves 
plató, majd a Duna felé ereszked ő  tágas pázsit, válogatott szép örök-
zöldekkel, a látvány a legkényesebb ízlést is kielégíti, sokan megnéz-
ték már, de nem akadt még olyan, aki hibát talált volna benne. E csoda 
fölött állunk, s én, a tulajdonos mindenek felett, nincs az az érzéketlen 
szem, amely {ellent tudna állni) nem merülne el eme gyönyör űségben, 
ami (s ezt mindenkinek tudomásul kell vennie) az én saját míúvem. 
Ezt tetézi most be annak a csorbának a kiköszörülése, amit a minap ej-
tettek rajtam. 

Nem szólok közbe, hagyom, Stevo hadd' dicsekedjen, általában min-
denki elismeri, hogy joggal teszi, nem a legjobban áll most a szénánk, 
de melyik építővállalat nem esett vissza, s ő  reméli, fogadkozik (a ba-
rackpálinka • is • megtette hatását), biztosra veszi, hogy a líbiai vállalko-
zás, az ebből ígérkező  tetemes haszon kihúz bennünket a kátyúból, s 
persze, . hogy ebbe sikerült beugrani, hogy ezt nem halászták el el ő-
lünk mások, hát magától értet ődik, hogy ezt csakis neki, az ő  ügyessé-
gének, rátermettségének, utolérhetetlen üzleti érzékének köszönhetjük. 

Nemcsak én hallgatok, a többiek se mondanak ellent, de ilyenkor 
(s talán nem is csak nekem) akaratlanul is eszembe jut, hogy abban a 
hónapban a ln"biai napidíjakkal együtt (noha a házigazdák fedezték á költ-
ségeit) úgy százmillió körül vett fel, s ez tízszer annyi, mint amennyit egy 
kőműves keres. 

De az árak, a feltételek sem könny űek — szólal meg Svarc Emil, 
most is ő  az, aki elsőként telik el az öndicsérettel, nem bírja tovább 
(vagy irigység) megpróbálja {ami lehetetlen.) leh űteni a saját erényeit 
mind szenvedélyesebben bizonygató vezért. 

A feltételek — legyint csak jobbjával, bal kezében a pálinkás-
pohár, s inkább nekem, mint Emilnek magyarázza {amint már nemegy-
szer hallhattam), hogy az állandóan változó árfolyamkülönbség eredmé-
nyeként szinte beláthatatlan arányban növekszik majd a jövedelmünk, 
s a haszonnak ez a része úgy folyik be, hogy semmivel sem kell töb-
bet 'dolgoznunk érte. Az új törvény ,is kedvez, ezután a kinn dolgozó 
munkások fizetésének csak egy részét kell devizában kiadni. Kiissza po-
harát, aztán mutatja, hogy üres, pár lépés csak, a teraszon 'az asztal, 
rajta az üveg, töltök neki, kínálom a többieket is. 

Nem lesz az könnyű  — ellenkezik Emil, talán ^ már azért is, 
mert Stevo hátat fordított neki. 

Jól van no — mosolyog Slavko, pedig neki lenne joga 'az ellent-
mondásra, ő  számolta el (úgy, hogy elfogadhatóak legyenek) a líbiai 
napidíjakat —, neked nem tetszik az ügy, mert ebb ől neked nem. lesz 
hasznod, te ide nem szállíthatod a Légládát. 

— Csak az lenne most a fontos — folytatja a vezér nem - zavar-
tatva magát a közbeszólásoktól —, az lenne a fontos, hogy oda csak-
ugyan a legjobb embereket válogassuk iki, :hogy , a munkában, amit el-
végzünk, senki, de ;még a konkurencia se találjon hibát, csak így tud-
juk. megtartani a helyünket. Óriási építkezések vannak kilátásban, ma-
gyarázták. nekem .a minisztériumban, mutatták a térpépeket, ha most Si 
kerül bevágódnuai)k, -évekig lesz .ott munkáink, s tudjátok, hogy van, az 
újabb vállalkozások mind nagyobb haszonnal járnak, a költségek még 
csökkennek — elégedetten néz körülrajtunk, úgy láthatja, mindannyiun-
kat elbűvölt. — Meg vannak még más kilátások is — teszi hozzá :érez-, 
tetve velünk, hogy nem tartja fontosnak (hogy minket nem tart olyan, 
fontosnak), hogy talán a legnagyszerűbbnek ígérkező  ügylet részletem 
vel megismertesse a társaságot. . . . 

Imre, hisszük, azért, hogy hű  maradjon önmagához, megint .- a 
közeledő  viharra figyelmeztet. Jó ideje fölöttünk .kavarognak már a 
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sötét felhőgubancok (a készenlét kimerít ő  feszültsége), de nem kopog 
a zápor, a felhők hangtalanul suhannak tovább, egyik gyorsabban, «másik 
lassabban, attól függ ően, melyik milyen __magasságban, milyen légáram-
ban gomolyog;. a tücskök (vagy a kabócák) most megérezhetnek vala-
mit (hőmérséklet-változás vagy a leveg ő  nedvességtartalmának növeke-
dése/csökkenése), a szokásosnál valamivel ell őbb fognak hozzá a muzsi-
káláshoz; mint mindig, most is a napi ügyeletes. (szimatoló) adja meg 
a jelet, talán a (légköri viszonyoknak legmegfelelőbb) hangmagasságot 
is, mire rákezd a többi, s a meghatározhatatlan irányból megszakítás 
nélkül áramló, szűrődő  hangszeres muzsika (esőért könyörgő  ima), mint 
párbeszédünk mögötti hangaháttér (se hézag, se rés) emekedik ki a hegy-
oldalból; a ciprusok fegyelmezett, nyugodt mozgulatlanságban állnak, 
annyi szél sincs, ami a fehérnyír levelét meglebbentené, Staviko, az in-
farktusos verejtékét törölgetve a fülledtségre panaszkodik: 

Én nem tudom ... ti nem izzadtok? 

Dehogynem! — nyugtatom meg, nehogy azt higgye, rosszullét 
fogta el. 

Ilyen, frontátvonulás ez, látod — magyarázza Emil, ,s  meglepődve 
látom, mintha reszketnének az ujjai, :alig tudja kibontani a cigarettás-
dobozt. Talán mert észrevette, hogy felfigyeltem rá, elfordul, s egy a 
ház sarkánál álló embermagasságnyi fekete feny ő  rügyei körül nyüzsgő  
hangyákat figyeli •(nyilván erőltetetten) megkülönböztetett érdekl ődéssel.. 

— Csak _ nincs_ valami baj? — lépek utána. 
— Áh, Semmi. - 

Látom, hagy ... fogom halkra a szót. 
Hát tudod, a lányom  lányom... 
Nos, uraim, érzitek már az illatát? = tör »  föl Jankóból á lelke-

sedés. 
Érezzük, öregem, érezzük — bólogat Slavko. 

Meg lehet már kó.stalh.i is? — közeledik Iunre leplezetlen szán-
dékkal. 	 • 

S+tevo nem kapcsolódik be a párbeszédbe [várja (vagy elvárja), 
hogy megszólítsa, hogy hozzá intézze a szavait valamelyikünk, vezér-
igazgatónak - iás (úgy látszik) .születni kell, neki a vérében, az alkatában 
rejlik már °a rangjához, a tisztségélcez illő/méltó viselkedési forma], át-
néz az örökzöldek fölött, át az alattunk elterül ő  gyümölcsösön, s a 
Duna csíkjánn iás, . a .varos kigyulladó fényeit fürkészve kutat a szeme; 
élvezi {emészti meg) azt a fölényes és kikezdhetetlen nyugalmat, .aanit 
előbbi (elismerést érdemlő) fejtegetéseivel teremtett ,meg magának. 

Sose jobb alkalom!, villan át az agyamon. • - 
Keresed? — lépik mellé. 

—•• Hát. 
Ott balra, nem messze a parthoz, az a toronyház — be kell val-

lanom, a világoskék csíkos trikója is fölényének jele. 
No, lám, akkor te akár integethettél volna is innen. 

— De nem fogok. S ezt neked köszönhetem. Ezt érdemlem a hu-
szonöt éves munkátinért. Szerinted. Amit én alkotni tudtam, azt mind 
ennek a .vállalatnak adtam, szerinted ezért ilyen elismerés jár — mon-
dom mind .emeltebb hangon (többször megakadályozva közbeszólását), 
a többiek is reám figyelnek, érezhetik, a • vihar elkerülhetetlen, nem 
félek đőle; szándékosan akarom fölikavarni, Slavko ugyan megpróbál 
jobb belátásra bírni, hogy ez nem a vezérem múlott, ő  nem avatkozha-
tott bele a lakásosztásba, meg hogy igaz, ilyen korszer ű , ennyire kom-
fortos lakások nincsenek máshol »a városban, »de hát majd lesz még al-
kalom, .nem volt ez nekem olyan nagyon .sürg ős; hagyom, hogy félbe-
szakítson, de tudom, megfékeztetni :se t őle, se mástól nem engedném 
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magam, majd utána, tekintet nélkül Slavko figyelmeztetésére (látva 
Imre meg Jankó riadt pislogását), élvezem, hogy tör ki bel őlem tom-
bolva, süvítve a sokáig visszafojtott indulat, csak a • felfokozott gy űlölet 
tud ekkora együgyűséggel, ilyen türelmetlenül ostoba gügyeséggel (mert 
mi más volt ez), anélkül, hogy tudná, els ősorban önmagának ártva (s 
ebben az öntudatlan önpusztításban élvezve), 's éppen ellentmondásainak 
feloldhatatlanságában a világra jönni. 

Most már 'lehetne ám teríteni! - szólít fel (nyilván els ősorban 
engem) a tűz mellől Jankó. 

Hallod? — türelmetlenkedik Slavko, aki (az illatoknak ki tudna 
ellenállni) most is a legéhesebb. 
- Mintha a hívásra jönne, az általa kitaposott úton kocog át a sárga 

kuvasz. Rászólok, megáll,° :de neon. fordul vissza, lehajolok, így sem ijed 
e1, csak a feléje repül ő  göröngy tudja jobb belátásra bírni. . 

Mennek a felhők, vanulnak szakadatlan, északnyugatról délkeleti 
irányba, mi a ház előtt nem vesszük, nem vehetjük észre, amikor (va-
lami megfoghatatlan csoda folytán) megfordulva, visszafelé kezdenek 
gomolyodni (az öreg szomszéd szerint is ez a  veszélyes), s forognak, 
örvénylenek fölöttünk, mígnem egyik pillanatról a másikra minden el-
képzelésemet, (az elégtétel lehet őségébe vetett) reményemet araagával 
sodorja, végérvényesen elsöpri a vihar feltartóztathatatlan ereje. 

Fejveszett kapkodás. Riadalom. Tehetetlenség. 
Még ha eső  lett volna — szakadt föl bel őlem (önkéntelen tiltakozás) 

a sóhaj, hogy talán még ,Stevo is megsajnált, mintha az ő  (esetleges) 
elnéző, megbocsátó fölényének kellett volna az elszenvedett kudarcot 
még elviselhetetlenebbé tenni. 

De egy szem se! — csodálkozott (mért hihetetlennek látszott) Emil. 
A legutóbbi pályázaton neon vették fel (Stevo ígérete ellenére sem) jo-
gásznak a lányát, kijátszottnak érzi magát, spontánul alakult ki köztünk 
a megbántottak együttérzése. 

Jaj, gyertek, mi van itt! — Imre csodálkozó, rémüldözö hang-
ját hallottuk a ház mögül, föntről a gyümölcsösbő l. 

Nézzétek, mind lehullott. 

Balsejtelmem beteljesült. Szerencsétlenségemnek valóban nincs ha-
tára. •A Glapp kedveltje, a finom körte mind- egy szemig a fák alatt. 

Borzasztó! Mind megrepedezett 	kapkodott föl néhányat Emil 
(mintha csakugyan a feleségének akart válna vinni) —, mint a k ő , ke-
mény ez a föld .... Ott nálam mégis más ... 

Na, ez most így legjobb pálinkának .— jelentette ki Stevo elége-
detten (mintha ez lett volna az elégtétel, amit gyorsan és minden er ő -
feszítés nélkül megkapott). 

Jé, micsoda kuvasz! — kiáltott fel Imre, látva a szomszédból 
megint elősomfordáló sárga kutyát. 

Ez -  fias! — mondta a felfedezés örömével Jankó. 	Ezt etetni 
kell — fűzte hozzá, s mintha megtalálta volna a nagy kérdésre a választ, 
ment is már, hogy hozza neki a (nagy nehezen elloesdit) parázson 
sületlenül maradt karéjszeleteket. 

A kutya (mindig utáltam, de ennyire még soha) falásuk étvággyal 
falta a finom falatokat, kis idő  után látva, hogy nem rúgok belé, elé-
gedetten emeli felém fejét, szemében valami boldog hála, a nagylelk űen 
visszafogadottak (mit sem sejt ő) megalázkodó hűségígérete. 

Lám, mégsem vesz káxba — mondta Imre.  

Nem. Úgy látszik, ízlik neki — fújta meg az önérzetemet per-
zselő  parazsat Stevo is —, máskor is érdemes lesz elmenni Jankó ben-
teséhez. 
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Meg a Jankó mestersége! A kutya is megérezte, hogy nem akár-
ki volt a iszakáćs — kapcsolódott be az ékel ődésbe Slavko is. 

Emil hallgatott, csak akkor villant föl a sbeillie, mikor a mogyoró-
bokrok között megpillantotta a nagy disznóparéjt: 

Ezt talán magnak hagytad! Nézd, van egy méteres is! 
Te mit találtál? — érdeklődött Jankó. 
Mekkora csakugyan! — csodálkozott Ianre. 
Hány ágat hajtott. S mindegyiken mennyi mag! — magyarázta 

Emil nem értve, hogy nem ugrok, nem tépem ki nyomban, ahogy tettem 
előbb a parányi kis paréjakkal. 

Na hát, ha ez elszórja a magját, ha ez mind kikel, öt évig kapál-
hatod, akkor ,sem irtod ki — Stevo ezt amolyan kegyelemdöfésnek szám 
-habbá. 

Imre még hozzátette: 
Ez a kutya hagy milyen jot eszik. Nem is láttam még kutyát 

ilyen jó étvággyal enni. 
— Hát nem téped ki? — kerdezte Emil már-már sért ődötten. 
Mintha nem is hallottam volna., csak álltam meredten, a különlege-

sen elkészített rostélyosnak valósertéskaréjból lakmározó kutyát bámul-
va. Akkor nem kellene elmenni valahova, megenni valamit — hogy ezt 
mondja (talán) Stevo, erre gondoltam, ett ől 'tartottam már csak, ha 
ezt egyikük, akár tréfásan is, megkockáztatja, olyan ütés lett volna, 
amitől nhezen térek magamhoz, de hiába, hogy elejét vegyem, semmit 
nem tehettem. 

Jatagan mala (tus—akvarell, 1932) 
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KÉZFOGÁSOK 

VIDOSAV STEVANOVI Ć  

TESTAMENTU M 

A Kao falubelieknek rendszerint fiuk születik, a lányaikat akkor is-
merik el, amikor már bekötik a fejüket. Nekem azonban két, lányom 
lett, ikrek, ráadásul sz őkék (holott mifelénk a barnáknak van becsü-
letük). De én sohasem bánkódtam emiatt, vagy hogy - szemrehányást tet-
tem volna nekik, nem én, soha. Mint két ugribugri madárka, úgy n ő-
dögéltek, csicsergésükkel és hízelkedésükkel ébresztettek reggelenként, 
vékony cérnahangon énekelgették nekem, segítettek édesanyjúknak a 
házi  munkában, mosolyogva, fogadták a látogatókat. Mintha_ nem' tud-
nák, mi a búslakodás, valami csendes .és állhatatos öröm áradt belőlük 
részegítő  illatként. Ahogy eljátszadoztam velük, olyan boldog- voltam, 
amilyen boldog csak lehet egy apa, és már előre sirattam azt a napot, 
amikor majd elhagyják a szülői házat. Leplezett gy űlölettel tekintettem 
minden egyívású fiíipajtásukra, ugyan melyik lesz közülük az a két fa-
jankó, aki elviszi majd, szeretni és verni fogja őket, vagyis ugyanazt 
csinálja velük, amit én tettem a feleségemmel. S már el őre boldogta-
lan voltam a balsorsuk miatt,amely rájuk vár. 

. Amikor betöltötték a tizedik életévüket (körülbelül a felét annak 
az időnek, melyet a sors rendelése szerint egy fedél alatt töltenek ve-
lem), a megszállók először vonultak át Kaón, 'ránk ijesztetteik, és elt űn-
tek, visszamentek a városba; Ott volt a laktanyájuk. Kezdetben nemigen 
bántottak bennünket, csupán újabbnál újabb adókat .vetettek ki ránk. 
De egyszer, úgy estefelé, jól táplált paripákon, állig felfegyverkezve, a 
fekete-sárga monarchia vadonatúj egyenruhájában feszítve, a .házunkba 
toppant .négy keménykötésű, mokány huszár; különböző  nyelven beszél-
tek, de egyikét szót ki tudtak nyögni a mienken is. Vacsorát készítettem 
nekik (jobbat, mint magamnak valaha is), megkínáltam őket abból a 
pálinkából, amelyet lányaim lakodalmára őrizgettem, :de nem • akartam 
asztalhoz ülni velük; azt mondtam, nálunk az a szokás, hogy a házi-
gazda szolgálja vendégeit. Egykett őre berúgtak (olyan pálinkám van, 
hogy még a káli lakodalmas népet is leveszi a lábáról), és követelték, 
hogy táncoljunk meg éneJkeljünk. Aztán nekiestek az  asszonynak' (még 
én is minden szökőévben hálok vele), s a szemem láttára meger őszakol-
ták. Azt sem engedték meg, hogy a gyerekeket kivézessem. 

Vedelés közben a katonák egyre féktelenebbek lettek. Megaláztak, 
leköpdöstek és ütöttek-vertek, én meg hallgattam: a 'részeg, embernél 

Fejezet a szerző  azonos című  NIN-díjas regényéb ől. Fordítója, Borbély János megkapta a 
szerbiai írók nemrég megtartott második találkozóján a legjobb fordításkötetért (Mirko 
Kovač : Európai költésrothadás) járó díjat. Munkatársunknak ezúton is gratulálunk. 
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Önarckép. (kőnyomat, 1922)  

sohasem Lehet tudni, mit fog a következ ő  pillanatban tenni. Lehet, hágy 
megölel és megcsókol, de az is lehet, hogy agyonver, mint a legyet. 
Amikor már nem tudták, mit csináljanak még velem, megakadt a sze-
mük a lányaimon, akik mint a kiscsibék kuporogtak és .pislogtak a kuc-
kóban. Hiába rimánkodtam térden állva, a csizmájukat csókolgattam, 
hánytam a keresztet '(keresztények tán, ha nem is pravoszlávok), hiába 
mondogattam, hagy engem öljenek meg, tessék, itt vagyok. Hogy Tehet 
meg a lánygyerek a becsülete nélkül, anélkül a  kis tisztesség nélkül, 
amely az egyetlen hozománya a férjhezmenésig? Rájuk vetették magukat, 
mint a farkasok, lerángatták 'róluk a. ruhát (nyápicok voltak,' tejfehérek, 
egy szál szőr nem volt rajtuk sehol); aztán fölsorakoztak rajtuk. A lá-
nyaim nem is sírtak; csak feküdtek, s kikerekült, hirtelen feln őttessé 
vált szemmel néztek rám. Amint ezt elvégezték, a huszárok végignyúl-
tak a földön, és hortyogva, mint az állattik, menten mély álomba. merül-
-tek. A lányaiizriat kivezettem a házból, letalkamgáíttam őket, meg ne fázza-
nak, .aztán leemeltem a fejszét a farakásról. Mintha fát hasogatnék, 
teljes erőmből csapkodni kezdtem. Levágtam a fejüket. Utána kicipeltem, • 
s odavetettem őket a disznóknak. Véres pofával, röfögve, lakmároztak.  

BORBÉLY János fordítása  
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ÖR ÖKS ÉG  

BARANYI ANNA 

BALÁZS G. ÁRPÁD SZOCIÁLIS M ŰVÉSZETE 
A FESTŐ  ,SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Balázs G. Áripád grafikus és festőművész az emberi sorsokkal, az el-
nyomottakkal, kizsákmányoltakkal való mély együttérzése alapján vált 
ismertté és ezzel a témakörrel foglalkozó 'm űvészete alapján vonult be 
a vajdasági, a szerbiai, sőt a jugoszláv művészettörténetbe. 

A Kassa meletti Felsőtökésen született 1$87.- november elsején. 
Tanítói családból származik. Apját, Balázs Józsefet többször is áthe-
lyezik, míg az Új+vidék melletti Budiszavára került. Balázs G. Árapád • itt 
végezte el az elemi iskolát, majd Újvidéken a polgári négy osztályát, 
ami után édesapja a bajai tanítóképz őbe küldte. A tanítóképzőt 1907-
ben Kiskunfélegyházán fejezte be. Festészeti tanulmányokat csak. azu-
tán 'folytathatott, amikor már biztos egzisztenciát jelent ő  képzettséggel 
rendelkezett. 

1913-ban a nagybányai művésztelepen dolgozott. Tehetségének kö. 
szönhette, hogy araár ebben az énben Réti István fel is vette a buda-
pesti Képzőművészeti Főiskolára. Balázs nem csak anyagi gondokkal 
küzdött, az első  világháború is közbeszólt 'tanulmányainak végzésébe. 
A háború után, 1920-ban, mint családos ember érkezett Prágába új ter-
vekkel, s ott Auguste Brömse professzor jóvoltából a Képz őművészeti 
Akadémia növendéke lett. 

Balázs komoly tudást szerzett már Niágybáaiyán és Budapesten, 
s azt Prágában jól tudta hasznosítani autentikus m űvészi egyéniségének 
kiépítésére, amit a cseh metropolis haladó szellemű  művészete pozi-
tívan befolyásolt. Ezenkívül a grafikai technikák iránt vonzódó Balázs 
kiváló tanítójára talált Brömse professzorban, akinek segítségével jó gra-
fikussá vált. 

Már a húszas évek első  felében, illetve az akadémián töltött évek 
idején, érdeklődést mutatott a közép-európai avantgárd áramlatok iránt, 
igy művészetében gyakran egyidej űleg van jelien a .szimbolizmus. és. az 
expresszionizmus, az expresszionizmus és a kubizmus, a futurizmus és 
a +konstruktivizmus. Tematikája viszont leginkább a szociális motívu-
mokra terjed ki, ami néhol a halál víziójaval olvad össze és gyakran 
irodalmi hangzású. 

A szociális termatika iránt mindjárt Prágába érkezése után kezdett 
érdeklődni. Ez elsősorban emberi együttérzéssel magyarázható ( ő  maga 
is nehéz anyagi körülmények . között élt), ezenkívül abban az id őben a 
cseh grafika — az októberi forradalom hatására — er őteljes társadalmi 
arLgazsáltságú. A művészek egész sora szervezetten harcolt a munkás-
osztály oldalán a szociális igazságtalanság ellen. Balázs kiállításokon is 
szerepelt szociális témájú grafikákkal, 1921-ben +beései, majd 1922-ben 
szabadkai önálló tárlatán, tehát el őhírnöke a szociális művészetnek 
Vajdaságban. 

Szabadkára mint érett művész érkezett. A munkásmozgalom jelen-
tős centrumában művészi mondanivalója já talajra talált. A Szervezett 
Munkás örymmel fogadta a művészt, aki új utakat taposott, akinek vász-
nai és grafikái az elnyomottak életével foglalkoztak. 
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Az" 1926 - és 1929 között Szabadkán, Majd Belgrádban keletkezett 
alkotásai művészi opusában a legradikálisabb és egyben a legkima-
gaslóbb helyet foglalják el. Ebben a periódusban született szociális te-
matikájú művei mind :tartalmilag, mindstílus szarvpontjából újak, for-
radalmi szelleműek. Ezek azok taz évek, amikor még Qiiisz az elnyomot-
tak erejében. Erről olyan munkák .tanúskodnak, mint a Pihenő  1926-ból, 
A kapás és a Kubikusok 1927-ből vagy A hét napjai 1929-bőt. Munkásai 
erősek, öntudatosak, képesek felvenni a harcot az igazságtalanság ellen. 
Balázs igy látta őket, mint művész melléjük állt, nekik festett. Eszmei 
állásfoglalását érthetően és egyszerűen - fogalmazta meg az új realizmus 
eszközeivel. 

A húszas évek elején ápolt szecessziós, majd kubo-expresszionista 
és kuboyfwturi'sta stílusa után ilyen fordulatot valószín űleg a Neue 
Sacihlilchkeit '(Új tárgyiasság) szociális kérdésekkel foglalkozó mozga-
lom felfogásával való anegismerkedése tette lehet ővé. Balázs ugyanis ta-
nulmányainak befejezése után 1925-ben a prágai Rudalfinumiban megren-
dezett önálló kiállításának anyagi hasznát németországi utazásra fordí-
totta: Bédsben; Münchenben és .Drezdában járt, amir ől úgy nyilatkozott, 
hogy új és izgalmas élményeket nyújtott számára. Munkásságának ala-
kruhása alapján - feltételezhető, hogy a Neue Sachlichkeittel való meg-
ismerkedésről lehet szó, amely a tiszta stílus ápolását hangoztatta, le-
egyszerűsített formákkal és kifejezett monumentalitással. Balázs mun-
káit is ilyen felfogás jellemzi. Képein doaninálnaik a hatalmasra mére-
tezett, formailag leegyszer űsített munkásalakok, akik nem csak nehéz 
fizikai munka végzésére képesek, hanem a tudatos harcra is jogaikért. 
Művészetének eszmei mondanivalójával, egyértelmű  elkötelezettségével 
a proletariátus oldalán, fontos és úttör ő  szerepet tölt be a jugoszláv 
szociális művészetben, méghozzá azokban az években, miel őtt megje-
lenne az első  szociális tematikával szervezetten foglalkozó csoport, a 
Zemlja, 1929ben Zágrábban. 

• 	Az 1929-es év művészettörténetünkben más .szempontból is fon- 
tos. Ebben az évben állítja kit Balázs belgrádi önálló kiállításán A hét 
napjai című  mappát, de ezen a kiállításon szerepelnek az Ady-verseket 
illusztráló akvarelljei és litográfiái is. A hét napjainak erőtől duzzadó, 
tettre. kész munkásai után az Ady-versek illusztrációin megjelen ő  lé-
gies, stilizált, a halál birodalma felé irányuló emberi alakok Balázs 
megingott hitéről beszélnek. Optimista, forradalmi szellemű  munkái 
után az általános .társadalmi helyzet válthatta ki pesszimista gondola-
tait az emberiség sorsával kapcsolatban. Érzékenyen reagált az emberi 
szabadsággal, jogokkal kapcsolatos kérdésekre ;  és — akárcsak a költő  
Ady — ő  lis legőszintébb érzelhmeinek adott hangot az emberiség kilátás-
talan jövőjével kapcsolatban. Gondolatait meggyőzően formálta meg az 
expresszionizmus és kuubo-expresszionizmus eszközeivel. Az expresszio- 

, nizmus alkalmas az ember különféle érzelmeinek kifejezésére, s Ba-
lázs művészetében többé-kevésbé mindvégig meg is találhatók ennek a 
stílusnak a jegyei. Tény gaz, hogy az Ady versek ihlette akvarellekbe, 
litográfiákban belesűrítette összes keser űségét, együttérzését mindazokkal, 
akik a :társadalmi létra legalsóbb fokán álltak. Helyzetüket kilátásta-
laninak látta, többé nem hitt a győzelem lehetőségében. Azok az évek 
jöttek, amikor a nyomor, az éhezés drasztikus Méreteket öltött. Balázs 
most már csak rögzíti az élet nyomorait. Nem csatlakozik az 1934-ben 
Belgrádban megalakult Živat csoporthoz sem. Képein az éhes, megtört, 
fáradt, munkások, nincstelenek jelennek meg, mint az 1932-ben készült 
Jatagan • mala mappa !lapjain vagy A proletár család ebédje című  olaj-
képen. - 

Balázs közben kárpótlást csendéletek, aktok festésében talált. A 
harmincas évek második felében tematikája kiterjedt a folklórmotívu-
mokra iás, mint a népi élet összetevő  részére. Monotípiáin Vajdaság né-
peinek tarka népviselete tündököl, de a szokások rögzítése sem kerülte 
e1 figyelmét. 
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A harmincas évek végén keletkezett számos grafikája bizonyítja, 
hogy a zsidó nép áldatlan helyzete .sem kerülte el .figyelmét. E nép 
igazságtalan és kilátástalan sorsa mélyen megrendítette. Együttérzése 
. drámai erejű  litográfiákon, linómetszeteken jutott kifejezésre. 

A második világháború után rövid ideig a sablonizált szocialista 
realizmus követői közé tartozott, de hű  maradt a mélyen átérzett szo-
ciális témákhoz is, amiről olyan munkái tanúskodnak, mint a Párizsi 

- metró, a Rab vagy a Nyomorult. 

Nem kevésbé méltók figyelemre a cirkuszosokkal, bohócokkal fog-
lalkozó művei sem. A nagy élettapasztalattal rendelkez ő, a sok nehéz-
séget átélt művész munkásságának utolsó szakaszában, látszólag az élet 
szebbilk oldalával foglalkozik, azokkal, akik álarc mögé bújnak, hogy 
másokat szórakoztassanak. Mit látott ebben . ;a társaságban Balázs, vajon 

• csak az álarcot? Nehéz lenne ilyen következtetést levonni. Őt, aki min-
dig az emberi sorsokkal foglalkozott, most esem a komédiás, hanem a 
mögötte lévő  ember érdekelte. • 

Így a kör be s zárult, Balázs hű  maradt önmagához és szociális 
elkötelezettségéhez. Bizonyos. megbékélése az élettel, amelyet jól meg-
ismert, a ,sok-sok virág festésében -nyilvánult meg (életének 'ralkonyan), 
amivel nem csak saját életét akarna szebbé tenni, hanem azokét is, 
akik szerették és szívesen vásárolták virágait. 

Bács (rajz, 1935) 
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POMOGÁTS BÉLA 

KÉT IRODALMI ÉVFORDULÓ 
FRANYÓ ZOLTÁN ÉS FÁBRY ZOLTÁN EMLÉKEZETE 

A száz esztendeje született Franyó Zoltán •a világ költészet hivatott tol- 
mácsai közé tartozott. Versek ezrei, kötetek sora mutatja érdekl ődésének 
és nyelvismeretének gazdagságát. Műfordító munkássága páratlan gyűj- 
teményt kínál a világirodalomban tájékozódni vágyó magyar olvasónak; 
a ;régi arab és kínai költőktől a kortárs francia, német, olasz és ro-
mán lírikusokig, nemcsak évezredeket, égtájakatrs: Európát, Ázsiát és 
Afrikát. Munikassáagát -korábban Évezredek húrjain című  háromkötetes 
válogatása mutatta be, majd élete végén indult meg összegy űjtött mű-
fordításainak több kötetreterjed ő  gyűjteménye. amelyből eddig az Ősi 
örökség, a Bécsi látomás és az Atlanti szél című  kötetek kerültek az 
olvasó kezébe. Hihetetlennek tetszik, hogy a műfordító műhely eme gaz-
dagsága Mellett Franyónak annyi másra is volt ideje. Számtalan munka-
területen - dolgozótt -egyszerre, s • mindenütt eredményesen, teljes er őfe-
šzűtéssel, Mint aki ,az éppen soron levő  feladatban keresi üdvösségét. 
Életének emlékeit egyaránt őrzi az irodalomtörténet, a sajtótörténet és 
a politikai mozgalmak története.. 

Provinciában, egy kis bánsági faluban született. Katonatisztnek ké-
szült, a stratégia tanulmányozásánál csábította el irodalom és a po-
litika. Ahogy ő  mondta: „az újkori hadtörténelem kézikönyvét ől Marx 
'Das Kapital-jáig kapaszkodott fel a megismerés meredek lejt őjén." _Hoz-
zátehetnénk: a modern költészetig, Rilke, Hofimanrnstahl és Ady Endre 
verseiig. A harcászati szabályzatok helyett -a művészetek. vonzották: kež-
detben a 'festészet, 1905-ben néhány művét ki is állították a Nemzeti Sza-
lon tárlatán. Aztán mind .hevesebben- az irodalom. Verseket írt és fordí-
tott, újságot szerkesztett, irodalmi harcokban vett részt, a  laktanyát a 
szerkesztőségre és a .művészkávéházra cserélte, s csatlakozott á modern 
magyar irodalom új nemzedékéhez: a Nyugat íróihoz, Adyhoz, Košzto-
lányihoz, Karinthyhoz. Sorsa meglehet ősen kalandos -körülanények között 
alakult. Művészeti csatározások, a radikális ifjúság' mozgalmaiban ját-
szott szerep után 1914-ben ismét uniformist kellett öltenie. A Kárpátok-
ban merész huszárcsínyekkel hívta fel magára a' sajtó figvelimét. maid 
az «olasz frontra került, mint kés őbb megtudta, szemben Hemingway-jel 
és Ungarettivel. Ekkor még nem sejtette, hogy az olasz költ őtől valami-
kor fordítani fog. A háborús évek után forradalmárként tért vissza, a 
Károlyi Mihály-félé köztársaság •bécsi követségéneksajtóattaséja lett, 
majd újra Budapestre érkezve, a Vörös Lobogó cím ű  irodalmi folyó-
irat szerkesztőjeként, közoktatásügyi népbiztosság világirodalmi osztályá-
nak vezetőjeként dolgozott. Nagy terveket kovácsolt ekkoriban; a világ-
irodalom módszeres magyar tolmácsolásának megszervezésével foglalko-
zott. - 

A forradalmak kudarca után Bécsbe emigrált, újságíráskodott, ke-
leti nyelveket: kínait, szanszkritot, perzsát és arabot tanult. Termékenyek 
voltak •a bécši évek; az emigráns. magyar sajtó sorra közölte Franyó 
publicisztikai cikkeit, s közben több kötetben jelentek meg m űfordítá-
sai. 1923-ban mégis hazatért. Aradra, majd Temesvárra költözött, újsá-
got és folyóiratot .szerkesztett, színházat alapított. Így 1924-ben ő  irá-
'rnyítortta .a Genus,. illetve iUj Geniús- cím ű  aradi irodalmi és művészeti 
folyóiratot.' Ez a revü, amely az „egyetemes, kultúra" jelszavát írta hom- 
tokára, *á ,modern iradalorií szolgálatára vállalkozott. Szerepet vállalt a 
:magyar nemzetiségi irodalmak, így :-:a, vajdasági magyar irodalom meg-
ismertetésében is. Szlovákiai , szerkesztője 	neves irodalomkritikus: Kom- 
lós Aladár, jugoszláviai szerkeszt ője pedig a szabadkai Havas Emil volt. 
Hasábjain - több_ írással volt 'jelen ,Déttre János is, s 1924. márciusi szá-
anában 'közölte János Lajos Van-e vajdasági magyar .irodalom? című  
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híressé vált írását, a jugoszláviai magyar irodalom keletkezéstörténeté-
nek egyik fontos dokumentumát.  

A temesvári író ebben az időben magányos jakobinusként szállt  
csatába Európa peremén. A nehéz években készült m űfardítás:aivnak zö-
me is. Visszatérve els ő  ,rszerelméhez": a világlíra tolmácsolásához, sorra  

ültette át magyarra és németre a klasszikus görög, a francia, a román,  

á. keleti, sőt az afrikai költészet gyöngyszemeit. Azóta is fordításain dol-
gozott a legtöbbet, a legszívesebben. De nem hanyagolta el a közéletet 
vagy az irodalmi tevékenység .más területeit esem. A felszabadulás után 
német nyelvű  lapot szerkesztett, a 'Bánság m űvészeti felügyelőjének mun-
kakörében dolgozott, konferenciákat tartott, politikai tömeggy űléseken 
szónokolt. Műfordításai mellett publicisztikai és irodalmi cikkeket árt. 
1969-ben jelent meg tanulmányainak és cikkeinek A pokol tornácán című  
válogatott 'kötete. Élete végén több magas díjban és kitüntetésben ré-
szesült: 1968-ban a Magyar Pen .Club emlékérmével tüntették ki, 1969-ben 
a Román Tudományos Akadémia tagja lett, iés megkapta az osztrák Her-
der-díját is, amely a közép-európai népek kulturális együttm űködésének 
szolgálatában elért kiemelkedő  eredményeiket ismeri el. Életét mindig 
küzdelemnek és szolgálatnak tekintette. „És ha valaki — írta publicisz-
ti•kai kötetét záró vallomásában — ma azt kérdezné t őlem, mit tartok  
eddigi életem legtöbbre becsült értékének — azt válaszolnám: a küz-
delmet. A harcot, a nemegyszer kilátástalannak t űnt viaskodást a tár-
šadalmi igazságosság és az emberiesség 'szellemének gy őzelméért. Gyar-
ló tollal is a legfenségesebb ideálokért."  

~ 

A kilencven esztendeje született Fábry Zoltán a szlovákiai magyar  
irodalom egyik legnagyobb- egyénisége, mondhatnók így is: „él ő  lelki-
ismerete" volt, aki ugyanakkor igen sokat tett a magyar baloldali  
gondolkodás hagyományainak fenntartása és továbbfejlesztése érdeké-
ben' is. A Kassa melletti kis német bányászfaluban, Stószom született,  
.s itt a- régi családi házban töltötte egész hosszú életét. A budapesti egye-
temen tanult bölcsészetet, mid őn katonának vitték az első  világháború  
harctereire. A háború poklában ismerte fel a társadalmi forradalom  
szükségét, s hazatérve szül őföldjére,- köveJtkezetes bátorsággal képvisel-
te ennek a forradalomnak az eszméit. A Kassai Munkás cím ű  lapban,  
illetve a kalasvári Korunk című  folyóiratban fejtette ki kritikai nézete-
it, majd a csehszlovák kommunista mozgalom magyar nyelvü lapjának,  
Az ÍPtnak a szerkeszt őjeként dolgozott. 1931-ben mint a kommunista  
párt jelöltjét Stószon községi bíróvá választották, de az országos politi-
kai életben is mind nagyobb erővel és tekintéllyel hallatta szavát.  Ő  
lett a Sarlós mozgalom — a 'szlovákiai magyar ifjúsági progresszió — 
szellemi vezetője, s nevelőkénit is igen eredményesen tevékenykedett a  
baloldal erősítésében. 1932-ben kiadott AZ éhség legendája, illetve 1934-
es Korparancs sírmű  műveiben ennek a szellemi baloldalnak az anti-
fasiszta és demokratikus törekvéseit fogalmazta meg. Imadalomkritikai  
működése közben figyelemmel kísérte a jugoszláviai magyar irodalom  
eredményeit is.  

A második világháború után a szlovákiai magyarság általánosan  
elismert szellemi veztőjeként nyilvánított véleményt a közélet, a m űve-
lődéspolitika és az irodalmi élet ,dolgaiban. Igen sokat tett a szlovákiai  
magyar irodalom fejl ődése érdekében is, kritikai írásokkal, összefoglaló  
tanulmányokkal támogatva a lassan magára találó irodalmi életet. Iro-
dalmi és publicisztikai írásaiból adott válogatást A gondolat igaza, A  
béke igaza, Hidak és árkok, Palackposta, Emberek az embertelenségben,  

H(armadvirágzás, Valóságirodalom, Hazánk, Európa, Stószi délelő ttök, Vi-
gyázó szemmel, illetve Tanú és tanulság voltam című  köteteiben. Az  
utóbbi években a pozsonyi Madács Kiadó indította meg összegy űjtött  
műveinek sorozatát.  

Fábry Zoltán a progresszív erők összefogásának „korparancsát" fo-
galmazta meg. Jól tudta, hogy az összefogás „karparancša", az antifa- 
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siszta szellemi ellenállás egyetennességének szükségessége minden ember-
re személyes felelősséget ró; s az írástudók különösen nem utasíthatják 
vissza ezt a felelősséget, nem érhetik be távolmaradással vagy rejt őzés-
sel. „Itt mindenkinek külön-külön magába kellett kiépíteni egy sziget 
progresszivitást. Átváltani, elölr ől kezdeni és ugyanakkor már eredményt 
is felmutatni" — olvassuk Szlovenszkói küldetés: 1938 című  vitairatában. 
Ő  maga szenvedélyesen és felel ősségérzettel vállalta e , ;korparancs" 
szolgálatát, ,mindig konok bátorsággal szólaltatta meg eszményeit. A 
bátorság fogalma különben is magatartásának központi kategóriája, írá-
saiban gyakran olvasunk e fogalom humanisztikus értelanezésér ől. A fa-
sizmus voluntarisztikus ideológiája ugyanis a háborúban látta a bátor-
ság iskoláját, az erőszakban jelölte meg a férfias magatartás kritéri-
umát. Fábry helyes kritikában részesítette az er őszak és a fegyver mí-
toszát, amikor a fasizmus h őskultuszát a „felelősségtől szabadulni akaró 
nyájemberek" öncsalásának bélyegezte. Ugyanakkor a bátorság pozitív 
tartalmát is meghatározta, mid őn a fasizmus vakmerőség-hisztériájával 
szemben a gondolkodás és a személyiség függetlenségének eszményére 
hivatkozott. A „civilkurázsi" h őseiről: Ossietakyről, Thomas Mannról 
vagy Zoláról írva pedig a humanista bátorság pozitív példáit állította 
olvasói elé. 

Ő  maga is „civilkurázsi"-val hirdette eszményeit. Életm űve konok 
következetességgel megvalósított, egyetlen vállalkozás. Küzdelem a há-
ború, az embertelenség és a barbárság ellen. Fábry ,antifasizmusnak" 
nevezte 'sajátos írói m űfaját, és írásainak mondanivalóját és igazság-. 
kereső  indulatát valóban az antifasizmus szabta meg. így határozta 
meg az antifasizmus fogalmát: „Az lantifasizmus: a kultúrtudat etikai 
realizmusa." Lakonikus, de jellegzetes meghatározás: együtt van benne 
az erkölcsi és a kulturális igény s a valóság iránti érzékeny figyelem. 
Az anticfasizntius Fábry szótárában lebontható a kultúra, az erkölcs, a 
valóság és a humanizmus fogalhnaira. Ennek az eszményrendszernek lesz 
a legfőbb jelképe az • az ,Európa-fogalom, melyet ha nem is Fábry dol-. 
gozott ki, de másak mellett ő  helyezett el a szocializmus eszményei kö-
zött. A Hazánk, Európa című  kötet, az írótanulmányainak, cikkeinek 
válogatott gyűjteménye, valójában ennek az Európa-értelmezésnek az 
albuma. A címadó tanulmány fejti ki legteljesebben ezt az értelmezést. 
Fábry ilyen szinonimákat ír Európa fogalma mellé: szociális humaniz-
mus, univerzalizmus, kultúra, igazság, állásfoglalás, haza. Vagyis publi-
cisztikáj:ának valamennyi igazságát, kulcsszavát ebbe a fogalomba gy űj-
ti; a stószi műhelyben egy :rendkívül vonzó, eligazító jellegű  komplex 
fogalom született. 

Az antifasizmus, mint magatartásépítő  erő, ilyen módon kitágí-.. 
totta Fábry horizontját, gazdagította és szerves egységbe fogta eszmé-
nyeit. Ugyanez a „tágulás" és gazdagodás következett be a magyarság 
történelmét és irodalmát érintő  felfogásában is. A korábbi sz űkkeblű-
séget, amelyet a harmincas évek szektariánus irodalomszemlélete oko-
zott, idővel a hagyományok és a valódi értékek iránt táplált érzékeny-
ség váltotta fel. Az antifasiszta ellenállás, a civilizációért folytatott szel-
lemi kiizdelen is megnövelte Fábry érdeklődését a hagyományok iránt. 
„Aki nem tud számot adni háromezer évr ől — idézte Goethét —, az sö-
tétben tapogatódzva él egyik napról a másikra." Ezért elevenítette fel 
a humanizmus, a haladás és az európaiság magyar hagyományait. Köl-
cseyről, Móriczról, a magyar költészet humanista örökségér ől írt, s egy-
re többet foglalkozott els ő  mesterével, Adyval. A magyarság hivatását a 
humanisztikus és európai igények jegyében jelölte meg, népünket, csak-
úgy, mint a többi közép-európai népet, az együttm űködés, az ismerke-
dés, a közvetítés feladataira biztatta. „Közvetít őnek tudtuk magunkat: 
az emberiségi áramkör részének, hídoszlopnak, hídívnek, hídépít őnek" 
— írta a szlovákiai magyar irodalom munkásairól; de vágya az volt, 
hogy e szavakat az egész magyar szellemi életr ől el. lehessen mondani. 
Fábry Zoltán Ady művét építette tovább: a közép-európai kultúrák fej-
lődő  !kapcsolatai az ő  munkájáról is vallanak. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 

MEZEI VIRÁGOK KONZERVDOBOZBAN 
ÖTVEN ÉVÉ HUNYT EL JÓZSEF ATTILA 

A KÉP VÁLTOZÁSA 

Az én nemzedékem tagjai hosszú ideig hiába keresték József Attila 
költészetének kulcsát. Alighanem a tankönyveink voltak a b űnösök ebben. 
Óvatos könyvek voltak. Úgy tárgyalták, mint az egyik legnagyobb pro-
letárköltőt, akit azonban ideig-óráig megrontoct az .imperializmus korá-
riak kilátástalansága,.értékhiánya. A fényképen szigorú arcú férfi tekin-
tett az ellenséges világba, vonásain hiába kerestük a Mama ,ellágyúló em-
lékezésének távlatosságát, -verseinek játékosságát, egyéniségének azokat 
a szabálytalan vonásait, melyek igazán él ővé teszik a klasszikusokat. 

A középiskolában gondosan elemeztük a Tömeg című  versét, ma is 
emlékszem, milyen lelkesen méltattuk az egyik hasonlatot: „mint a meg-
riadt legyek röpülnek. róla a kövek". Olvastuk persze a nagy külvárosi 
verseket is, .s több változatban elmélkedhettünk azon a megaláztatásán, 
amikor a nevét is elvették t őle, mert „ilyen 'név nincs".. De ennek a név-
változtatásnak vagy névcserének az igazi következményeit, a költ ő  világ-
képébe belejátszó, nyelvszemléletét is motiváló hatását csak mostanában 
kezdte feltárni az irodalomtudomány (els ősorban Tverdota György most 
megjelent kivételesen érdekes könyve, az Ihlet és eszmélet). Akkor még 
nem érthettük, miért fordult olyan szenvedélyes érdekl ődéssel a politi-
kához, - hiszen alig-alig történt kísérlet lírájának világirodalmi begyökerez-
tetésére (Szabolcsi Miklós József Attila korának világirodalmában című  
tanulmánya 1980-bam jelent meg!), honnan is tudhattuk volna, hogy a 
harmincas évek kezdetén szinte az egész világirodalmat - politizáló maga-
tartás hatotta át, amelyről Virginia Wolf — az Orlando, mely egy nem-
zedék egyik kánonja volt, a nagy .könyvtárak raktáraiban várta feltá-. 
madását — űrta: „Ha az ember fiatal, érzékeny és mozgékony képzelet ű  
volt, 1930-ban lehetetlen volt, hogy ne érdekl ődjék a politika iránt; hogy 
a közügyeket ne vélje sokkal érdekesebbeknek,, mint a filozófiát. 1930-ban 
a kollégiumokban él ő  fiataloknak tudomásul kellett venniük, mi történik 
Oroszországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban. Nem 
folytathatták tovább az esztétikai emóciókról és a személyes kapcsola-
tokról való vitáikat." 

Ez az a korszak, amikor az avantgárd mintha kimerült volna, de ki 
. szólt akkoriban az avantgárdról? A mi gimnáziumi tankönyveink haszná-
latának idején Kassák Gadányi társaságában horgászott Békásmegyeren, 
hogy megszerezze az aznapiebédet. A 30-as években új szintézis született 
az irodalomban, Thomas Mann nagy művei íródtak, Hemingway kezdett 
hódítani, Bernanos írta regényeit a sátánról, Babits mutatta a válto-
zás kétségbevonhatatlan jegyeit, de mindebb ől nekünk csuk annyi 
ismeretünk volt, hogy József Attila nem kapott Baumgarten-díjat (hogy 
egyebek mellett miért nem, arra vonatkozóan igen érdekeš, új adaléko-
kat közöl egyik tanulmányában Rába György; arra figyelmeztetve, ho.gy 
a díjazásra jav;asoltakat az 'ügyeket bonyolító B.asGh Loránd olykor fel 
sem terjesztette). 

A kép egyhangú volt, unalmas, a legkevésbé sem lelkesít ő . A vers-
válogatások imkább a költ ő  ellen dolgoztak, mint érdekében. Lelkesen 
szajkóztuk a közhelyeket; és egyre er ősebb lett bennünk a gyanakvás, 
hogy József Attila nem is volt olyan nagy költő , s tragikus halálát sem 
mementónak tekintettük, hanem betegsége záróakkordjának. Err ől a be-
tegségről persze illett tudni akkoriban, hogy ez is a kapitalizmus em-
bertelenségének volt a következménye. 
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Életrajza is telve volt homályos pontokkal. Tudtunk Szántó Judit-
hoz fűződő  kapcsolatáról, de könyveink ezt igencsak szemérmesen fogal-
mazták meg. Hogy analitiikusok próbálták kezelni, hogy ő  maga egyre 
szenvedélyesebben és alaposabban ismerte a freudizmust és a marxizmus-
sal való összekapcsolásának lehet őségeit kutatta, arról homályos sejtel-
meink sem voltak. Elolvastuk Föveny Lászlón monográfiáját, a szeren-
csésebbeknek Bóka László esszéje is a kezébe került. 

Egy réges-régi emléket azonban érintetlenül őriztem. A szárszói te-
metőben lévő  sírja képét. 

Nem is egyszer vitt ide apám sétálni. A Posta utca árnyas fái alól 
indultunk (ma Ady Endre utca a neve, s a fákat kivágták);végig a F ő  
utca porsivatagján, aztán az országút mentén; ahol akkoriban nem volt 
meg. olyan élénk a forgalom. Földvár felé ott nyújtózott a temet ő . 

A sírja nem a többi között volt, hiszen öngyilkos lévén a pap csak 
a kerítés felé eső  részen vállalta . a temetést. (Ezzel kapcsolatban jó né-
hány félrevezető  emlékezés ismert, ezeket kés őbb halálos agyán vissza-
vonta terjesztőjük.) „Nem jelölte sírját földi érc vagy márvány", a be-
horpadt sírhalom tetejére kopjafát ütöttek. A tövében konzervdoboz 
volt, benne szarkalábak. 

Aztán visszafelé bandukoltunk, eltikkadva a rekkenő  hőségben. Es-
te, amikor leereszkedett a sötétség és a csendet csak az őszödi állomás 
haragjának szava borzolta meg, apám elolvasta az Altatót. 

Évitizedekkel később ismertem :meg Ottó Ferencet, a zeneszerz őt, 
aki valósággal kierőszakolta a költőből ezt ,a verset. (Naplóját is olvas-
tam, rengeteg érdekes, József Attilára utaló közlést tartalmazott. Vajon 
hol van most ez a Napló ...?) Akkor már végighallgattuk Bóka féléves 
József Attila-kollégiumát, s dobbenettel elegy csodálkozással figyeltük, 
amint a katedrán ülve, kapkodó lélegzettel, fejb ől mondta a költő  ver-
seit. Beleikapaszkodott az asztal szélébe, mintha a fa érdes tapintása meg-
védte volna a szívgörcstől, s fulladozva modta a verseket. Néha meg-
állt, szabálytalan kommentárokkal f űszerezve a hallottakat. Szinte szó 
szerint ugyanazokkal, amiket esszéjében is leírt. 

Megvallom, néha kis fenntartással fogadtam Bóka emlékezéseit. En-
nek részben ő  maga volt az oka, hiszen ironikus .szemvillanások kísére-
tében pergette vissza a . múltat, Mintha maga is kételkednek az elmon-
dottakban. Ám amikor kés őbb nyomába eredtünk közléseinek, rendsze-
rint hiteleseknek bizonyultak. Talán az is pontosan úgy történt, . amit 
József • Attiláról mondott, akivel 1918-ban együtt voltak a • tengernél a 
„Károly király gyermeknyaraltatása" nev ű  akció jóvoltából. 

József Attila a kocsi ablakában állt és nézte a tengert. Amikor a 
tanító félre akarta tolni, szinte elementáris dühvel kiáltotta: „Itt én né-
zem egyedül!" 

Aztán, „mikor eltűnt a tenger, Attila leült, behunyta a szemét és 
szivárogtak a könnyei". 

• 	A halál is a tenger partján érte. 

SZÁRSZÓI NYOMOZÁS 

A gyermekkori emlékeknek, elfuserált tankönyveknek, a kíváncsiság-
nak is szerepe lehetett abban, hogy Balatonszárszón gyakran elballagtam 
abba az épületbe, ahol most a József Attila Emlékmúzeum található. 
De leginkább Bókának. ,,Az élet hitelesíti a verseket" — mondogatta, s 
megvillant a szemüvege. 

Persze József Attilának nem volt sok köze Balatonszárszóhoz. Mégis 
először az ő  révén, 1937. december 3-i tragikus halálával vonult be e hely-, 
ség az irodalom történetébe. 

November 4-én vitték le Szárszóra. 1936 nyarán már töltött itt ki-' 
sebbik nővérénél néhány hetet: A -  következő  év őszutóján azonban vá- 
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ratlanul keményre fordult az id ő . A parti Palota Szálló, amelyet n ővé-
réék béreltek, .nem volt alkalmas téli szállás. Novemberben költöztek 
fel a villasorba, amely magasabban van. Ma is felhallatszük ide az elro-
bogó vonatok zaja. November 30-án írta nővére: „ ... Kivettünk egy ba-
rátságos villában két: szobát, itt. legalább meleg van, ha f űtünk, és ez 
fontos a gyerekek és Attila miatt." 

Az állomás egészen -  közel van ehhez a házhoz. Kis házikó jelképez-
te a sínek túlsó oldalán, itt adták a jegyeket, s ide lehetett behúzódni 
a viharok elől. A sorompó úgy volt kiképezve, hogy teljesen elzárta a 
gyalogosok útját. Ha tehervonat állt be, s rakodni kezdtek, gyakran hosz-
szú ideig is várakozni kellett. A fuvarosok leszálltak a bakról, beszélget-
tek, nézelődtek s a lovak szerszámát igazgatták. 

Ide sétált le naponként József Attila. Ha túlment az állomáson, na-
gyobb nyílt térre ért, s elébe tárulhatott a Balaton, a Magyar tenger, 
mely telenként korántsem vonzó és kedves arcát mutatja a szemlél őnek. 

A télire kivett házban nyugodt és nyugtalan napjai váltogatták egy-
mást. E ház tulajdonosai később változtak, eredeti állapotát már nem 
lehet rekonsruálni. A néni, akivel a hatvanas évek elején beszélgettem, 
állítólag még ismerte a költ őt, s azt mondta róla, különös, nyugtalanító 
ember volt. 

A szobában, ahol utolsó napjait töltötte, amúgy is alig volt beren-
dezési tárgy. Számára bizonyára az a b őrönd volt a legfontosabb, mely-
ben műveit' őrizte. 

Ez volt a hagyatéka. A bőrönd, tele kéziratokkal, és az írógép. 

Holttestét Magyarörszág térképével takarták le. A halálhírt a falu 
bolondja vitte. Minden falunak volt akkoriban ilyen bolondja. Ennek szá-
raz babszemekből font nyaklánca volt, s amikor sietett, kísérteties csör-
gés kísérte. Jóindulatú ember volt, arcára kövült mósólya mintha egy 
boldogabb birodalom emlékét őrizte volna. 

A költő  feküdt az állomáson, szívén a térképpel, amely azt jelké-
pezte abban a drámai pillanatban, hogy tényleg meglelte hazáját. 

A parkban, mely részben a télre kivett ház alatt húzódott, de egé-
szen az állomásig ért, kés őbb felállították a szobrát: Harcias, gy őzelmes 
költőt ábrázolt, nem aki az állomáson feküdt kiszolgáltatva. 

Aztán a szobor eltűnt onnan. Ma piacozók foglalják el a helyet, 
nagy hangon kínálgatva friss portékáikat. Egy-két id ősebb bácsi vagy 
néni gyerekfejjel talán még látta is a költ őt, amint lekanyarodott a mai 
József Attila utcából az állomás irányába. 

Egyik utolsó képe Budapesten készült.' Thomas Mann társaságában 
látható, azon az emlékezetes felolvasó esten. Úgy állnak egymás mellett, 
mint a birodalom egyenjogú tagjai. Ebben - a birodalomban nincsenek 
szegének és gazdagok. Miközben Thomas Mann egyik 1921-bő l származó 
naplófeljegyzését olvasom („Tegnap megrendeltem egy Új téli öltönyt 
2600 márkáért"), arra gondolok, hogy a képen immár örökre mellette 
álló költőnek volt-e meleg télikabátja, amikor erre az utolsó útjára in-
dult 

Talán ,melegítette a térkép. S az egyik utolsó vers hazataláló moz-
dulata: 

Íme, hát megleltem hazámat, 
a földet, ahol nevemet 
hibátlanul írják fölébem, 
ha eltemet, ki eltemet. 

A versben kifejtettek id őredjében persze némi különbség mutat-
kozik: az eltemetéssel valóban nehézségek voltak. A nevét azonban csak 
később tanultuk meg teljesen és hibátlanul .leírni ... 
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A JÁTÉK ÖRÖME ÉS TELJESSÉGE 

Amikor verset ír az ember ... című  töredéke is megsejtet valamit 
József Attila alkotásmódjáról, a vershez f űződő  viszonyáról, melyről 
egyébként oly sok nagyszerű  tanulmány született már. 

Amikor verset ír az ember, 
mindig más volna jó, 
a szárazföld helyett a tenger, 
kocsi helyett hajó. 
Amikor verset ír az ember, 
nem írni volna jó. 

Vannak költők, akik egész életükben elszántak és komolyaik. Szem-
ben a fehér papírral megszállja őket az ihlet, az elhivatottság büszke 
tudata. A teljességhez azonban alighanem a játék is hozzátartozik, a 
költő  játéka anyagával, amelyet a teljességnek olyan fokán birtokol, hogy 
próbára teheti teherbírását, alakítgathatja, olykor pillanatnyi hangula-
tainak megfelelően. Kosztolányi is ilyen típusú lírikus volt, s József 
Attila is. Kettejük magatartását összefogja József Attila költ őtársáról írt 
versében: „Gyémánt szavaid nem méred karáton: — nincs egyéb súly, 
ha föld zuhog reánk." S hasonló kapcsolat fűzte Bartókhoz is — amint 
ezt először Szabolcsi Bence fejtette ki, majd Szabolcsi Miklós nagy 
tanulmányban részletezte —, aki a modern zenét ugyancsak a játék örö-
mével oltotta be. Ha csak a Medvetánc ver kettőjük között hidat, az is 
biztos jele szemléletűik rokonságának. 

Ez a játékos, az élet elemi örömeivel kapcsolatot keres ő  József 
Attila is fel-feltűnik az emlékezések .áradatában. Ilyennek látta ő t pél-
'dául a fölöttébb tiszteletlen Tersánszky Józsi Jen ő . Az erejével kérked ő  
költő  akkor igazán legyözhetetlen, amikor eljászik a ritmussal és a rím-
mel, s egy-egy játszi ötletnek engedve tárgyakat lelkesít át, élettelen 
dolgokat szermélyesét meg, életet kölcsönöz nekik, s egyszersmind ki is 
sajátítja azt, mert személyiségének villódzó váratlanságával jeleniti meg 
gondolataikat. A képzettársítások távlatossága persze ilyenkor is a nagy 
formátumú gondolkodó és nyelvteremt ő  jelenlétéről árulkodik, de lehe-
tetlen meg nem érezni ezekben az oly gyakori kísérletetekben a szeretet-
hiány miatt szenved ő  személyiség otthonteremt ő  kísérletét. József Attila, 
akit az emberek között oly sok csalódás és szenvedés ért, itt, a tárgyak 
világában végre megtalálja az érzés teljességét, hiszen biztos tudomása 
van arról, hogy ,;tudja" a nevünket, s azáltal, hogy hitelesen szólítja meg 
őket, egyszersmind otthonossá iás teheti maga körül a világot. 

Könnyes játék ez, de játék. A szegény ember játéka, aki kifosztott-
ságában is a teljességr ől mesél, jókedvével palástolva nyomorúságát: 

Költ ő  vett föl, pici lábán 
egy ilyen tapos, 

két megtörött, szelíd orcám 
azért bánatos. 

Fény deszkázhat, ég füstölhet. 
Lekvár lesz a sár? 

Neki mindegy. Füz őmből meg 
kanócot csinál. 

Sziszeghetek, ügyet se vet 
rám, a marcona. 

Kiadhatom a lelkemet, — 
ennek nincs hona. 

Rab vagyok a költ ő  lábán, 
két éve tapos, 

két megtörött, szelíd orcám 
azért bánatos. 

(A cip ő) 
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Lelhet persze végigjátszani az egész életet. József Attilánál azonban 
a döntő  pil.lanatb:an véresen komolyra fordul a játék: érezteti, a szökell ő  
ritmus, a látszólag könnyed kézzel odavetett rím a teljességnek része, 
mely éppúgy hozzátartozik alapvető  elhivatottságához, mint :a hatalmas 
lételemző  versek. vagy azok a költeményei, melyek mintha az egziszten-
cializmus szemléletével mutatnának rokonságot. Aligha véletlen, hogy 
egyik legfontosabb, jövőbe nyúló gondolatát épp ebben a játszi formá-
ban fogalmazta meg, amikor nagy elhivatottsággal vállalta egész népe 
tanítójának szerepét. S ha figyelmesen hajlunk legnagyobb versei fölé, 
azokban is érezni ezt a szinte gyermeki szemléletet, mely alkalmat ad 
a lét legsúlyosabb kérdésein elmélkedőnek, hogy egy-egy kép, hason-
lat. erejéig visszakapcsoljon a gyermekség titokzatos, édeü, de tragédiá-
kat is sejtető  világába, mert így sokkal közvetlenebb és elemibb kap-
ćsálatot teremthet a léttel és annak taragyaival, mint a távolságtartás 
attitűdjével. Még az olyan nagy, létértelmez ő  költeményekben is. mint 
a Téli éjszaka, felbukkannak ilyen, a gyermekvilágból kölcsönzött képek, 
melyekben egyszerre valósul meg és összegz ődik a líra gyermeki és a 
tragikusan múló id őhöz kötött természete: 

A teherkocsik fagyos tetején, 
mint kis egérke, surran át a fény, 
a téli éjszaka fénye. 

A városok fölött 
a tél még gőzölög. 
De villogó vágányokon, 
városba fut a kék fagyon 
a sárga éjszaka fénye.  

Az „anyag gyermeke" írja ezeket a verseket, aki készségesen eme-
li fel tiszta, hív ő  szívét, mert tudja, hogy „gyönyör ű  képessége, a rend" 
az érzés sokféleségében is megvalósítható, s őt abban valósítható meg 
igazán.  

A műfordító József Attila nagyszerű  telitalálatai is akkor születnek, 
amikor mozgósítja lelkének ezeket a mindig meglév ő  gyermeki tartal-
mait. Fordításirodalmunk egyik remeke a• villoni Mária-ballada akroszti-
ehonos Ajánlásának tolmácsolása, s hasonlóan lel tárgyára Rimbaud 
A meghökkentek címmel tolmácsolt versében is, melyben mintha a saját 
életének nyomorúságát is elmondaná. ••  

Ez a játszó gyermek azonban alapvet ően, végzetesen magányos. Ma-
gára hagyatottságának képeit vetíti ki a kozmoszba, hogy aztán a vég-
telennel való találkozás tragikus végkifejletét ismét gyermeki egyszer ű- 
séggel fogalmazza meg: 

A semmi ágán ül szivar, 
kis teste hangtalan vacog'... 

Ezt a költészetében, de egyéniségében is folyvást jelenlév ő  kettős-
séget idézte oly szépen Déry 'Tibor Emlékül című  írásában, a Szép Szó 
József Attila-emlékszámában: „Megrendít ő  volt: mint egy éhes gyermek 
vágyott az örömre! ... Tanúja voltam annak a lassú, olykor görcsös, meg-
rendítő  önnevelésnek, amellyel az embergy űlöletnek helyet igyekezett 
szorítani szívében, mint az anya helyet szorít testében a fejl ődő  gyerek-
nek. Ravasz, kemény és számító akart volna lenni, s az idegeiben rekedt if-
júság minduntalan meghazudtolta, átszüremlett arcjátékán, kicsillogott 
mozdulataiból; egy ügyetlen kölyökkutyára hasonlított, amint farkas-sze-
repre készülődik." 

A belső  változásnak. ezt az igényét ő  maga is megfogalmazta a Bá-
nat Festő  Ferenc szerint „kalevalás-balladás megejt ő  szakaszaiban": „Szar-
vas voltam hajdanán — Farkas leszek, ezt bánom." Nem lett farkas, d ~ 

kemény, eltökélt férfi lett, „amily megejt ő  volt gyermeki dudázása, oly 
erőteljes és lméltoságo.s.. most mélyheged ű  játéka". 
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„SZÖRNYŰ  ÁMEN"? 

Ezt a kifejezést nem József Attila írta, hanem rá emlékez ő , búcsúz-
tató versében Berda József. S valóban: a jelenet, a halál mikéntje döb-
benetes. Olyan sokkot okozott az irodalmi életben, amire kevés hasonló 
példát ismerünk, ugyanakkor azonban — és ebben a lelkifurdalásos em-
lékezők nagyjából egyetértettek — kezdetét is jelentette a magyar iro-
dalom új korszakának, melynek indulását József Attilától számitjuk, 
nem a halálától, hanem a költészetét ől. 

Tíz év sem telt el halálától számítva, s felszínre bukkant lírájának 
nem egy eleme az új korszak egyik legnagyobb lírai tehetségének, Ju-
hász Ferencnek a költészetében, akinek _ azóta is meghatározó élménye 
„a mindenséggel mérd magad" költ ői parancsa.. Az induló Juhász az 
érett kormolyságot” éppoly nyugalmas bensőségességgel szólaltatta meg, 
mint József Attila gyermeki hangjait, s a lét fenyegetettségét éppoly 

'szenvedélyesen élte meg, mint el ődje. Ha későbbi lírájában nagyobb sze-
rephez jutott is az eposzi teljességre valló törekvés, e létösszegez ő  versek 
struktúrájában azért érezni a József Attilai] el őzményt, azokat a finom, 
már-már lírai :kitéréseket, melyik emberközelibe hozzák a hatalmas lá-
tomásokat, mint az Óda Mellékdalának bensőséges, otthont keres ő  és -
otthonra találó lezárásában. Ebben a József Attilából is eredeztethet ő  
versmodelliben ugyanúgy ott vibrál a lét teljessége, mint az ötven éve 
elhunyt lírikus művének egészében, úgy, ahogyan ezt halálának negyed-
százados évfordulóján Pilinszky János fogalmazta meg: „Mikor meghalt, 
nem volt semmije. Es ma — költők tudják csak igazán! — egész világ 
a birtoka: fűszálak és csillagok, .s őt a. szótár . egyes szavai, amiket bün-
tetlenül senki többé el-nem vehet t őle." • 

A „csillaghálóban hányódó" Pilinszky János is ott folytatta, ahol a 
„semmi ágán" József Attila pályája megszakadt. Nem véletlen, hogy neki 
köszönhetjük a költőelőd legérzékenyebb, tömörségében is teljes jellem-
zését: „Mozarti tehetség volt: a legbonyolultabb és legegyszer űbb, a leg-
mélyebb és a legtörékenyebb. a legsúlyosabb és a legáttetsz őbb. Ady 
titáni erőfeszítése után ezért vették őt észre oly kevesen. A legkülön-
beket az emberek mindig rossz irányból várják; Neki nem voltak feje-
delmi póttan, mint Adynak; nem ismerte a romantikus díszeket; legme-
részebb kísérleteit is a tökélyig. megoldotta. Sorsa a legkülönbekével ro-
kon: Hölderlinével, Kafkáéval, Jézuséval. Huszonöt évvel halála után még 
ma is ő  a legmodernebb költőnk." 

Ötven évvel halála után ugyanezt lehet elmondani róla. 

Felvillanó fény (k őnyomat, 1922) 
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BELA DURANCI  

ZSO'MBÉKR Ő L ZSOMBÉKRA 
A HÚSZ ÉVE HALOTT VINKLER IMRÉRŐL  

„Külön kell említeni a Majsai úton a Makk hetes csárda mögött húzódó  

erdősávot. Előtte zsombékos árterület. Zsombékról zsombékra kell lép-
ni, hogy az ember a képhez odaérjen, szokta mondani, és ha csak te-
hette, sietett oda. Nagyon szerette ezt a hullámos, színekben és for-
mákban igen vábtozatos, a civilizációtól távol es ő  tájat, annyira szerette,  
hogy TÁJ helyett RÁJ-nak hívta, az üdvözülés nagy színterének."  

(Sáfrány Imre: Zsombékok. Életjel Miniatűrök 2. 1968. 18.) 

Egy kopott, üvegezett ajtó jobb alsó sarkától a bal fels ő  sarka felé, átlós 
irányba fekszik a létra, .s a létrafokok mögül, a homályból Beethoven 
gipszből készült halotti maszkja tűnik elő. A mindennapok földszinti vi-
lága és álmaink rejtett magassága között megmerevedett függ őség: 1967. 
november 21. 

Nem csak kép! 

A kettősség szorításában ott állt a fest ő . 

A magányos ember megfeszítettségében, ahol az őt körülvevő  nyo-
mok művészete örököseinek „rajzásáról" árulkodott, Sáfrány begy űjtötte 
a kreativitásnak valamennyi „makulatúráját", melynek ma már Szabadka 
helytörténeti galériájának hagyatékát képezik. Egy évvel 'kés őbb megje-
lentette vallomását „Vinkler Imme művészetéről" is ezzel egyidej űleg, 1968. 
november 20. és 30. között, a városháza el őcsarnokában megrendezte 
Vinkler Imre harminckilenc m űve című  tárlatát, mely a művész máso-
dik önálló kiállítása volt. 

A vékony, tartalmát tekintve azonban mindenképpen megkerülhetet-
len jelentőségű  könyvecskében a barát és a művésztárs vall Vinkler Im-
réről (1928-1967). A könyv tartalmához nehéz lenne bármit is hozzáten-
ni, Vinkler Imre művészetéről újat ezután mondani már nem lehet. A , 
kör bezárult. 

Bizarr távozása — egy csendes, a m űvészetnek szentelt élet után 
— felkavarta a békabrekegést ől hangás provinciális pocsolyát: egy (de 
talán nem az egyetlen) „boldog

~~ 

örököse Vinkler egyik festményét fel-
négyelte, hogy azután az így kapott négy ,(!) m űalkotást bekeretezve fel-
kínálja a mindent elnyelni és felemészteni kész piac számára. 

A halott festő  árfolyama gyorsan zuhant, s elképzelhető , hogy vala-
hol elfekvőben lappang még néhány alllk'otása. Ám bármit is találjon a 
kutató szándék, Vinkler művészetének megítélését befolyásoló csodára 
nem számíthatunk! 

Két évtized távlatából azonban már teljes bizonyossággal állítható, 
hogy ez az életmű  Szabadka festészetének legnemesebb hagyományai 
közé tartozik. Vinkler Imre művészete fénylő  gyöngyszejmként kétszere-
sen is jelentős részeművészetünk gyöngyfüzérének. 

Először is Vinkler egy „lehatárolt" környezet m űvésze, akit azonban 
ambícióinak könyörtelen örvénye ragad olykor .magával. A lelkében égő  
tűz lángja annál erőteljesebb, minél szigorúbb kötődése a környezetéhez. 
A kellőképpen máig sem értékelt múlt, s a felületesen szemlélt jöv őbeli le-
hetőségek kettős szorításában ott áll az alkotó, egyén, egyedül a valódi 
vagy az elfogadott szül őföld törvényeiibe kapaszkodva. 

Amikor az ötvenes évek közepén Szabadkán megsz űnt a munka-
közvetítő  épületébenműködő  ,;közös műterem" tevékenysége, magára 
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hagyva ezzel a bemutatkozás lehetőségeit keres ő  művészeket, Vinkler 
Imre csendes tiltakozásként viszavonudt a képz őművészeti közéletb ől. 
Tett ugyan kísérletet arra, hogy bekapcsolódjon ia vajdasági m űvésztelepek 
mozgalmába, mely abban az időben kétségtelenül a legnagyobb hatással 
volt képzőművészeti életünkre, termékeny együttm űködésre azonban csak 
1954-ben a topolyai művészteleppel került sor. Művészetére, békés kör-
nyezetével, nagy hatással volt a becsei m űvésztelepen 1959-60-ban és 
1962-63-ban tett látogatása, hogy élete alkonyán, 1967-ben, a zentai m ű-
vésztelep hatására megszülessen a környezetével vívott harcait ábrázo-
ló, feledhetetlen minatűr akvarellsorozata. Ugyanazon év októberében a 
festő  a következő  sorokat veti papírra: „Lehetséges, hogy az eladással 
egybekötött kiállításokon az akvarell miniatúrák értékét a méretük ha-
tározta meg?" 

Igen, lehetséges volt. Mégis, egyik legértékesebb, végrendeletének is 
tekinthető  akvarelljét sikerült eladnia. M űvészetének ez a korszaka 1953-
ban az Önarckép című  festményével kezdődött. 

festészetben a keresésnek az a szűzi korszaka tanulmány jellegű  
olajképekkel indul, melyek közül a legkifejezőbb az a kis méretű  ön-
arckép, melyet első  (és utolsó) önálló tárlatán a Városi Múzeum vásá-
rolt meg." (Uo. 12.) 

Önálló ikiállítását 1956. szeptember 30. és október 10. között ren-
dezte meg a városi kiállítóteremben. Ebben a ma már nem létez ő  galé-
riában mutatta be az 1955 áprilisában keletkezett Párizsi csavargás című  
festményét, melynek kapcsán Sáfrány Imre a szabadkai festészet új kor-
szakáról beszélt. De óriási volt a jelent ősége annak a közös tárlatnak is, 
melyen Dejanović, Petrik, Sáfrány és maga Vinkler mutatkozott be 
ugyanazon év októberében, párizsi élményeikkel a hátuk mögött. A mű-
vészetek világvárosa teljesen új, konvencióktól mentes m űvészi látásmó-
dot hozott a számunkra. Önálló kiállításán Vinkler a Párizsban keletke-
zett műveknek csak egy részét mutatta be, azt a részét, melyben tetten 
érhető  a szülőföld ihlető  ereje is. 

A bemutatott képek közül Sáfrány Imre a Balett címűt emelte ki, 
„amellyel Vinkler ki akart törni nem csak a kis formátum általa már 
kikövezett úthálózatából, de a közvetlen vizuális élményt is ki igyekszik 
küszöbölni. Ebben a törekvésben is évek múlva jutott el lehet ősegei 
keretének legvégs ő  pontjáig". (Uo. 14.) Sáfrány ugyanakkor hangsúlyoz-
za: „A táj mint ihletforrás végigkísérté az els ő  sétaerdei kísérletekt ől a 
legutolsó Tisza-parti akvarellsorozatig." (Uo. 16.) Szemmel láthatóan Vink-
ler Imre egyfajta kett ősség szorításában élt. M űvészetének gyökerei a 
szülőföld és a szülőfoldi motívumok világába mélyednek, ugyanakkor vász-
nain olyan témák is megelevenednek, melyek civilizált korunk emberét 
általában is foglalkoztatják. 

Ha elfogadjuk a művészi magánynak a kollektivizmusellenes lénye-
gét, mely Vinklertmesszemenően elhatárolta a művésztelepek kollegiális 
világától, s ily módon az információk bizonyos fajtáitól is, m űvészi fej-
lődését műtermének zárt világában kell szemlélni. Ebben a zárt világban 
teljesedett ki a .művész és kora közötti meg nem értés drámája, a táj-
kép adta lelkesedést ől, az anyaggal törten kísérleteken át, egészen a 
művészi és a festői sorskérdések mérlegeléséig. Vívódásai álfalában ma-
gányosak, s a, magányt csak néha oldja fel. egy-egy barát látogatása. 
Ilyen körülmények közepette jött létre sajátos szimbolizmusa, „,melyben 
kigondolt madarak és bábok segítségével rejtjelezte vallomásait", s aanely 
elvezette őt a miniatűr képek és szobrok egész tárlatot kitev ő  sokasá-
gáig. „Ennek a kép- és szoborsornak az anyaga csak töredékekben ma-
radt ránk. Gyufaskatulya, cigarettadoboz nagyságú kicsiny festmények-
ből és egészen kis méretű  szobrocskákból állt volna ez az önálló tárirat. 
Arcok, aktok, portrék, figurák, maszkok. Ez a zseniálisan kigondolt, tu-
datosan tervezett tárlat, ha megvalósul, komoly hatású tiltakozás lett 
volna. Ez a terv jelentette képzeletében az egyetlen visszautat az aktív 
küzdelemhez ..." — gyanítja már maga Sáfrány is. -(Uo. 27.) 
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..A Vinkler Imre műtermében lejátszódó folyamatok kísértetiesen em- 
lékezte.tnek egy •művészcsoport körében lejátszódó eseményekre, melyek 
azután létrehozták a m űvészetek teisvtetében immár történelmi jelent ősé- 
gű  Medial: mozgalmat. Az 1953-1966 közötti id őszakot bemutató retro-
spektív tárlatuk kapcsán írta Žika Turinski: „A Medial az alkotóknak és a 
gondolkodóknak egy olyan csoportját jelenti, akik világnézetüknek a leg-
gyakrabban képzőművészeti alkotások formájában adnak hangot." Akár 
Vinkler Imre, aki ugyanezt teszi műtermének falai közé zárva. Egyik ka-
talógusuk előszavában Leonid .Šejkának (1932-1970), a csoport eszméi 
irányítójának egyik közeli barátja, Sini;ša Vukovi ć  ezt írja: „A Medial 
párbeszéd az emlékezettel. Arra törekszik, hogy a- végtelen id őn át húzódó 
vonalak • kontinuirtását felismerje, azoknak a vonalaknak a kontinuitását, 
melyek a történelmi tapasztalat minden rétegét az id őszerű  tapasztala-
tok rétegeivel kötik össze." Lám, mintha Vinkler Ianre gondolataiba 
pillantanánk be. -Végezetül idézzük Újra Žika Turinski szavait: „A kép 
teljessége, melyről Leonid Šejkaalmodatt, a munka és a szépség eszméje, 
melyre Miro -Glavumti ć  vágyott, a világegyetem, színpada, melyet az új élet-
forma színterévé Olja Ivanji čki javasolt, olyan mediális elképzelések, me-
lyek egyszer valóra válnak." ,(Umetnost. Beagrad, 1969. január—március, 
17. +Szám) 

A fent felsorolt gondolatok, érzelmek és meglátások jelen vannak 
Vinkler Imre művészetében is. Nehéz elképzelni, hogy az egyébként min-
denkor jól értesült ;mester ne tudott volna :a Medial törekvéseir ől. Bár 
az is tény, hogy a Medial csoport alkotói, hozzá hasonlóan, szintén neon 
vágytak .a művésztelepek kollektív éDményeiire. Közülük senki +sem szere-
pelt egyetlen vajdasági művésztelepen sem, így hát Vinkler nem is talál-
kozhatott velük. Šejkin. Traktat o slikarstvu (Traktátus a festészetr ől) cí- 
rnű  könyvét azonban minden bizonnyal ismerte. ,(Nolilt, 1964) 

Az is tény azonban, hogyfVinkler hamarosan felhagyott a mediális 
álmok'kál, a miniatűr mindenség kiállításának gondolatával, a múlttal és a 
jövővel egyaránt. Visszatért a közvetlen élmények világába, újra megcso-
dálja a táj szépségeit, s magával ragadja a Tisza ezerszín ű  világa. S most 
már volt érzdke padlásszobányi m űtermébe žáxkožva meglátni a szülőföld 
Tűzmadarát- is. „Itt kelt életre a Tűzmadár is, legszebb madara, a társta-
lanur repülő , szépnek és jónak hitt égi csoda, amelynek fogalmát legen-
dákban kutatta, s témái közül éppen err ől beszélt legtöbbet" — 'mondja 
Sáfrány' Ianre (i. m. 25.), aki a Sámánban szintén : megalkotta a világhoz 
való viszonyát a legtökélétesebben kifejez ő  lényt. 

Egyikük .elégett, mint Tűzmadár, a másikukat 1980-ban a halálos 
betegség győzte le, hogy . immár mindörökre .a Sámán alakjában, ebben a 
sajátős, -  a :lét és a nemlét közbüls ő  .világában lebegő  alákban,alkotó szelle-
me mindörökre köztünk maradjon. Köztünk maradjon titokzatos képeinek 
s a szamártövises világról alkotott anekdotáinak világában. Vinkler és 
Sáfrány művészete minden kétséget kizáróan fontos mozzanata a vidékünk 
művészi önmagára találásáért vívott ,küzdelemnek. - 

- A két -.festőművész —• elválászthatatlan jóbarátként — Szabadka há-
ború utáni képziművészéti életének az újráalkotója volt. Együtt indultak 
a „figurális-' rajztanfolyam"-ról, hogy azután mindegyikük a saját útját 
járja; vérmérsékletének és világlátásának megfelel ően: Vinkler . a :tépe-
lődő  -gondolkadéét, S-áfrány a küzdő  harcolóét. 

. E .két -magatartás együttes vállalásával 1969-ben ,kamasz" szabadkai 
alkotók •létrehozták a Bosch+Bosch csoportot, hogy tekintetükkel, Sáfrány 
Imréhez hasonlóan, a világ képz őművészeti életét fürkésszék. Mások vi-
szont — Ana Bukvi ć , Ivart Balaževi ć, Sava .: Halugin, Ivan Jandri ć  vagy 
Szajkó István — a -táj egyetemes 'élményét szívták magukba, hasonló in-
tenzitással, mint Vinkler Imre. Valamennyiük m űvészetébe beépült az el ő- 
dök alkotói magatartása és világlátása. • 

„Zsombékról zsombékra", lépésről lépésre teljesednek ki városunk 
képzőművészeti életén belül az alkotói pályák, gazdagítva egyben a vidék 
szellemi életét iš. 
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A terület képzőművészeti életében tagadhatatlanul óriási szerepet 
játszottak az éppen most 35. évüket ünnepl ő  művésztelepek, valamint a 
25 éves Képzőművészeti Találkozó, ám azokról magán os v án d o-
r o k'r ó 1 sem szabad megfeledkeznünk — Stipan Kopilovi ćról (1877-1924), 
Oláh Sándorról (1886-1966), Balázs G. Árpádról (1887-1981) és a hozzájuk 
hasonló módom hatalmas életaművet hátrahagyó Vinkler Immér ől —, akik 
nemzedékek sokasága előtt állnak példaképként. 

Vánkler Ianre távozásának huszadik évfordulóján, amikor a m űvész 
zsombékról zsombékra lépkedve, kivonult a hétköznapok világából, s m ű-
vészetét átadta az :örökkévalósagnák, új lehet ősségeket kell találni, hogy 
a szabadkai Tűzmadár ránk testált hagyatékát méltóképpen mutassuk be 
a nagyközönségnek is. 

MÁK Ferenc fordítása 

Párizsi metró (olaj; 1957) 
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ÉGTÁJ 

BRINDZA KÁROLY 

VIHAR A PUSZTÁKON 
VÁLOGATÁS AZ 1897. ÉVI ARATÓSZTRÁJK ,BÁCS-BODROG MEGYEI 
DOKUMENTUMAIBÓL 5. 

A MEGNYERT CSATA UTÁN 

Az 1897-:ben lezajlott nagy .aratósztrájk, annak a mez őgazdasági mun- 
kások és cselédek, valamint a földbirtokosok és gazdák közötti viszony 
alakulására gyakorolt hatása még sokáig foglalkoztatta a sajtót és az -or-
szág közvéleményét. 

Hogy a 'sztrájk sikerült, jóllehet az aratás mindvégig szuronyok ár-
nyékában folyt le, azt Itt újra és határozottan leszögezhetjük. Az ipari 
munkások által már évtizedek óta sikerrel alkalmazott fegyver: a miun.-
beszüntetés, a sztrájk fegyvere bevált a nagy ipari központoktól távol 
eső  falvakban és pusztákon élő  mezőgazdasági munkások és cselédek ke-
zében is. 

A sztrájk eredményeképpen ebben az esztend őben a mezőgazdasági 
munkások nagyobb aratórészit kaptak és kiküszöbölték a feudális id ők-
ből ismeretes, a munkaadók által követelt mind több ingyenmunkát, a 
robotot. A földbirtokosok a közigazgatás uninden szintjének hathatós se-
gítsége, a katonaság és a csendőrség kivezénylése és az idegenb ől hoza-
tott sztrájktör ők bevetése ellenére tehetetlennek bizonyultaik: elegét kel-
lett tenniük az aratók és a helyenként szintén sztrájkoló cselédek köve-
teléseinek. Ez a konfrontáció ismét és ékesen bizonyította, hogy két Ma-
gyarország van: az egyik az uralkodó földbirtokos és a t őkés osztályoké, 
amelyeknek kezében összpon+tbsul a politikai és gazdasági hatalom, és egy 
másik: a jogfosztott kétkezi munkásoké, a 'szociális, gazdasági, nemze-
tiségi stb. elnyomatásban élő  dolgozók országa. 

A mezőgazdasági munkások a helyzetük javításáért folyó harcban 
csatát nyertek, habár a kormányzat mindent megtett a sztrájk megel ő-
zése, illetve letörése érdekében. A törvényhatósági. hivatalok, szolgabí-
róságok stb. ,vezetőit a belügyminisztérium már jó előre • felmentette ren- 
des napi teendőik alól, csak hogy •az'aratásztrájk megel őzésének,illetve_, ha 
kitör, annak ellenőrzésével és letörésével foglalkozhassanak.' Sem a ki-
vezényelt katonaság, csend őrség, sem az ország északi részér ől hozott, a 
nehéz alföldi aratáshoz nem szokott, azt nem ismer ő , elvégezni nem tu-
dó !sztrájktörő  „tartalékmunkások" bevetése nem bizonyult hatásos el-
lenintézkedésnek, habár Darányi Ignác a beterjesztésre -készül ő  új mun-
kás- és cselédtörvénnyel kapcsolatban 1897. december 19-én mondott or 
szágháii beszédébene  az egekig dicsérte a sztrájktörésre rávett, elbolon-
ditott, 4000 főnyire taksált munkássereget. Bizonyára nem tévedünk, ha 
azt állíthatjuk, hogy a kormányzat a kárpátaljai rés erdélyii megyék szlo-
vák, rutén és román ajkú munkásainak a főleg magyarok lakta Alföldre 
vezénylésével tudatosan a nemzeti ellentétek szítását, az. „oszd meg és 
uralkodj" elvét is szem el őtt tartotta. Ez tűnt ki pl. abból is, hogy a 
mélykúti német aratósztrájiktörőket nem a németek lakta, szintén a 
sztrájk lázában élő  Filipovára, hanem a túlnyomórészt magyarok lakta 
Péterrevére, a szlovák nemzetiség ű  sztrájktörőket Kunbajára, a kunbajai 
németeket pedig Topolyára és Zentára, illetve Zenta környékére irányí- 
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tortták: - Talán azért, hogy ne értsék egymást a más nemzethez tartozó 
dolgozók? Benne volt a hatósági intézkedésekben ez is, az is. 

De mindezek az intézkedések megtörtek a munkások egységén, szer-
vezettségén és elszántságán. 

És itt a helyi szervezettségre, a helyi munkások egységére gondo-
lunk, mért — amint azt már korábban említettük — a földmunkásmoz-
galom mindkét áramlatának: központja úgy vélte, hogy még nem jött el 
a nagy erőpróba ideje, a központi vezet őségek a „törvényes keretek" között 
kívánták fejleszteni az aratók 'mozgalmát, nem a sztrájkra, hanem a „jó 
'szerződéskötésre" serkentették a mez őgazdasági munkásokat. Az arató-
munkások, helyzetükb ől +kiindulva, másként gondolkodtak — és máskép-
pen cselekedtek. 

Az aratómunkásak bérharca višzonylag simán, vér nélkül folyt le, 
habár voltak letartóztatások és kemény szembenézések. Bács-Bodrog 
megyében ugyanis számos helység dugig volt odavezényelt katonákkal és 
mindig provokatívan viselkedő  csendőrökkel.' A munkát el kellett vé-
gezni, a gyöngén fizet ő  gabonát be kellett takarítani, ha a birtokos nem 
akarta, hogy az id őjárástól amúgy is állandóan veszélyeztetett tetmés 
tönkremenjen, le kellett vágatnia, be kelletet takarítania és el kellett 
csépeltetnie a búzát, árpát és rozsot, bármenyibe került is a munkálatok 
elvégeztetése. A teljes sikerben tehát szerepe volt az id őjárásnak és 
az idő-tényezőnek is. 

A földbirtokosok és a kormányzat közben lázasan készült a hathatós 
ellenakcióra. Okmányainkból ismerjük az elvégzett ankétok eredményeit, 
amelyek a mezőgazdasági munkások és cselédek, valamint a munkaadók 
közötti jogviszonyt szabályzó 1876. évi XIII, törvénycikkely „korszer űsí-
tését" volt hivatva el őkészíteni. A mezőgazdasági munkások és cselédek 
az említett törvény eltörléséért, a munkaadók pedig egyes rendelkezései-
nek „korrigálásáért", értsd: megszigorításáért szálltak síkra. 

Amíg- a földművelésügyi minisztérium az OMGE-'vel4  együttműködve 
elkészült az új törvényjavaslattal, lenn a falvakban és vidéki városokban 
egyéb intézkedések is történtek. Bajsán és Topolyán például csak most, 
az aratósztrájkok után büntették meg a május elsejei tüntetés 13 szerve-
zőjét: 5  Topolyán megsemmisítették a május derekáál tartott r. k. isko-
lák iskolaszéki választásainak eredményeit: 6  házkutatást tartottak a helyi 
Munkásképző  Egylet otthonában és elvittek onnan minden iratot;' bíró-
ságilag felelősségre vonták Soós Mátyás és ,aratóanumkás társait, mert a. 
Zichy grófnál ;,szerződésileg vállalt" aratómunkálatokat nem teljesítet-
ték; 8  .Moravicán Fernbach Bálilnt földbirtokos, ahelyett, hogy követelései-
ket teljesítette volna, el űzte a birtokáról az egész cselédséget;' az aratás-
tél az 1898. évi II. törvénycikkely meghozataláig a megyében feloszlatták 
az alapszabályaikat soha jóvá nem hagyott munkásképz ő  egyleteket és föld-
munkás szakegyleteket. 10  Ezzel szemben lázas sietséggel fogtak hozzá a 
gazdakörök és a papság ellenőrzése alá helyezett Katolikus Mun!káségyle-
tek megalákításához. 11  Államköltségen 40 000 példányban kiadták és a fő-
szolgabírák által beterjesztett listák alapján ingyen megküldték a Néplap 
című  .;új ságot a mezőgazdasági 'munkásaknak. 12  Ez a lap- agymosást kívánt 
végezni az agrárproletároknál, hogy azok elfogadják a munkások és munka-
adók .,,,érdekazonosságán" alapuló ošztálybéke elveit. A hatóságok össze-
állították a sztrájkban; résztvev ő  munkasák névsorát (legalábbis a moz-
galom aktívabb tagjaiét), azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a munkaadók 
a listán lévőket a következő  .évi szerződéskötéskor, de egyéb munkáknál 
is mellőzzék. Így volt ez az egész +megyében, s őt azon túl is, az egész 
országban. A  reakció általános támadásba lendült az alig egy esztend ő  
alatt — ha .részekre 'szakadva is — hihetetlenül gyorsan 'terjed ő  és — 
jórészt +a vezet őségek akarata ellenére — egyre radikálisabbá váló föld-
Munkásmozgalom ellen.. Az 1898 elején lezajlott Szabolcs megyei, vérbe 
fojtött földosztó • a+kciók 13  idején a hatóságok betiltották a független szo-
cialisták által kiadott Földmívelőt' 4  és a Zem1jodelacot, 14a ezt megelőzően 
pedig a Földművelők Szaklapja is megszűnt" A lapok megszűnése nagy 
csapás volt a fölmunkásmozgalomra, mert a földmunkások sajtó nélkül 
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maradtak. A sajtó, a szaci:ališta földmunkáslapok — a nehéz kommuniká-
ciós viszonyok 'között — ,döntő  'szerepet játszottak a. földmunkásszerve-
zetek létrehozásában, a vezet őség és a tagság.kapcsolatainak fenntartá-
sában, a felvilágosító munkában és a szervezetek • tapasztalatainak kicse-
rélésében.. 

Eközben, 1898 januárjában a földbirtokosok és t őkések képviselői-
ből álló országgyűlés „nagy lelkesedéssel" jóváhagyta a munkaadók és a 

-,mezőgazdasági munkások közötti jogviszonyt szabályozó 1898. évi II. tör-
vénycikkelyt, mely Ferenc József osztrák császár és apostoli magyar ki-
rály aláírása után, 1:898. március 1-jén 'hatályba lépett. A javaslatot erede-
tileg — mint már mondottuk — az OMGE szorgalmazta, így hát nem 
kétséges, hogy az elsősorban a munkaadók érdekeit hivatott a törvény 
erejével biztosítani. Mondanunk sem kell, hogy sem a kármány, sem az 
alsóbb közigazgatási szervek — hogy az OMGE-ről ne is beszéljünk —

'sohasem kérték ki a munkáspártok vezet őségének, még kevésbé a helyi 
szervezetek tagságának véleményét a készül ő  törvényjavaslatot illet ően. 
•A munkáspártok, illetve azok földmunkás szervezetei a javaslat ismertté 
válásának pillanatától harcot hirdetitek törvénybe iktatása ellen, amikor 
pedig az mégis megtörtént,. 'annak hatályon kívül helyezését követelték. 1 ó 
A törvény, amellyel , rendezni" kívánták a mez őgazdasági munkások és 
munkaadók közötti jogviszonyt, a valóságban a bosszúállásnak s a 'mez őgaz-
dasági munkások gúzsbakötésének drasztikus eszközévé vált. Darányi Ig-
nác földművelésügyi minisztert a földbirtokosok ünnepelték, mint a „vé-
dőintézkedésnek" feltüntetett új törvénycikkely megalkotóját, aki az 
„1897. év által támasztott, s .az ország közgazdaságát végpusztulás:sal fe-
nyegető ' veszélyt _ energikus fellépésevel elhárította"." Errefelé a régi 
munkásmozgalmi emberek azonban Darányit — nem minden • ok nélkül —  
a Dózsa György vezette parasztforradalom leverése után kiadott Hármas 
Könyv megalkotója (a feudális jogok összefoglalója, a ijobbágyok röghöz-
kötésének szentesít ője) után „új Verbőczy".nek nevezték." 

A dolgozó.  nép előtt örök időkre hírhedtté vált nagy befolyású földm ű-
velésügyi miniszter olyan torvényt alkotott és hagyatott jóvá az országgy ű-
léssel, .amély egyebek között kimondotta, hogy csak az a munkás vállalhat 
nlúin.kát, aki • állandó munkásigazolvánnyal rendelkezik, s. ha valaki ne-
tán megkísérelné az . igazolvány kiváltásáról lebeszélni, az 60 napig ter- 
fedhető. 'elzárással és 400 koronáig terjedhető  pénzbírságigal büntetend ő . 
'Elrendeli az új törvény azt is, hogy a jöv őben a munkaszerződéseket 
a községi elöljáróság előtt kell megkötni. és a jegyző  meg az elöljáróság 
képviselőjének jelenlétében aláírni. 

meg
ni. A szerződés megkötésénél a legtöbb- 

szór a csendőrök is jelen voltak, mintegy nyomatékául a munkaadók ál-
lásfoglalásának.. A törvény egyik poítitja kimondja, hogy a munkaadó 
kárhatalmat vehet igénybe, ha a munkás nem jelenik .meg a megbeszélt 
napon munkahelyén, elhagyja azt, vagy ha megtagadja szerz ődésben vál-
lalt kötelezettségének teljesítését. Ezek után természetes, hogy a törvény 
60 napig terjedhető  büntetést helyez • 'kilátásba azoknak, .akik sztrájkot 
szerveznek vagy abban netán részt venni merészelnének. Sztrájkjoga a 
mezőgazdásági munkásnak eddig sem volt, de az Új törvény ezt most pa-
ragrafusokba foglalva Határozottan megtiltja és bünteti. Mint kihágás-
elkövetőt 60 napig terjedhető  elzárással. és 400 koronáiig` terjedhet ő  pénz-
büntetéssel büntethető  e .törvény szerint az, aki a munkásokat, napszá-
anosokat, cselédeket szabad akaratuk érvényesítésében akadályozza, azaz 
ha munkabeszüntetésre kényszéríti; aki a nvwnkásokkal összejövetelt tart, 
vagy helyiségét ilyen célra átengedi és az összejövetelen részt vesz. Még 
az iš ilyen mértékben 'büntetend ő  kihágást követ el, aki a !sztrájkoló 
(,;szerződésszegő") munkásat, napszámost, cselédet nyilvánosan feldicséri, 
vagy annak javára adományt gy űjt ,—és • így 'tovább a . végtelenségig .. . 

Nos, :adolgozó ember, egy egész osztály alapvet ő  jogainak ilyen 
törvényesített lábbal tiprása méltán váltotta ki a munkásosztály felhá-
borodását és elkeseredett harcot indított ellene. 

Igaz, -a harc a megyében egyel őre leginkább csak -a mumkásigazol- 
ványok kiváltása" és a korai, kedvezőtlen szerződéskötések, ellen,20  továbbá 
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a mzuriikásgyűlések21  szabadságáért folyt, de a legális akció lehet őségei nél-
kül már ez is erkölcsi, megtartó erej ű  volt a mozgalom számára. A moz-
galomra nehezedő  hatósági terror, a magunkat szilárdan nyeregben ér-
ző , a feltételeket ismét diktálógazdák és nagybirtokosok nyomása, a 
polgári sajtó és a klérus vad szocialistaellenes uszítása miatt egyesek 
meghátráltak. Olyanok is akadnak, akik mindenb ől kiábrándultan a szek-
ták valamelyikében kerestek vigasztalást,' vagy vándorbotot vettek a ke-
zükbe és a jobb megélhetés, emberibb élet reményében nekivágtak a 
nagyvilágnak — 'kivándoroltak 23  Németországba, a legtöbben Amerikába. 

Mindenki nem vághatott neki a széles óceánnak, hisz nemhogy úti-
költségre, de a mindennapi betev ő  fiadacra is alig volt pénze a szegény 
agrár-proletárnak. 

A földmunkások egy. része balepedt a Katolikus Munkasegyletbe — 
ha helységében volt ilyen —, abban a reményben, hogy így könnyebben 
munkához jut a nagy garral beharangozott ínségmunkáknál. Hamaro-
san kiábrándultak és elhagyták a gazdák és papok által irányított ál-
munkásegyleteket. A többség hű  maradt a megismert szocialista eszmék-
hez és szervezeteinek újraalakításáért harcolt, B:ácskában leginkább a 
szociáldemokraták vonalán. A reakciós kormányzat mindent elkövetett, 
hogy a anező;gazdasági munkások mozgalmát, általában minden munkás-
mozgalmat visszaszorítson, lehetetlenné tegyen. Ezt a mez őgazdasági 
munkások viszonylatában rövid időre sikerült elérniük. A hatóságok mun-
kásgyűlésről, különösen pedig szervezetalakításról hallani sem akartak. 
A szocialista munkások azonban több helyen illegális csoportokat hoztak 
lértre,24  mintegy előkészítve az :agrárproletariátus szervezeteinek és tömeg-
akcióinak felújítását, ami az 1903-as,, 1906-os stb. években újabb nagyará-
nyú aratósztrájkokban és heves választójogi küzdelmekben jut majd 
kifejezésre. Ezekb ől, a korábbiaknál szélesebb 'fronton folytatott politikai 
ésgazdasági harcokból Bácska ipari és, mez őgazdasági munkássága egy-
re erősödő  osztályösszefogással — nemzetiségre való tekintet nélkül — 
egyaránt • kivette részét. 

(vége). 

JEGYZETEK 

Lásd I., II: és III. számú dokumentumunkat! 
A Néplap 1897. december 21-i számának melléklete teljes egészében közölte Darányi 

beszédét. 
Lőrinc Péter A nagy' póri perben (65-66. o.), a Szabadkai Hírlap 1897. május 18-i, 

a Pesti Hírlap 1897. június 30-i, a Zastava 1897. június 6-i és 18-i, yalamint a Branik 1897. 

ljúnius 1 -jei , 17-1, 22-i "és 24-i, valamint július 3 -i számai alapján azt írja, hogy a mozgalom 
egerősebb Becsén, ahol •a f őszolgabíró már július elsején er ősítést kér Újvidékről, mert 
„félnek a mezei munkásök lázadásától". Szenttamáson letartóztatásokra került sor: „Töb-
bek között lefogják Petrovics tanítót is ... Turiján a munkások megtámadják a község-
házát ... Petrovoszelón és Adán letiltják a gy űléseket és a Tisza partján végig csend őrök 
cirkálnak." A turijai eseményekről is hírt ad a sajtó: „A községháza megtámadásakor 
csupán a csend őrök mentik meg . ,... a bírót és a jegyz őt. A csendőrség elégtelennek 
bizonyul, katonaság száll ki Sženttamásra ... Egy század katona van ott [Becsén] és annyi 
csendőr, hogy nincs már hely, ahol aludjanak .... Szenttamásra már 2 század. katona érke-
zett, kihirdették az ostromállapotot és várták újabb 267 honvéd érkezését ... Észak-Bács-
kában hasonló a helyzet ... Topolyára és Bikityre meg Borsódra csend őrkülönítmény száll 
ki ... Tompa forrong ..." 

Az 1835-ben . alakult Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek az 1867-es kiegyezés 
után nagy befolyása volt a kormányok és a törvényhozás m űködésére (pl. az 1876. évi 
mezeimunkás- és cselédtörvények meghozatalára, a földbirtokreform meghiúsítására és most a 
munkások által „rabszolgatörvénynek" nevezett 1898. évi II. törvénycikkely megalkotására 
és elfogadására. Az OMGE volt az 1860-as években Bácskában alakult Vármegyei Gazdasá-
gi Egyesület, az utóbbi pedig a helyi Gazdakörök anyaegyesülete. (Társadalmi Lexikon, 
543. o., Új Magyar Lexikon 276. o., Borovszky Samu BB vm monográfiája, 405-406. o.) 

Népszabadság, 1897. szeptember 24. 6. o. — A topolyai Szikora Károlyt és Benácsek 
Jánóst, továbbá 11 (meg nem nevezett) bajsai társukat 50-50 forint pénzbüntetésre, illetve 
5-5 napi elzárásra ítélte a f őszolgabíró. A Népszava május 23-i száma közli, hogy az 
elítéltek fellebbezését 1898 májusában elutasították, s hogy a szocialistákkal rokonszenvez ő  
Faragó Elek tanítót is 3 forint penzbírságra ítélték, mert a Szegedi Naplót olvasta. (Csak 
ürügyről volt szó, amiért F. E. tanító az iskolaszéki választásokon a szocialisták listáján 
lépett fel.) Röviddel el őbb, május 7-i számában a Népszava azt írja, hogy az ómoravicai 
,,ifjú Balog János, Dorman József, ifjú Dragity István és Farkas Sándor elvtársakat — 
mivel értekezletet, 	— 6-6 napi fogságra és 50-50 forint pénzbüntetésre ítélték." 
A rabszolgatörvén ím, gyorsan hat a közigazgatás munkásellenes intézkedéseiben. 
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Az iskolaszéki választásokról a Bács-Topolyai Hírlap 1897. május 15-i száma közli, hogy 
pl. amíg a szocialisták listáján induló Benacsek János molnár 97, Palusek István épít ő -
munkás 96, Faragó Elek tanító és Pajzer Mihály hentes 95-95 szavazatot kapott, addig 
a „hivatalos lajstromon" szereplő  Császár Péter f őszolgabíró (e „lajstromon" szerepl ők sza-
vazatait a helyi polgári lap nem közli, így azt a budapesti Népjog c. szocialista lapból 
vettük) 38, Zahorecz István templomgazda 42, az id ősebb r. k. káplán 41, Jedlicska Mihály 
községi jegyző  mindössze 46 szavazatot kapott. Az alispán természetesen megsemmisítette 
a választás eredményeit és új választást írt ki. A Földm űvelők Szaklapja 1897. szeptember 
17-i száma rámutatott, hogy a topolyai iskolaszéki választások „nem csak Topolyán, ha-
nem az egész megyében, s őt az egész országban" nagy felt űnést keltettek, mivel itt „mun 
kásemberek választattak be az iskolaszékbe". 

Bács-Topolyai Hírlap, 1897. augusztus 22., augusztus 29. 3. o. 
Soós Mátyás és 23 társa ellen a f őszolgabíró 1897-ben kiszabott pénzbüntetést az alis-

pán 10-30 forintról 2-5 forintra mérsékli, azzal, hogy 15 aratómunkást, közöttük Soós 
Mátyást is, felmenti a „terhükre rótt kihágás és következményei alól". (VL BB vm 3067 D 
2587/1898 res. Közli FMMTJ I. köt. 1. rész, 256. o.) 

Földművelők Szaklapja, 1897. aug. 6. 
A Függetlenség 1898. március 8-i száma beszámol az óbecsei Munkásképz ő  Egyesü-

let, a Zentai Földmíveskör, a bácstopolyai Munkásképz ő  Egylet, a Debreceni Munkáskör 
alapszabályainak belügyminiszteri elutasításáról, március 15-i számában pedig arról ad 
hírt, hogy a hatóságok Zomborban, Topolyán, Tiszaverzsenyben és Bajsán a munkásegyle-
tqk helyiségeit lezárták. A Világszabadság 1898. február 18-i száma beszámol a topolyai 
egylet vezetőinek sikertelen kísérletéről, hogy a munkásegylet tulajdonát nem képez ő , de 
elvitt tárgyakat a főszolgabíróságon visszakapják. Mint már említettük, a munkásegyletek 
alapszabályait sohasem hagyták jóvá. 

A topolyai Katolikus Munkásegylet tervezett megalakításáról már 1897. december 19-i 
számában írt a helyi lap, 1898. március 6-i számában pedig be is jelenti a megalakulást 
(FMMTJ I. köt. 1. rész, 283-284. o.) A legtöbb ilyen egylet a századforduló után alakult 
a Keresztényszocialista Párt eszmei hatása alatt és szervezésében, de ezek sem voltak hosszú 
életűek. 

S. Mesaroš: Radnički pokret u Ba čkoj ..., 94. o. VI., BB vm 2891 D 102/1897 res 
sz. - Közli a FMMTJ: I. köt I. rész, 201-204. o. - A Néplap 1897. június 18 -i (IV. évf. 29. 
sz.) számának fejlécén a következ ő  olvasható: Néplap - Gazdasági heti közlöny a földmí-
velő  nép számára - Megjelenik minden vasárnap - Megjelent német, tót és román nyel-
ven negyvenezer példányban (S. M. 20 000-ről tud, s azt írja, hogy szerb nyelven is meg-
jelent), ami valószínű , mert maga Darányi Ignác földm. min. az  1898. február 11-én tartott 
képviselőházi beszédében szintén 40 000 példányról és a lap hat nyelven való megjelenésér ől 
beszélt (Néplap, 1898. február 20. 7-8. o.). Darányi azt is kijelentette, hogy a lap igen nép-
szerű  a falvak népe előtt, de ezt pl. Császár Péter topolyai f őszolgabíró egyik jelentésében 
akaratlanul is megcáfolja: „Vett értesüléseim szerint a munkásokra a kezdetben hatással 
volt, gondolkozóvá tette őket, de a szocialista lapok a jó hatást csakhamar lerontották .. . 
Céltalannak bizonyult és azzá lesz mindaddig hasonló röpiratok kibocsátása, amíg a földmíves 
munkások lapja izgató cikkeit szabadon hozza, bocsátja szét a szélrózsa minden irányá-
ban." (VL BB vm 3065 D 1/1898 res sz.) 

Tóth István: Földosztó mozgalom Szabolcs megyében 1897-1898 c. munkája 
(Kossuth, 1963) teljes részletességgel feldolgozza a független szocialisták hatására kiala-
kult Szabolcs megyei mozgalom történetét, mely még gyorsabb és drasztikusabb munkás-
ellenes intézkedésekre sarkallta a kormányzatot. 

14-14/a. Takács József (i. m. 63. o.) szerint a Földmível őt betiltották, utolsó száma 
1898. február 15-én jelent meg. A  betiltásra a Szabolcs megyei események szolgáltattak 
ürügyet. Kiadóját, Várkonyi Istvánt perbe fogták. Betiltották az Adán kiadott szerb nyelv ű  
testvérlapját, az 1897. október 29-én induló Zemljodelacot is, melynek szerkeszt őjét, Mita 
Radujkovot 1898, március elején letartóztatták és a szegedi kerületi bíróság 3 havi fog-
házra ítélte. Mindez a Várkonyi által vezetett független szocialista mozgalom széthullásá-
nak kezdetét jelentette (Š. M.: Radnički pokret u Ba čkoj ..., 105-106. o.). A Zemljodelac-
nak még 1897 augusztusában meg kellett volna indulnia Verbászon, de szerkeszt őjét, Mita 
Radujkovot itt letartóztatták és kiutasították, ezért csak ugyanazon év októberében indul-
hatott meg Adán. A Zemljodelac az akkori Magyarórszágon él ő  szerb földmunkások kö-
zött végzett úttör ő  szocialista eszmei és szervez ő  munkát. Megjelenése fontos mozzanat a 
többnemzetiségű  vidék munkásai eszmei közösségének, az osztályharc közös frontjának kia-
lakításában. • 

Helyette a pártvezetőség megindította a Világszabadságot, de az hamarosan (1898 
áprilisában) beolvadt a Népszavába, úgyhogy a földmunkásmozgalom, egy id őre, saját sajtó-
orgánum nélkül maradt. (Takács József: i. m. 65. o.). 

Takács József írja (i. m. 65-66. o.), hogy az 1897 karáncsonyán tartott II. szo-
ciáldemokrata földmunkáskongresszus legfontosabb határozatai a következ ők voltak: „A 
rabszolgatörvény elleni tiltakozó határozat, a választójogért megindítandó küzdelem módo-
zatai ..." stb. 

Simon Péter: i. m. 172. o. 

A szerző  a topolyai földmunkásmozgalom egyik századforduló utáni szervez őjétől, 
Vince Péter földmunkástól (aki nagy olvasottságával t űnt ki, így pl. Petőfi Apostolát be-
téve tudta és el őszeretettel szavalta, akár egyelten hallgatója el őtt is) több esetben hallotta 
ezt a jelző t. 

A munkásigazolványok kiváltása ellen több helyen, így pl. április elején Moravi-
cán 600-an tüntettek (Bácska, 1898. április 22. 3. o.). Petkovics Kálmán (i. m. 228 -230. o.) 
a helyi és a fővárosi sajtóra hivatkozva egyébek között arról ír, hogy Szabadkán letartóz-
tatták Burcsár Pált, mert a munkásigazolványok kiváltása ellen agitált, 10 napi elzárást 
és 50 korona pénzbüntetést kapott. Ugyanezért áprilisban letartóztatták Vidovics Sztantics 
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Mátyást, Fodor Jánost és Csillag Mátyást. Ezekben a napokban került sor az 1897. május 
23-i zentai megmozdulás részvevőinek perére. Tavankútról tíz szocialistát vittek be Sza-
badkára és lezáratták őket, a munkásigazolványok elleni agitáció miatt. — A Népszava 1898. 
április 30-i száma bajsai tudósító tollából szintén a munkások ellenállásáról ír: „Elhatá-
roztuk, hogy inkább jöjjön ellenünk a statárium, mintsem hogy az igazolványt kiváltsuk.. . 
Nem igazolvány kell nekünk, hanem kenyér és szabadság. Hiszen már az utcán beszélgetni 
sem szabad egymással." A főispánnak küldött 1898. június 20-i alispáni jelentés arról ad 
számot, hogy a megyében addig 19 486 munkásigazolványt váltottak ki (VL BB vm 3065 D 
1898.), ami a megye mintegy 77 000 főnyi mezőgazdasági munkáslétszámának egynegyedét 
teszi ki. (Borovszky Samu BB megyei monográfiája a 391. oldalon pontosan 76 591-re teszi 
a „külön meg nem nevezett napszámosok" számát. Ebben a kimutatásban az éves cselédek 
nem szerepelnek.) — Bajsán 1898 nyarán a munkások, akik nem váltottak munkásigazol-
ványt, nem kaptak részaratást. Idegen munkásokat hozattak helyettük. S így volt ez me-
gyeszerte. Ezt hozta a munkásoknak a rabszolgatörvény. 

A mezőgazdasági munkások a legtöbb helységben még az év elején meghatározták 
az 1898. évi munkabér-követeléseiket, s habár id őközben a hatóságok feloszlatták egyleteiket, 
Feketehegy, Topolya, Szenttamás, Szentivás, Zombor, Kula, Madaras, Zenta és több meg 
nem nevezett helység földmunkás képviselői április' 10-én Zentán értekezletet tartottak, 
amelyen kidolgozták közös követeléseiket, azzal, hogy azt megküldik a központi vezet őség-
nek és a földművelésügyi minisztériumnak. A határozat szerint a részvev ő  helységek mun-
kásai Péter-Pál napja el őtt nem kötnek szerz ődést, és munkásigazolványt sem váltanak. 
A jegyzőkönyvet valamennyien aláírták, odajegyezve azt is, hogy községükben hány szocia-
lista van. (Függetlenség, 1898. április 29. 10. o.) 

Š. Mesaroš (i. m. 10E-107. o.) a fővárosi állami rendőrség 1898. évi működéséről 
szóló jelentésre hivatkozva azt írja, hogy a megyében mindössze két munkásgy űlést tartot-
tak: Újsóvén és Kiskéren. Idézi a Népszava 1899. január 31-i jelentését is, mely szerint ez 
év januárjában Bogarason, a rend őrségi jelentés szerint 1899-ben Újvidéken és Sóvén volt 
munkásgyűlés. 1898 nyarától 1900 végéig a rendőrségi jelentések szerint munkásgy űléseket 
tiltottak be Szabadkán, Újvidéken, Topolyán, Kulán, Kishegyesen, Pacséron, Csantavéren, 
Moravicán, Bajsán, Deronyán és Kiskéren. 

A Földművelők Szaklapja 1897. szeptember 17-i számában a megsemmisített topo-
lyai iskolaszéki választásokkal kapcsolatban Szikora Károly írja: „Már kétszázan vagyunk, 
akik megutáltuk a pap gyalázatos eljárását, s reméljük, hogy példánkat követni fogják a 
többiek is." A Népszava 1899. április 21-i száma moravicai turfosítást közöl, mely szerint 
itt „már eddig 610 személy van, akik elváltak, vagy el fognak válni az egyháztól..." A 
fő  ok: a családonként ,5,70 forintos évi egyházi adó. Mindkét helyen nem valamely szek-
tába való átlépés, hanem az egyházi vezet ők elleni elégedetlenség, sokak esetében azon-
ban az ateizmus miatt került sor erre a lépésre. 

A kivándorlás már évek óta tart. Az 1881-1900 közötti id őszakban a megyéb ől 
74 801-en hagyták el az országot. (A megye lakosságának 10 százaléka!) Err ől is ír Szabó 
István A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában c. művenek 453-460. oldalán. 
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai Kerület 1905. évkönyve szerint (47. o.) BB me-
gyéből 1903-ban 5100-an, 1905-ben 4885-en vándoroltak ki. De mindez nem változtatott az 
idehaza fennálló társadalmi-gazdasági viszonyokon, ahol az élet mindig újratermelte és 
növelte a tőke és a munka ellentétét, ez pedig ismételt társadalmi és gazdasági feszült-
ségekhez, új összecsapásokhoz vezetett. 

A kapás (fametszet,  1927) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 72. 

Vita a nyugati magyar irodalomról. Mert a második világháború óta 
az is van. Sokáig oda kellett számítani a ?magyar irodalom olyan kima-
gasló alakjait, mint Zilahy volt és es: Szabó László meg Márai. Utóbbi 
ugyan még él, de közel jár a .kilencvenhez és már nem ír. Zilahy itt 
halt meg minálunk. Nem bírta elviselni a messzeséget, honvágy gyötörte, 
legalább közel akarta érezni magát a hazájához. Szóval nem lehetett 
válogatás nélkül hazaárulóknak tekifniteni mindazokat, akik Rákosi dik-
tatúrája elől nyugatra menekültek. 

Az azóta eltelt negyven év otthon is nagy változásokkal járt. Az 
olvadás, a konszolidált viszonyok .lehet ővé -  tették az emigránsok nagy 
részének, hogy a visszatartás veszélye nélkül hazalátogassanak. Cs. 
Szabót többször haza is hívták, hogy művészettörténeti előadásokat 
tartson a budapesti egyetemen. Egy ilyen.alkalommal halt meg azután 
odahaza. A legtekintélyesebb magyar 'emigráns folyóirat, a müncheni 
Új Látóhatár szerkeszt ője Illyés temetése alkalmából ugyanacsak ott-
hon járt, :s nemrég egy könyv jelent megBudapesten a nyugati ma-
gyar irodalomról. 

A vitát ez a könyv váltotta ki. Egy rég hazatért közkó, az említett 
folyóirat egyik volt szerkeszt ője talált kifogasolni valót a Béládi Miklós, 
Pomogáts Béla és Rónay László alapos, körültekint ő  és tárgyilagosnak 
mondható könyvéről. Vétkes kihagyásokat emlegetve, s olyan nevek 
,megemlítését kérve számon a szerz őktől, akiknek vajmi kevés közük 
volt az irodalomhoz, ha mégannyit publikáltak is. S olyan magyar szár-
mazású írók elhallgatását rosszallva, akik sosem írtak magyarul, mint 
például Arthur Koestler. Közben lapos oldalvágásokat mérve kininma-
radt egykori társaira. Például azzal, hogy a CIA pénzelte őket. 

Biztos, hogy a hidegháború idején a nyugati körök alaposan kiak-
názták mindazokat a lehet őségeket, amelyeket a gomba módra indított 
ottani magyar orgánumok nyújtottak. Az emigránssors azonban mindenütt 
együtt jár a kiszolgáltatottsággal. A BBC, a Szabad Európa és az Ame-
rika Hangja rádió+adás:ai meg egyenesen uszításra használták fel a ma-
gyar emigráció egy részét. A konfrontációiban többé nem lehettek ár-
nyalatok, s már nem az volt a kérdés, hogy mi err ől vagy arról a sze-
gény magyarnak a véleménye. Azt kellett írni vagy mondani, amit az 
irányított program éppen megkívánt. 

De nem voltak mind a becstelenség szerencsétlen áldozatai. Az 
időközben kialakult nyugati magyar irodalom csoportosulásai között a 
demokratikus világnézet lassan mégiscsak fölébe kerekedett az elvadult 
szélsőjobboldalnak, amihez nagyban hozzájárult a hazai viszonyok ked-
vező  rendeződése, amiről az otthonjártaknak is meg kellett ,gy őződnilük. 
A magyar emigráció negyvenötös, majd ötvenhatos hullámait a fiatal-
ság kiszivárgása követte a hatvanas és hetvenes években, többségükben 
apolitikus magatartással. 

Az otthoni jelszó: aki nincs ellenünk, velünk van, odakinn se ma-
radt hatástalan. Ez a békét hirdet ő  szellem készítette el ő  az említett 
könyv megjelenését. Annak a letagadhatatlan ténynek a felismerésével, 
hogy aki odakinn valamennyire jelent ős araagyar, írónak tekihlthet ő , azt 
nem lehet az annyanyelv nagycsaládjában észrevétlenül hagyni. 

Időközben a kinti magyar írók között is jelent ős változások men-
tek végbe. Az idősebb nemzedékb ől alig maradt valaki. Egy részük Mi-
kes Györgytől kezdve Arnóthy Krisztáig többé nem ír magyarul. A pá-
rizsi Magyar Műhely az avantgárd vonzásában maradva teljesen politi- 
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kamentes. A müncheni! "új  Látháhia'tár az egykori népi írók utódait 
gyűjti maga köré, politikai nézeteiben mértéket tartva. Ebb ől a folyó-
iratból nőtt ki egy még ina is fiatalnak mondható érdekes elbeszél ő , 
Ferdinandy György és eredeti hangvétel ű  költő , Horváth Elemér. 

Különben iás, mintha megenyhült rvolna.a légkör Európa népei kö-
zött, s az átjárás egyik országból a másikba, egyik nyelvb ől a másikba 
ugyancsak természetessé válna. 

Most olvashattuk, hogy Grnjans+ki francia regényét ' nemrég bizo-
nyos Kovács Lóránt mutatta be Párizsban, az Ithaka költőjének pró-
záját szoros párhuzamba vonva Danilo Kišével. 

Wahlraf hazátlan lett. A két év el őtt példátlan sikert elért riportre-
gény szerzője nem bírta idegekkel a nyugatnémet hatóságok zaklatását, s 
fogta magát, átköltözött Hollandiába, egy Amszterdam melleti kis falu-
ba. Talán purifikátori hajlamait is elcsitítva egy id őre, mert feltehetően 
a holland hatóságok résen lesznek, s nem hagyják • majd a maguk tő-
késeit leleplezni. 

Wahlraf állítólag szegényen ment a hontalanságba. A másfel millió 
márka, amennyit - a Legalul című  könyvével keresett, csaknem teljes 
egészében elúszott. Egy részét jótékony célokra áldozta, hogy önzetlen-
ségét bizonyítsa, a többit a perköltségek. emésztették fel.. Ment a gyár-
tulajdonosok, akiknél magát egy Ali nev ű  török vendégarankásnak ál-
cázva dolgozott, a rágalmazási és hirtelnonbási perek özönét zúdították 
rá, úgyhogy ügyvédei nem gy őzték védeni. A magánvádaknak természe-
tesen megvolt a maguk politikai vetülete is, kommunista propaganda 
gyanújával Wahlraf működésére, úgyhogy gyakoriak lettek nála a házku-
tatások, telefonját lehallgatták, s őt magát rendőri felügyelet alá he-
lyezték. A szerző, akinek nem ez volt első  könyve ebben a leleplező  
műfajban, mert csaknem harminc éven át szenvedélyesen írta hasonló 
dokumentumregényeit, nem bírta tovább az ellene indított hajszát. 

Ebben különbözött elődjeitől, egy Upton ,Sinclairtöl, illetve Egon 
Erwin. Kischtől, akik kitarthattak igazságérzetük szolgálatában. Mert 
Sinclair hajszálra ugyanígy írta meg a chicagói vágóhidak üzelmeit a 
szegény bevándorolt . litván proletár, Jurgis Rudkus könyörtelen .kizsák-
mányolásában, s emberi megaláztatását a maga teljes kiszolgáltatottsá-
gában. 

Egon Erwin Kisch ugyanacsak csillapíthatatlan szenvedélyét kö-
vette, amikor Amerika „paradicsomi" viszonyainak megdöbbent ően sö-
tét árnyképeit mutatta be. A „száguldó riporter" a gúny fegyverét is ha-
tásosan felhasználta, úgyhogy ett ől még vérlázítóbb lett a körkép. Per-
sze őt se* babérkoszorúval várták,- akiket leleplezett. ,De hontalansagra 
csak a második világháború pusztító förgetege kényszerítette, Sinclair-
nek pedig eszébe se jutott elhagyni hazáját s vadászterületének ha-
sonló témában kifogyhatatlan dzsungeljét. 

A Legalul íróját nem` hagyták • élni. Kitartóan és -  módszeresen tet-
ték lehetetlenné, hogy otthon maradjon. Nemcsak az érdekelt munkál-
tatók. A rendszer sem, a ,,gaždasági csorda" , amely négy és fél millió 
külföldi munkást dolgoztat ideiglenesen, aligha jobb viszonyok között 
a török Aliénál. Csak hát — sajnos — ez nem sokat változtat a le-
ányzó fekvésén. Ettől ugyanis Kelet-Eúrópa munkanélkülijei nemigen 
teszik megfontolás tárgyává, hogy elmenjenek-e munkát vállalni a Né-
met Szövetségi Köztársaságba, ha mindjárt az ottani dolgozóknál hát-
rányosabb helyzetben is. Ezen a helyzeten, mint olvasoan,, Wahlraf 
könyve után némileg javítottak. Főleg ott, ahol ez nem kerül. pénzbe. 

Könyvének inkább nagy erkölcsi hatása • keltett felt űnést. Szolida-
ritást váltott ki a német munkások körében, s legalább ők nem néz-
nek majd talán ferde szemmel arra az említett négy és fél millióra. 

És hát az íróknak is megvan a maguk sorsa, nemcsak a könyvek-
nek. Mert Wahlraf, mint tudjuk, nincsen egyedül ebben az önként vád- 
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lált , száműzétésben a „gazdasági csoda" hazájából, ahol most már a 
választások után minden maradt a régiben. Ezt a legigazabb könyv sem 
igen tudja majd befolyásolni, sajnos. 

Az esztendő  vége mindenütt a ,számadás ideje, a világilrodalomban 
is. Párizs Szilveszter-éjszakáját Villon énekelte meg, borral és szerelem-
mel ünnepelve, a'mi elmúlt, és nem kevesebb reménnyel köszöntve a vár-
haító évet. Nem volt szerencsés sorsú, tudjuk, a :szükség lopásra is rá- 
vitte, s ,emberölésre tisztességérzete. De a király kegyelme folytán meg-
menekült az akasztófa alól. Meg is köszönte neki, hosszú életet kívánva, 
sok gyereket, csupa fiút, aztán átadta magát a kövér Margóval az érzel-
mek örömeinek. Akkor is, azóta is minden ismeretlen férfit összecsó-
kolnak: a párizsi lányok az éjszakai utcán, s énekszótól lesz hangos a 
Montmartre környéke. 

A kínai Tu Fu több mint ezer év előtt ugyancsak verssel búcsú 
zott az óesztendőtől, abban a reményben, hogy az új majd több sze-
rencsét hoz neki. Akkor épp szegény volt, barátai tartották el, mert e1- 
ítélően írt az udvar pompájáról és a szegények nyomoráról, mire a 
császár minden hivátaltól eltiltotta. A költ ő  azonban bizakodó termé-
szetű  volt, 'bebarangolta a hatalmas birodalmat, virágokról írt és cse-
resznyefákról, szépasszonyok diicséretér ől se megfeledkezve persze, mint 
minden időben a költők, ha nem engedték meg nekik a közügyek bírá-
latát. 

Milyen este van? Ma zárul az év! -
-Gyertyát, bort! Gyere, nincs könyörület: 
a hszjen-jangi kocsmában van időm, 
most kakasszóig kockázom veled. 

Nem tudni, nyert-e azon az estén, az életben mindenképpen vesztes 
maradt. 'Öregen is vándorlásra kényszerült, egyik faluból a másikba, 
csapszékekben • és . teaházakban . szavalva .verseit a.. népnek.. Mert nekik 
írt és róluk, a szegényekről, . még nyelvezet dolgában • - is hozzájuk iga-
zodva, úgyhogy az iiradalamtörténet az els ő  népi költőként tartja számon. 

Puskin,. aki a szabadság és a tél költ ője volt, ugyancsak a szem-
benézés napjának tekintette az év végét, csak kicsit kés őbben, az orosz 
naptárt követve, amikor trojka száguldott vele a végtelen • havas puszta-
ságon át, Ninához, hogyha majd elmegy a vendégsereg, ők még együtt 
legyenek. 

Mert csodálatosképp a kés őbbi költők 'is szerelemre nyitották meg 
a szívüket a téli zimankóban, mintha az esztend ő' múlásával csak -  ezt 
nem hagyták volna elmúlni klasszikusok és modernek, imspresszionisták 
és .szimbolisták, mint az érzékien játékos` Francis Jammes a szeret őjé-
ről, 'szólva: 

Én eléd borulok, térded átölelem. 
És elmosoZyodoZ, -  legkarcsúbb fűzfa ág, -  
s • fejem édes csíp ődre hajtva, édes, 
sírni fogok, hogy oly jó vagy,' oly édes. - 

A magyar puszták világában, egy városszéli kiskőrösi házban ezen 
a napon lett először rosszul' Petrovics • Istiván mészáros és regálebérl ő  
gyönge, kóchajú kis felesége, Hrúz Mária. Panaszkodott, hogy nem bírja 
az állást, le kell dőlnie, mert áldott állapota nagyon el őrehaladott. A sön-
tésbe is behallatszott, hogy gyerekkora nyélvén, szlovákul jajgat, s a 
következő  nap éjszakáján megszületett a .fia, akit majd kés őbb Petőfi 
néven ismer meg a világ, míg a havas hajnali utcákat kántáló legények 
járták újévet köszöntve a jámbor szegény népnek. 

Puskin költészetéből Krúdy Gyula, , •a megkésett magyar ködlovag 
egy igen eredeti tanulságot sz űrt le, azt, hogy élni Csak az igaz szerele- 

744 



mért: érdemes. Egy kicsit - ,persze Szindbád, a hajós igazságához is ragasz-
kodva, aki pedig szerelmi .dolgokban igen járatos volt. Mert Puskinra is 
érvényes a régi mondás: ahány kritikus, annyi vélemény. Azzal a különb-
séggel, hogy a halála óta elszállt szazötven .év alatt egyben mégis meg-
egyezett az utókor Lenintől kezdve Lukács Györgyig, hogy Puskin min-
denekelőtt a szabadság költője volt. Anyeginjében is az ad művének 
célt és értelmet, miközben egy süllyed ő  világ, az orosz nemesség környe-
zetéből szólaltatja meg a kitöress, az elvágyódás költ ői kiáltását. 

Ugyanakkor Puskin nemzeti költő , ami éppoly kevéssé ellentmon-
dás, mint Petőfi ragaszkodása nemzeti érzélmekhez. a szabadság világ-
forradalmi . eszméjében. Dosztojevszkij ugyani a maga orosz messianiz-
musában .a , ;titkos unalom nemes démonának" hangját hallja ki az 
Anyeginb ől, s ugyanakkor felismerni véli benne a hasonulásra kész orosz 
lélek megnyilatkozását. „Az európai irodalmak kolosszális művészi láng-
elmékkel dicsekedhetnek — mondja gyászbeszédében a Raszkolnyikov 
költője —, Shakespeare-rel, Cervantesszel, Schillerrel, de mutasson ne-
kem valaki ezek között a nagy géniuszok között egyetlenegyet is, aki 
olyan egyetemes rezonáló képességekkel rendelkezett volna, mint Pus-
kin." S mondja ezt a néger vérrel beoltott orosz világfiról, aki ugyan 
csak Kelet felé lépte át Európa határát, de költészete a kor nyugati s 
főleg Byron romanticizmusától kapta indítását anélkül, hogy érezhet ő  
lenne egyféle angol jellegzetesség benne, ahogy Dosztojevszkij állítja. 

Inkább az ő  hatása lett erős mindazokra az irodalmakra, ame-
lyek az oroszhoz közel kerültek, mint a magyar is, amely a múlt szá-
zad végén valóságos Anyegin-lázban égett, miután Bérczy Károly Pus-
kin híre után megtanult oroszul, hogy ezt az egészen sajátos remek-
művet 'lefordítsa. Minden misztikum nélkül persze, de annál határozot-
tabban a haladás eszméinek igézetében. Mert ezért lelkesedett Puskin 
orosz nemzedéke is. Ezt fejezi ki költészete. 

Említett hatása azonban f őleg Oroszországban volt er ős. Alekszandr 
Blok, A tizenkett ő  költője, amikor Puskint idézte: „Nem boldogság 
uralja sajnos a világot! Békéért • és szabadságért kell küzdeni, hogy 
elérjük!" 

Mikor meg a Komszomol élcsapata járult Lenin elé, zászlók alatt 
és forradalmi verseket szavalva, Vladimir Iljics megkérdezte t őlük: „Mit 
olvastok, szeretitek Puskint?" 

- „Ugyan dehogy! Hiszen burzsuj volt! A mi költ őnk Majakovszkij!” 
Lenin. elnevette magát: „Véleményem szerint Puskin jobb költ ő !" 

Attól kezdve azonban, mint élettársa, Kirupszkaja írta, megpróbálta 
Majakovszkijt is költőként elfogadni, ha már a fiatalok rajonganak érte. 
Ezért-e, vagy a költői géniusz győzelme volt, ide ma a Szovjetunióban 
Puskin népszerűbb, mint az októberiforradalom költ ője. 

Anyegin 'tragédiája különben Puskin életével is párhuzamba von-
ható. Mintha az ő  arcképe nézne vissza ránk ifjúságának azokból az 
éveiből, amikor birtokára szám űzték, s a halálos párbaj, ha fordított 
helyzetben is, de kísértetiesen hasonlít az ő  féltékenységében kihívott pár-
bajához, amely a halálát okozta. 

A szovjet kritikusok között alighanem Pausztovszkijnak volt igaza, 
amikor az új világban általánosan elterjedt népszer űségét mégse annyira 
a benne rejlő  szabadságvággyal, sokkal inkább a romantika újjászü-
letésével magyarázta. 

Mert megelégelték az oroszoik a plakátköltészetet, mondja a mai eu-
rópai olvasó. Ezért játszhatják százötven évvel a halála után még min-
dig telt ház előtt s shakespeare-i hatása ellenére tipikusan orosz drámá-
ját, a Boris Godunovot. 

Több, mint négy évtizeddel a második világháború után, még min-
dig napirenden vannak Németországban •a következmények. Persze, már 
nem valamiféle hátrányos helyzetet éreztetve. Inkább a köztudatban 
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megnyilvánuló utórezgéseket kell számon tartani. A pusztulás .és pusztí-
tás !lélektani örökségével, amiről a németek előtt nem illik beszélni, időn- 
ként azonban mégse lehet hallgatni. róla. Mert mintha éppen a hallgatás 
teremtene végsőkig feszült légkört: Időnként újnáci szervezkedést fedeznek 
fel, máskor a ,gázkamrákba hurcolt hatmillió zsidó emléke kísért az éiet-
benrna:rá'dottak tudatában, s most már, mint olvasom, a pusztítók utódai 
is mind - gyakrabban vetik fel a kérdést, hogy mi Fis történt Dachaubam, 
Auschwitzben és az emberirtás • egyéb központjaiban. A másutt- likvidált 
áldozatukról nem is 'szólva, mintha azok nélkül nem is lehetett volna 
háború. 

Az apák bűneiért mind .gyakrabban' a fiúk akaarniak vezekelni. Ön-
kéntes munkaakciókat szerveznek .izraelii kibucakban, mások megtagad-
ják apjukat,. elköltözitek hazulról, s a népszer ű  képes lap, a Spiegel, 
amelynek figyelmét semmiféle szenzáció nem kerülheti el, már német—
zsidó vegyes házasságról is tud, amelyet érzelmi vonzódáson kívül szá-
nalom és bűntudat • is segített létrehozni. A világ lelkiismerete végre 
Németországban, az egykori pusztítás hazájában is megszólalt. Nem 
túl hangosan, de már nem 'hallgatva erről a nemzeti szégyenről. 

Most egy könyv váltott ki elkeseredetten éles reagálást az említett 
képes lap olvasói részér ől. A könyvet Peter Sdhihrowski írta, aki a háború 
után, 1947-ben született 'emigrációból hazatér ő - zsidó szülőktől, s köny-
vében prominens nemzetiszocialisták gyermekeit, illetve unokáit szólal-
tatta meg. S ez nagy dolog! 

Amikor én 1953 nyarán •Dadhauba zarándokolva kiszálltam a pá-
lyaudvaron és a szemben levő  cwkraszdában megkérdeztem, hogyan 
juthatnék el a haláltáborba, a cukrászda tulajdonosn ője indignálódva 
kiáltott fel: „Miféle haláltábor, im Gottes wil'len? Itt nem volt semmi-
féle haláltábor! Kés őbb a pályaudvaron vonatomra várva rend őr iga-
zoltatott, mert nyilván feljelentettek; mintha az egész német nemzet 
felesküdött volna az elszánt tagadásra. . 

Az idő  múlásával :minden napfényre került. Az emberirtást és a 
hitleri szörnyűségeket azóta a tankönyvek is elítélik, úgyhogy nemze-
dékek nőttek fel az apák b űneinek terhével, amit úgy viselitek, mint 
a sors igazságtételét. Ehhez a keserves felismeréshez azonban hosszú 
és kínos út vezetett, amelyet az apákat megtagadni a katarzis önsebz ő  
fájdalma nélkül nem lehet. 

De nem mindenki talált megnyugtató választ arra a nyugtalanító 
dilemmára, hogy az utódok jóvátehetik-e az apák b űneit. Nem várnak 
megbocsátást azok sem, akik őszinte megbánással közelednek a zsi-
dókhoz, mint az izraeli kisbwcokban nehéz ésmegalázó munkát vállalók, 
akik inkább — mint_ olvasom — valamiféle keresztény önsanyargatásban 
keresnek vigasztalást. 

A hozzászólások legtöbbje elutasítja a háborús b űnösség ilyen per-
traktálását. Van, aki cinikusan azt (kérdezi, miért maradtaik Német-
országban a borzalmakat túlélt zsidók? Miért nem mentek Izraelbe? S 
eközben inkább •a szégyent vállalják apáik helyett, hozzátéve azonban, 
hogy a háború molochja nem ismeri -  a korlátokat. Az efféle nyilvános 
kiállás nem engedi meg a zavartalan őszinteséget. Mégis szép 'számmal 
szólaltak meg a fiatalok, fenntartás nélkül elítélve a népirtás borzalmai-
ért felelős előző  nemzedéket. Azokat is, akik közvetlenül nem vettek 
részt bennük, de hallgattak. 

Szóval a történelem az utódokban szolgáltat elégtételt Németor-
szágban, olyan rettenetes vallomásokkal Schihrow'ski könyvében, mint a 
42 éves Susannáé, aki kénytelen azt mondani: „Attól fogva meggy űlöl-
tem apámat!" • 
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ALKOTÓM ŰHELY 

DÉR ZOLTÁN 

EGY ÚJ ÉLETRAJZ ELEMEI 
A 'KOSZTOLÁNYI CSALÁD LEVELEZÉSÉRŐL 

Kosztolányi Dezső  szüleivel folytatott levelezésének tanulságait szeret-
ném összefoglalni ebben a dolgozatban. Az összefoglalásoktól általában 
tömörséget vár az olvasó. Jelen esetben csak tanulmányméret ű  beszá-
molóban fér el az, amit tanulságnak nevezünk. Lesz űrt eredménynek 
már csak azért sem hihetjük, mert el őször nézhetünk szembe ezzel a 
kivételes gazdagságú anyaggal. Kivételesnek .  azért minősítjük, mert 
nincs magyar költő, aki szüleivel annyi éven át s olyan rendszeresen 
levelezett volna, 'mint Kosztol.án.yi. Elképzelni is képtelenség, ábrándnak 
azonban fölvillanyozó, mi lenne, ha Vörösmarty, Pet őfi, Arany után 
maradt volna ránk ilyen levelezés! Vagy .el őkerülne hasonló például Ba-
lassi hagyatékából. Az ábránd :képtelensége talán érzékelteti, milyen 
nyereség az, ami .most nyilvánosságra kerül. 

Voltaképpen a tudomány áramköreibe is most kapcsolódik majd 
be ez az anyag, mert Kiss Ferenc Ai érett Kosztolányi című  könyvén 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1979) kívül más művekben nyoma sincs a velük 
való találkozásnak. Közlésük értelmét indokolni tehát szükségtelen. 
Földolgozásuk folyamata bizonyára addig tárt, ameddig a Kosztolányi- 
kutatás. 

Mindenekelőtt a költő  életrajzához kínál sok új és fontos adalé-
kot ez a levelezés. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy mer őben sa-
játos, Új életrajz elemeit rejti magában. Természetesen tudjuk, hogy 
Kosztolányi életének — attól kezdve, . hogy publikálni kezdett — leg-
fontosabb eseményei a művek. Annak is tudatában vagyunk, hogy élet 
és • mű  nem feleltethető  meg egymásnak. Másképpen szólva: nem hisz-
szük, hogy a levelekb ől nyerhető  információk a művek olyan nyers-
anyagaként hasznosíthatók, melyhez mérni lehetne a megvalósult al-
kotás eseményeit. - Tudatában vagyunk azoknak a poétikai igazságok-
nak, amelyek ma már meggyökeresedtek a szakma tudatában: annak, 
hogy a mű  nem egy-egy élményt tükröz, hanem • az élmény által moz-
gósított tapasztalatok összességét; hogy a !m űben szereplő  hős — a 
versbeli is —. megformált, átformált, történelmi és nembeli. élmény 
képviselője, tehát nem azonos a szerz ő  magánemberi énjének egyik 
vagy másik élményével. Azt is tudjuk azonban,. hogy a m ű  forrásai kö-
zött a szerző magánemberi élete legalább olyan fontos, !mint történelmi 
tapasztalata. Nem is hisszük, hogy a kett ő  elkülöníthető  egymástól. Ki-
vált nem Kosztalányi esetében, akir ől ismerői régóta tudják és hangoz-
tatják, hagy. a történelmi, társadalmi gondok számára akkor lettek al-
kotásra ihlető  erőkké, amikor privát életébe avatkoztak. Az ezekb ől a 
levelekből összeálló eseménytörténet tehát szerves része az élet egészé-
nek, s nem is mellékes összetevője. Ezért, ide a hatalmas anyag átte-
kinthetősége végett is látjuk jónak fölvázolni a belőle kirajzolódó ese-
ménytörténetet. 

Az Életjel kiadásában hamarosan megjelen ő , A Kosztolányi család levelezéséb ől című  
kötet utószava. 
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Remélünk ettől az .eseménytörténett ől egyéb tanulságot is. Igaz-
nak véljük azt a legutóbb Király István által +kifej:tétt gondolatot, hogy 
az élet alakulásában mélyebb szándékok érvényesülnek, tehát az élet 
választások révén alakul olyanná, amilyen,emiatt fölfogható jelkép-
értékű  gesztusnak is. Ennek a fölismerésnek a fényében Kosztolányi f:i-
gyelmessége szülei iránt, egész életén át őrzött kapcsolata velük, s e 
hűség egész tartalma is értelmez ő  úgy, hogy poétikai nyereségekhez 
jussunk. Aligha vonható kétségbe, hogy a költő  idegenkedése minden 
politikai mozgalomtól, kimaradása a .szellemi szövetkezésekből, magá-
nossága a szellemi életben és a világban szorosan összefügg azzal a 
hűséggel, mellyel szüleihez ragaszkodott. Márpedig a magány és az 
egyéniség hol fájdalmas, hol dacos öntudata Már nagyon is esztétikai 
képződmény, mondhatjuk: a versbeli hős tulajdonsága. 

Hasonló poétikai összefüggést sej.tümk a költő  veszendőségtudata 
és süllyedő  gyermekkora iránti .áhítatos nosztalgiája között. Persze nem 
hisszük, hogy a veszendőségtudat költője merőben poétikai érdekbő l 
ragaszkodott gyermekkora emlékeihez és szüleihez, akik magukban azt 
a világot őrizték, ennél emberibbnek véljük élet és m ű  kapcsolatát. 
Csupán arra gondolunk, hogy a két valóság: a veszend őségtudat és a 
szülőföld tényleges süllyedése, eltávolodása jól járt ‚ egymással, az é1= 
ményanyag és a kifejezendő  .:kölcsönösen egymás kezére dolgoztak. 

Ugyanilyen összefüggés rejlik a költő  szeretetfogalma és a leve-
lekből kitetsző  szeretet természete között. A m űvekben megjelenő  sze-
retet kétarcúsága érzékelhet ő  a levelek ismerete nélkül is, de bizonyos, 
hogy mélyebben érthet ő  e levelek ismeretében. 

~ 

Egy ilyen hosszú folyamatot, mely 1904-t ő1 egészen 1936-ig terjed, 
már csak az áttekinthet őség érdekében is tagolni kell. A tagolás szem-
pontjait azonban csak az. anyagban, tehát e levelekben rejl ő  cezúrák  
adhatják. Nem véletlen szerencse, hogy ezek lényegében egybeesnek  

a költői pálya :szakaszhatáraival, így a kutatók nem kényszerülnek fá-
rasztó nyomozásra, ha a mű  folyamata szerint olvassák ezt az esemény-
történetet. 

1.  

Az első  szakaszt — némi önkényesség révén — az 1904 és a világ-
háború kitörése között írt levelek alkotják. A pálya alakulása ezen belül 
több fokozatban történik, de abban is fontos az 1904-es esztend ő, mi-
kor Kosztolányi költőként nyilvánosságra lép, s még fontosabb a világ-
háború kitörése, melyt ől kezdve — mint később maga is hangsúlyozta 
— egész élete [megváltozik. Bizonyos, hogy költ ői beérése fölgyorsul. 

A szülőkkel való levelezésnek — sajnos — ez a szarkasza a legsze-
gényebb, ezért éseanénytörténetünknek is ez a szakasza a legkurtább. 
A szegénység magyarázata részint az, hogy a költ ő apja, a legterméke-
nyebb levelező , ekkor még sokkal elfoglaltabb, mint kés őbb. Igazgatói 
teendői mellett részt vesz a város közéletében, sok vendégségen kell 
jelen lennie, s a gyakori másnaposság is béníthatta a levélíró kedvet. 
Másik ok, hogy a költővel gyakrabban találkoztak. Részint azért, mert 
a szülők is föl-fölutaztak Budapestre, de még inkább azért, mert a költő  
sűrűbben járt haza. 1906-ban huzamosabban is otthon tartózkodik 
(1905. december 24-tőt 1906. április 26-ig a helyi Bácskai Hírlap segéd-
szerkesztője), 19084ó1 pedig a Lányi Hedda iránti szerelem miatt uta-
zik haza igen gyakran. Leveleit is inkább szerelmének írja, mint szü-
leiinek. No meg Csáth Gézának és öccsének, .amíg azok Szabadkán él-
nek. Nőkről, szerelemről, a társasélet eseményeiről velük feszteleneb-
bül, gyakran cinkostársi iróniával levelezhetett. Ez a két levelezés a 
Fecskelány című  könyvben (Forum, Újvidék, 1970, 1985) és a Negyven-
négy levél című  kötetben (Életjel Miniatűrök 21. Szabadka, 1972) meg 
is jelent. Ez azt jelenti, hogy annak, akit az említett id őszak teljes 
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családi levelezése érdekel, e két kis gyűjteményt ezzel a kiadvánnyal 
együtt kell olvasnia. 

Végül azért sem okoz meglepetéseket ennek a szakasznak az anya-
ga, mert a legérdekesebb darabjait már Kosztolányiné pályaképe (Kosz-
tolányi Dezső. Révai, Bp. 1938) is idézte. Éppen ezek értékének ismere-
tében sajnálhatjuk, hogy sokkal többet a hagyaték sem őrzött meg. 
Azért is sajnálható ez, mert Kosztolányi Ampád és a család figyelmesen 
követte a költő  életének eseményeit, s a politikai természet ű  vélemé-
nyeit iás rendre közölte. Jó lenne tudni, miiként beszélte meg fiával a 
Budapesti Naplónál vállalt szerepet, megjelenését a Nyugatban, aztán 
a Világnál végzett munkáját. 

Ebből azanyagból annyi derül ki, hogy a költ őszerep a szülőket 
is fölvillanyozta. Az „irodalmi siker"=rőlj a költő  is beszámolhatott, els ő  
honoráriumának postai utalványát is hazaküldi, s az apa leveleib ől meg-
tudjuk, hogy a tágabb családnak is örömet okozott ez a siker. Am 
nem akkorát, hogy az egyetemi tanulmányok,. az alapvizsga ügyét de-
valválhatták volna. A praktikum leger ősebb szólama ennek a levele-
zésnek. Regiszterei a zokniivasárlástál a politikai magatartásig terjed-
nek. Gyökerük a szülők aggodalma és mentalitása. A költ ő  mindkettő-
vel számol. Megírja 1904-ben, hogy alsónadrágot és meleg zoknit vett, 
a szülők — tanácskozás eredményeként — elküldik az apa viseltebb 
télikabátját. Ők döntenek arról, hogy hazautazzanak-e a fiúk anyai 
nagyanyjuk, Grószi névnapjára. A fővárosban tanuló fiaiknak postán 
küldenek elemózsiát, figyelmük kiterjed a lakásukra, ruhanem űikre, 
melyeket mosás 'végett haza kell vinniük. 

A politikai gondoskodás ismert dokumentuma az a levél, mely 
csonka ugyan, de igen valószínű, hogy 1905-ben íródott, s amelyben 
az apa helyesli, hogy fiai kimaradtak az egyetemi tüntetésekb ől, s hí-
ven igazgatói szerepéhez, ingerülten ítéli el az egyetemen zajló poli-
tizálást. 

A szülők és a költő  között ilyen kérdésekben nézeteltérésnek nincs 
nyoma. Oka Mehet ennek a tapintat, mellyel egymás iránt viseltettek. 
Ez a tapintat később sem szűnt meg,, de attól kezdve, hogy a költ ő  
abbahagyta a tanulást, újságíró lett, s szüleit ől anyagilag is függetlení-
tette magát, nehéz helyzetekbe került. Ez a levelezés — sajnos — kevés 
adalékot tartalmaz err ől az 1906-fiban bekövetkezett fordulatról, de a 
Negyvennégy levélb ől tudjuk, hagy az apa nem hagyta szó nélkül fia 
bohém életvitelének kirívóbb megnyilatkozásait, az égi szerelem (Lányi 
Hedda) és az utcanők közötti ingázást. 

Ezek a nézeteltérések azonban sohasem mérgesedtek el. Az egy-
máshoz való ragaszkodás mellett oka lehet ennek az •a respektus is, 
melyet -a költői sikerek támasztottak. A Kosztolányi-irodalomban már 
megfogalmazódott az a fölismerés, hogy a kupeces, üzletes, zsíros Sza-
badka módosabb köreiben, kivált az értelmiségben, a század els ő  év-
tizedében nagyon megnőtt a szellemi kiválósság, a tudósi, művészi föl-
tűnés,.kiemelkedés szomjúsága. A hírességnek varázsa volt, mely épp a ha-
gyomány szegényessége miatt szédít őbb volt itt, mint a patinás nagy-
városokban. Élt ez a becsvágy a •rrenner és a Kosztolányi csalfádban 
is. Smikor fiuk megjelent a színpadon, ez a becsvágy békét kötött a 
konzervatív életvitellel, :s elnyomta az elzüllést ől való félelmet is. El-
nyomhatta, mert bíztak a fiukban, s mert becsvágyuk érett intelligen-
ciával, bölcsességgel társult. 

Névnapi és !születésnapi leveleid( legérdekesebb sajátsága éppen 
ez a bizalom: hogy úgy érzik, fiuk beváltotta s beváltja a hozzá  fű-
zött reményeket. 1914. március 28-án, tehát a költ ő  29. születésnapjára, 
A szegény kisgyermek panaszai után, de még sokkal a többi jelentős 
mű  előtt, ezt írja anyja a költőnek: „Nekünk ez nagy nag, de a társa-
dalom, és a nagy közönségnek még nagyobb, a te születésed napja. Ez 
a nap az a melyen meg született. az  — az ember aki a társadalomnak 
máris oly nagy élvezetett E!] és gyönyört nyujt az ő  nagy tudásával és 
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munkáságával, és még ha a jó Isten er őt egészséget és munka kedvet 
ád, hogy akkor még milyen világhírű  lesz »az én kedves fiam kiben 
nékem kedvem telik őt .hallgassátok« mondja a Biblia, és • mondom 
•én is.!! — Olvastam Ignat+usz gyönyörű  kritilkáját a Világba, olvastad?" 
Az apa ugyanerre az alkalomra írt levelében hasonló az elégedettség 
és a bizalom: „Hála •a jó Istennek, reményeink valóra váltak, mert 
te mindig, jó és szerető  fiunk voltál, vagy ás — nem is kételkedünk 
benne — leszel is." 

Ez az értéktudat ás bizalom magyarázza, hogy ennek az. id őszak-
nak legnehezebb próbáját is törés nélkül vészelte át a kapcsolat. A 
költő  házasságáról van szó, melyre az el őbb idézett leveleknél tizennégy 
hónappál előbb került sor. Azt már a Kosztolányiné .könyvében idézett 
atyai levélből is tudjuk,. hogy • a család d fegyelmezetten vette tudomásul 
a frigyet, sőt ezt találta rendjén valóbbnak az. együttélésnél, melyet az 
akkori szóhasználat a vadházasság formulával illetett. Tudjuk, kíván 
s.águk csak az volt; hogy Hanmos Ilona térjen át az ő  vallásukra, s 
esküdjenek meg templomban is. Ez; mint ismeretes, meg - is történt. 

A valóságban azonban korántsem olyan •szolíden emésztette meg a 
család ezt a fejleményt.- Az anya leveléb ől most kiderül: bár számoltak 
a lehetőséggel, mégis meglepte őket az egybekelésről érkezett sürgöaiy, 
a Kosztolányi nagymama zokogva fogadta .a hírt, mivel ő  is csak az 
áttérést szorgalanazta, az anya meg is ismétli ezt a kérést, nagyon va-
lószínű , .hogy Ilona zsidó származása zaklatta föl •a családot. Az aggo- 
dalom: mit mond a rokonság és a város? Ez fejez ődik ki abban a 
kívánságban, hogy ha Szabadkán !lesznek, együtt mehessenek a „mi 
templomunkba". Ám ez az ,aggodalom nem nyomja el a fiuk iránti, sze-
retetet, s a bölcsesség és tolerancia annyira megszelídíti, hagy mindkét 
levél „örömmel" veszi tudomásul. a hírt. Magatartásukat igazolta az id ő , 
mert Ilona 'mindig figyelmes és jóakaratú volt irántuk. Err ől a szülők 
által írt levelék iás tanúskodnak. 

Érdekes, mert a Kosztolányi és .Lányi család viszonyát isérint ő  
eseménye még ennek az időszaknak, a harmónium-affér, melyről az apa 
1914. január 26ián kelt levele számol be. A költ ő  már nős ekkor, de 
a konfliktus +érdekli, s az apa készséggel és tüzetesen meséli el, miért 
nem adta kölcsön a színháznak, illetve Lányi Ern őnek a gimnázium 
harmóniumát. Hogy a 'színház kérte és nem Lányi, hagy aztán polgár-
mesteri _ nyomatékkal, de Kosztolányi •muégsem adta; s utána a helyi 
sajtó is beavatkozott, mindez arra váll, hogy az 1910-.beat, _Hedda és a 
költő  szakításakor Iámadt törés a két család között masszív haraggá 
keményedett. 

2. 

A világháború kitörésétől. a békekötés utáni új helyzetig s benne 
a szülők új státusának kezdetéig írt :levelek csoportja jelent ősebb, 
számra is sokkal nagyobb. Az apa ugyan még ekkor is igazgató, 'de á. 
viszonyok nehezedtevel sokkal ritkábban találkozik a fiával. Az esemé-
nyek viszont. fölgyorsulnak, a költő  öccse bevonul (katonának, a frontra 
kerül. Az életveszély állandó kásžültségben tartja :a családot. Ki kell 
cserélniük értesüléseiket,. gondjaikat. Aztán, 1915 áprilisában, megszü-
letik a költő  fia, Ádám, beteg lesz az apja, majd a felesége is. A család, 
mely elsősorban sajátdolgaira figyelt, most kívülről és belülről is - ér-
zékelni kénytelen a • bajok tornyosulását. A ;levelek err ől szólnak. 

Legnagyabb jelentőségű  eseménye ekkori életüknek kétségkívül a 
világháború kitörése. Hogy a költőt miként árinai, érzéseiben milyen 
visszhangot kelt, :szerxiléletében milyen változásokat érlel, err ől• !sok frása 
beszély, s. a Kasztalánykrodalom föl is dolgozta ezeket. Eléggé ismere-
tes az is, hogy a magyar .irodalom és az európai szellemi elit miként 
reagált a háborúra, s milyen konzekvenciákkal került ki bel őle. Kosz-
tolányi Magatartását ebben a nagy.- összefüggésben nézve is humánus- 
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nak ismeri a vonatkozó irodalom. Az első  hetek és hónapok harci má-
mora őt is megszédítette, de aztán a szorongás, a veszteségek, a nél-
külözések kijózanították. 

Ennek a folyamatnak háttereként és motiváló tényez őjeként tekint-
hetjük azt az eseménysort, melyet. családjá ekkor átélt, a háborúhoz 
való 'viszony tartalimáit. Az állami. tisztvisel ők s •a tanárok' széles ré-
tege természetesen a saját fegyverek gy őzelmét óhajtotta. Ebben a Kosz-
tolányi család sem kivétel. Még a '.költő  anyja is a ,hazáért" szorong. 
„Nem iás tudom, hogy hogy is i•rják — kezdi 1914. augusztus 7-i leve-
lét — oly bánatos és levertek — vagyuavk, nem ,magunkért, hanem ha-
zánkért aggadunk, ;de majd megsegít a jó Isten, hiszen •az vigasztal, hogy 
Oly jó kedvel (...) mennek a mi magyar katonáink el inen. a haretére. 
Isten vezérelje őket sok számmal vissza!!! Apuska nagyon rosszul 
érzi magát éjjeleiket nem alszik, járkál, nekem mint gyönge n őnek kell 
őt vigasztalni." A hősiesség lázából jóformán ennyi üt ki a Kosztolányi 
csalárd szelíd arculatán. 'Különben minden levelükben átoknak nevezik 
a háborút, szenvednek t őle, s az Istenbe vetett hittel viselik gyötrelmeit, 
s végzik a rájuk háruló föladatot. Ez • a -kötelességtudat az, ami részvé-
tükre leginkább jellemző. A család nőtagjai: a költő  anyja. és húga déle-
lőttönként a tanítónőképzőben létesített hadikórházban végeznek ápo-
lónői teendőket, aztán. főznek,- délután a gimnáziumi Reservespitalban 
az étkeztetés pénzügyeit adminisztrálják. A gimnázium öt tantermét a 
bevonulók fogadására és elosztására szolgáló állomásnak foglalják le, 
de a .tanítás is folyik. Az igazgató apa végzi iskolai teend őit, figyeli a 
frontok alakulását, az utóbbiakat "is els ősorban kisebbik fia, Árpád 
sorsa miatt. 

Mért attól kezdve, hogy a háború kitör, s ifj. Kosztolányi Árpádot 
behívják katonának, a család elsőrendű  ,gond j a ő . Az igazgató apa isme-
retsége, a helybeli katonakórház tisztjei révén pontosan megtudakolja, 
hogy a katonakorház mely típusa m űködik közel, illetve távol a fronttól. 
Eszerint a Feldspiltal működik_ frontközelben, szedi össze és szállítja 
hátrább a sebesülteket, hátra a Resea-vespitalnak, az még hátrább, a 
Stabilspitalhoz. Mivel fiáról úgy tudja, "hogy a Reservespitalnál teljesít 
szolgálatot, bízik, hogy nem sebesülhet meg. Ezt .megnyugtatás végett 
tüzetesen a költőnek is megírja. Megnevezve minden informátorát, alá-
húzva a fontosabb szavakat. A háború: azonban nem tiszteli a logikai 
spekulációt, az orvos ,öccs frontközeibe kerül, hozzá épp Przemysl kör-
zetében, ahol a galíciai front els ő  nagy csatái zajlanak 1915 őszén. A saj-
tó naponta ír a bekerített várról, annak ostromáról, s  az apa nagyon is 
érzékenyen olvassa a tudósításokat, s ..szorongásairól, képzelgéseir ől nyom-
ban beszámol a költőhöz írt levelében is., Igy az író nemcsak önmaga, 
de családja szorongásait is átéli. Természetesen az apa is az ostrom-
lottak győzelmét kívánja, de érdemes megfigyelni, mennyire aggadal-
m;as, mennyire józan ez a latolgatás. Gy űlölködésnek, a másik fél alá-
becsülésének Vagy a győzelembe vetett vak hitnek nyoma sincsen. benne: 
„ .. , igaz ugyan, hogy Przmysl erős vár, de most ép annak a közelében 
folyik az -  élethalálharc a miéink és a muszka kolosszus között, s (...) 
bizony az az erős vár ostrom alá kerülhet,. aminek végére nem is jó 
gondolni ..." 

Ebben az 1914: • szeptember 11-én kelt levélben ír egy „szép költe-
mény"-ről, melyet költőnk az öccséről írt. A -szövegből nyilvánvaló, hogy 
az öcsém című  versről van szó, annak fohászkodó sorait ismétli el 
prózában. Ez a vers különben két szempontból is tanulságos. Az egyik 
tanulság filológiai természetű . A költemény ugyanis arról tudósít, hogy 
a szerző  öccse a „szerb hegyek mentén Ferenc József .bakája", A leve-
lekből viszont tudjuk, hogy Galíciában szolgál ekkor, s nem is „baka", 
hanem segédorvos, lóval és tisztiszolgával. Bakává bizonyára a vers ér-
deké miatt stiližálódik, hogy a rokoni érzés és a fohász egyetemesebb 
Lehessen. Bizonyosabb ennél a másik sajátság: a vers ártatlan, fohászos 
hanghordozása, a hajdani gyermekkor játékos világát fölidéz ő  szere- 
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tet, mely joggal folyamodhat az angyalokhoz, hogy fogják össze a go-
lyókat, ,,ment röpködő  lepkét". 

Azért kellett erre az ártatlanság-központú fohászra, ennek a leve-
lekkel való hasonlóságára • rámutatnom, mert Kosztolányinak a hábo-
rúhoz való viszonyát és békevágyát ez a gyermekkorban fogant ottho-
nosság határozza meg. öcsém címmel 1915-ben kiadott kis füzetét (Te-
van, Békescsaba) a harcbéren megsebesült öccsének ajánlja. Az ebben 
szereplő  prózák legerősebb hangulati és gondolati szólama épp a ren-
dezett, állandó lét szimbólumává emelt családi otthon elvesztésének 
sejtelme. öccséhez való hűsége egyszersmind az „élet rendjében való 
hit"-et is jelenti. A háború azért is félelmetes számára, mert olyan 
változás-laviinát indított el, amely után már minden idegenné válhat. 
Ez a családias összetartozás-tudat tágul nála az eseményék nyomsása 
alatt emberi szolidaritássá. A füzet egyik szép írásában ezt az össze-
függést föl is fedi, :meg is nevezi: „Minden, ami azel őtt ,otthon és ti- 
tok volt, a zöld zsaluk és leeresztett függönyök, a zárt ajtók mögött, 
most megnyilatkozik nekem, beleolvadt az emberi közösségbe, érez-
nem kell, hogy ma a kis család egy nagy családdá alakult és ennek 
a nagy családnak én is tagja vagyok. Itt van a család a pályaudvaron, 
az utcán, az egész földön." (30.) 

• A család persze nem éri be a fohászkodásokkal, elkezd ődik a 
gondolkodás praktikus folyamata és vele párhuzamosan a történtek ál-
landó tisztázásának olyan nyugtalansága, mintha a családtörténet új 
fejezetének adalékaiért kutatnának, „Volt-e öcsédnek elég pénze, mit 
vásárolt, te adtál-e neki kölcsön?" Ilyen kérdéseket zúdít apja a költ őre. 
Érdeklődik acsomag után, melyet orvos fia anunkahelyére, az István 
Kórházba küldött. S aztán szabadkai ismer ősei révén azt is megtudja, 
hogyan lehet Przemyslbe csomagot küldeni, kiszámítja, hány nap alatt 
érkezhet meg fiától •a levél, ha 12-én ír: 12+5=17. Ezt a nagyon el-
foglalt költő  fiú is megértheti. 

A költő , persze, nem válaszol minden 'kérdésre,. elküldi az öccsé-
től érkezett tábori levelez őlapot; de az apa megismétli ,  a válasz nél-
kül hagyott kérdéseket, a dátumokat pontosítja, a lapot, melyet fiától 
Przemysből kap, szó szerint lemásolja a költ őhöz írt levelében. (1914. 
szeptemberr 14.) Hiába lazítana tehát az agyonterhelt lélek, hiába tömö-
rítené, gyorsítaná elintézetté, amit megéltek, az apa precizitása nem túr 
ilyen nagyvonalúságot. 

Az orvos fiú azt írja, hogy jól van, a Garnisonspitalban teljesít 
szolgálatot, tehát nem frontközelben. Ett ől tmegnyugodhati a a család, 
de most már azt nyomozza az apa, mikor indulhatott. A nagyanyjuk 
azonban nem tud megnyugodni, folyton sír. 

Ez a nagymama . nem Grószi, hanem Kádár Rozália, tehát apai 
nagyanyja a költőnek. Ezüsthajú, szikár nagyanyám című  • lírai portré 
ját róna. írta. Ezen a szeretettel áthatott, eszményített rajzon nemigen 
üt át az öregasszony kemény, veszeked ős természete.. Az anya ekkoriban 
írt levele azonban tele van panasszal. Elmondja, hogy a cselédje nem 
törődött vele, magára hagyta, pedig beteg. Ezért kellett magukhoz köl-
töztetni, de a nagymama zúgolódik, koallaldrának nevezi' az új házat, hol-
ot csak az állandó fekvés miatt :táplalj:ák mértékkel. „Látod édes Di-
dém! ezt •kellet meg tenni hogy ide - hozzam öt,- még talán ezzel is tar-
tozom - az Istennek, hogy ezt az öreget !gyárnolitsam nekem ez se sok! 

már 30 éve küszködök - vele, pedig már csak, hogy lélegzik és 
eszik, na de hát azt mondja a közmondás »jót tét jót nyereg. Majd meg 
segit a jó Isten! hiszen van egy aranyos jó fiam távol — ... " (1914. 
december 19.) 

A nagybeteg, zsörtölődő  nagymama tehát külön gond egészen 1916. 
február 18-ig, amikor hajnali két órakor meghal. Addig azonban még 
sok mindent .  át kell élnie a Családnak. Ezek között • az apa betegsége 
mutatkozik a: legsíulyosabbnak. Idegenrohamokkal kezdődik, épp akkor, 
mikor a • költőnek sorozáson kell megjelennie: 1914 októberében. A 
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költőt ugyan alkalmatlannak találják, de az apa betegsége fokozó-
dik. Most már a gyomra is fáj. Fölutaznak Budapestre, s ott egy ta-
nársegéd előbb gyógyszeres kezelést, aztán hirtelen operációt ajánl. A 
költő  és apja levelezésében gyomorfekélyr ől van szó, de a költő  Csáth 
Gézával is levelezik a bajról, s Osáth leveléb ől tudjuk, hogy rákra gya-
nakodtak. (Ikercsillagok. Forum, Újvidék, 1980. 141-142.) Csáth a rákos 
tünetek egész sorát ismerteti Kosztolányival, ;szempontokat, jeleket, me-
lyekre figyelniük kell. Kosztolányi ezekre kér választ, de nem írja meg, 
mitől fél. Az apa a gyomorfekély tüneteit tanulmányozza a Révai Nagy 
Lexikonból, orvos ismerőseit kérdezgeti, érveket talál az operáció ellen, 
de arra is kész, hogy alávesse magát, ha Budapesten egy újabb vizsgálat 
a műtét mellett dönt. A költő  Verebély professzort akarja fölkérni, az 
apa ezt előre köszöni. Közben gyógyszert szed, diétázik, is fölvidul, ha 
Árpád fiától egyszerre négy lapot kap. S a költőnek pontosan beszá-
mol állapotáról, különösen a lázgrafikonról, melyet gondosan jegyez. 
Beszámol a nagymama lázairól is, s megesik, hogy az ilyen beszámolók 
adatait a hajszában élő  költő  összecseréli. Apja nyomban új levélben 
tisztázza a helyzetet. Állapota javul, s 1914. december 23-án írt levele-
zőlapján már arról tudósítja fiát, hogy a Mágusz vízkúra használt, 
jól érzi magát, s várják a költőt karácsonyra. Helyette azonban csak 
távirat érkezik, az is december 27-én, mert két napig jött, ami akkor 
még annyira szokatlan lehetett, hogy az apa el is határozza: „Hivatalos 
eljárás tárgyává fogom tenni." Egyúttal közli a 27-i lázmérések ered-
ményest — ezt is .Csáth tanácsolta unokabátyjának —, melyekb ől kide-
rül, hogy a maximum 36,5 a minimum. pedig 36,4 fok. 

A költő  azonban nyugtalan lehetett, mert január els ő  napjaiban 
a felesége nélkül mégiscsak hazajött. Apját megnyugtató állapotban ta-
lálta, de ahogy elutazott, ismét jelentkezett nála az aritmikus szívverés 
és a gyomornyomás. „Azonban — írta a fiának — január 11-én, a 
születésnapomon este erős hasfájással párosult, nagyon b őséges szék-
ürítésem volt, mely után az ideges szívverés is, a :gyomorfájás iis egy-
szerre elmúlt. (...) Csak az aggaszt bennünket, hogy öcsédt ől már ré-
gen nem kaptunk levelező  lapot." (1915. január 13.) Ezután még latol-
gatja a posta lassúságát, s utal a kárpáti harcokra, melyekben annyi 
,minden történhet, szól a nagymama állapotáról, a Szabadkán észlelt ko- 
lerás megbetegedésekrő l. (Folytatjuk) 

Hétfő  (k őnyomat, 1929) 
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BOSNYÁK ISTVÁN 

S4NE4Ó ERVI N OKTÓBERE* 

Tisztelt asztaltársaság, írótársunk, aki húsz éve távozott közülünk, s 
akinek életművével ezúttal is, akárcsak a közelmúltban, a Csépe-napo-
kon, századunknak azt a világtörténelmi fordulatát kellene fölidéznünk, 
amely merőben más század- és ezredvéget anticipált, mint amilyennek 
ma mi is boldog részesei és boldog jubilánsai vagyunk — szóval, ez 
az írótársunk ama nevezetes önéletrajzi esszéjében megemlékezik sa-
ját ifjúkora szabadkai asztaltársaságáról, amely az els ő  világháborúba 
tébolyult polgári világ ellen úgy próbált tiltakozni, hogy exkluzív indi-
vidualizmussal és tüntet ő  esztétikai és morális hedonizmussal — hátat 
fordított neki. Úgymond, ,nem vett róla tudomást"... 

Valójában viszont mi is történt e lázongni és tiltakozni szándo-
kozó művészasztal körül? — „Ott mindenr ől, tehát a legszebb dolgokról 
is szó, de soha úgy, hogy valamely megismerésnek a mi.' személyes 
életünkre való kötelez ő  erejét számba vettük volna. Körülöttünk a pol-
gári világ nem produkált magasabb gyakorlati ideált, szebb álmot, mint 
egyik vagy másik kiadós hadiszállítási megbízást megkaparintani. Ezzel 
szemben mi esztétikai emóciókban éltünk, s id ővel fel se tűnt nekem, 
hogyha véletlenül egy bordélyházi asztal körül folyt a vita Tolsztojról." 

Pánhuanánus tolsztoji életféltés és ,életvédelem, minden egyes em-
beri életnek mint végső  abszolútumnak a védelme — 'semmire nem 
kötelező , a 'személyi életforma, személyi életvitel etikai és politikai 
konzekvenciáitól eleve mentesített bordélyházi csevegés „témájaként"! 
Éspedig a duhöngő  világháború kellős közepén ... A minden létező  in-
fámiájába így isümult bele s vált akaratlanul annak részesévé ez az 
ifjonti tiltakozó szándék' is, mely épp ennek az egyetemes infámiának 
a tagadása szeretett volna lenni. 

Nos, ma nem dúl, még mindig nem dúl újabb világháború (csupán 
az úm. lokális, .ám emberirtó teljesítményükkel ama két világméret űt 
máris lepipált kisháborúk láncolata), s ez a :sziváci asztalsor is, melyet 
körülülünk. lám, merőben másféle asztal, mint az a szabadkai volt, 
amelyet a Szemben a bíróval szerzője örökített meg. 

S mégis, itt és  most, e sokféle eseményt, alkalmat, alkotót és élet-
művet — S:zentelekyt és Vukot, Szentelekyadí'jat és Oláh Sándort, Bazsa-
likomdíjat és Sirnkó Ervint, a két évtizedes múltra visszatekint ő  Szent-
eleky-napokat és a hét évtizedes múltra visszatekint ő  lenini Októbert 
egyaránt és méltán — ünnepl ő  :asztaltársaságunkban ne essék szó vi-
lágtörténelemről, planetáris Október-ígéretekr ől, az emberiség igazi, osz-
tálytársadalmakat likvidáló történelmének kezdetér ől, a nemzetközi pro-
letariátus világfelszabadító/világmegváltó küldetésér ől és egyéb magasz-
tos dologról. 

A helyhez, körülményekhez és ebéd utáni jubiláris hangulathoz in-
kább illő  módon beszéljünk csupán.kultúráról éš művészetről, iroda-
lomról és esztétikáról. S némi m űvészetpolitikáról is, természetesen. 

Mégpedig nem is csak a már jelzett okok miatt. Részben azért 
is, mert 'Október évfordulóin általában és természetszer űleg e forrada-
lom szociális és politikai jelentősége kerül előtérbe, az viszont már 
aligha mondható természetesnek, ha a megemlékez ők nemcsak háttér-
ben hagyják, de teljesen mellőzik is e forradalom művelődési és mű-
vészeti anticipációt, távlatos ígéreteit és tüneményes megvalósulásait. 

* Elhangzott az idei sziváci Szenteleky-napokon, 1987. november 7-én. 
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Sinkó Ervin életművén viszont többszálamú vezérmotívumként vo-
nul végig annak a hangsúlyozása is, hogy társadalmi és politikai fon-
tossága mellett milyen rendkívül nagy m űvelődési és művészeti jelen-
tősége is volt e nemzetközinek induló forradalomnak. 

A nagy orosz Október m űvésezte című , huszonhárom évvel eke-
lőtt az akkori Syposion-anelléklet s az újvidéki Ifjúsági Tribün ma-
gyar és szerbhorvát redakciójának közös szervezésében megtartott, or-
szágos jellegű  előadássorozat végén elhangzó Sinkó-előadásnak ilyen te-
kintetben rekapituláló tartalma van. Mintegy összefoglalja ugyanis az 
előadónak azokat a reflexióit, melyeket Október és a m űvelődés, Októ-
ber és a művészetek viszonylatában különböz ő  alkalmakkor az előző  
években, évtizedekben s oly szenvedélyesen hirdetett. 

Elevenítsük föl, itt és most, a régi Symposion — ahogy mondani 
szokás: megsárgult — lapjain szunnyadó Sinkó-előadásnak egy-két gon-
dolatát. 

Október történelmi íigérateivel kapcsolatban, az el őadó újraaktu-
alizálja például az egész életművére is oly jellemző  meggyőződését, hogy 
a szocializmus megvalósítására — s nem csupán deklárálására — tör ő  
osztálynak a politikai és szociális forradalommal párhuzamosan, tehát 
velük egyidejűleg, szükségképpen egy m űvelődésiművészeti forradalmat 
is meg kell vívnia. Előadónk szerint ugyanis enélkül ,,,nem lehet szocia-
lista emberi viszonyokat, erőszaktól és uralni rendszerektől mentes szo-
cialista társadalmat teremtenie". Ami azt is jelenti e gondolatvitelben, 
hogy a kultúra és művészet nem holmi „szellemi" és „széptani" de-
kóruma a társadalmi forradalomnak, hanem szintén valóságváltozta-
tásra, azaz szocialista társadalmi viszonyok pallérozására is hivatott, 
a gazdasági-vagyonjogi és politikai forradalmakat szervesen kiegészít ő  
aktív hatótényez ő . 

• Az októberi forradalomnak és személyesen Lenin forradalmi stra-
tégiájának nagyságát el őadónk egyebek közt épp abban látja ekkor, 
1964 őszén is, hogy e többféle, de azonos végcélú forradalom szim-
biózisának a megteremtésére igen nagy gondot fordított, szinte Októ-
ber legelső  napjaitól kezdve: Miközben következetesen elutasította e 
művelődési/művészeti forradalom azon. „.balos", ,elő-proletkultos elhaj-
lását, amely antidialektikrus „radikalizmussal" viszonyult az emberiség 
pozitív iművelődéési/művészeti hagyományaihoz. Sinkó idézi Lenin köz-
ismert tételét, miszerint a marxizmus semmiképp se vetette el a pol-
gári korszak legértékesebb vívmányait, hanem épp ellenkez őleg, ma-
gáévá tette és feldolgozta mindazt, ami nemcsak a kapitalizmusban, de 
az emberiség több mint kétezer éves civilizációjúban is gondolati és 
művelődési értéket képviselt. Az 'októberi proletárforradalom kulturá-
lis programjának valóban haladó jellegét és egyetemes-emberi jelen-
tőségét Sinkó pont abban látja, hogy az új proletárkultúra és m űvé-
szet kialakulását és továbbfejl ődéséit ez a program nem a pozitív örök-
ség balosan „radikális" tagadásaként, hanem forradalmi továbbvitele-
ként értelmezte és szorgalmazta. 

Ezzel a tételével aztán ez a Sinkó-el őadás önkéntelenül is a Kul-
turális örökség és szocialista realizmus című, 1947-ben írt, ikismono-
gráfilányi Sinkó-itanulinányt juttatja eszünkbe, mely a jugoszláv m űve-
lődési/iműűvészeti forradalom bizonyos proletkultos tendenciáival — a 
szocialista forradalmak e mindenkori kulturális , ;gyermekbetegségével" 
— szállt szembe, folytonosságot teremetve, ily módon, a feszabadulás 
előtti és utáni Sinkó-opus között. ,Nevezetesem a húszas-harmincas évek-
ben közölt, a proletkultos szimpliifikaciókat rendre elutasító esztétikai 
cikkel és polémiái, illetve a több kötetnyi újabb esztétikai irodalma 
között, amely csak az 1948-as nagy :szakításunk után bontakozhatott ki 
igazán s nem utolsósorban: épp az anti-proletkult jegyében. 

A 'demokratikus művelődés- és művészetpolitika lenini gyakorlatá-
nak méltatása ugyancsak régi keletű  motívum ebben az öregkori Sin- 
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kó-előad:ásban. Amikor ugyanis előadónk arra utal például, hogy Lenin 
már 1917 novemberében, a forradalom legkritikusabb napjaiban is inten-
zíven foglalkozott a kérdéssel, hogyan lehetne az óriási többségében a 
legelemibb kulturális javakból századokon át kizárt új uralkodó osz-
tály, a proletariátus m űvelődési felemelkedését serkenteni, els ősorban 
azzal a céllal, hogy „okosan, értelmesen és sikeresen" vehessen részt a 
forradalomban, amely óriási írástudatlan tömegekkel kényszerül a leg-
magasabb kulturális célokat is .megostromolni —, amikor Sinkó erre 
emlékeztet előadásában, egyúttal arra is asszociáltat, hogy már a Kí-
sértet járja be Európát és az Egy regény regénye számtalan epizódja 
is kipellengérezte azt a bürokrata manipulációt, amellyel a m űvelődé-
si/művészeti demokratizmus lenini elvét „sükerült" hosszú évtizedekre 
— alapjaiból kiforgatni, fejtet őre állítani és durván meghamisítani. 

A Kísértet ... egyik emlékezetes polémiájában olvasható a kérdés-
feltevés: „A kultúra s a szocialista kultúra minden munkásának alap-
vető  problémája, hogy szerves kapcsolatot találjon azokkal, akik az 
anyagi javakat termelik. Miképp lehet ezt a feladatot megoldani?" — 
Szerzőnk elsőként az anti4enini, Októbert csúfoló „megoldást" ecseteli: 
„Némelyek azt hiszik, hogy ezt a feladatot úgy kell megoldani, hogy 
le kell csökkenteni a kultúra színvonalát. Akik ezt a megoldást választ-
ják, alábecsülik a népet; ,rég bálványok helyett újakat tákolnak össze, 
úgynevezett »pozitív« alakokat nyújtanak, hamis tökéletességet,• az em-
ber leegyszerűsített arculatát (...) ők az »egyszerűséget« kultválják, azt 
az egyszerűséget, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a m űvészetet 
a pillanatnyi, ikizáróla;g pillanatnyi politikai taktika szükségleteinek a 
szolgálatába kell 'állítani. " E sztálini, zsdanovi, zogovi ći „megoldással" 
szemben — igen, a zogoviGilval szemben is, hiszen ez a polémia a Ju-
goszláv Írószövetség I:I. kongresszusán, 1949-ben hangzott el! — Sinkó 
már ekkor is :a lenini praxist szorgalmazza: „A másik megoldás, hogy 
tiszteljük a népet, amelynek színe el őtt beszélünk, hogy igyekezünk a 
kultúra színvonalára emelni fel a népet, hogy megszabadítsuk minden 
bálványtói, hogy kifejlesszük benne a mindig éber bíráló öntudatot, 
azt, amely. egyedül méltó a szabad szocialista alkotó emberhez. Ez 
lenini megoldás és csak ez a lenini megoldás. Az írónak és m űvésznek 
nem az a feladata, hogy csökkentse a kultúra színvonalát. Lgazi »népi« 
író, igazi »népi« művész abban fogja látni a feladatát, hogy minden 
erővel felemelje a népet és azt adja neki, ami a legértékesebb: az igazi, 
nagy emberi kultúrát." 

Amikor tehát a szóban forgó utolsó Október-emlékezetében Sinkó 
Ervin a művelődési/művészeti demokratiztinust ;méltatja, akkor szintén 
nem tesz semmi Újat, csupán a régi — de el nem évült — meggy őző-
dését hirdeti. Azt, amely egyebek között a mi forradalmunk m űvelődési 
„gyermekbetegségét" iis orvosló, a híres/hírhedt „bocskorkultusz"-ellenes 
honi kultúrmunkások élvonalába emelte őt az ötvenes-hatvanas évek-
ben. Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk: Október m űvelődési/művé-
szeti szellemiségének gyakorlati őrzői közé a jugoszláviai magyar és a 
jugoszláv irodalmakban. 

A szóban forgó előadásban nem történik rá közvetlen utalás, de 
egy •digresszió erejéig mégiscsak meg kell említeni a lenini m űvészet-
politika másik elemének sinkói afifirmálását is. A m űvészet forradalmi 
igazmondásának lenini szorgalmazásáról, a demagóg szólam-forradalmi-
ság szenvedélyes bírálatáról, Lenin legendássá vált frázisellenességér ől s 
az államhatalom és művészi igazmondás viszonyának lenini értelmezé-
séről van szó. 

Ilyen vonatkozásban Sinkó mindenkori kiindulópontja az, hogy — 
akárcsak Marxnál — Leninnél is „a szó legfőbb feladata nevén nevezni 
a dolgokat"'. Politikában,.diplomáciában, közírásban, m űvészetben, min-
denütt. A Kísértet járja be Európát egyik tanulmánya például idézi is 
Október stratégájának híres, a forradalmi frázisok ellen írt cikkét, mi-
szerint e jelenség lényegét „a felséges jelszavak" képezik,melyek „von- 
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zók, mámorosítók, csak épp alapjuk nincsen", hisz gyáván megkerülik 
az objektív valóság elemzését s ily módon „morzsányi forradamiság 
nélkül" valók ... Az igazmondás e nemleges lenini meghatározása mellett 
ugyanennek a Sinkó-könyvnek egy másik írásában a szerz ő  a Filozó-
fiai füzetek poziitív igazság-meghatározására is utal, miszerint az igaz-
ság nem más, mint a jelenségek, valóságok és egymáshoz való viszo-
nyuk minden oldalának összessége. Ezt vonatkoztatja aztán Sinkó a 
művészeti igazságra is: „Igaz m űvészet tehát az, amely magában fog-
lalja a jelenségek minden oldalának összességét, az embert az ő  egész 
összetett voltában, az embert az ő  legkülönbözőbb viszonylataiban." 

Pár év múltán Október és az azt követ ő, a NEP-korszakkal záruló 
évek szovjet művészetére emlékezve, az Egy regény regénye írója épp 
azt tartja majd e forradalom időálló alkotói vívmányának, hogy művé-
szete „intenzíven új, élő, merész, igaz volt, i(...) a forradalom problé-
máinak, a forradalomban él ő , a forradalmat átélő  embernek a kifeje-
zése". Ezzel szemben az emlékiraton — akárcsak autentikus forrásán, 
a moszkvai naplón is annak idején — folyamatos hiányérzetként vonul 
végig, hogy a NEP,korszak után a szovjet m űvészetből fokozatosan ki-
rekesztettek az ember „intim, ellentmondásos, irracionális, evilági és 
alvilági, egyszóval: az ember fájdalmas, antibukolikus valóságát". Vagy-
is, kirekesztették a dramatikusnál is dramatikusabb sztálini valóság 
legalább valamelyest teljes, illetve teljességre emlékeztet ő  művészi 
adekvációját, a „jelenségek minden oldalának összességéb ől", a kora-
beli ember „legkülönbözőbb viszonylataiból" legalább némi lényegest is 
átmenő  művészi igazságot. 

Persze, az Egy regény regénye Október igazmondó művészeti örök-
ségének likvidálásiért közel semcsupán az alkotói kockázatot nem 
vállaló, mindenkor és készségesen meghunyászkodó m űvésziparos típu-
sát kárhoztatja; kritikájának legfőbb célpontja az az állami • és :pártbü-
rokráciai anbitrázs, amely a harmincas években immár nemcsak hogy 
nem örököse, de valóságos !megcsúfolója is 'Október és Lenin m űvészet-
politikájának. Annak a politikának, melyet Sinkó a Kísértet járja be 
Európát lapjain a Majakovszkij-kérdés kapcsán magát „illetéktelennek" 
nyilvánító Leninre hivatkozva határozott meg, mondván, ez az egyéb-
ként rendkívül szenzibilis vezető  forradalmár, amikor az államhatalom 
képviselőjeként lép fel, azért hangsúlyozza teljességgel a művészet te-
rületén való „illetéktelenségét", mert meggyőződése volt, hogy a szocia-
lista .államhatalomnak nem lehet és nem is szabad rendeleteket adnia 
a művészeknek ... 1949-ben, a Jugoszláv Írószövetség II. kongresszusán 
aztán ennek a meggyőződésnek a jegyében vitázik Sinkó a zsdanoviiz-
mws honi apostolaival is :  „Aszocialista 'művészek magvuk fogják meg-
teremteni a művészet szocialista »vonalát«. Ha a »vonal« nincs összhang-
ban a mi benső  valóságunkkal, ha kívülről van ránk kényszerítve, akkor 
rombolóan hat a művészi alkotásra, akkor az engedelmesség elvét teszi 
uralkodóvá a személyes felelősségérzés egyedül emberhez méltó törvé-
nye helyett." És — tegyük hozzá ez .alkalomból záró Szóként — rom-
bolóan hat ugyanakkor az Október anticipálta szocialista m űvészetpo-
litika immanens törvényének gyakorlati megvalósulására is. Annak a 
művészetpolitikai igének a testté válására, amelynek egyetemes jelen-
tőségéről jubiláris és központi alkalmakból, itt és most, másult és min-
denkor, nyilván sohasem fölösleges megemlékezni. 
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JUHÁSZ GÉZA 

IKETÁNIA ÉS BETÓNIA* 
HERCEG JÁNOS ÉS BOGDÁNFI SÁNDOR parabolikus regényér ől 

A véletlen hozta úgy, hogy Herceg János Iketánia című  regényét mint 
az Üzenet állandó olvasója a folyóiratban folytatásokban olvashattam, 
röviddel ezután pedig a Forum Könyvkiadó regénypályázatára kijelölt 
bírálóbizottság tagjaként Bogdánfi Sándor Álarcosok című  pályamű-
.vét. ,(A címben elkövetett változtatást az tette lehet ővé, hogy amint Her-
ceg Iketániának nevezi az országot, amelyr ől mesét mond, Bogdánfi 
a saját regénybeli országát Betóniának.) Amint a továbbiakból bizo 
nyára kiderül, méltán lepett meg, hogy két olyannyira eltér ő  felfogású, 
alkotó módszerű  író tárgyválasztás.ában annyi hasonlóság tapasztalható. 

Ez pedig — meggyőződésem szerint — semmiképpen .sem lehet a 
véletlen műve! Bármilyen eltérő  módon is, bánmennyire eltér ő  megkö-
zelítésben is, mindkét író művét a jelen gazdasági éstársadalmi prob-
lémái miatt érzett mélységes aggodalom inspirálta. Ha egy mondat-
ban kellene mindjárt a különbséget is megfogalmazni, akkor azt mond-
hatnánk, hogy Herceg a bajok genezisét önti íneseformába, problémáin-
kat történetileg szemléli a hatalomváltástól kezdve, Bogdánfi pedig a 
jelen bajokból tévesen, sőt társadalmilag veszélyesen megválasztott ki-
vezető  út 'abszurditását leplezi le. 

Hogy a. fentiek világosabbak legyenek, röviden emlékeztetek Her-
ceg regényének tárgyára (részletesen az Üzenet 1987. májusi számában 
írtani róla Egy mintaország tündöklése és ... címen), Bogdánfi regé-
nyével pedig bővebben foglalkozom. 

Iketania egy olyan XXV. századi ,mintaország, amelyben a mese-
szerűen, vértelenül lezajlott hatalomváltás után gy őzelmet arat a „fa-
luellenes mozgalom", illetőleg a „várospártiak forradalma": az emberek 
pirulákkal táplálkoznak, a mez őgazdaság mint gazdasági ágazat megsz ű-
nik, s megkezdődik a falusi-paraszti életforma felszámolása. Persze, 
nem megy ez olyan könnyen, amint á „nem leszünk rabjai a földnek" 
jelszó hirdet ői-hívei elképzelték. A falvak csak nem t űntek el egyszerre, 
az emberék meg a pirulák mellett megkívánták a kolbászos bablevest, 
a malacpörköltet meg a bécsi szeletet is. Az ifjúság viszont behatolt 
a falvakba, összetörte az ekéket és boronákat, a lovakat kiengedte az 
istállókból, később éjnek idején lakoltatták ki a megátalkodott falusi' 
népet ... A hagyományok mégis makacsul ellenálltak a forradalmi át-
alakulásnak: az anyanyelv például, amely „elkerülhetetlenül nemzeti 
forrásból táplálkozik". Iketámiának emellett nemzetközi helyzete is van. 
Egy olyan nemzetközi trösztnek a tagja, ahol „a holdbéliek játszották 
a prímhegedűt", a tröszt tagországai pedig abban versengtek, hogy ki 
jutott messzebb „forradalamiság tekintetében", s ezt a holdbéliek el őtt 
igyekeztek bizonyítani. Iketánia rendszere azonban a forradalmárok min-
den túlkapása és gazdasági balfogása ellenére sem bukik meg, csak ver 
zérét, Sandert áldozza fel. Azalatt váltják le, míg a felesége — a volt 
királylány — a holdbélieknél tartózkodik. Leváltásának körülményei és 
további sorsa pedig a totalitárius rezsimek újabb kori gyakorlatának 
felel meg: mivel a halálbüntetést eltörölték, „nem börtönnel torolják 

* E jegyzetek írásakor Herceg János Iketánia című  regénye még csak az Üzenetben 
(1986/7-12.) volt olvasható, Bogdánfi Sándor Álarcosok című  regénye pedig a Forum 
Könyvkiadó 1986. évi regénypályázatának pályam űveként kéziratban. 
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meg a hibákat, hanem megaláztatással". Iketánia hajója viszont ez-
után is „diadalmasan haladt az idő  végtelen tengerén, új sikerek és 

4.

'még nagyobb eredmények felé". 
Bogdánfi Sándor Herceg regényének megjelenése idején még dol-

gozott pályaművén, de kizárt dolognak tartom, hogy akár munka köz-
ben is hatása alá került volna. S ő t, talán nem is értette pályatársa
szándékát. Egyik utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával kérdezte, ol-
vastam-e az épp megjelent folytatást, s a rá oly jellemz ő  modorban 
hozzátette: „Nem értem, mit akar ez a János?!" Ezzel nem Bogdánfit 
akarom védemezni az esetleges ötletkölcsönzés ,gyanújával szemben, ha-
nem arra kívánok rámutatni, hogy a válságjelenség fölötti közös aggo-
dalom szükségszerűen indította a két írót hasonló tárgyválasztásra. 

Amint többször is elmesélte ,Bogdánfi, e regényének ötlete egy 
vezető politikus régi kijelentéséből született. Azillet ő  meggyőződéssel 
állította, hogy ha a társadalom tíz évig nern költene a m űvelődésre, fel 
lehetne újítani az ipari berendezéseket, talpra lehetne állítani a gaz-
daságot. Az Álarcos Hazafiak Szövetsége ennek az elgondolásnak a va-
lóra váltására vállalkozik. Úgy kezdik, hogy hozzálátnak az • írók és 
más alkotóművészek kiirtásához. Közülük a legjelent ősebbet, Son Gru-
hon,t még igyekeznek meggy őzni, azaz jobb belátásra bírni: csak azt 
kérik tőle, tíz évre hagyja abba a munkát, ne írjon, hanem utazzon 
a világban, gyűjtsön anyagot a tíz év múlva megírandó m űvéhez; uta-
zása költségeit fedezik, ha kívánja, kinevezik nagykövetnek, hogy gond-
talanul élhessen. Son Gruhon azonban visszautasítja az álarcosok aján-
latát, s azok megmérgezik, majd díszes temetést rendeznek neki, • me-
lyen Kid +Puzán, a kormány alelnökemond gyászbeszédet: 

„Son Gruhontól, 'hazánk nagy fiától, a varázslótól búcsúzunk itt 
most ... , akinek a művészi alkotás terén sikerült megannyi akadályt 
leküzdenie, megannyi elismerést kivívnia, a nemzeti ellenállás és meg-
újhodás terén azonban feladta a harcot azzal, hogy távozott sorainkból, 
és most nélküle, az ő  értékes közreműködése nélkül kell megvívnunk 
a csatát." 

Mondani sem kell, hogy az írók, művészek „váratlan" elhalálozását 
ugyanaz a Kid .Puzán rendeli el, aki a díszes temetéseket rendezi és a 
méltató-diias őítő  gyászbeszédeket tartja. 

Az események pedig így 'követik egymást: 
„A Son Gruhon temetését követő  éjszakán három ismert író és a 

Nemzeti Színház igazgatója, egyébként neves drámaíró költözött a más-
világra. Szintén váratlanul. 

„A halál járványszerűen terjedt. Másnap reggel két kiváló fest ő-
művész szenderült jobblétre, este egy költ ő . Váratlanul." 

„A harmadik nap szintén mozgalmas volt. Az ,elhalálozás két re-
gényírónak és egy humoristának jutott osztályrészül". 

„Három gyerm,ekiradalmár és egy neves m űbíráló halála végképp 
felborzolta a lakosság idegeit ..." 

Bogdánfi azonban nemcsak ezt a lidérces álmát írta meg a m űvé-
szet eltörléséről) és a művészek kiirtásáról, hanem a művészet eltörlé- 
sének kivihetetlenségét, azaz képtelenségét is, a m űvészet jövőjébe ve-
tett hitét és az emberek ragaszkodását is hozzá. Íme, hogyan fogal-
mazza meg (Son Gruhon szájába adva a szavakat) ezt a hitét: 

,,Értsétek meg, fiaim, művészet nélkül haza nincs, nem létezik. A 
művészet és a haza egy és oszthatatlan. Gondolkozzatok, álarcosok, mi 
lenne a hazából m űvészet nélkül. Üres :tökfej. A gondolat szépsége és 
luciditása a legfőbb érték, nélküle a haza csak kopár pustaság. A ha-
zában a szó, az ének, a tánc, a szobor, a festmény az, ami a levesben 
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a só. Számotokra, ó balga álarcosak, önhitt 'hazafiak, csak a gyárak, a 
gépek, •atermelési eredmények fontosak, lám, még a gyilkosságtól sem 
riadtok vissza, hogy meggyorsítsátok a gazdasági fejl ődés kerékforgá- 
sát. Ezszámomra is rendkívül fontos, de csak a m űvelődés fejlődésének 
arányában. Nemi vagyok harcias, se bátor, de a m űvészsorsot vállalnom 
keill. Még ha 'életemmel fizetek, akkor is. Mert ahol a m űvész enged 
a hatalmasoknak, ott nincstöbbé művészet, hanem csak irányított m ű-
velődési tevékenység ..." 

Ezt a hitét fejtegeti az író akkor iis, amikor arról ír, hogy az 
emberek sem lehetnek meg m űvészet nélkül. A rend őrminiszter szerint 
ugyanis , ima többen érdeklődnek az irodalom és általában a m űvészet 
iránt, mint a múltban, amikor az olvasót és m űélvezőt nem fenyegette 
halálos veszély". Most viszont nemcsak fenyegeti: „a hazafias egyesü-
letek Magjai igen erélyesen küzdenek a nem kívánatos viselkedés meg-
nyilvánulásai ellen. Megtorló intézkedéseik során rombolásokat végez-
tek, sőt nem egy esetben emberéletet is kioltottak ... A vizsgálat ered-
ményeképpen a tettes minden esetben ismeretlen. Összesen százötven-
négy olvasó, illetve felolvasást hallgató személy vesztette életét pincék-
ben, tantermekben, padláson, fészerben, istállóban és más félrees ő  he-
lyeken, ahol e. titkos összejöveteleket tartják." 

Az emberek tehát minden veszéllyel dacolva is áldoznak a m űvé-
szetnek, s az sem segít, hogy gyűjtőtáborba zárják őket. Példás rendet 
teremtenek az elhagyatott térségen, tisztaságot tartanak, olvasnak, m ű-
vetődnek. Arendszer vezet ői pedigtehetetlenek, s őt a felbolydullt tö-
meg egységes fellépésével, 'tüntetésével elsöpri a m űvészetellenes rend-
szert. 

„,Bűnügyi riportregény"-nek nevezi Bogdánfi az Álarcosokat. De va-
jon az-e? Amennyiben az álarcosok b űntényeket követnek e1, művésze-
ket és művészetpártolókat tesznek el láb alól, s ahogyan ezt a halott 
művészek, azaz hátrahagyott írásaik, jegyzeteik leleplezik, annyiban 
igen. Riportregénynek pedig olyan értelemben tekinthet ő , mint Bog-
dánfi legtöbb írása: csak a tények, cselekmények rövid, olykor szin-
te vázlatos leírására szorítkozik; a stiláris szépségek, a nyelvi megmun-
kálás, táj leírása vagy személyiség elmélyült vizsgálata, lélektani rajza 
nem érdekli. 

Hercegnél a válság már következmény. Ő  valójában a forradalmi 
rendszer tévedéseit, balfogásait, át nem gondolt intézkedéseik sorolja 
el majdnem megbocsátó mosoly kíséretében, kezdve onnan, amikor él-
jenzésből iás meg lehetett élni, amikor a lelkesedést ői átforrósodott „ha 
nem {is 'értelem, de az emberi szív", egészen eddig, mígnem felismerik, 
hogy a termelés fokozása „minden rendszerben elengedhetetlen felté-
tel", s azt is, hogy Iketánia bajainak legfőbb oka: „a saját szervezetének 
zsírtartalékából élt, a nemestékozlásnak lett az áldozata, mert id ő  
előtt akarta boldoggá tenni a népet". 

Bogdánfi ezzel szemben éppen ott kezdi a cselekmény bonyolítá-
sát, -ahol Herceg nagyrészt befejezi. A válság Bogdánfi számára adott 
tény és a cselekmény kiindulópontja, az el őzményeket nem vizsgálja. 
Regényének tárgya tehát a válságból kivezet ő  Út 'keresése s a hévút ab-
szurditásának leleplezése. A rá jellemző , a publicisztikához közeli stílu-
sában konkrételbben és nyersebben is fogalmaz: „Az álarcosok 'szerin-
tem — adja Son Gruhon szájába aszavakat — se nem félemletesek, se 
nem érdekesek ... Egy korszak, az elszegényedés és a haalyatl:ás kinö-
vései ők. Ez a mélypont. Rendezett társadalmi viszonyokban az Álar-
cos Hazafiak Szövetsége nem juthatna kifejezésre ... A jelenlegi kilá-
tástalan 'helyzetben azonban az utolsó szalmaszálba is bellekapaszkodrvak 
azok a hazaszeretett ől elvakított egyének, akik hisznek, mert hinni akar-
nak a csodában. Az pedig, hogy a naiv. csodavárók kegyetlen gyilko-
sokká váltak, szinte természetes folyamat. Úgy is mondhatnánk, minden 
játéknak veszekedés, törés-zúzás a vége." 
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Bogdánfi tehát azt vizsgálja, milyen következményekkel járhat az 
irodalomra, a művészetekre, a művelődés egészére nézve, ha ezek ro-
vására próbálják a válságból kivezet ő  (tév)utat feltárni, ha — mint 
írónk rémálmában — „a naiv csodavárók egy őrült irányítása alá ke-
rülnek". 

Ahogyan Herceg faluellenes mozgalomról írt, ugyanúgy Bogdánfi 
a kultúraellenes mozgalomról, melynek .aktivistái az Álarcos Hazafias 
Szövetség tagjai. S ahogyan előbbi a mezőgazdaság mint gazdasági ág 
szükségességéről, a paraszti életforma szívósságáról beszélt, Bogdánfi 
ugyanúgy a kultúra szükségességéről, elpusztíthatatlanságáról. Igy te-
remtett magának alkalmat a ,regényben, hogy elmondja, összefoglalja 
mindazt, amit kultúráról, művészetről, alkotói szabadságról, társadalom 
és kultúra, művészet és hatalom viszonyáról ;gondol, hisz. Röviddel! meg-
mérgeztetése el őtt, tehát közeli halála tudatában mondja diktafonba 
Son Gruhan — aki természetesen mindig az író gondolatant közvetíti —  
a következőket: „az utókornak üzenem: Nem tudom pontosan, ami az 
élet, és arról sincs sejtelmem, mi a halál. Egyet azonban biztosan tu-
dok: művészet nélkül nem lehet sem élni, sem halam. A szellem hatása 
dcntő ." 

Sejtette-e vajon, hogy valóban utókorának, ő  maga is élete utolsó 
szakaszában mondja mindezt mintegy írói credóját, végrendeletét? Az 
előbbi gondolat ugyanis így folytatódik: „Szerettem volna még élni és 
a szellem hatásáról írni regényt ..." Élni ugyan már nem adatott meg 
neki, de a regenyt megírni még igen. 

Többször és többen is megállapítottuk, hogy Bogdánfi alapvet ően 
szatirikus: ilyen a látás- és kifejezésmódja egyaránt. Nemcsak hogy 
több kötetnyi szatírát, több ezer ,aforizmát, majd ezek verses formáját, 
katastrófát írr és közölt, de lényegében szatirikus hangvétel ű  minden 
egyéb műve, az Egy merényl ő  vallomása és az Angyalok játszanlak című  
regénye is. 

Természetes, hogy ugyanez a látás- és kifejezésmód jellemzi az 
Álarcosok című  regényt is. Az Álarcos Hazafiak Szövetségének nagy-
gyűlését például azon a tisztáson tartják, ahol ezer évvel korábban az 
összegyűlt „törzsi hadvezérek kimondták az országalapítást, és itt koro-
názták meg. I. Ojgart, az újonnan létesített ország fejedelmét, kés őbbi 
királyát, majd császárát, akit végül saját fia fejeztetett le, el őbb azon-
ban kiszúratta a szemét és kivágatta a nyelvét. Ez volt az id ő  tájban 
a sorsa szinte valamennyi államalapítónak, az utókor azonban fényes 
ünnepélyekkel, tűzijátékokkal, vastag könyvekkel adózott emléküknek". 

A „haladó hagyományokat" folytató álarcosok hasonló sorsot szán-
nak koruk és nemzetük nagy m űvészeinek is. Miután a „vérvezér", a 
nagygyűlés szónoka kifejti, hogy „a művészek és a művelódési szakem-
berek túlnyomó többsége megért ően, sőt lelkesen fogadta" az álarcosok 
törekvését, azaz tíz évre lemondott az alkotómunkáról .és a kultúrá-
ról általában, így folytatja: „A legnagyobbak és legkiválóbbak azonban 
görcsösen ragaszkodtak művészetükhöz, hivatásukhoz, s ezért kényte-
lenek voltunk erőszakot alkalmazni velük szemben. Ám ez nem jelenti, 
hogy nem ismerjük el őket. Ők továbbra is nemzetünk nagyjai. Nevü-
ket büszkeséggel ejtjük ki, hiszen m űvük ,beépült hazánk falaiba, tu-
datunk rejtekeibe, és helyet kapott értékeink kincsestárában. Elj ő  majd 
az idő, amikor a nyilvánosság elé tárjuk, miért kellett adott pillanat-
ban feláldozni őket a Nagy Ügy kiteljesedéséért. Akkor majd káprá-
zatos emlékművet emelünk nekik és ,szentté avatjuk őket ..." 

Az eddigiekből máris nyilvánvaló lehet, hogy a álarcosok szerve-
zete, különösen pedig a módszerei kísértetiesen hasonlítanak a fasiszta 
különítményekére. Nem véletlenül hangzik el egy szónoklatban a Szá-
lasi-féle plakátokról ismert és hírhedt zárómondat: „akik ..., a hely-
színen feikoncolttatnak!" Csakhogy a szatíraíró Bogdánfi nem mulaszt-
hatja el, hogy az ilyen erőszakszervezet rendőreit is ki ne gúnyolja. 
A rendőrminiszter fejtegeti, • hogy bizony a rend őrök ,,nem olvasnak, 
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nem értenek az irodalomhoz, költészethez, következésképp elég lazán 
vi•szonywlnak hozzá. Tudott tény, hogy egyes írók olyan ravaszul rejtik 
el a mondanivalójukat, hagy azt a rend őr, bárhogy igyekszik is, kép-
telen felfedni". A következ ő  mondatban azonban már magukat az írókat 
veszi célba egy kíméletlen fricskával: „Az író kilengéseit rendszerint 
a :másik író leplezi le, nem pedig a rend őrség. Az efféle bűncselekmény 
leleplezésében az írók felülmúlják a legeszesebb, legképzettebb rend őr-
tisztet is." 

Azon túl, hogy Bogdánfi ebben az utolsó m űvében minden gondo-
latát összefoglalta a művészetről, felvonultatta mindazokat a im űfajokat 
i's, amelyekben életében kifejezte írói mondanivalóját. Regénykézirata 
minden fejezetét egy versbe szedett aforizmával, azaz katastrófával ve-
zeti be. Mindjárt bevezetésként — megérezte volna? — közeli haláláról 
beszél, amely kiütötte kezéb ől a tollat: 

Alkottál volna 
nappal s éjjelen, 
suhantál volna 
fel, ,mindig feljebb, 
ha idő  előtt 
eléd nem áll 
a művészt élripró 
halál. 

Írói sorsát pedig a következ ő  fintorral jellemzi: 

Aprópénzzel 
Fizettek nekem, 
Én nekik életemmel 
Fizettem. 

Herceg János és Bogdánfi Sándor műve között tehát .a legf őbb 
rokonság, hogy mindkettőt a mi társadalmunk és a körülöttünk hasonló 
gondokkal küzdő  társadalmak sorsa 'érdekli, aggasztja, s ez az aggo-
dalom indította őket egyrészt az ide vezet ő  út, illetőleg az innen ki- 
vezető  út (tévút) vizsgálatára. Rokonítja őket továbbá, hogy mindketten 
egy 'sehol sincs ország társadalmát ábrázolják, s Herceg azzal teszi álta-
lánosabb érvényűvé társadalomképét, hogy a minisztériumot különböz ő  
európai országok flaiból állítja össze. Bogdánfi pedig csupa kitalált ne-
veket használ (Son Gruhon, Kid Puzán stb.). De több a különbség, mint 
a hasonlóság a két . regény között. Herceg mindvégig megmarad a me-
sélő, a .krónikás hangvételénél és stílusában, ha olykor ki-kiszól is a 
meséből, összekacsintva az olvasóval. Bogdánfi ezzel szemben konkré-
ten, egyenesen, sőt a szatírára jellemző  nyerseséggel fogalmaz, riport-
szerűen vázlatos is, de regénye egészében jó szerkezet ű, erős sodrású, 
tehát olvasmányos, már-már izgalmas. 

Ezért javasolhatta a Forwm Könyvkiadó regénypályázatának bíráló-
bizottsága kiadásra. 
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OL VAS ÓNAPLÓ  

SIKERTELEN MENEKÜLÉSI KÍSÉRLET 

BURÁNY NÁNDOR: Gyümölcsöskert házzal eladó. 
Forum, Újvidék 1987. 

Burány Nandor történelmi regénysorozata a Cserbenhagyott-tal egye-
lőre lezárult. Most valószínŰleg választás előtt állt. Vagy felújítja ku-
tatásait és ír a Mohács utáni eseményekről, de kétlem, hogy erre vállal-
kozna, mivel „feszültségmentes" korról volna szó, vagy pedig visszatér 
jelenünkhöz és ott talál magának olyan témát, amely közel áll írói al-
katához. Tudniillik „szereti" megjeleníteni az individuum mikrovilágá-
ban lejátszódó villanásokat és ütközéseket, amelyek tulajdonképpen a 
makrovilágban szerzett 'tapasztalások kisülései. Más szóval: Burány vál-
ságállapotok elemzésével, kiélezett életszituációk megvilágításával foglal-
kozik, és épp ezért ez a :novelláskötete fordulatot jelent. Ez az els ő  al-
kalom, hogy néhánry év múltán jelenünkhöz fordul és önéletrajzi ele-' 
mekre támaszkodva korunk olyan gondjairól szól, amelyek többé-kevés-
bé mindannyiunkat érdekelnek vagy érintenek. E témát boncolgatva 
Burány Nándor felvonultatja régebbi elképzeléseit is. Megfigyelhetjük az 
egyériii áttranszponálását a jelképesbe, az egyedi sorsnak igyekszik át-
fogó, mély és a társadal!miwal kapcsolatos értelmet' és jelentést kölcsö-
nözni. Mindezek olyan jellegzetességek, amelyek kevés mostani írónknál 
tapasztathatók. Ezért érthet ő, hogy Burány Nándor e novelláskötetét fon-
tos mérföldkőnek kell minősíteni irodalmunk alakulóban levő  kacska-
ringós, ide-oda kanyargó országútján. 

Mint ahogyan az alcím <Víkendnovellák) is jelzi, az írások tartalmi 
kapcsolatban vannak egymással: mindegyik egy víkendházhoz köt ődik, 
azaz minden történet a víkendházzal kapcsolatos. De hasonlatosság nem 
csak a tematikát illetően áll fenn a 14 novella között, hanem a bels ő  
formát illetően .is. Nyomban az elején urne!g szeretném jegyezni, hogy 
szigorú mércével mérve egyes írások szétvetik a novellaformát, az elbe-
szélés, sőt a kisregény irányába mutatnak' S ez nemcsak azzal magyaráz-
tó, hogy a szerző  egy-egy írásán belül túl sokat alkar közölni velünk, 
ami a cselekményességet illeti, hanem azzal is, hogy annyira elmélyíti 
a témát, annyirateljességében akarja láttatni, méghozzá több irányból 
valo megközelítés, sőt ismétlés útján, hogy az egy novellába már nem 
„fér bele". Legtöbb esetben ugyanazon 'elsajátított bels ő  formát használja: 
a belső  monológot. Mind 14 novellát egy és ugyanazon személy mondja el, 
a hős szinte minden esetben ő , még olyankor is, amikor tulajdonképpen 
egy másik ember sorsáról számol be (Visszapillantó tükör). Legtöbbször 
ugyanaz a kiindulópont is: a mesélővel valami történt, stresszállapotban 
van, az élmények olyan erővel feszítik bensőjét, hogy kitárulkozni kény-
szerül. A novellák nyitószakasza indulatoktól hemzeg, de aztán, amikor 
a történtek elmondására kerül sor, az érzések intenzitása fokozatosan 
gyengül, 

.S 
 a végén feloldódnak olyan értelemben, hogy a h ős belátja: 

kénytelen elfogadni az állapotokat, azokon változtatni képtelen. Ez az 
utólagos felgöngyölítés Burány Nándor kedvenc „technikája", de termé-
szetesen nem az ő  védjegyével ellátott. Az utólagos el.mondás pedig nem 
egyéb,mint elemzés, az átélt érzelmek és élmények felidézése, kifürké-
szése és magyarázása. Ha ebből 'a szemszögből közelítjük meg a kötet 
írásait, akkor Burány Nándor legújabb novelláit akár lélektani novellák-
nak is minősíthetnénk. Történelmi regényeiben is tulajdonképpen maga-
tartásformáik analitikus boncolgatását vállalta feladatul. Ebb ől a szem- 
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pontból nézve hű  maradt önmagához. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy a fenti technika következetes és állandó bevetése némi 
monotóniához vezet és ehhez hozzájárul a tartalmi egysíkúság is. A me-
sélő  hősrendkívül bőbeszédű , egyszerűen mindent e1 akar mondani, ami 
eszébe jut (fegyelmezetlen képzettársítás), lényegeset4lényegtelent egyaránt. 
Ennek a túlzott mindent-felelölelésnek eredményképpen a novellák stílusa 
kissé dagályos, a mondatoknak vége-hossza nincs. Ha alaposabban oda-
figyelünk, rájövünk, hogy igen gyakran egy-egy bekezdés tulajdonkép-
pen mindössze egyetlen óriáskígyó módjára ',tekerg ő  mondatból áll, aunely-
nekszerkezete sokszor erőltetett. A lélekelemzés folyamán a szerz ő  szám-
talanszor jut el ugyanahhoz az erednnényhez, de (minden. alkalommal az 
analitikus munkát monomániás következetességgel végzi, úgyhogy számta-
lanszar rismétlésnek lehetünk tanúi, mondhatnánk Burány Nándor alkotói 
fegyelme erősen fellazult, teljesen megfeledkezett a tömörítés szükséges-
ségéről, amely épp a novella talán legjellegzetesebb követelménye. Milyen 
más mondjuk a Gloster című  firás, amely éppen azért, mert szelektív és 
tömörített, igazi novellaként hat a maga, a novellaformára jellemz ő , jel-
képes és ugyanakkor többértelmű  csattanójával. 

A formai túltengést b őven kárpótolja és elnézőbbé tesz bennünket 
vele szemben a novellák tartalmi frissessége, id őszerűsége és a téma me-
rész kiteregetése. Az els ő  novella a víkendház és a ,vele járó gyümölcsös-
kert vásárlásának leírását tartalmazza, az utolsóban pedig a, tulajdonos 
az eladást célzó hirdetést fogalmazza .meg. S hogy közben mi történt, 
azt a maradék 12 novella mondja el. A mesél ő  közgazdász tulajdonkép-
pen azzal a belső  indítással vette meg a - Fruška gorán lev ő  „birtokot", 
hogy az jól jön neki kikapcsolódásként, ,kárpótolja a városban átélt :kelle-
metlen, mindjobban kínzó és igen konkrét, mélyen társadalmi eredet ű  
élményekért. Van ebben az érzésben valami őseredeti rousseau-i (vissza a 
természethez), nosztalgia és — mint a továbbiak folyamán egy-egy írásból 
kiderül — birtoklási vágy. Ezzel mintegy előre szeretném jelezni, hogy 
főhősével szemben Burány Nándor kegyetlenül tárgyilagos: kit űnően ér-
zékelteti, hogy, mint minden ember, ambivalens lény, aki ellentmondá-
sos érzéseket hordoz magában. Valamilyenfajta eszményítésnek nyoma 
sincs a novellákban. A hős eredeti elképzelése talán az volt, hogy egy-
fajta „szigetboldogságot" valósít meg, ahova a napi gondok el ől elvonul-
hat. A novellák alapmondaniv.alója pedig az, hogy társadalmunkban egy 
ilyen cél elérése lehetetlenség. A h ős rengeteget szenved a szigetboldogság 
elérése érdekében, ugyanakor a közéleti gondok (gondolok itt els ősorban 
a vállalatban tapasztaltakra) olyannyira kitöltik gondolatait, hogy t őlük 
egyszerűen képtelen szabadulnom: permetezés, Imetszés vagy akár pálinka-
főzés közben. Ritkák azok a percek, amikor élvezheti munkájának gyü-
mölcsét, mert a hétköznapi gondok azonnal az el őtérbe törnek. A gyü-
mölcsös gyakran a szenvedés, nem pedig az egyszer ű  öröm forrása, 
sokszor valóságos kálváriát járat művelőjével, akin hol boldogságérzet 
vesz erőt, hol pedig 'szenvedés. Nem hat feloldólag a hamis önvigasz, 
miszerint kín nélkül nincs öröm, *csak a leküzdhetetlennek látszó akadá-
lyok leküzdése után marad hátra a megvalósított cél élvezése. Mindezt 
Burány Nándor néha gazdag cselekménysoron, máskortúlfeszített bels ő  
beszéden keresztül közli velünk. Ugyanakkor felfigyelhetünk arra is, hogy 
a napitársadalmi gondokat a mesél ő  csak jelzi vagy pedig közhelyeken, 
újságban, a képernyőn megjelenő  frázisokon keresztül hozza tudomásunk-
ra. Mindenki számára ismert nyelvi fordulatok ezek a pénzromlással, 
árakkal, termElékenységigel, kivitellel stb. kapcsolatban. Sajnos, valóságunk-
nak ez a része a novellákon keresztül csak ilyen formában jut el hozzánk, 
Jobban sikerült azonban megjeleníteni, mint ahogyan azt a fentiekben 
kiemeltem, ezeknek a súlyos társadalmi gondoknak a hatását a magán-
élet szférájára. A h ős már 'elvesztette hitét a továbbfejl ődés lehetőségé-
ben („ .., . üljek be a munkástanács ülésére, s magyarázzam a tagoknak 
az integració előnyeit, legyek meggyőző, hiteles szavakkal adjam elő  
azt, amiben magam sem hiszek . "), de az ár magával sodorja. Tapasz-
talhatjuk viszont a szerzőnek azon törekvését, hogy itt-ott egy-egy moz- 
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zanatnak jelképes, de ugyanakkor többféleképpen értelmezhet ő  jelentést 
kölcsönözzön. A Magnólia című  novella 'álomszerű  képsor lenne az ifjú-
ság valószínűtlen visszatéréséről? A Gloster című  novellában a  romlott 
alma kettévágásakor valamitávozik: az apai tekintély, a szépség, a meg-
hittség? Ugyanakkor állandóan jelen van egy láthatatlan azonosulási álla-
pot felbomlása. A anesél ő  szakad el a társadalmi törekvésektől, ha nem 
másképpen, akkor gondolatban. 

Burány Nándor leplezetlen és fáradt öniróniával megírt novellaiban 
visszatért jelenünkbe. Igyekezett megrajzolni a kortárs embert, aki he-
lyét keresi a rendkívül gyorsan változó időkben. Ambivalens hőse, aki 
feltétlenül elnyeri rokonszenvünket, újszer ű  életformát szeretne élni, de 
kísérlete sikertelen. A napi szorító gondok nem engedik meg ezt. Bu-
rány Nándor nem jött le :közénk: valósságunk ment fel hozzá. Igazán kár, 
hogy erről a látogatásról nem sikerült neki magasabb m űvészi szinten 
beszámolnia, mert novelláiból nagyon is hiányzik a szelektálás és tömö-
rítés. Abban azonban biztos vagyok, hogy h ősében sokan magukra is-
mernek. 

VARGA ISTVÁN 

KÖZÖSSÉGI SORSVÁLLALÁS VALAHOL EURÓPA SZÉLÉN 

SZELI ISTVÁN: Az erózió ellen. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Szeli István egyike azon keveseknek, akik e tájon tudnak történelem-
ben gondolkodni. Mert amennyire sajátos Pannónia történelme, lega-
lább annyira sajátos kell hogy legyen a történelemr ől való gondolko-
dásunk is. Nem én írom le először: .Közép- és Kelet-Európa történelme 
több mint fél évezreden át egész Európának neuralgikus pontja volt. 
A reformgondolatok és az eszmék itt parasztháborúkban, felkelések 
ben, forradalmakban és hadjáratokban jutottak kifejezésre, hogy min-
denkor máglyák, bitók és sortüzek döntsék el a gondolat érvényét vagy 
hitelét. Amit Nyugat-Európában parlamentárisan is meg lehetett oldani, 
ahhoz Kelet-Európában vérnek kellett folynia — nem azért, mert ennyi-
vel ,idegenebb volt t őlünk a gondolat, hanem mert ennyivel volt keve-
sebb az emberi és - a honfiúi önrendelkezési jog. A jogok vagy a vélt 
jogok — hiszen éppen az volt a történelmi zivatarok legf őbb okozója, 
hogy ezen a tájon jogokat mindig csak valamivel szemben lehetett ér-
vényesíteni. Mi több, minden vereség mögött is valaki jogainak a kitelje-
sedése húzódott meg. Talán ezért van az, hagy történelmet is Európának 
ezen a tájékán mindig csak valamivel szemben lehetett alkotni. Ebb ől 
ered a vidék szülöttjének az érzése, hogy körötte minden torzóban ma-
radt. Soha ki nem teljesült életformákat vonszolunk magunkkal, nem 
csoda hát, hogy Pannóniában az életnek sokáig nem volt min ősége! Ezen 
a tájon csak lelkesedésb ől jutott a legjobbaknak, amit azután az els ő  
ellenszél magával sodort. Elsodorhatta, hisz az élet mögött soha nem 
volt ,kialakult értékrendszer, mely azután hagyományaiban örökölhet ő , 
vagy megtagadható lett volna. Itt mindig elölr ől kellett kezdeni min-
den vállalkozást. Herder gondolata kifejezetten a nyugati demokratáé: 
„A hagyomány önmagába véve a Természetnek nemünkre kiszabott, 
nagyszerű  ás nélkülözhetetlen rendelkezése; de mihelyt az állami in-
tézmények gyakorlatává és minden gondolkodóképesség kánonjává rög-
ződik, meggátolja az emberi értelem haladását, az új körülményeknek 
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és koroknak megfelelő  tökéletesedését, a  szellem ópiumává lesz az álla-
mok, a szekták és az egyének szármára egyaránt." Herder számára a 
hagyományok folytonos megújulása és újraértékelése 'a fontos, hiszen 
— véleménye szerint — ebben rejlik a fejl ődés titka és értelme. De 
van-e ott fejlődés, ahol a „gondolkodóképesség"-et nem ,segítái semmi-
lyen hagyománytudat? Kétszáz évvel ezel őtt a Rajna vidékén elhangzott 
kérdésre •a Dunánál csak ma 'született meg a válasz: „Ha nemzeti kö-
zösségtudat nélkül, a nemzethez való tartozás tudata nélkül él valaki, 
akkor képtelenné válhat " más, még tágabb közösségi tudatformák befo-
gadására is; akkor elveszítheti fogékonyságát az emberiség iránt is, a 
nemzetköziség iránt is ..." A két idézett ,megállapítás ugyanazt mondja, 
mégis felesel egymással. Herder kétszáz évvel ezel őtt is 'szólhatott úgy 
áz éppen mulandóságuk és megújulásuk folytán fontos ;szerepet játszó 
értékekről, hogy nem. írta le a nemzet fogalmát, hiszen ő  már mind-
ezen túl, a „népek közösségé"-ben gondolkodott, míg a kontinens keleti 
részén ma is csak szégyenlősen merünk nemzeti közösség teremtette 
értékekre hivatkozni. Ehhez manapság szerzett jog kell. Megint csak 
azt mondom:ilyen a táj történelme!  

<.~ is örökségünk, hogy a történelemr ől való gondolkodás itt e. 
most is csak valamivel szemben szerezhet magának érvényt. Talán ezért 
a cím is — Az erózió ellen, valamivel túl a Történő  történelem kor-
szakán. Valami, ami egyben önmaga ellentéte is — ennyi a mi valósá- 
gunk. 

A történelmünkről való gondolkodásban Szeli Istvánnak Herderig 
kell visszamennie, hiszen éppen kis közösségünk érezte igazán a népek 
jövőjére vonatkozó herderi jóslat kett ősségének mindkét irányba el-
határozó jelentőségű  voltát. Mert amíg Pannónia némely népe a nemzet-
halál gondolatával viaskodott, addig körülötte más • népek nemzetté 
fotYiiálódtak, felnőttek, és birodalmakra tettek szert. Ennyiben volt iga-
za a filozófusnak. A történész azonban azt is látja, hogy Herder tágas, 
európai horizontja hogyan szűkül össze „nemzeti, s őt osztálykorlátozott-
ságní kisterekre", humánus gondolatait századok során a történelmi  

gyakorlat 'hogyan változtatta egyfel ől „túlkompenzált faji erények fel-
magasztosulásának az eszközévé, másfel ől érvek és ellenervek kútforrá-
sává és támaszává obskurus politikai törekvésekhez, alkalmi használatra".  

Ezt látja az irodalomtörténész, aki történészként gondolkodást ezen a  

vidékentanult, s aki előtt az esprit local is könyörtelenül 'belejátszik  

az általános érvényű  gondolatok otthonra találásába. S ha Szeli István  

az dlrodalomról ír, mindenkor tisztában van azzal, hogy „az esztétikai,  

irodalmi stíluskategóriák helyett eszmetörténeti, társadalom- és politika-
történeti kategóriák érvényesülnek, ... azt sugalmazván, hogy az eszmék  

és a társadalmi-politikai történések képezik az irodalom bels ő, tartalmi  
elemeit, nem pedig az ízlés, a 'stílus, az esztétikai ideál". S hozzáteszi:  

így fogalmazódott ez meg legjobbjainkban a felvilágosodás, reformkor  

óta. Nem is lehet ez másként átpolitizált, politikával átitatott pannóniai  

létünkről kialakul felfogásunkban.  

Olyan szemléletmód kialakulásának lesz ez Ily módon a forrása,  

mely a 'lehető  legteljesebb kilátást biztosítja egyfel ől közösségi életünk  
jellegére, másfelől annak pillanatnyi állapotára és helyzetére. Az iroda-
lomról való gr. ndolkodásunkatiak ő  az a mestere, alpi az irodalmi élet kö-
zösségi meghatározóinak értékrendszerét is herderi tapasztalatokat is fi-
gyelembe véve alakította ki; szóljon ,akárhogyan is az irodalomról, volta-
képpen mindig a közösségi 'életr ől szól. Nagyon 'kevesen tanulták ezt meg  
ezen a tájon. Szeli István azonban, éppen ezáltal azt is láthatja, amit  

pusztán esztétikai alapokról mások nem láthatnak,tudniillik azt, hogy  

esetünkben ,nem egy zárt, teremt ő  képességeiben csökkent 'érték ű, haté-
konyságára nézve korlátozott, fejlődésre alkalmatlan vagy képtelen közös-
ség műveltségéről van szó, hanem olyanról, amelynek belső  és külső  kap-
csolatai, alakító ereje képessé 'teszik a kulturális közvetítés funkciójának  

ellátásán túl önmaga újjáteremtésére s a kor szükségleteihez mért fela- 
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datok vállalására és teljesítésére". Ebb ől eredően azután Szeli Ištván úgy 
véli, hogy távlataüt tekintve nemzetiségi műveltségünknek a nemzeti mű-
veltséggel kiegyenlített fogalomnak kell lennie. 

Van ebben a megállapításban b őven mért remény is. Az a köt 
lenő  bizalom, ami a felvilágosodás idején talpra állította Európa nem-
zeteit. Kultúránkban ma még sok minden egyéni vállalkozásokon múlik, 
úgy, ahogyan a nemzeti kultúrákban az intézmények kialakulása el őtt 
is az egyéni szándék teremtett irodalmi és tudományos életet. Talán 
már nem peremlét, de még nem is törvényteremt ő  erővel rendelkező  ko-
herens közösségi élet. S ezt érdemes hangsúlyozni a mindenkori és a 
pillanatnyi erózióval szemben egyaránt. 

Ez az, amiért mérhetetlenül jelent ős ez a könyv. Szeli István úgy 
gondolkodik közösségi életünkről, hogy közben Herder, Arany János, 
Babits Mihály és Herceg János gondolatai bátorítják őt. Csak ilyen 
örökség birtokában lehet küzdeni az általános leépülési folyamatok 
ellen. Így van jelen gondolati tartalmak továbbította üzenetek formá-
jában két évszázad töpreng ő  tapasztalata, mely bármikor képes. ellensú-
lyozni mindennemű, a humánum érdekeivel ellentétes törekvést. Régen, 
amikor az embereknek még volt ilyesmihez érzékük, úgy nevezték ezt: 
irástudói elhivatottság. Ma többet kellene mondani, talán azt: európai 
elkötelezettség. Hiszen ebben együtt van kulturális hagyománytudat és 
közösségi +sorsvállalás is. 

MÁK FERENC 

ELAVULT ÖNVÉDELMI FORMA 

HORNYIK MIKLÓS: A Délbácska története (1920-1929). 
A Magyar Nyelv, Irodalom éš Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1985. 

Társadalmi és művelődési múltunk kutatása, noha a munka nagyobb 
lendülettel is folyhatott volna, már eddig is szép eredményeket hozott. 
A legkiválóbb dolgozatok egyike, melyek e .tárgykörben napvilágot láttak, 
a Hornyik Miklosé. A Délbácska története című  mű  az Értekezések, mo-
nográfiák című  kiadványsorozat 11. köteteként jelent meg. Noha az 1985-
ös megjelenési dátumot viseli', csak a közelmúltban- hagyta el a nyom-
dát, jelezvén azokat az eltolódásokat, melyek a tudományos kutatások 
eredményeinek publikálását is megnehezítik. 

Hornyik Miklós sajtótörténeti műve négy fejezetből áll. A Korszak-
váltás után címet viselő  első  rész a Délbácska című  lap megalakulásá-
nak társadalmi és művelődési korülsrnényeit tárja fel s a .szerkesztés 
célkitűzéseit és .gyakorlatát vizsgálja. Eszerint a Délbácska egyházi tá-
mogatássalalapított konzervatív lap volt, amely kisebbségvédelmi cé-
lokat szolgálva „tanácsadója, felvilágosítója, oktatója és irányítója" 
akart lenni a jugoszláviai magyarságnak. Nemzetelvűségét függetlenítette 
a fajiság gondolatától, jóllehet néhány publikációjából antiszemita. cél-
zások is kivehetők. A Délbácskának nem a :nacionalizmus, vagyis a sa-
ját nemzeti értékek túlbecsülése, más népek m űvelődési értékeinek taga-
dása, s még kevésbé a másokkal szembeni agresszivitás, a sovinizmus 
volt a bűne — mondja Hornyik Miklós. Szerkeszt őségének és munka-
társainak tévedése abban volt, hogy —habár vidékünkön a régi Jugoszlávi-
ában a magyarokra nehezedett a legnagyobb nyomás és irántuk a mellet-
tük élő  kisebbségek is közömbösek voltak — a kapcsolatteremtésen, a 
nemzeti határok 1az71tásán kellett volna munkálkodnia. A lap magatartása 
természetesen értetlenségében is mélyen érthet ő, hiszen a napról napra 
szaporodó sérelmek csak az érzelmi reakciót fokozhart:ták. A növekv ő  
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anyagi és művelődési nyomorúság :közepette .a hajdani magyar hatósá-
gok vélt és valóságos pozitív példáját kellett az er őszakos ;sžl.ávasítassal 
szembeszegezni. 

Hornyuk Miklós könyveinek második, Helyzettudat és tájékozódás 
című  fejezetében azt vizsgálja, hogyan viszonyult a Délbácska, ez az 
elsősorban politikai lap a kor történelmi eseményeihez:_ els ősorban a 
fasizmushoz és a kommunizmushoz. A szerz ő  kimutatása értelmében az 
újvidéki napilap keresztény demokrartikus eszményeihez h űen követke-
zetesen az erőszak, a népek és az osztályok er őszakos leigázása és el-
nyomása ellen foglalt állást — nem csupán a szovjet módszereket mél-
tatva, hanem Mussolini és Hitler terror-kísérleteivel kapcsolatban is. Rém-
híreket azonban főleg a kommunizmusról közölt, állapítja meg Hórrnyik, 
hiszen a számára ;tragikus államfordulat okait a Tanádsköztársaság idején 
uralomra jutott, romboló jelleg űnek tartott baloldali törekvésekben látta. 
E véleményében s nem egy más külpolitikai kérdésben +ils a hivatalos 
magyar álláspontot visszhangozta a Délbácska. Nem pusztán világszem-
léleti közelség miatt, s nem is csak azért, mintha jogegyenl őség esetén 
nem akart volna lojális lenni a királyi Jugoszlávia államrendjéhez. Nem 
utolsósorban ugyanis technikai és anyagi okok miatt kényszerült a Dél-
bácska a magyar- hírügynökség jelentéseinek átvételére és sokszor mér-
téktelennek látszó ollózásokra. Ezzel akaratlanul is a gy űlölt vidékiesség- 
nek a jegyeit szaporította arculatán. 

A Délbácska állandóan vértanúsorssal fényeget ő  körülmények kö-
zött védte már akkor is id őszerűtlen szempontjait és ma is helytálló fel-
ismeréseit. A monográfia szerz ője a Hazai tükör című  fejezetben szem-
lélteti azokat a társadalmi és politikai akadályokat, amelyek a lap újság-
írói szerint lehetetlenné tették a .kisebbségeknek az államéletben való 
egyenrangú jelenlétét. Hornyik a többé-kevésbé ismert történelmi ese-
ményeknek publicisztikai bemutatását taglalva érzékelteti a Délbácska 
munkatárosainak nem egy vonatkozásban elfogult, s őt téves, de nem ért-
hetetlen vagy +antihumanista látószöget. Ennek kialakulásában különö-
sen azt a tömeglélektani mozzanatot +tartja fontosnak, mely a belülr ől 
való megsemmisülés .kényszerképzetét váltotta ki a magyarságba asszimi-
láltnak hitt etnikumoknak a ,disszimilációja láttán. Hornyik szerint f ő-
leg a kipusztulásnak az ,előérzete lassította a Délbácska munkatársainak 
közeledését a haladó szerb polgári törekvésekhez és az új állaanrendben 
szintén elnyomott, de kisebb mértékben csalódott +s ezért találékonyabb 
többi nemzetiségi kisebbséghez. Azonban a másik áldalnak, a hatóság 
képviselőinek s általában a többségi nemzet egy részének a bizalmatlan-
sága is jelent ős mértékben akadályozta a Deltácska munkatársainak 
beilleszkedését a megváltozott körülményekbe. Más szóval: magyarul be-
szélni már önmagában árulót és magyar kémet, tehát halálos ellenséget 
jelenthetett abban az id őben. A magyar nyelvű  oktatás, sžínjátszás és a 
művelődési élet egyéb anyanyelvi formái ugyanis az államegység meg-
bomlásának rémével fenyegettek a rend őri szinten gondolkodó nagyszerb 
tisztviselők tudatában. A Délbácska által nagymértékben pártfogolt 
Magyar Pártnak a viszontagságai és csúfos bukása; nemkülönben pedig 
a lapnak a kényszerű  névcseréje, Reggeli Újsággá való átvedlése mu-
tatja meg a legvilágosabban: a lap és a hozzá legközelebb álló kisebbsé-
gi társadalmi osztály igényeinek ,szűkkörűségét és eszményeinek kilátás-
talanságát. 

.Hornyik Miklós jelentős mértékben ismertet ő  funkciót is vállal mun-
kájában. E cél f őleg a Művelődéstörténeti adatok dmű  negyedik fejeze-
tében érvényesül, ahol a lap megfelél ő  cikkei alapján Újvidék és Temerin 
múltjának egyes adalékait tárja fel. Ezekkel kapcsolatban alig érvénye-
sít kritikai szempontokat, mivel ezek kialakítása csupán jóval nagyobb 
anyag: alapján lehetséges. . 

Amondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy e sajtótörténeti 
monográfia tárgyilagos szemléletű  és többszempontú munka. Egyik min-
tapéldája a sz űkös nemzeti és bürokratikus érdeken való marxista túl- 
emelkedésnek. 	

VAJDA GÁBOR 
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Felvonulás (kőnyomat, 1926 k.) 

Cirkusz (rajz, 1977) Bohóc (akvarell, 1961) 

Harlekin (monotypia) 



Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

dalomtudományi folyóirat immár tizenhetedik éve jelenik 
meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára számon-
ként általában négy ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel őtt Vaj-
daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz-
lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Föveti azonban azo-
kat a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók mun-
kái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek és nem-
zetiségek alkotóinak műveivel ismerteti meg olvasóit. Az 
Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése a 
célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörténeti 
eseményeiről ad számot. Az Alkotóműhely irodalmi, film-, 
zene-, szín- és képzőművészeti életünket kíséri figyelemmel. 
Az Olvasónapló a legújabb hazai és külföldi kiadványokat 
méltatja, értékeli. 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerzők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fó-
ruma legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megértő  segítségét. 

Lapunk alapítója Szabadka község M űvelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap" — Üzenet, Subotica 66600-603-2094. El ő-
fizetési díj belföldön egy évre 1200, fél évre 600 dinár; kül-
földre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták csopor-
tos előfizetése egy évre 600 dinár. 

AZ Üzenet szerkeszt ősége 


