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HERCEG JÁNOS 

MÓDOSULÁSOK 
REGÉNY 1. 

Nem kellett tíz lépésnél többet mennünk, hiszen a sarok mellett laktunk, 
s már ki is értünk aszfaltos útjával a körútra, amelynek mindkét oldalát 
sűrű  fasor szegélyezte. Az egyik oldalon még sétány is volt és földbe ásott 
padok a fák alatt, bicskaheggyel belevésett nevekkel, melyeket itt-ott nyíl-
lal átlőtt szív szakított meg. A sétányon soha senki nem sétált, mert es ő  
után sáros volt, máskor meg vastag felh őben szállt fel a por, ha valaki 
végigbiciklizett rajta. A padoknak is leginkább a támláján ültek könyvvel 
vagy tamburával a preparandisták, akik között nem volt ritka a bajszos 
férfi katonasapkával a fején, térdig ér ő  vastag, tarka harisnyában, nad- 
rágja szárára ráhúzva. 

A házak is mások voltak persze, mint nálunk .a Juhász utcában. Itt 
nem lehetett belátni az udvarokba, kerítésnek se maradt hely, olyan szo-
rosan sorakoztak egymás mellett a házak, a sárga szín minden árnyalatá-
ban, csak itt-ott egy-egy zöld épülettel, mint Kosta Grk magas, nyolcabla-
kos, zsalugáteres kúriája, közepén vasrácsos kapuval, de a rács alatt szí-
nes úveggel, s a kapu két oldalán a két zömök vörös márvány kerékvet ő-
vel. A zsalugáteres ablakok sose voltak nyitva, de maga Kosta Grk gyak-
ran ült kinn a kapu melletti ugyancsak vörös márvány padon, mintegy 
folytatásaként a kerékvet őnek, a faragott tömzsi oszlopokon. 

-- Jó estét, tekintetes úr! -- köszönt apám hangosan, Kosta Grk 
azonban fel se nézett kurtára nyírt szakállával a Wiener Nachrichten szé-
lesre nyitott lapjai mögül. De nem is várta soha senki, hogy fogadja a 
köszönést. Ha viszont valaki nem talált volna köszönni, rendreutasítón 
utána szólt, s a lába mellett hasaló zsemlyeszín ű  vizslája is morgott egy 
nagyot. 

Utána keskenyen és fehéren Papházy Darinka kisasszony háza követ-
kezett, mindössze két ablakkal, azok azonban kiugrottak a falból, mindkét 
oldalukon ugyancsak beüvegezve, ahonnan fel és alá végignézhető  volt az 
utca, s a vénkissaszony b őven élt is az alkalommal. Ügy nem lehetett el-
menni .a körúti házak e keskeny fehér szelete el ő tt, hogy ő  ott ne trónolt 
volna feltornyozott vörösre festett hajával, méregzöld blúzban, amelynek 
magas gallérja állig futotta körül vékony madárnyakát. Este is ott maradt 
az ablaknál, lámpagyújtás után, pedig a fasor lombjai nem engedték látni 
a járókelőket. Ő  viszont annál inkább láható lett üveggyöngyös nagy meny-
nyezeti lámpája fényében, ezzel is meger ősítve a gyanút, hogy nem is 
kíváncsi az utcára, de elvárja, hogy őt nézzék, mint valami kirakatban. 

Mikor már megsűrűsödött az esthomály, s a prepák el őtt összefoly-
tak a szintaxist magyarázó szöveg bet űi, úgyhogy csak Kosta Grk tartotta 
még egy darabig csökönyösen maga előtt a régi, háború el őtti bécsi újsá-
got, nem csupán a sötétséggel, de a korral s az egész világgal elszántan 
szembeszállva, előkerültek a pöttömnyi tamburák a kabátok alól ott a 
padokon, s valaki máris énekelni kezdett az esti csendben: 

„Dobro veče, dobro veče, dobro veče devoj če ..." 
Ez volt a szerb korzó. 
A körút másik, előkelőbb része, ahol a barátok vasárnapi szagosmi-

séje után sétáltak az úrin ők, az Ipartestületnél kezdődött s futott végig 
szélesen átszelve a f őutca és a vármegyeháza közötti teret, most már 
dupla sétánnyal, az úrlovasokra is gondolva, akik f őleg ebben az időben 
régen csakugyan feltűntek lassú ügetéssel, szemellenzős sapkában, csíkos 
dresszben, lovukon kicsit el őrehajolva a lenti fák alatt. Régen a sarki ma-
jomszigeten frissen érettségizett diákok lóbálták sétabotjukat s gusztálták 
a hölgyeket, mindenekel őtt Predrágovics Lincsit, aki egyszer űen gyönyö-
rű  volt a maga részletezhetetlen hamvas szépségében, s azzal a tudattal, 
hogy akkor vált el az urától. 
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Emitt az üzletek sorakoztak a főutca mindkét oldalán, Stein Jakab 
hatalmas kirakatában a magas állványról habkönnyen leomló selymek 
fölött a felirattal: „Legújabb párizsi divat". Aztán Offner és társa követ-
kezett ugyancsak divatáruval, de férfiholmival is kiegészítve, kávébarna 
félcilinderrel például, s ha jöttünk haza az iskolából, Lizinger Matyi egyet-
len alkalommal se mulasztotta volna el. így olvasni hangosan a cégtáblát: 
„Offner és társa, reped a tojása!" 

Mindezt Szent Pál kőbe faragva, fejét a vállára hajtva, könyvét a 
melléhez szorítva, egykedvűen nézte a megyeháza kapuja fölött, két torony-
nyal a palota két oldalán, melyeken időnként zászlót lengetett a szél, kék-
fehéret, a megye színeivel, és mintha senkit sem ejtett volna ámulatba 
ez a csoda, a könyv a címerben. Kard helyett könyv ezen a vidéken, amely 
nemcsak gabonával látta el az uszályok hosszú sorát tetejesen megrakva, 
de a hetenként vagonszámra szállított hízott mangalicával is Bécset, a 
császárvárost. 

Amott azonban, a főutcán túl már a korzó is véget ért, üzletek nél-
kül vonult a körút végig, egy hosszú sárga házig, amelyb ől válláig érő  sza-
lagos hajával egy kislány lépett ki komolyan, s őt mindig kicsit bánatosan is, 
úgyhogy hosszú, keresztbe tett lépteit követni a zárdáig megrendülés nél-
kül nem is tudnám ilyen messziről. Dehogy sejtve, hogy majd a feleségem 
lesz. S kísérteties, hogy minden már akkor olyan volt a házon és az udva-
ron, mint ma, ha nyitva volt a nagykapu és esetleg épp akkor hajtott ki 
sárga homokfutóján a ház gazdája, zergeszakállas vadászkalapját legénye-
sen a szemébe húzva, így hát apám nem is bírta ki, hogy félszemmel utána 
nézve meg ne jegyezze: 

-- Az ilyeneket én mind kényszermunkára vinném! Miért? Mert el-
vert száz hold földet, úgyhogy alig maradt valami, a fele se a családjának! 
Lóháton ment a Vadászkürtbe, nyeregbe emelte a kaszírn őt és hazavitte. 
Máskor az egész cigánybandával verte fel a családját, vagy úgy jött haza 
kuplerostól, kurvástól és ráparancsolta feleségére, f őzzön hamar korhely-
levest a társaságnak. Mikor az erre nem volt hajlandó, beverte az összes 
ablakot és egy hétig haza se nézett. Nem csodálom, hogy a bíróság gyám-
ság alá helyezte! 

A virtus, benyargalni a kávéházba, belél őni a tükörbe, nem volt rit-
kaság. Ellenkezőleg, szinte kötelezően hozzátartozott az efféle parlagi ga-
vallérok életformájához ezen a vidéken. Csak talán óvatosabban csinálták 
az ilyesmit, kiegyeztek a kávéssal, vagy több földjük volt, s megengedhet-
ték maguknak e furcsa fényűzést. Szemző  Gyuszi, a megkésett rablólovag 
könnyen tombolhatta ki magát e nábobi hajlamokban. Ő  bérelte a görögke-
leti patriárka tízezer holdját a vajszka—zsivai rétben, s cinkelt kártyával 
játszotta a makaót a Körben, mint kés őbb, a második világháború után 
maga mesélte, amikor öregen és megrokkanva bolgár cigarettát árult a 
pécsi pályaudvaron, de őzért még mindig méltóságos úrnak szólították a 
pincérek, egykori kurta bajai főispánságára emlékezve. Százötven hold 
nem számított birtoknak, csak gazdaságnak. Fehér strimflis bácskai svá-
bok a kalapjukat se bökték meg „kuntágot" mondva az ilyen uraság el őtt, 
s nem volt kúria, még kevésbé kastély a szállásukon, legföljebb „úrilak", 
ahogyan Bács-Bodrog vármegye monográfiája találta meg hozzá finoman 
az árnyalati minősítést. Pedig milyen barátságos volt mégis az a megma-
radt „szállás", ahol szegény M. született, a hosszú-hosszú üveges folyosó-
val, oldalán a halastóval, kőoszlopos kerítésén túl egy fehér márvány 
obeliszkkel, mert ott' törte ki a nyakát 1911-ben, egy lovas vágta alkalmá-
val Freiher von Tobias Eibel császári és királyi őrnagy. És még sokáig 
minden nyáron cilinderes, naperny ős úri nép vette körül egy napon az 
emlékoszlopot, amíg Körmöczi plébános vastag basszusán eldörögte: „Re-
quiescat in pace!" 

Apámban viszont volt bizonyos úrgyűlölet, egy időben szervezett szo-
cialista lévén, s ugyanakkor valamiféle polgári fölény, amit talán bécsi 
frentöléséből hozott magával, míg a szocializmusnak egyszerre hátat for-
dított azután, hogy egy bezdáni népgy űlésen csendőrök verték ki két fo-
gát. Pedig mesterségénél fogva inkább az úri társadalomból élt. Most, amíg 
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a szerb körúton mentünk anyai nagyapámhoz, a Grósztatához azon a kis 
ligeten át, amelyet vasárnap délután katonák vettek birtokukba kimen ős 
cselédlányokkal, s valaki szájharmonikán játszotta az akkor már kicsit 
divatjamúlt keringőt: Lári-fári, nem kell várni, frissen jó a csók ... most 
is ez volt a téma. Hogy mi lesz, ha nem lesznek urak? Kinek dolgozik ak-
kor a kárpitos? A megyei hivatalnokok nagy része már el is ment, még 
az alispán, Sabovdjevi ć  Dušan is, nem szólva a 23. gyalogezred tisztikaré 
ról, élén bizonyos Popovi ć  ezredessel. 

-- Szűcs úr most is nagyon marasztalt, amikor odaát voltam — 
mondta apám, mert jó ideig megvoltak a biztonságos rejtett utak a de-
markációs vonalon át, sőt a békeszerződés után is. Minden komoly kocká-
zat nélkül jöttek-mentek a népek, megszokva a közelséget, amelyet még 
atyafiságos érzelmek is támogattak egy darabig. S mesélték, hogy Kosta 
Lutkić  vörös kokárdával jött haza Pestr ől a fehérterror el ől menekülve. 
Tucaković  kőfaragó meg állítólag egy népgyűlésen kiáltotta világgá: „Ha 
nem harcoltuk ki a bolsevizmust Magyarországon, kiharcoljuk az SZHSZ 
Királyságban!" 

Csak ne volna olyan drága a lakás Pesten — mondta anyám. — És 
ne lenne az a sok büdös poloska! Azt én nagyon nehezen szoknám meg! 

-- Majd Budán lakunk! Ádám már talált is lakást a Lajos utcában, 
közel hozzá, és nem is olyan drága! Csak nélküled nem akartam határozni! 

0, a Lajos utca Óbudán bennem is szép emlékeket hagyott! Apám 
Pesten volt egy id őben katona a háború alatt, a gázgyári őrségben teljesí-
tett szolgálatot, s ha felmentünk hozzá, nagybátyám háziasszonya mindig 
megtalálta a módját, hogy üres legyen egy szobája. Igaz, lépcs őn mentünk 
le az utcáról az udvarba, mert id őközben a városrendészet egyre magasabb-
ra emelte a járdát, mire a házak a leánderes kapualjakkal együtt mind 
mélyebbre merültek, úgyhogy fel kellett nézni a villamosra, mintha egy 
hegyen futott volna csöngetve végig ki a nagyvilágba, az igazi hegy meg 
belenőtt csúcsával a csillagokba. 

Szűcs úr műhelyében is jártam a Károly körúton, ahol kizárólag b őr-
garnitúra készült, egy kanapéhoz két fotel, a támlájuk káróban levarrva 
és oroszlánkörmös lábakkal. A koloniál-bútor divatjával nyert polgárjo-
got az úgynevezett úriszobának ez a kiegészít ő  része, a legsűrűbb szivar-
füstben is sokáig megtartva a cserzett b őr férfias illatát. Szűcs ár cége 
megkülönböztetett helyet foglalt el a szakmában. A Nyugat hirdetési olda-
lán például évtizedek múlva is látható volt Sz űcs úr nevével a b őr karos-
szék, amelyben kinyújtott lábbal, vállig elmerülve ült egy úr, s eközben 
fogalma se volt senkinek, hogy nekem a gyerekkoromat hozta Vissza ez 
a kép. Apámat láttam, amint tenyerével paskolja a b őrpárnát, s közben 
kéthegyű  tűvel átszúrva belehúzza a b őrrel bevont gombot! 

Beten Sie sich alles gutes aus! mondta zsidó hosszúnapkor apám 
illemtudón, amikor Szűcs úr hazanézett a szomszédos Dohány utca zsi-
nagógájából, azzal aztán nyugodtan beült üvegfalú irodájába, hogy meg-
egye a rojtos fehér szalvétából a füstölt f őtt sonkát tormával, amit anyám 
hazulról hozott, majd fekete kalapját ismét feltéve visszasétáljon a Do-
hány utcába, mint akinek most már nem hiányzik az elmaradt otthoni 
ebéd. 

Linder Béla is hazajött! — mondta anyám, részleteiben is szívó-
san építgetve az itthon maradás szilárdnak ígérkező  várát. — És külön-
ben is a hivatalnokoknak csak egy része ment át. Sokan már az esküt is 
letették, és Csányi Lajos megint jegyző  lett Vajszkán. 

Linder Béla ezredes, az említett szép Predragovics Lincsi sógora a 
magyar közélet hőse volt egy darabig. Károlyi Mihály kormányának had- 
ügyminisztere lévén ő  kiáltotta el az Astória erkélyér ől az alant hullámzó 
tömegnek: „Nem akarok többé katonát látni!" Ez volt a béke, amíg az-
tán a Tanácsköztársaság nem mozgosította a vöröskatonákat. De ezt már 
százszor megírták! 

Egy ország, egy birodalom azonban nem esik szét simán és zavarta-
lanul. Egzisztenciákat tesz tönkre vagy virágoztat fel 'váratlanul. Népeket 
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fordít oktalanul szembe egymással, s egy új ország szülési fájdalmainak 
hangja is messzire elhallatszik. S ebben az izgalommal teli törneghangu-
latban anyám óvatossága csöppet sem volt hiábavaló. 

Lenka, jeli došla? — kiáltották feléje barátn ői Grósztata utcájá- 
ban, s hangjukból kiérz ődött a szeretet, mint akik maguk közül valónak 
tekintik, akihez szóltak. És anyám is úgy felelt vissza, mintha igazán 
semmi se törtérit volna. Talán ebben volt maradásának vágya. Szlavóniá-
ban született, Berakban, ahol nagyapám malomgépész volt, s jóllehet Ju-
lián-iskolába járt, mint a magyar vasutasgyerekek, á horvát nyelvnek azt 
a táji változatát beszélte tökéletesen, amely semmiben sem különbözik 
a szerbtől. S isten tudja, mit csináltak vele, hogy az otthoni német és a 
falu horvát nyelvének kett ősségét megtartva, mégis a magyart válassza 
magáénak mindhalálig. Mint egyébként Karle Ádám és Kopf Mária mind 
a hat gyereke. 

Linder Béla csak látogatóba jött az apósához Pécsr ől, mint a 
Bácsmegyei Naplóban olvasom — mondta apám, de azzal már be is for-
dultunk a Fecske utcába, ahol tenyérnyi apró ablakokból sz űrődött ki egy 
kis világosság, amitől mintha lehalkult volna a közeli vasútállomás mozdo-
nyainak füttye és sek' Julka festett lányainak vihogása se hallatszott 
a sötétben. 
_Azon . az estén d őlt _el a sorsunk az itthon maradást illet őleg. S .más- 

. délelőtt üzent apámnak Milorad Veselinović, akiből alispán lett és 
egy klubgarnitúrát rendelt nála. Határozottan megcáfolva a feltevést, mint-
ha többé nem lettek volna urak a városunkban. S azt az ostoba állítást is 
persze, hogy úrnak születni kell! 

Szerettem ezt a városrészt, a Cservenkát Prnjavorral és Mlakával, 
boldogan játszottam guszla-maszalét a többi gyerekkel az út menti árok-
ban. S ha Nikola Hegeda fölállított bennünket a Berkó meg a Francz 
gyerekekkel, velük énekeltem én is, keményen masírozva: „Szem, Banat i 
Bačka, tri srce juna čka ..." Ahogy a Bajai útról behallatszott az új kato-
nák éneke a kaszárnyából jövet: „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za tebe 
život dati ..." 

Hallgattok el mindjárt! — nyílt ki Tóth Ben ő  bácsi ablaka a sar-
kon, ahol magasabban álltak a házak, cseréppel fedve és nem nádtet ővel, a 
jelentős társadalmi különbséget is jelezve. — Ha kijövök, ellátom a bajo-
tok! 

Tóth Benő  magas keménygallért viselt, s félcilinderét nagy ívben 
Tengette meg, ha például anyámnak köszönt: „Alászolgája, nagyság!" Kü-
lönben írnok volt a megyeházán, s így visszanézve ezen is nevetni kell, 
hogy ilyen feketében járó savanyú alakok jöttek-mentek a megyeházához 
vezető  fasorban csinos, bukjelszoknyában járó kisasszonyok helyett, akik 
percek alatt lepötyögtették az írógépen, amin ezek félórát is elszuszogtak. 
De írógép mindössze kett ő  volt Szent Pál palotájában a zászlók alatt. Az 
egyiken Šarčanski Jovanka zongorázott a f őispáni hivatalban, miután 
Szegeden elvégezte a gyors- és gépírón ők tanfolyamát. S most ebben az 
átmeneti állapotban igen fontos személyiség lett a megyeházán, többször 
is hintó hozta haza a Fecske utcába hatalmas porfelh őtől kísérve. 

Közben mi is megérkeztünk a Juhász utcából a nagyapámhoz. Ponto-
sabban a lakásba. Mert, ha úgy is mondtuk, hogy hozzá megyünk, vele 
ritkán találkoztunk, csak nyitott ajtóból hallottuk a hortyogását, ha éj-
szakás volt éppen, s este tízkor kezd ődött műszakja a nagymalomban. Két 
szobácskája volt a háznak, ahol a két lányával lakott, mert a három fia 
már nem volt otthon, Pest vitte el őket. „Pest feketére fest!" — mondták 
akkoriban, és mégis mindenki odament, ha mestersége volt, vagy nem félt, 
hogy lány létére megszólják, mivel ott a hiedelem szerint mind elrosszul-
nak a lányok. 

Jaj, csak ez a tata ne lenne olyan tutyimutyi! — sóhajtotta Náncsi 
néném. -- Hozhatna ő  is egy kis lisztet a zsebében, mint a többiek! Lega-
lább egy rántásra valót. Ki se tudná tapogatni a portás a kapunál. 
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Érdekes vagy te, Náncsi! — próbálta megvédeni apjukat anyám. 
-- Hát hogy menjen át a gépházból ez a szegény öregember a molnárokhoz! 
Nem gondolod, hogy az máris föltűnő  lenne? 

-- Akkor meg mért hagyta ott a g őzfürdőt! Onnan legalább kokszot 
hozott a kis kannában, ha kiitta a reggelijét! Milyen nagy segítség volt az! 

-- Ne veszekedjetek ilyen marhaságon! — szólt rájuk apám. — Azért 
a kis lisztért veszítse el a kenyerét abban a hadi üzemben?! 

Náncsi néném ura, Tillinger Rezső  kőfaragó még az els ő  mozgósítás-
kor bevonult és azóta nem adott hírt magáról. Nagy sz őke ember volt, 
sírköveken dolgozott, neveket vésett márványba, fölöttük keresztet, alat-
tuk olykor hosszú sorokat, mint azt, hogy: „Az örök világosság fényesked-
jék neki!", ami számomra talán azért volt szép, mert nem értettem bel őle 
semmit. „A béke poraira" nem kevésbé volt rejtélyes nekem, jóllehet csu-
pa ilyen szöveget láttam, ha mindenszentekkor kivitt anyám a temet őbe, 
a gyertyalángok fényében a sírköveken, amire b őven maradt időm, amíg 
a dalárda fel nem állt Szent Rókus kápolnájánál, hogy rázendítsen a gyász-
dalra: „Ó, mért oly borús az ég felettem ..." Mire összeszaladt mind a 
temetői nép és Hrabovszky István tenorja élesen áthasított ezen a borún: 
„Dicsőség néked, istenem, és békesség alant." F őleg ez az alant tetszett 
nekem, mert nem volt olyan hétköznapi, mint az él ő  beszédben használt 
szavak. És akkor már mehettünk is haza, imádkozni,-ugyancsak--ég ő- gyer-
tyák között térdepelve, minden halottunkért egyet-egyet meggyújtva, úgy-
hogy már nem is féltem, mint kicsi koromban ilyenkor mindig. 

Tillinger Rezsőre még jól emlékeztem. Talán már azért is, mert meg-
állt reggel az ablakra akasztott kerek kis tükör el őtt, nem úgy, mint a va-
sárnapi borotválkozáshoz apám, hanem hogy kifordítsa mind a két szem-
héját a hosszú pilláival, s ujja hegyével kipiszkálja az apró kőszilánkokat, 
amelyeket munkájából, Stempel Samu műhelyéből hozott haza. 

Különös műhely volt ez! Mikor még a Gákovai utca kilenclakásos 
bérházában laktunk, a kopár udvart körülfogó félkör közepén, gyakran 
átmentem a műhelybe Tillinger Rezsőhöz fűződő  rokoni kapcsolatom jo-
gán bámészkodni, úgyhogy már megszoktam az ajtó fölötti nagy, nyom-
tatott betűkből felragasztott feliratot korántsem a dantei intelemmel azok-
hoz, akik belépnek, de akárcsak ennek .a furcsa m űhelynek egyéb látványait: 
„Világ proletárjai, egyesüljetek!" 

Stempel Samu maga is érdekes jelenség volt a felfelé ágaskodó kefe-
hajával, hosszúkás aszkéta arcával meg azzal is, hogy növényev ő  volt: „Csak 
maguk egyék a dögöt, ha gusztusuk van rá!" — mondta a megszállott em-
berek szigorú fölényével, s ő  vitte a vörös zászlót május elsején a Sikará-
ba, ahol felváltva szónokolt Tilger, .a szitás, meg az öreg Schneider kárpi-
tos, amennyiben Klárik elvtárs, a pesti küldött nem érkezett volna meg 
idejében, mert Vili bácsi csárdája előtt, az erdő  közepén, már türelmetlen 
volt a nép, s félő  volt, hogy egynémely férfi, ha százszor tagja is a Good 
templars nevű  alkoholmentes ligának, leissza magát az ünnep örömére, 
és akkor kész a baj! 

Na, már ezért se maradhattam tovább a szervezetben — mondta 
apám az emlékezetes bezdáni csendőrincidens után —, ha ilyen fuserok 
adják nekem a bankot, akik azt se tudják, hány hét nyolc kalács! 

Persze, ez csak kifogás volt, ha mindjárt csakugyan mélyen lenézte 
öreg kartársát a szakmában, aki szalmával kitömött rózsás díványokat 
árult a zombori meg környékbeli vásárokon, s bámész parasztokkal pa-
rolázott pár forint különbség miatt az árban. Az igazi ok mégis a két 
kivert fog volt, abban rejlett a dilemma, hogy megér-e ennyit egy sokat 
ígért forradalom. És az intarziás biedermeier kanapé csíkos ripsszel át-
húzva majdnem világnézeti különbséget vont maga után, amikor az úri-
házakban még a stílusra is adtak és meg tudták különböztetni a rokokót 
a reneszánsztol, a rojtok, bojtok paszományai és egyéb zsinórok meg szala-
gok tömegéből, a mindenütt mélyen lehulló red ők között. Haris Makart 
szelleme Bécsben rég eltűnt, hozzánk akkor érkezett kötelez ő  divatja. 
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Egyik Fecske utcai látogatásunk után, másnap délel őtt megyei hajdú 
jelent meg kék-fehér mentében a Juhász utcában, a méltóságos alispán úr 
látogatását bejelentve. Hiszen be is rendelhette volna apámat alispáni szí-
ne elé, de mint később mondta, látni akarta a rajzot, a b őrt, az anyagot. 

A hírre anyám felállt a varrógép mellől, a tükör előtt lebontotta hosz-
szú haját, kifésülte és laza koszorúban felt űzte újra azokkal a széles tek-
nősbékát utánzó hajtűkkel, amelyeket házaló kínaiak árultak. Apám meg 
egy nagy fülesfotelt állított a srágnikra, aubusson utánzatú huzattal, ame-
lyet, azt hiszem, egy Jánosy nev ű  árvaszéki ülnök hagyott megőrzésre nála. 
hogyha majd visszajönnek, legalább ez megmaradjon. 

A menni és maradni kérdése a háború befejezése után két-három évig 
időszerű  maradt, csak a menési vágyat lassítva és csökkentve a múló id ő-
ben, s a határon túlról jövő  hírekkel, melyekben a vagonlakók ijeszt ő  sorsa 
is helyet kapott. Az alispán is azzal kezdte: 

— Örülök, hogy a derék iparosok, mint ön is, kedves barátom, józanab-
bul tekintenek erre a történelmi módosulásra, mint a fejét vesztett hiva-
talnoknép, amely mintha minden igazságérzetét elvesztette volna. 

Ötven év körüli ember volt, addig főszolgabíró valamelyik járásban, 
szóval kisisten a maga birodalmában. Persze tökéletesen beszélt magyarul, 
inkább talán a szerbben bizonytalankodott, ha közben át-átváltott, „re će-
mo"-t mondva a „recimo" helyett, míg a mintakönyvet lapozgatta. Hosszú 
évek múlva felkeresett, már a második világháború után, miközben kép-
viselő  is volt Baranyában, s választási beszédét azzal kezdte: „Talpra ma-
gyar, itt az idő, hogy a radikális pártra szavazva felvirágozzék ez a vidék 
megint!" óriási többséggel győzött! Magyarra fordított szerb színdarabokat 
hozott nekem, mert a nyugdíját még nem rendezték, hogy talán el őadásra 
ajánlanám azokat a szabadkai magyar színháznak, mert úgy hallotta, az 
igazgató jóbarátom. őszintén sajnáltam, hogy kérésének nem tehettem ele-
get, mert avas, özönvíz el őtti magyarsággal írt szöveg volt, ahogy talán 
Vahot Divatlapjában írtak az auktorok. 

— És kegyed is közreműködik ezen mesterségben, nagysád? — fordult 
anyám felé, aki erre a megtiszteltetésre felállt a varrógép mell ől egy illő  
pukedlire, s utána boldogan jegyezte meg, milyen finom úriember az al-
ispán. Már csak azért is, mert „nagysádnak" szólította a mesternéknek 
kijáró ténsasszony helyett. 

Megrendelte a garnitúrát erezett marhab őrrel bevonva, oroszlánkör-
mös lábakkal, a támlákat káróban levarrva. Csak el őleget nem adott, apám 
meg röstellt kérni. Miből veszi meg most a bőrt? Mivel fizeti az állványt 
az asztalosnál? Egy esernyős jött hozzánk évek óta, Lőwy bácsi, kerékpá-
ron járta a várost meg a vidéket, egész raktárát elhelyezve az ülés mögött, 
s anyámmal varratta a színes, csíkos, cikkelyekre vágott anyagot a nap-
ernyőkhöz, mert az nélkülözhetetlenül hozzátartozott az úrin ők gardrób-
j ához. 

-- Van valami baj? — kérdezte, mint akinek különös érzéke van a 
gondok felismeréséhez. — Nincs pénz? Ajjaj, az a baj éppen, hogy sok a pénz 
és nem ér semmit.. Négy koronából csináltak egy dinárt, hátha akkor a ke-
vesebb többet ér. Mennyi kellene? 

Igy rendelte meg apám az állványt, s a szakállas kis öreg zsidó pén-
zével vágott neki a világnak b őrért. Előbb Ljubljanában, de ott csak bir-
kabőrt kapott volna, aztán Szőregnél átment Szegedre, onnan Pestre a 
Károly körútra. Nem Szűcs úrhoz. Félt a kísértést ől, meg talán röstellte 
is, hogy nem hozzá jött fel munkavezetőnek. De ugyanott a földszinten volt 
egy regi-régi kávéház, az Orczy. Tollszed ők és nyúlbőr kereskedők tözsdéje, 
ahol hajszállra olyan pajeszos, szakállas öregek ülték körül a márvány-
asztalokat, mint Lőwy bácsi. Egy hét múlva itthon volt apám, négy kifo-
gástalan, békebeli príma marhab őrrel. Szagos lett tőle az egész Juhász utca. 
Határőröket kellett megvesztegetni itt is meg ott is, de megjött vele. 

-- Na, nem kellett volna úgy sietni, fiatalasszony! — dünnyögte barát-
ságosan Lőwy bácsi, mikor két hét múlva anyám visszaadta neki a kölcsönt, 
mert apám épp nem volt odahaza. Valahol megint anyagot ment felhajtani. 
— Tartották volna meg egy darabig, hogy fölhízzon kicsit az a pénz. 
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Mert brokát is kellett lassan, meg csíkos ripsz, élénken rácáfolva 
az állításra, hogy nem lesznek többé urak, ha a régiek kivonulnak a me-
gyeháza száz szobájából. Egymás után jöttek a rendélések, úgyhogy hama-
rosan nem is győzte apám egyedül a munkát, segédet kellett felvennie, La-
za Mrđanovot az alapozási munkához. Hosszú, hajlott hátú öreglegény volt, 
az októberi forradalomból került haza, örökké dörmögött, szidta az egész 
rohadt világot, s bár mindegyre várta, hogy a nép majd elsöpri a kormányt, 
nem tudta kivárni, pár év múlva tüdővészben meghalt. 

Műhelyünkkel szemben, az udvaron egy esztergályos 'fütyörészett a 
munkája mellé. Fiatal ember volt, estefelé abbahagyta az esztergapad tapo-
sását, mert lábhajtással üzemelt, talán az egész Juhász utcában nem volt 
még villany. Felöltözött, jobban mondva kicsípte magát, s félcilinderét 
kicsit félrecsapva, vastag, faragott sétabotját lóbálva, úgyis mint maga 
alkotta remekművet, elment a városba. „Mondaná valaki, hogy közönséges 
esztergályos vagyok?" — tette fel kell ő  önérzettel a kérdést, pedig alighanem 
csak szobalányokkal cicázott, s egy este bepólyált fejjel jött haza, mert a 
fél arcát leöntötte valamelyik hűtlenül elhagyott szeret ője zsírszódával. Az 
idő  tájt a szerelmi bosszúnak ez volt a leghatásosabb fegyvere. „Csak ha 
megmaradt a szeme világa!" — nyögte megkönnyebbült sóhajjal, rémült si-
kolyok után a mamája, hosszú hálóingben, magasra tartva a gyertyát, hogy 
az összeszaladt szomszédok is megkönnyebbüljenek." Á, a városban vi-
gyázni köll!" — jegyezte meg valaki, mintha isten tudja milyen messze 
lett volna a Juhász utca a körúttal körülvett pár aszfaltos utcától és a 
boltok fényárban úszó kirakataitól. De hát Bécsben is egy külön világ, 
ami a Gürtelen kívül esik. 

Tőlünk lejjebb ugyanis már hamisíthatatlan parasztházak következtek 
szérűskerttel az udvarok mélyén, ahol nyáron gyakran • zúgott a csépl őgép, 
s aztán ott maradt utána az utcáról is láthatóan az égig ér ő  szalmakazal. 
Reggelenként a csordás tülkölésére ébredtünk, mire a nyitott kapukon 
lustán kiballagtak a sárgafoltos svájci tehenek, hogy aztán majd estefelé 
kocogjanak haza hatalmas, duzzadt t őgyüket lóbálva, s nagyot b őgve, ha 
a gazda elfelejtette volna kinyitni el őttük a kaput. 

És az utcánkat se Juhász Árpádról nevezték el, a fest őről. aki lehe-
letfinom őszi tájakat tudott festeni tenyérnyi vékony deszkára, vagyis a 
szivaros doboz sperlemez födelére, amit Gering Mici tett neki félre, hogy 
trafikjában több legyen a hely, ha megtelik diskuráló és kurizálgató urak-
kal, úgyhogy kezével minduntalan a homloka fölött szétszórt frufrujához 
kapott, nem is a zavarában már persze, mer ő  illendőségből csupán a si-
kamlós bókok után, amelyeket szintén megszokhatott az id ők folyamán 
ott a korzón, az aranysárga purzicsán illatában, s keble dús halmainak 
völgyéből a csipkés zsebkendőjét is elő  kellett halásznia, hogy kipirult arcát 
gyengéden végigpamacsolja, ha Predragovi ć  Kosta, a javíthatatlan öreg 
gavallér kicsit vaskosabb célzásokat engedett volna meg magának, esetleg 
egy-egy óvatlan pillanatban hátra is nyúlva a pult felcsapható deszkája 
alatt, amely az ajtót helyettesítette, s Deogáró István ideiglenes városi ik-
tató kétszer is odaszólt: „Sicc! Sicc!" Mire a kiszolgált mérnökkari őrnagy 
indignálódva kapta föl a fejét s azt mondta: „Nem szeretem, ha a bolha 
köhög!" 

Szegény Juhász Árpád látható se volt, pedig velünk szemben lett vol-
na a háza, a sarkon, a körút felőli részén egy borbéllyal meg egy bádogos mű-
helyével, velünk átellenben pedig a fehérre meszelt falból kikandikáló négy 
ablakkal, melyek közül az egyik mindig nyitva volt, mivel a fia zeneaka-
démiára készült s ki tudja, mi okból, szerette, ha az utcán is hallják, hogy 
ő  hegedül. De mintha mindig egy és ugyanazt játszott volna, csaknem az 
egész gyerekkoromat áthegedülve Vivaldi Négy évszakával, mint kés őbb 
ráismertem. Néha éjszaka fel is riadtam a faun sípjának hangjára, vagy 
a patak csobogására egy-egy hosszabb kantilénát követ ő  vidám tremoló-
ban, úgyhogy anyám fölém hajolt, hogy aggodalmasan megkérdezze: „Mi 
van veled, kisfiam?" Nem ok nélkül, s kés őbb annyi gondot visszavezetve 
ezekhez a felriadásokhoz. 

Juhász Árpádot nem is láttam soha, amíg a Juhász utcában laktunk. 
Csak azt hallottuk, mint az utca egyszer ű  lakói, hogy most a Lelbach-féle 
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kastélyban dolgozik, máskor Fál ćione Árpádnál Dubokán vagy Kerényen a 
Szemző-pusztán. Veljko Petrović  mesélt róla sok-sok év után, hogy zsinó-
ros magyar ruhában járt, mentében és csizmában, nyurga, hitvány alakja 
ellenére, s Veljko lehalkított, vékony cérnahangon utánozni is tudta, ahogy 
beszélt: „Camvlle Corot m űvészetének vagyok alázatos tisztel ője!" És köz-
ben a ház minden családtagján kívül lefestette koszt-kvártély ellenében 
a lipicai csődört is, igaz, hogy azt aztán a déli ver őfény párájának szinte 
látható remegésében, sejtelmesen bólogató jegenyékkel a háttérben, úgyhogy 
az már nem is ló volt, az a cs ődör, hanem megismételhetetlen remekmű ! 

Az utca végén volt valamikor állítólag egy számadó juhászgazda, a 
nyájak tucatnyi falkáival, pásztorai tavasszal kitereltek, s ősszel haza-
hajtottak az óriási karámba, illetve a Katalin-napi vásárra, amikor a 
bunyevácok azt mondták: „Sveta Kata, sneg .prid vrata!" Ebb ől a legen-
dából lett az utca Juhász utca, hogy abban az id őben, amelyről szó van, 
Branko Radičević  nevét viselje hivatalosan, míg a magyarok tudatában 
sakáig Juhász utca maradt. 

Magyarok? Istenem, oly kevesen voltunk abban az utcában magyarok! 
Patarcsics, Vujevics és így tovább. Az el őbbi levélhordó volt, az utóbbi 
kereskedősegéd a Menyasszonyról elnevezett r őfösüzletben a főutcán. Mócs, 
a díszítő  szobrász, aki meanderszalagokat varázsolt a házakra, stukkót 
akantuszlevéllel, rózsát és b őségszarut. „hdh kannicht die Kleinstad gewoh-
nen!" -- panaszolta a felesége, mert bécsi asszony volt szegény, s lenn 
laktak egészen az utca végén, az artézi kútnál, az ura meg elment reggel 
és este jött haza. Mellettünk, már a körút sarkán volt a Gusak, vagyis 
Sdheer Henrik háza, akinek festékes 'boltja volt a városháza alatt, cé-
gérében zöld mezőben egy hatalmas fehér gúnárral, úgyhogy polgári nevét 
nem is tudta senki. Nagy, erős ember volt, csípőficam folytán hintázó já-
rással, .s talán merő  öniróniából választotta cégéréül a gúnárt. 

Az említett módosulás rengeteg apróságban is megmutatkozott. Min-
denekelőtt persze abban, hogy a fejekről lekerült .a különben is halott 
I. Ferenc József sapkarózsája, bár a csukaszürke katonanadrág még so-
káig megmaradt a szegényemberek használatában. Els ősorban ter-
mészetesen .a zászlók színe változott és megjelenésük ideje a házakon, 
Gusaké pláné időn túl is ott maradt hosszan lógva a háztet ő  tornyáról, 
még egy kis megszólást is kiváltva a szomszédokból. 

A torony! Mert az ő  házának tűzfala is toronyban végz ődött, lévén a 
torony a kor dísze. Persze, nem minden torony volt kupolás, sárga- vagy 
vörösréz falán a zöld penész nemesrozsdájával, s csikorgó szélkakassal 
á hegyén, amely időnként különös kíséretet adott az alatta lengedez ő  zász-
lónak, nem! Egyszerű  polgári házakon, ha mindjárt csak téglából és mal-
terból összeütve, vagy pláne deszkából tákolva, s őt egy gerendát meghe-
gyezve, s udvaron álló szell ős filagóriákon is ott volt olykor a torony, a 
kor szerb divatjának ez a csúcsíves perverzitása. És persze párkány meg 
rizalit ugyancsak gazdagon kicirkalmazva, úgyhogy Mécs mester nem gy őz-
te a munkát, míg a paraszbarokk oromfal inkább már csak faluhelyen volt 
látható. 

— Nem tudsz itt valahol egy eladó házat? — fordult anyám váratlanul 
Náncsi nénémhez. — Akármilyen kicsit! 

Apámban meghűlt a vér. 
Az istenit a szádnak! — kiáltotta .el magát,. úgyhogy Grósztata is 

felriadt a dunyha alatt, s körülnézett, hogy mi van itt. — Jó, hogy össze-
gyűlt három krajcár, s te már házat vennél bel őle! 

— Már kérdezni se szabad? Érdekes! 
El is fordult sértődötten a székén vérpiros arccal, úgyhogy apám 

kénytelen volt meghunyászkodva, hangját mélyen leszállítva, még egy kis 
hízelgést hozzáadva engesztelésre fogni a dolgot: 

Ne is haragudj, édes Lenkém, ha ilyenkor kihozol a sodromból! 
Nem vagyok képes anyagra pénzt el őteremteni, te meg már házat vennél. 
Culié Žarko, a mozdonyvezet ő  három mázsa rugót tudna hozni Pécsr ől, 
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ha összekaparom neki holnapra a rávalót, hogy más anyagról ne is be-
széljek. 

Jó, maradunk házbérben. Lakók leszünk, amíg csak élünk! 
Azt nem mondtam! De hogy neked miért mániád a ház, nem 

tudom! 
Pedig tudnia kellett volna. „Lakónak" lenni vidéken nem volt gyönyö-

rűség. A házigazda mindenbe beleszólt, magas lóról, fölényesen éreztetve, 
hogy ő  az úr a házban, s elvárta, hogy a legnagyobb tisztelettel viszonyul-
janak hozzá. Közben a házbér se volt kevés, melyet minden elsején ponto-
san meg kellett fizetni, méghozzá személyesen, hogy amennyiben a háziúr-
nak valami kifogása van, azt kell ő  szigorral közölhesse. 

A „saját ház" volt hát az álom az olyan szegények életében, amilyen 
anyám családja volt. đ  már úgy született Szlavóniában, idegenben, a mal-
mos házának a végében, s amíg férjhez nem ment tizennyolc évesen, vé-
giglakta szüleivel azt az egész mozdonyfüttyös városrészt, mert ott volt 
a nagy malom. Mikor néhány évig nagyapám a g őzfürdő  gépésze volt, köz-
vetlenül a háború kitörése után s egészen a végéig, anyám már rég férjnél 
volt, s végigpróbált jó néhány házat lakói minőségében, csak apámék há-
zában eltöltve egy évet a fels őváros peremvidékén, a Kulcs utca hét szám 
alatt, ahol születtem, s akkor már komlóskertek következtek. De ott még 
rosszabb volt, mint amikor házbérben laktak. 

Csak ne legyél olyan kényes, te jöttment szlavón! — mondta neki a 
nagyanyám, sose bocsátva meg a fiának, hogy „egy szál ingben" hozta haza 
ezt a „kolduslányt". Mert nekik két hold földjük volt, túl a Kálvárián, s 
Herzog nagyapám még fuvaros is volt, hetenként háromszor vitte Enged 
nagykereskedő  áruját a baranyai bolttikba. 

Azt se bánom — mondta erre a „saját" házra —, ha csak akkora, 
hogy magamra tudjam csukni az ajtót! Hogy ne nézzen senki .a számba.. 
az isten verje meg! Hogy végre igazán otthon legyek! 

Lenka, Lenka, Magdalénka! — ugrott fel apám máris, hogy át-
ölelje s megcsókolja. — Majd lesz, ne félj! Legyen hát a Károly körút meg 
a Lajos utca ott, ahol van, mi itt maradunk! 

Csak Náncsi néném nézett valahova messzire az elt űnt kőfaragó után. 
Nemcsak a látogatás szinte a mindennapi munkát követ őn, a téma is 

pontosan megismétlődött a viszonyok módosulásával, menés és maradás 
izgalmas kérdésével, s a mozdulat, ahogy Grósztata kitette meztelen lábát 
a dunyha alól, szűkre szabott madzagos kék alsónadrágjában, amelyet 
igénytelensége folytán egyszer űen nem lehetett gatyának se nevezni, s 
Náncsi néném szigorúan rászólt: „Hova menne már, tata, csak hét óra 
múlott!", aztán tovább bámult a messzeségbe, az orosz hómez ők felé 
talán. 

Mi lenne, ha ott maradtunk volna a Gákovai utcában? — tette fel 
apám a kérdést, s anyám vissza se kérdezte: „Hogyhogy, mi lett volna?" 
mert oly világos volt az egetverő  különbség a Juhász utca meg a Gákovai 
utcai ház között a kilenc lakásával, s az éktelen zajongással, amit a ren-
geteg gyerek csapott, s amihez képest a Bajai úton menetel ő  katonák 
éneke: „Árok is van, gödör is van, Széplány is van, csúnya is van", álomba 
,ringató dajkadal volt csupán, amivel mintha csak a rémületet akarta volna 
elnémítani a bölcsnek, ugye, nem mondható hadvezetés az els ő , de sors-
döntő  veresége után a monarchiának, amikor hiába kiabáltak hülye hon-
leányok és vásott suszterinasok: „Éljenek a sabáci h ősök!", mert akkor 
már mintha a történelem fagyos lehelete könyörtelenül suhant volna át 
az egész városon, az egész vidéki tájon, minden ostoba g őgöt legalább egy 
pillanatra elnémítva. És hiába mondta Poveszló Julis a házat körülfutó 
nyitott gang kapu melletti részén, égszínkék pongyolában kihajolva a cse-
repes muskátlik között, míg annak a pongyolának hátsó, terjedelmesebb 
kék tavában hattyúk úsztak: „Nem jelent semmit!", ahogy nyilván dok-
tor Matzitztól hallotta, a szeret őjétől, aki hetenként háromszor látogatta 
meg este hétt ől kilencig a legszebb napsütésben is eserny ővel és kalocs-
niban, s amire aztán Gyorgyovánszki Ferdinánd, a részeges gyászhuszár 
is csak elkáromkodni tudta magát a maga egyszer ű  módján: „Buta tyúk! 
Az isten tegye bele hátulról!" 
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Ott aztán már igazán nem lehetne élni! — toldotta hozzá apám 
saját kérdésére válaszolva, pedig ő  már ott se volt, mert katona volt, 
amikor egyszerre három sürgöny tudatta ,)h ősi" halálhírét a ház három 
lakójának. Az els ő  Hirn Antal szabó volt, aki ziccen bedolgozott a Hol-
zer-féle úri szalónba, s a felesége segített neki fércelni a konyha mélyén, 
míg a négy gyerek lekváros kenyeret ebédelt nap mint nap, mert anyjuk 
nem ért rá főzni, s aki amikor a szabó katonai behívót kapott, megállt az 
udvar közepén, s azt mondta: 

Most elmegyek Apatinba és bel.cfoj tom a gyerekeket a Dunába! 
Persze, nem ment el, a gyerekek vígan játszottak velünk tovább, ta-

lán még örültek is, hogy a mamának most már nem kell fércet húznia, s 
evégből paradicsomlevest kaptak meg sült tököt ebédre. A halálhír után 
azonban napokig nem lehetett látni őket, ajtajuk zárva maradt, a függöny 
se rebbent rajta, mintha eszükbe se jutott volna kikukucskálni akár csak 
egy pillanatra is, úgyhogy az említett gyászhuszár, aki csak azért nem 
lett katona, mert jobb kezének mutató- és középs ő  ujja hiányzott, már 
rájuk akarta törni az ajtót, hogy hátha már nem is élnek, de aztán mégis-
csak megjelent az asszony, s pár nap múlva mind a négy gyerekkel elt űnt 
valahova falura, hogy soha többé ne halljunk hírt róluk. 

Ivo Kurjak, a tűzoltó halála nagyobb riadalmat keltett, pedig egy 
szem gyereke se volt, csak felesége, aki jobbról és balról két csigát ta-
pasztott koromfekete hajából a homlokára s úgy ment el délután a kelle-
ténél még kicsit hangosabban is dudorászva, s kézitáskáját lóbálva a vá-
rosháza elé, hogy megvárja, amíg az ura kacskaringós bajuszával, csákó-
val a fején, nikkelezett baltával az oldalán le nem jön a toronyból, ahol 
hajnaltól silbakolt körbe-körbe az esetleg fellobbanó tüzet kémlelve. 

Jaj, istenem, megőrülök! --- jajgatott az udvar közepén most öz-
vegyen maradt felesége s a haját tépte. — Verje meg az isten, aki a háborút 
kitalálta! Folyjon ki a két szeme, jaj, jaj, jaj! 

A részvét nem egyformán nyilvánul meg az emberi szívekben. Míg a 
szabó halálhírére mind kics ődültek a lakók az udvarra, s úgy tárgyalták 
sajnálkozva egymás között a megrendít ő  eseményt, most becsukták az aj-
tókat, hogy ne is hallják a tűzoltóné fájdalmas sikoltozásait. 

A tizennyolc éves szőke henteslegény, Kökény Feri meg, aki fütyü-
részve ment el reggel és fütyürészve jött este haza, mintha el sem esett 
volna, úgyhogy talán csak a kezüket csapták össze a lakók és azt mondták: 
nahát, már ez is! Falusi fiú volt, nagymamájával élt a szobakonyhás lakás-
ban a félkör másik részén, velünk átellenben s olyan csendben, hogy ép-
pen csak látni lehetett messzir ől néha megjönni vagy elmenni, mint valami 
idegent, s a nagymamáját csipkekend ővel a fején, imakönyvvel a kezében 
aprókat tipegve a téglás udvaron, mint azok a bánatos özvegyek, kik 
annyi fájdalmat és annyi gyászt éltek meg hosszú életükben, hogy már 
sírni se tudnak. 

Boldogok lehettünk, hogy ez is elmúlt. A Gákovai utca meg a háború, 
hogy én is nagyosan ítéljem meg a helyzetet. Mert tér és id ő  viszonyának 
ez volt legizgalmasabb közege: „helyzet", amely naponként, olykor órán-
ként módosult, hírviv ők és rémületkeltők dodonai jóslataival, mint egy óri-
ási kaleidoszkóp képei, legtöbbször a valóság minden alapját nélkülözve, 
úgyhogy mégiscsak ezek az esti látogatások hatottak megnyugtatóan azzal, 
hogy nem történt semmi, azonkívül, hogy Grósztata bebújt a masiniszták 
talpig kék nemzetközi egyenruhájába éjszakai m űszakjához, s Kosta Grk 
is elvonult a Wiener Nachrichten sárga lapjaival meg azzal a keser űséggel, 
amelyet az agrárreformról szóló hírek váltottak ki bel őle. Papházy Da-
rinka végre eloltotta óriási csillárját, s néma csönd vette körül az agyondí-
szített, rossz hírű  Kronićápalotát, amely olyan volt mint egy alvilági el-
varázsolt kastély, amelybe a rossz id őkben bekísérték az embereket, hogy 
aztán legtöbbjüket többé ne lássa soha senki. A diákok részben elt űntek, 
részben párra találva bújtak össze a padokon, csak Juhász Károly hegedült 
a nyitott ablak mögött a végkimerülésig, miközben mögöttünk a körut há-
zai teljesen elvesztették kiterjedésüket, mint amikor egy harmonikát csuk-
nak össze hatalmas kezek. 

(Folytatjuk) 
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HOLTI MÁRIA 

KVINT 

1. 

Réti Pál, vívómester. — A férfi megkapaszkodik az enyhén lenge-
dező  vonatfüggönyben, és feláll. 

Ah! — Az asszony, jó negyvenes, a szája elé kapja a kezét. — Ah! 
Mi csodálkoznivaló van azon, asszonyom, amit mondtam? 
Á, tulajdonképpen arra gondoltam, hogy valamikor én is vívtam. 

-- Nahát, hogy mik ki nem derülnek — a vívómester visszaül a hely-
jegyén szereplő  109-es ülésre. — Sokáig? 

Tudja, éppen a kvintet tanultúk, amikor az anyám kiíratott. 

Az asszony az ,elfutó galagonyás tájat nézi. 
Új felszálló van? — az ajtóban megjelenik a kalauz. 

Réti Pál visszabújik a Doktor Faustusba. Amint a kalauz eltűnik, a 
térdére ereszti a könyvet, és igyeksziktúlkiabálni a zakatolást. A vonat egy 
betonhíd felett ível át. Egészen közel hajál az asszonyhoz: 

— Tudja, úgy vagyok ezzel a Thomas Mann-nal, hogy elolvasok egy 
oldalt, aztán egy órát nézem a .plafont. 

A fúgák miatt, ugye? — Az asszony figyelme tulajdonképpen még 
mindig a galagonyásban járkál, amikor váratlanul rácsap a férfi kezére: — 
Ne haragudjon. Egy légy volt. 

Egy légy — ismétli szinte kábultan Réti Pál. Egyébként már a 
kupé plafonját nézi. 

2. 

Az öreg Horváthné elolvasta az újságban a legújabb piaci árakról 
szóló jelentést., Elfogta a felháborodás. Na nézd meg —dohogta —, a csir-
kefogók, már a tojás ára is a duplájára megy. — Görnyedten állt az ajtaja 
előtt levő  asztallapnyi kiterjedésű  kis virágoskert előtt, és megértette, hogy 
egyetlen éteke, a tea melletti napi két lágy tojás került veszélybe. 

Szerezni kell két tyúkot. — Ezt egy szempillantás alatt határozta el, 
sőt azt is, hogy a piaci jelentéseket soha többé nem fogja elolvasnia De ha 
már egyszer elolvasta, legyen: mindenáron meg kell szereznie azt a két 
tyúkot. 

A szárnyasokat megvette a piacon. Olyan körültekint őn végezte a vá-
sárlást magát, hogy az elnyúló 'kérdezget ősdi és alkudozás után a kofa ki-
kapta a kezéből az állatókat: 

Pont úgy viselkedik, öreganyám, mintha birtokot vagy hátaslovat 
venne. Veszi vagy nem veszi? 

A kihívó öreganyám megszólításra Horváthné egy kissé összerezzent, 
aztán gyorsan túltette magát az eseten. Fizetett. Hazatérve a tyúkokat kü-
lön-külön kosárba tette, hogy legalább tisztességesen megfordulhassanak 
a tengelyük körül. Eszébe jutott még, hogy az •a kis virágosafiives térség 
ott az ajtaja előtt, ha bekeríti, milyen alkalmas hely lehetne a baromfiak 
számára. De alig ötlött fel benne a gondolat, máris elhessegette. A virá-
gokat nem adja; a dáliák ugyanannyi, mint a mindennapi teája párája. 

Este, lefekvés ,előtt, a konyhában kiengedte kosarukból az állatokat. 
Hajnalban kétségbeesett kárálásra ébredt; elh űlve látta, hogy a tyúkok az 
éjszaka folyamán kiborították a teásdobozt, és felcsipegették az összes 
teafüvet. 
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3. 
Füzi Jolán okileveles tanítónő  kicsomagolta a holmiját B. pusztán, 

ahová előre meghatározatlan időre helyettesítésre irányították. Éppen el-
'készült a művelettel, amikor a vigyorgó postásfiú a falhoz támasztott bi-
ciklije kontrájáról ágaskodva behajolt az ablakon, és széles mozdulattal 
elhúzta a függönyt: 

Füzi Jolán itt van? 
Füzi Jolán éppen szoknyája beakadt cipzárával vacakolt. Olyan vá-

ratlanul érte a megszólítás, hogy a zár nyelvét egyetlen rántással sikerült 
helymigazítania. 

Tessék. 
Itt, aláírni. Levél. Ajánlott. 

A levél a megyétől jött, a közoktatástól. Légyege: kéretik a magyar 
nyelv és irodalom oktatójának a továbbiakban fis odahatni, hogy az elvi-
eszmei kidomborítandók és így tovább. Füzi Jolán mindössze csak három 
éve tanít, de már elég tapasztalata volt ahhoz, hogy megértse, mir ől 
van szó. 

Az első  napok szinte ismerkedéssel teltek. Igyekezett a tanyán olyan 
tanító benyomását tenni, akinek a személyében a kis mezítlába'sók végre 
a megfelelő  tanerőt kapták, azét, aki ízig-vérig oda tartozik, övig annak 
a földnek •a kötésében, aki együtt lélegzik ezzel a derék kis közösséggel; aki 
nemcsak megérti bajaikat-nyavalyáikat, de ha arra alkalom adódik, min-
den erejét latba is fogj a vetni értük. A kis mezítlábasokért. 

Így készült Füzi 
fogja 

	arra a bizonyos dolgozatírásra. Babonás nem 
volt, de nem vette éppen jó néven, hogy azon a reggelen a szállását 
az iskolát jelentő  viskóval összeköt ő  libaösvényen egy majdnem teljesen 
fekete macska szaladt át el őtte. Csak villanásnyira látta az enyhén rühes 
állatot, mert ugyanabban a pillanatban már el is kapta a fejét, ellenté-
tes irányba erőltetve pillahatását, oda, ahol az egykori cselédlakások áll-
tak egyetlen, nadrágszíjhosszú épületbe tömörülve, egyetlen szál kémény-
nyel. A zsúp látványa valahogy megnyugtatta, biztonsággal töltötte el. 

A zsibongó teremben araszos bet űkkel felírta a táblára az 1955. áp-
rilisi dátumot. Szinte találomra kiválasztotta a megfelel ő  osztályt, és le-
diktálta a címet: Mi lenne, ha nekem egy nagy kertem lenne. Kiadta a 
munkát a többieknek is, és a sustorgást nem tekintve, a viszonylagos 
csendben, az ablakhoz sétált. Az itató mellett teljes virágpompájában egy 
sárgabarackfa; ha a fagyosszentek le nem szedik, vagy a kés ői böjti szelek 
meg nem igazítják, belefulladnak a 'barackba. Mogyoróbákrot fedezett fel 
a barack közelében, mögötte fagyalszer ű  ágnyaláb. Az ágnyaláb azonosí-
tásában árnyéka zavarta meg. Gondolatban ismét végigolvasta, többször 
is egymás után, majd párszor elismételte magában az igazgató tanácsát: 
bánjon megkülönböztetett figyelemmel Kovács Gyurikával, aki itt a leg-
értelemesebbek egyike. 

— Kovács Gyurka. 
A fiú készségesen felugrott. Füzi Jolán várakozással nézte a vézna 

gyereket, az ügyetlenül foltozott ujjast, a gyakorlatlan kéz vágta hajat, a 
két ragyogó szemet. A gyerek olvasni kezdett; a szabályos bevezetés után 
Füzi Jolán egyszerre eltávolodott, olyan messzire került, valami meghatá-
rozatlan helyre, ahol akkor szokott lenni, amikor sokáig néz egy távoli, 
örvmagáiban talán nem is létez ő  pontot. A piac szó megütötte 'a fülét. 

Légy szíves, fiam, elölről. 
Kovács Gyurka remeg ő  hangon eleve rosszat sejtve 'visszatért a sza-

batos körülírással hígított bevezetésre. Ha nekem egy jó fekvés ű  kertem 
lenne, zsíros, de egyben üledékes földdel, rengeteg zöldséget termelnék. 
A zöldséget elvinném a városi piacra, és amilyen jó pénzért csak tudnám, . 
eladnám. Ezzel is segítenék szegény szüleimen, akik... 

A körlevél betűi lángbetűk, körülnyaldossák Füzi Jolánt. Érzi, ahogy 
a betűk tűznyelve a szoknyájába kap, aztán terjed, egyre fenyeget őbben. 
Nem a harácsolás alantos ösztöne él ezekben a gyere'kdkben? A hátsó, 
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agyaggal is megtapasztott falon akadt meg a kérdés, amíg a dolgozatté-
mát másnapra ismét feladta. Arra, hogy Kovács Gyurka a zsíros és üle-
dékes földű  kertjében csodálatos zöldségeket termelne, és hajnallók haj-
nalán elvonszolná a hátán a piacra, és jó olcsón, esetleg ingyen eladná 
— gondolni sem mert. Legfeljebb arra gondolt, hogy még rengeteg dolga 
lesz ezekkel a gyerekekkel, amíg tiszta vizet tölt a fejekbe. 

4. 

Ide figyelj — hangja Gdúrban emelkedett, mint mindig, ami-
kor indulatos lett. Ez az elrugaszkodott hang még nem volt azonos a 
kiabálással, ellenkez őleg: Juditnak úgy tűnt, hogy az örökös — néha 
sejtelmesnek is tűnő  — suttogás után végre most hallja el őször olyan-
nak a lánya hangját, amilyennek azt mindig is szerette volna: füldu-
gókkal együtt akár a szomszéd szobából is jól hallhatónak. — Ide fi-
gyelj. Egy káró ász volt. Káró ász a b őrönd le:gfenekén Marko Stra-
ček prágai mérnök és Julija Mari ć  zágrábi üzletkötő  névjegye, pár 
gyűrött képes magazin, használt repül őjegy társaságában. Egy notesz-
lap, amolyan sebtében kitépett regiszteres fecni, rajta a következ ők: 
képeslap Klárinak, telef. F.-ba, regg. szab. lemond. Egy Livre de Poche-
könyv Albertine Sarrazine-t ől: La cavale. És a káró ász. 

- Márta kétségbeesetten rakosgatja-hajtogatja a madárlátta fehérne-
műt, hátha előkerül az a csomag kártya, amelyhez az elbitangolt lap 
tartozik; elismerő  pillantással simogatja a vasaló nyomát még itthon-
ról őrző  zoknik, trikók élét, az agyonmosott, javítgatott fehérnem ű  fi-
nom kézimunkára emlékeztet ő  öltéseit. A hajtogatás m űveletének las-
súságát, az egyre sápadó-halványuló, fogyásában már alig testszer ű  re-
mény fokozza csak: megtaláni, amit 'keres. De nem talál semmit. Ar-
ra még este is jól emlékezett, hogy Judit mama búcsúzáskor várat-
lanul hátba veregette, és kicsit szomorkásan elnevette magát: 

Javíthatatlan bolond vagy, öregem. Na és ha káró ász? Mind-
nyájan tudjuk, hogy András verhetetlen játékos. Hogy mák nem jut-
nak az eszedbe! Pont neki számítana valamit egy káró ász. 

Amint az anyja elment, Márta újból és újból átrakta-rendezte a 
bőrönd tartalmát. Az órára nézett: András érkezéséig még legalább 
egy ára, hacsak a férfit az útifáradtság el őbb haza nem kergeti. Még 
nem pihente ki magát a hosszú út után. Magára kapta vékony ballon-
kabátját. Az utcán átjárta a nyirkos-ködös őszi este hidege, de nem 
fázott. Valósággal szaladt a közeli, rosszul kivilágított híd felé. A kér-
dés, hogy miért éppen a híd irányában szalad, és hogy miért jött le 
az utcára olyankor, amikor erre külön oka nem volt, eszébe se ju-
tott. Bámész, időt múlató sétálók, :kutyasétáltatás ürügyén egymással 
ismerkedni akaró öregek fordultak meg érdekl ődéssel a rohanó nő  
után. Egy éppen arra kószáló jár őr tett is Márta nyomában néhány 
lépést; csak néhányat mindössze, azután, mint aki önmagával vitatko-
zik, legyintett, és egyhangúan folytatta megkezdett útját. 

Márta elfulladva fellépett a hídra, és a korlátnak d őlve a méltó-
sággal hömpölygő  sötét víztömegre meredt. A siet ősen elfolyó örvé-
nyek egy kicsit gondolatai örvénylésére emlékeztették. Megbámulta a 
gyengén kivilágított, lustán közelgő  uszályt, és pillantása mindvégig, 
egészen az alámerülésig 'követte a mélybe a lengve-lebegve szállongó 
káró ászt. 

5. 

Megéhezett? 
A virágos pizsamájára még pulóvert is húzott középkorú asszony 

a konyhaasztal mellett áll magasított sarkú félcip őben; kezében egy 
nagy konyhakés, és egy arasznyi vastag párizsid-arabot farigcsál. A hús-
forgácsokra időnként ráken egy adag ecetes tormát. Eszik. Éjfél múlt 
öt perccel. 
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Megéhezett? 
Mint egy kutya. — A kortalanul id ős férfira néz. Nyel. 
Tudja, tulajdonképpen csak azt akartam kérdezni, hogy nem 

zavarja-e túlságosan a tévém. Gondolom, áthallik magához. 
Francot. Hallgassa csak. 
Maga úgyis füldugóval alszik — mondja a férfi. 
Én? — Az ecetes torma következik. — Én aztán nem. Talán 

maga. Maga mondta. — Párizsi. — Én csak azt mondtam, hogy ne-
kem is van. Odahaza. 

Az lehet — mondta a férfi bizonytalanul. — Pedig mintha em-
lítette volna, hogy azzal alszik. 

Én, említettem? Nahát annyira azért nem. 

Az asszony a párizsi csomagolópapírba törli a kést, és az asztalra 
teszi. Kikapcsolja a konyhai villanyt. Visszafordul a sötét folyosón, az 
asztalhoz klaffog a mezítlábasan túl b ő  cipőben. Kitapogatja a linóleu-
mon a konyhakést, és besüllyesti az óvatosan kihúzott fiókba. Az ev ő-
eszköz csörömpöl. Sötét van, éjfél múlt tíz perccel. 

6. 

Sirályosiné elsőnek érkezett a potentátor el őszobájába. Annyit sej-
tett, hogy be akar jutni G: hez, jobb, ha nem kérdez ősködik, ha-
nem vár. Vár, egyszerűen vár, azután majd csak kialakul a helyzet. Ha 
beszól, esetleg elküldik. 

Valamivel hét után érkezett — a tisztvisel ők nagy része még csak 
akkor kezdett szállingózni. Háromnegyed nyolcra Sirályosiné már har-
madmagával várt. A másik egy id ős, bottal járó átszellemült arcú asz-
szony, olyan kezekkel, mintha éjjel-nappal sósavban áztatná. Aztán egy 
fiatal fiú érkezett: stencilezett tömbb ől magol valamit. 

Fél kilenc tájban már hatan vannak. Három diplomatatáskás fér-
fi érkezik. Sirályosiné átszól a sósavasnak: 

Mit gondol, érkezési vagy fontossági sorrendben engednek be? 
Érkezési, drágám. 
Maga már járt itt? 
Hajaj, most vagyok ötödször ennél a drága jó embernél. Vagyis 

hogy most várok rá ötödször. Valaha ő  várt énrám, de az más káposz-
ta. Tudja,' ez a drága jó ember annyira elfoglalt, de annyira, hogy né-
ha még az éjszakát is itt tölti. És még fogadni se bír mindenkit, kép-
zelje. A múltkor is, akkor próbálkoztam talán negyedszer, ugye, va-
lami kis állásügyben, persze akkor sem sikerült hozzá bejutnom. Egy-
szer látom ám, képzelje, hogy személyesen száguld kifelé, egyenesen 
a vécé irányába. Nem tudott nem észrevenni. Maga itt, Magdikám? — 
kérdezi. Mondom, hogy itt. Hogy negyedszerre. — Tudja mit, Magdi-
kám — mondta —, aludja ki jól magát, hízzon meg egy kicsit, és 
'jöjjön el a jövő  héten. A jövő  hét végén. — És most látja, itt va-
gyok. Itt. — A két sósav marta tenyér egymásra csúszik a gondosan 
lesimított fekete szoknyán. 

Nyílik a párnázott ajtó; libasorban bevonul a három diplomatatás-
kás. A fiú mormol, lapozza a stencilt. Sirályosiné alig hisz a fülének. 
Mintha a fiú azt motyorászta volna, hogy ekkora maffiózó még egy 
nincs a városban. Magában úgy dönt, hogy ez a mondat a bemagolan-
dó szöveg szerves részét képezi. 

7. 

Gyulladoznak a rőzse-dalok, közben az ötödik vagy hatodik énjé-
vel társalog-vitázik, amikor odaáll elé a zebravárakozón egy húszéves-
nek álcázott asszony: 
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Képzelje, ő  jött nekem, az a nő, és még ő  csetteg. 
Nekem szólt, asszonyom? — Irén felkapja a fejét. 
Már ne is haragudjon, de ezt nem söpörhetem a szőnyeg alá. 

— A villanyrendőr még mindig páros, a nő  folytatja: — Hogy mik 
vannak! 

Előfordul — suttogja Irén, és ösztönösen magához szorítja a 
kézitáskáját. 

Jön, mint egy vezérhangya, egyenesen nekem. Ezt adja össze. 
És még ő  csetteg. Amikor én tulajdonképpen rokkant vagyok. Mintha 
nem volna nekem magamnak is elég bajom. Képzelje, a saját anyám 
kitúrt az örökségemb ől. Tegnap temettem el az egyetlen rokonomat. A 
férjemtől huszonnyolc éve külön élek, hát nem visszajött nekem a ta-
vasszal meghalni? Tudhatta a csirkefogó, hogy meg fog halni, különben 
biztos nem jött volna. Hozzám, aki még az életben halottat nem lát-
tam. Képzelje, fekszik, megfogatja velem a kezét, közben haldoklik. És 
meséli, hogy ő  már a megelőző  héten öngyilkos akart lenni, zsilettel 
felvágta a bal csuklóján az eret. Hogy el őző  nap meg, ott nálam, az-
zal a dísztőrrel akarta mellbe szúrni magát, ami ott lóg nálam a kre-
denc fölött már a világ teremtése óta. Tudja, ez amolyan els ő  világ-
háborús bajonétféle, egy kicsit már rozsdásodik . is. De az éle azért 
megvan, jó köszörűsmunka volt. Tudja, amikor azt a kockás padlósz ő-
nyeget vettem, ezzel szabtam ki, ment, mint kés a vajban. Hogy ő  az-
zal akarta mellbe szúrni magát, csak attól félt, mondta, hogy a szú-
rásra elordítaná magát, akkorát ordítana, hogy engem is fölébresztene 
vele. Tudja, éppen hajnal lehetett. 

Irén az ide-oda váltó fényeket nézi és érzi, hogy lecövekel ődött, 
a lábai ólmosak. 

És képzelje, ott szorítja a kezem, közben meg szépén meghal. 
Nem, még nem halt meg; kérdezem közben, hogy mi van a feleségével. 
Azzal a ... szóval a feleségével. Hogy nekem mi közöm hozzá, mondja, 
különben Is én vagyok a hibás, hogy ez így történt. Mert hogy azt én 
is tudhatom, hogy éppen könyvhét volt, amikor összefutottak. Kérde-
zem én, hogy hogy érti, amit mondott. Kérem szépen, éppen válaszolni 
akar,. amikor szépen meghal. Úgy kellett, képzelje, kifejteni a kezem a 
kezéből. És most az a nő, gondolja el. Jön, mint a se lát, se hall ve-
zérhangya, egyenesen nekem, és még ő  csetteg. Hát kinek néz ez engem? 

Mi volt a férje? 
Hogyhogy mi volt? 
Mármint a foglalkozása. 
Hja? Hát író. Állami temetése volt. 

8. 

Éppen albérlet után járkáltam. A hirdetésre befutott egy rakás 
cím. Koszóék szobája volt soron a megtekintend ők listáján; telefonon 
megállapodtunk, hogy a délután folyamán kiugrom hozzájuk. 

Amolyan félig lakott lakás, mert Koszóné tulajdonképpen a kert-
városban tartózkodik többnyire. Hogy csak telefonálgatni és ügyintézni 
tér be nagy néha. Koszóné férje a lakás egyetlen szobáját lakja, így 
hát nem ártana mihez tartás végett vele is megismerkednem — mondta 
az asszony. — Nem problémás alak — mondta Koszóné —, csak tu-
dod, egyetlen faksznija van: a csend. A zajra allergiás, de annyira, hogy 
a legkisebb zenebonára az arcán afféle csalánfoltok jelennek meg, és 
olyankor nem felel a tetteiért. — Talán még le is ütne? — kérdezem 
jámborul. — A, dehogy, majd meglátod, hogy ez tulajdonképpen egy 
nagy gyerek — biztat Koszóné. — Ugorj be délután, drágám, de el őző-
leg szólj oda hozzá is, hogy legyen otthon. Lehet, hogy lakáson belül 
soha nem is fogtok találkozni, de azért tudjatok egymástól. 

Soha nem tartoztam a zajongók-zajkedvel ők közé, de azért ez a 
rengeteg figyelmeztetés egy kissé meghökkentett. Érkezésemre Kaszó- 
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né már a félig megnyitott ajtóban várt. Rögtön megsejtettem, hogy a 
csengetés elkerülése végett ez az óvatosság, még nem lévén kulcsom. 

— Már vártalak — mondta —, sőt Koszónaik is sikerült szólnom 
az előbb, éppen a fürdőszobába ment. Egyébként, jó ha el őre meg-
mondom, ilyen zsugori embert, mint ez a Koszó, a föld még nem hor-
dott a hátán. — Kicsit kifújta magát, aztán folytatta: — Tedd ma-
gad kényelembe, drágám, mintha máris itt laknál, addig én varázsolok 
egy teát. 

Koszóné el, amikor betoppant Koszó. Biccentett, lehuppant a hin-
taszékbe, ültében bemutatkozott. Rúgott néhányat, amíg beindította ma-
gát, és a múlt század első  évtizedeiből való parketta ;uszonyú recsegés-
sel kísérni kezdte a lengést. — Oppardon — szaladt ki a számon ön-
tudatlanul, mintha máris én lettem volna a zajforrás okozója. — Oppar-
don. — Nem érdekes — mondta Koszó —, soha nem eszik a levest 
olyan forrón, ahogy főzik. — A váratlanul bedobott közmondás meg-
lepett; sőt, a társalgás indításához nem is találtam túl rossznak. — 
Most teát főz, ugye? — Koszó a konyha felé intett. — I.gen, azt hi-
szem. Azt mondta. — Meglátja, egy órát pepecsel majd vele, és addig 
csórigálja, hogy ember azt nem issza meg. Meglátja, kettejüknek, mert 
én úgysem iszom teát, öt kiskanalat hoz majd be. Majd meglátja. —
Hallgattam. — Ha azt mondja, hogy a telefon a magáé, abba az is-
tennek se menjen bele. Tudja, mit csinál? Kérem, hetente többször is 
beugrik, csak egy szempillantásnyi telefonra. Körülbelül háromkor kez-
di délután, fél hatkor, kérem, még a füléhez ragadva a kagyló. Útána 
édesdeden közli, most jól figyeljen, hogy csak két számot hívott. És 
most fogózzon meg, erről vezet valami papírt, és tesz rá két strigulát. 
Különben meg majd tapasztalni fogja. 

Bejött Koszóné, két csésze teával, öt kiskanállal. — Cukrod van, 
drágám? — kérdezte Koszótól, aki megújult er ővel hajtotta a hinta-
széket. — Megnézem — suttogta Koszó, és elt űnt az ajtóra akasztott 
függöny mögött. — Meglátod, most majd egy órát gondolkozik azzal a 
cukorral — mondja Koszóné, és merőn rám néz. — Na, megismerked-
tetek? — Hát csak úgy, általában és sz őrmentén. — Sumákol, ugye? — 
Mit tudom én. — Váratlanul előkerült Koszó egy mustárospohár cu-
korral, és a vállamra tette a kezét. — Tudja — mondta bizalmasan 
—, én zajfóbiás vagyok. Elég egy durva csengetés az ajtón, és kiesek 
az ágyból. A legkisebb zaj is iszonyú kavarodást kelt bennem. Általá-
ban aludni is csak füldugóval alszom. Ha valaki a lakásban, teszem 
azt, kinyit például egy ajtót, és ha az ablak is nyitva van története-
sen, könnyen megeshet, ugye, hogy az illet ő  elveszti a kilincs' feletti 
uralmát, és az ajtó bevágódk. Szóval érti, ugye? — Értem — sóhaj-
tottam óvatosan, és kiválasztottam magamnak a különböz ő  készletek-
ből való kiskanalak közül egyet, és kavargatni kezdtem a majdnem 
fekete teát. Most, hogy így együtt voltunk mind a hárman, most de-
rengett fel bennem egy szörnyű  gyanú. — Koszó úr — kezdtem —, tud-
ja, nekem majd ébresztőórára kell kelnem. Mi történne akkor, ha ez 
magához is áthallatszana? — Maga itt ébreszt őórákat akar járatni? — 
Koszó fél testtel kihajolt a hintaszékből. — Akkor, kérem, tárgytalan. 
— Tudja — menteget őztem meggondolatlanul —, elvégre dolgoznom kell. 
Megkeresni a pénzt, amibe a szobájuk kerül. Legalább azt. 

A csend ura meredten nézett rám, közben fokozta a hintaszék se-
bességét. Recsegett a parkett. — Oppardon — mondtam, és a hinta-
székre mutattam. Kelepcében éreztem magam: mintha trombitáláson 
kapott volna rajta Koszó. Ott, valahol a küszöbe el őtt. 

9. 

Izsó Miklósnak hívták. A vezetéknevét nem szerette túlságosan; 
többször is eszébe jutott, hogy kérvényezni fogja a megváltoztatását. 
Tudta ugyan, hogy ezt a kérvényezést soha nem fogja véghezvinni, de 
mégis jólesett dédelgetnie a szándékot, mint annyi más, talán soha 
meg nem valósuló, tologatható tervét. Nem egyszer úgy gondolta, hogy 
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már maga a szándék félig azonos a kivitelezéssel. És most, hogy ép-
pen betöltötte negyvenedik évét, észrevette, hogy a rugalmas szándékok 
jegyzéke egyre hosszabbodik. 

Az egyetlen tétel, amely arról a bizonyos jegyzékr ől lekerült, az 
volt, hogy néhány éve megnősült. Nem okozott számára túl sok fej-
törést a házasság; viszonylag pár nap leforgása alatt elhatározta, hogy 
feleségül veszi azt a már nem éppen fiatal lányt, aki olyan gyakran 
benéz poros boltjába. A boltba, ahol azoknak a régiségeknek csúfolt 
ócskaságokat árulta. Ha jól meggondolja, a polcain díszelg ő  legöregebb 
tárgy egy szecessziós, hatszöglet ű  üveg lámpabura, foglalat nélkül. Né-
ha találomra érdeklődik valaki a bura ára iránt, megforgatja az opál-
üveget, és felhúzott szemöldökkel elismétli néhányszor a megjegyzést: 
kár, hogy nincs meg a foglalata. Izsó pontosan tudja, hogy a meg-
jegyzés csak afféle visszakozó kibúvó; • ha megvolna az a foglalat, va-
lami mást hiányolnának. Esetleg a kapcsolóját. Annyira nem volt ke-
reskedő , hogy a poros lomot mindenáron, akár a hasbeszélés árán is 
rásózta volna a vevőire — ahogy azt mondani :szokás —, ellenkez őleg: 
ő  maga hívta fel mindig a figyelmet bizonyos tárgyak hiányosságaira, 
tökéletlenségeire, ha azokat maguk a vev ők nem vették volna észre. 
Ezzel teremti meg a bizalomnak azt a szívet is melenget ő  légkörét, 
amely elengedhetetlen az efféle adásvételeknél. De végtére is, kik vásá-
rolnak nála? Afféle magukra éppen adni kezd ő  kishivatalnokok, falu-
ról szalajtott, kihívón öltöz ő  bizonytalan ,egzisztenciáik, újmagányosok. 

Annak idején Izsó végighallgatott néhány m űvészettörténeti kur-
zust, sebtében elolvasott ezt-azt, és ezért jó érzékkel, biztosan tudta: 
hozzá igazi műtárgyak elvétve kerülhetnek csak, olyan értékek, melyek-
nek birtoklása sok fejtörést vagy nagy gondot okozhatna. Néha gyere-
kek nyomták le a kilincsét, és amolyan löveg-köpenyekb ől kalapált vá-
zákkal jöttek, mondaná meg már, mire való, amit hoztak; furcsa kül-
sejű  alakok, például egy Tihany feliratú kis emlékplakettel, melyen az 
N két szára közt fordítva állt az átló. Egyszer egy olyan faragott kép 
akadt a kezébe, amelyen a Szabadság, Szerelem S-ei visszafelé néztek, 
lent, fönt pontokkal megfejelve, mint két kíváncsian felágaskodó sikló. 
Azt soha nem állította Izsó, hogy semmit nem ad el, hiszen valame-
lyes forgalma azért mindig akadt, összegében pontosan annyi, amennyi-
ből úgy-ahogy megélt. 

Arra a lányra, a feleségére, akkor figyelt fel, amikor az már 
többedjére is benyitott viszonylag rövid id őtávon belül, és a vásárlással 
a vevők részéről egyébként elkerülhetetlenül velejáró minden szorongás 
nyoma nélkül többször is végigsiklatta tekintetét a rögtönzött állvá-
nyokon felhalmozott ócskaságokon, a molyrágta, de gondosan összehaj-
togatott gyapjúszőttesek színes gerincén, a csorba fürd őhelyi bögréken, 
a két háború közti mezei bicikliversenyek nikkelevesztett kupáin. A 
lány szeme egy szürkére szalonnásodott vívóplasztronon állt meg Ro-
din La Cathédrale-jának majdnem részarányos gipszmásolata mellett. 

Érdekli talán? — kérdezte Izsó a lányt. 
Nem is tudom. — A hang egykedvű  volt. 

Izsó felütötte a fejét. Ez a lány nem szabadkozott, nem próbált 
meg kibújni a vásárlás elől, visszakozni a kérdés elől amolyan csak 
úgy megnéztemmel. Úgy viselkedett, mintha a világ legtermészetesebb 
dolga lett volna, hogy egy agyonhasznált, talán soha nem tisztított ví-
vóplasztron felkelti a figyelmét, azt esetleg meg is vásárolja. 

— Levegyem? 
Vegye. Rostélya is van? 

Izsó ugyanazzal a fens őbbséggel, ahogy kiskölyök korában oldotta 
meg a számtanpéldákat, melyek megoldását éppen nem nézték ki be-
lőle, valahonnan az aranyos-sugaras istenszemek mögül el őhúzott egy 
részben már rozsdás sisakrostélyt. 

Tessék. 
Csomagolja be ezt is — mondta a lány. 
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Mintha most érzett volna Izsó el őször rebbenésnyi zavart a lány 
hangjában. A megkésett szorongást egyel őre nem tudta mire magyaráz-
ni, ezért magában úgy tett, mintha észre sem vette volna. Selyempapír-
ba göngyölte a holmit, és szakszerűen leragasztotta a papír elálló szé-
leit és füleit. A lány fizetett; két hónapra rá feleségül vette a lányt. 

Izsó felesége, Margó — jószerével az esküv ővel egyidőben tudta 
meg a nevét — szorgalmasan bejárt a kis boltba, és amenyire t őle telt 
és a lehetőségek megengedték, azt rendbe is hozta. Leporolta az oda-
kerültük óta szinte nem vagy alig érintett tárgyakat, kirázta a gyap-
júszőttesek molyfelhőit. Vasárnap, amikor Izsó sakkozni és malmozni 
ment régi ismerősei körébe, Margó sétálni indult. Mi mást is tehetne 
— gondolta —, hiszen a boltot vasárnap zárva kell tartani. — Sétái 
során eljutott ahhoz a parkhoz, ahol a körhintások-céllövöldések ütöt-
ték fel a sátraikat. Egy hatalmas, két felez ő  rádiuszával a földnek for-
dított ponyvafélgömb bejárata felett messzir ől hivalkodott a felirat: 
MISZTIK CIRKUSZ. Gondolkodás nélkül jegyet váltott, hogy megnéz-
ze ezt a címe után nyilván a latin világból szalajtott m űsort. Már a 
csinnadrattával kezd ődő  mutatványsor legelején csodálkozva vette ész-
re, hogy a nézőtérről Pierre-nek szólított bohóc, aki iszonyú igyeke-
zettel törte a nyelvet, nem más, mint az utcájukban lakó öreg kala-
pot élemedett fia. Mások is felismerhették kés őbb, mert a bennfente-
sek izgágaságával időnként oda is kiabáltak neki valamit örömköd ő  han-
gon. Ezzel a közvetlenséggel jelezték, hogy nem kell túlságosan igye-
keznie, elvégre egymás közt vannak. A késdobálót a lehet ő  legnagyobb 
csenddel fogadták, azzal a csenddel, ami csak a mutatványok mutatvá-
nyának jár ki. Az útjára indított fényes penge . már nem a leveg ő t, 
de a saját testüket súrolta-vágta, átmetszette a vénákat, tépte fel az en-
docardiumot, hatol bele az aortákba, a két pitvarba, bele a szív mind 
a két kamrájába. Ezzel szemben, a valóságban, a pengének a széle sem 
súrolta az egymásra halmozott tüllszoknyákat, azoktól több arasznyira, 
a fatábla legszélén állt meg mindannyiszor, remegve. Amikor a másik 
fő  attrakció, a villanyáramos jelenet következett, Margó alig hitt a sze-
mének: a villanybűvész különféle evőeszközökbe engedte be az áramot, 
és vidáman falatozni kezdett velük. Margó úgy látta, mintha az áram-
mal telített késeken, kanalakon a kritikus helyeken mintha kirojtoso-
dott volna a szigetelőszalag. Oroszlánfuttatás volt az utolsó szám. A 
porond közepén megjelent az idomár, oldalán két pisztoly fityegett. 
Most fordul, most fordul, most fordul kérem — kiáltotta az idomár — 
az oroszlánban a sörét —, és nekikezdett véget érni nem akaró lasz-
szócsattogtatásának. Margó elhűlve látta, hogy a flegma oroszlán a sö-
rösládán ásítozni kezd. Még azt is megfigyelte, hogy a sör dán im-
port volt. 

Az asszony kilábalt a ponyvasüvegb ől, és hosszan elácsorgott a cél-
lövölde állítólag könnyűszerrel elnyerhet ő  díjai előtt. Szelíden, egyetlen 
zokszó nélkül tűrte, hogy lökdössék a puskával hadonászó, többnyire 
kamaszokból kikerült zsetonosok. Amikor rákerült a sor, mély lélegze-
tet vett, és minden figyelmét összpontosítva elhúzta a ravaszt. Az üres 
sörösdobozok, mintha egy telitalálat bombatölcséréb ől vágódtak volna 
ki sziporkázva, ahány, annyi felé. Minden megillet ődöttség nélkül vette 
át a teljesítményért járó díjat, az agyaggalambot. 

Este, amikor a sakkozás és malmozás izgalmaitól valamelyest új-
jászületett Izsó hazaérkezett, Margó szinte alázatosan nyújtotta át ne-
ki az agyaggalambot: 

— Ugye, kirakjuk ezt is a boltban? 

20 



KOPECZKY LÁSZLÓ 

A CSODA 

Erzsébet napján hallottam egy bájos történetet. 
Valójában a Szent Erzsébet legendát egy korabeli pogány tudó-

sító közlésében. 
Ez a fahitű  elvegyült a koldusok közé, hogy az alamizsnaosztoga-

tó királyleány portréját az utókor számára megörökítse. 
De beszéljen ő . 

Lehettünk vagy százan. Ebb ől tíz hitelesített, a többi álkére-
gető . Volt, aki erre az alkalomra vakarta szét gyógyuló sebét, más torz-
szülött gyermeket bérelt, s ismét más cafatokba lógó köpenye alatt man-
kót rejtegetett, hogy sebesen el őránsa, mikor az aranyszívű  leányka fel-
tűnik a távolban. 

-A rendet a „vak" óriás: Gonorrheus tartotta fenn, mert egyszer 
megesett, hogy egymást taposva feldöntötték a riadt lánykát is, s az 
félelmében napokig nem mutatkozott. 

A nyomorultakat egyesével bocsátotta a szentséges köténke elé. Ba-
romi erejét kellő  alázattal tisztelték, csupán egyetlenegyszer harapta 
meg részegen a Félfülű  Rókus, de mivel foga nem volt, csak a sz őrt 
pökdöste a kapitális pofon után. 

A bűzhödt csorda zömmel megrögzött vedel őkből verődött össze. 
Nyúzott tekintetükb ől a vészes szárazság tragédiája tükrözött. Volt, aki 
már harmadik napja egy korty italt nem látott. 

Nem úgy Fábián apó. Megnyalta repedt szája sarkát: 
Töményet ittam! 

Ketten ugrottak rá, hogy megverik, de Gonorrheus lecsapta őket a 
porba. Rámordult az öregre: 

Mit hapacsol itt! Azt akarja, hogy kifordítsák, mint a nyúlge-
reznát? ... Tetejében hazudik is! 

Úgy segéljen engem a sánták istene! — er ősködött az öreg. —  
A kocsmáros a hordót takarította. Elkönyörögtem a sepr ő t. 

És leszopogattad a nyelit — vihogott Púpos Gizi. 
— Büff, tepsifüles! — méltatlankodott Fábián apó. — Aki a sepr ő  

és SEPRŐ  között nem tud különbséget tenni, azt a Jézus tegye a va-
rangyosok közé a Purgóban ... — Ez a sepr ő , a seprő! — a hordó alján 
oly sűrű  volt, hogy rágni lehetett. 

Megitta a truttymót?! — sápítozott Rézorrú Rézi. 
Megettem ... 

Hirtelen elcsendesedtek. A távolban felt űnt Erzsébet kiskirályné, 
a Föld Angyala. 

A kórus rázendített. 
Dicsértessék szent neve Jézusnak! 
Kerubok lebegjék körül tündér lelkedet! 
Jótevőnk! 
Mentőangyalunk! 
Végső  reményünk! 

Erzsébet hercegkisasszony pirulva szegte le fejecskéjét. 
Barátaim ... Hallgassatok meg ... Csoda t ö r t é n t! 

Síri csend támadt. Gonorrheus azonban a biztonság kedvéért Réz-
orrú Rézi kötőjét begyömöszölte annak elállíthatatlan csipogójába. 

Ma reggel is, mielőtt bárki felérzett volna, beosontam szokás 
szerint a lakomaterembe. Az asztalok még roskadoztak az elfogyni nem 
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tudott ínyencségekt ől. Gyorsan telekapkodtam a kötényem sült kap-
pannal .. . 

Bembó, a néma, felzokogott: 
— ... kacsában sült töltött fácánnal ... 
Hörgés a sorokban: 

Jézus! 
— ... cukormázas pomagránáttal... 

Gn! — nyeklett Rézorrú Rézi, aki a szájába tömött köt őtől nem 
tudott hangot adná. 

Kilopództam a palotából ... 
Sajt nem volt? — 'kottyant 'közbe Fábián apó, de a gyilkos te-

kintetektől beléfagyott a szó. 
Egy csapot dugok a pofádba, és elzárom, úgyhogy a segg .. . 

Gonorrheus elpirult. 
Bocsánat... 

De a selyem tündérszárnyakon lebben ő  jóság már tovasuhant me-
séjében. 

Ahogy a ligeten surranok át, elém toppan, akivel legkevésbé 
számoltam, s aki engem ezerszeresen eltiltott az alamizsnaosztogatástól 
— az én szigorú atyám. 

Mindenkiben megdermedt a lélek. A nagy király szigorát nemegy-
szer volt alkalmuk tapasztalniuk ólmos bot formájában a hátukon. 
Nlég a hangja is rémísztőbben dübörgött a mennyharangnál. 

Tulajdonképpen nem is szeretem a sajtot — próbálta tompí-
tani iménti elszólását Fábián atyó. Hirtelen szúrást érzett a bordái közt 
kBembó bökője). — Jaj! 

Ez a „jaj ľ ' inkább volt a helyzethez alkalmatos, s a mesét sz őni 
lehetett tovább. 

Bizony szörnyen megijedtem ... Szerettem volna elillanni mel-
tette, de úgy tornyosult el őttem, mint egy sziklafal. 

„Mit csinálsz itt hajnalok hajnalán?" 
„Sé ...sétálok ..." 
„Állán! ... ÉS MI VAN A KÖTŐDBEN?" 

„Ró ...rózsa"... 
Kegyetlen mosoly torzította el amúgy is komor arcát. 
„Rózsa?" — Rám rivallt: — „M U T A T N I ! ! !" 

Se élő, se holt nem voltam. Kétségbeesett tekintetem az égre 
függesztettem ... „Uram, segíts a te szegény kis báránykádon ..." 

Fábián apó, aki a sajt-lidércnyomástól még mindig nem tudott sza-
badulni, inkább csak úgy maga el ő  dünnyögte: 

Talán a kecskéét .. . 
Fekete posztókalap suvadt a fejébe, s azt álláig lerántották. 
De Erzsébet kicsitkisasszonyka mindebb ől csak a saját szavait hal-

lotta, mert most már orcáján gyulladozni kezdtek a láz rózsái. 
Ekkor ... Szárnycsattogás az égen, fehér galamb szállt el a fe-

jem felett ... Atyám megragadta a kötényem szegélyét és . . 
Száz rémült szempár meredt rá. 

ÉSSS!? 
Ide nézzetek! ... A csoda! 

Kitárta köténkéjét, s abban száz szál gyönyör ű  vörös rózsa pom-
pázott. 

Száz szempárban végtelen döbbenet, száz torokból egyszerre sza-
kadt ki a tikkadt sóhaj: 

A fene egye meg! 
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SZATHMÁRI ISTVÁN  

VALÓSÁGAIM KÖZÖTT 

A vizek kékje ráfolyt a kezemre és mégis oly messzinek t űntek ezek 
a nagy, kényelmes, ráérős, magamutogató, slampos vizek. Reggelente, 
mikor a hajókürtök a felszálló, iramló páráktól meg-megcsillantak, ár-
gus szemekkel vártam a nagy pillanatot; vagyis azt, hogy kifolyjon a 
kék, ráfolyjon az ujjaimra, átitassa parányi csöppjeimet. Mert akkor 
azt hittem, hogy a vizek igazát is tudom ezáltal, hisz lényegüket adták 
nekem. De volt zöld, sárga, s őt fekete víz is, folyó, tó, hatalmas ten-
ger a kövek és fák mentén, a hegyek koszorúja mentén, és ekkor zöld, 
sárga, fekete voltam, de mindenkoron víztudó. 

Azt hittem ezekben a romantikus fázisaimban, hogy a lényeg, az 
esszencia életünk mozgatója és ha tudom, ha az enyém, minden titkok 
ismerője vagyok. Pedig milyen messze jár ez a kett ő  egymástól, milyen 
messze kerültem én ekkor az igazságtól. Hisz nincsen a dolgoknak 
lényegük, nincs a világnak egy parányi stabil, kidudorodó valamije, 
amibe kapaszkodhatnánk. Szemünk előtt úsznak a pontok, a csomók, 
úszik a kékek kékje és mégis sután kapkodunk a kezünkkel, a leveg ő-
ben kaparászunk. Előttünk születnek és bontakoznak a virágok és a kap-
csolatok, előttünk nyílik a fény, és mégis tapogatódzunk, bukdácsolunk, 
vermeinkben nyúlunk el. Megfoghatatlan vagyok ekkor tehát én is?! 
Hiába próbálkozol, hiába akarsz rám ülni, belém mártózni, hatalmadat fe-
leslegesen pazarolod rám. Intézményeid, csatlósaid állatfigurák a faion. 
Ködszitálás a halvány füvek felett. Lecsurgó nyál a fehér köveken. 

És ha tényleg örökre elillant a lényeg, a dolgok sava-borsa, akkor 
csak a lebegés létezik. A biztonságos úszás a valami vagy a sémmi fe-
lé. A levegő  rezdülése létezik; halvány mozdulatok a szélben. 

Sápadt levelek pörgése az alkony felé. 
És ekkor talán megteremt ődik a szabadság? A dolgok körülírha-

tatlan volta? Elejthetetlensége? Magunk varázsa? Az élet nagyszer űsége? 
Kopott ablakok csapódtak be azon a délel őttön, vásott kölykök 

futottak le az utcán. Hatalmas papírsárkányokat dédelgetett a szél, nád-
zizzenés és a papír csusszanása, ágaskodása. Felh őtlen volt az ég. És 
mégis ólomszürke. Mint a vatta, vízzel átitatott vatta. Hol van itt a 
lényegtelenségem, korlátlan akaratom vasfoga? Tudom, hogy délel őtt 
van, és perceg a zsinór és fent a sárkány csíkjaiba belegabalyodva, a 
farka pedig utána kunkorodik, mintha kígyó lenne, méregfogakkal fel-
szerelkezve. Pikkely sárkányfarok barátaim, lelketek elannyi apró gyö-
nyöre, szabadságotok sima lemeze, roppant nagy űrje. 

Pukkan a zsinór és kifolyt kezünkből az élet. Kékbe verten, esszen-
ciától átitatva gondolok rátok a let űnt időkkel párhuzamosan, lényeg-
telenné átvedlett lényegek, a pikkelyes sötétben, míg mállik a fal, míg 
darabokra hullanak villanásaim. 

Olykor rátok száll a nyál gumós árnya, és becsapja az ablakokat 
a szél. Száraz leveleket tesztek el emlékbe, és álmaitokban tiszta ru-
hában jártok. Minden rendben van, csak épp a sárkány zsinórja pattant 
el, csak épp •a szálka igyekszik kifelé, a lenyelt borzalom. 

A csoda pedig nehezen születik. Apró ujjaival fáradtan nyúl be-
lém, de várat magára szemérmesen. Virágzik talán másban, rajzik ta-
lán valahol, de itt csak mosolyog és ki tudja, elindul e valaha. 

A kórók tövében motoszkál. 
A zsebek mélyén alszik. A lázas magára várató csoda, a kackiás 

külsejű  fess virág. 
De a folyóknak nincs színük, a lelkek mámora áttetsz ő  madár. 
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És ugyan mit hozhatna már? . Sárga mosolya kinek szólna? Csak 
a lebegés van, az úszás a valami vagy a semmi felé. 	• 

Azok a fák is úsznak. Koronáik felh őket szelnek ketté. Levelek 
nyoma az égen. Szirmok elannyi sugara. Alkony van. Mindannyiunk 
alkonya. És közben hullanak a csillagok, az esthajnalcsillag fiai. 

Szép lassan minden kifolyik a kezünkből. 
Szép lassan lápos lesz a vidék körülöttünk. Leáldozóban vagyunk, 

vagytok a víz mentén, a part vonulatán. 
Belénk cseppent meganyi űr. Zörög a szél és alszanak a virágok. 
Komoly emberek jönnek. Sarkukban szerény óhajunk. De semmi 

sem lehet a miénk. Aktatáskáikban megíratlan leveleink. Zsebkend ő-
jük sarkában nevünk kezd őbetűje és ott az órazsebben jöv őnk — 
elannyi,  megannyi fénytelen csillaga, zabolátlan öröme; lelkünk credó-
ja úszik a már ismert, leírt felé. 

Az a vörös arcú pedig én vagyok, az a fekete mosoly az enyém, 
kéken szólalna meg a szám, fehéren nézném az eget, de hol van, hol 
van az igazi színem? A pont, ami csak rám vall, esküszik, ami csak 
engem fejezne ki határtalanul, térben és id őben, fényben és sápadt 
délutánokon zsalugátereim mellett? 

Csak a lebegés van, szitálás ég és föld között, hiába akaratunk 
bomlasztó ereje, öklünk keménysége, b őrünk cserzettsége: esések a lét-
ra fogai közt, mentén és alatt. Buckák szemünk szögletében. 

P. NAGY ISTVÁN 

, ŐSZT JÓSOL A FÁKNAK A SZÉL" 

Zakózsebében régi mozijegyek, 
cédulácskák. — --- Leül az 
ablakkal szembe, és írni kezd: 
„Őszt jósol a fáknak a szél." 
„Őszt, és — keresi a megfelel ő  
szavakat — száraz ágropogást." 
Próbálja elképzelni azt a fát 
(meghallani a neszeket, 
fák között az állatokat), 
majd az egész erdőt a vadállománnyal, 
az erdészházzal, erdőkerülővel, 
és persze azokkal, akik 
éppen a tilosban járnak. 
Sűrű  cserjék sose ízlelt, különös 
bogyóihoz hajol közel, 
olyannyira, hogy már 
ne is lássa; közel a füvekhez, 
mint aki ritka gyógynövények 
után kutat. Elfáradva a 

keresésben, hátát egy fatörzsnek 
veti. Pihen. „Gyönyörűséges —
gondoZja , gyönyörű  vidék." 
„Az idő  is gyönyörű." 
Hozzászoktatom 
magam, gondolja, hozzászoktatom 
magam ehhez az időhöz, ehhez az 
év- és napszakhoz, megjelölöm 
ezt a helyet, körös-körül a 
bokrokat is, külön-külön, 
hogy visszataláljak ide, hól 
a falcnak a szél jövendöl. — — 

Van egy-két olyan emlékem, 
amelyek mintha emlékek volnának, 
de mégsem azok. 
A szaporodó évekkel 
mindez talán majd világosabbá 
válik, vagy szertefoszlik végleg: 

Egy ember ül az ablakkal 
szemben, önmagának is közömbösen. 
Zakózsebében régi mozijegyek, cédulácskák. 
Számba veszi a környez ő  tárgyakat: 
asztal, szék, könyvek, ágy; 
szekrényben ruhák. És írni kezd: 
„Őszt jósol a fáknak a szél." 
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KÉZFOGA S OK  

BORISLAV PEKIC 

HOGYAN VESZEJTSÜK EL A VÁMPlRT? 
REGÉNYRÉSZLET 

D-I GOLGOTA VAGY AZ EGZISZTENCIA FILOZÓFIÁJA 

Mediiterráneum, 1965. szept. 25. 

Kedves Hilmarom! 

Közeledünk levelezésünk. végéhez. Ami még hátra van: egy nyilvános 
kivégzés- D.-ben, és bizonyos, életemre és tudományos munkásságomra 
kiható konzekvenciák levonása a két hét alatt elmondottakból. Eltökélt 
szándékom ugyanis, hogy szakítok régi gyakorlatunkkal, ,azzal tudniillik, 
hogy te is, én is, egész értelmiségi közösségünk a történelmet és a való-
ságot, s magát az életet is, mindig csak gondolkodás tárgyává tette, soha 
cselekvés ,indítékává. Szeretném, ha legalább ez egyszer akciót eredmé- 
nyezne az elmélkedés, tettet a gondolat, ugyanolyan elkerülhetetlenül és 
természetesen, mint ahogy láng lobban az egymáshoz dörzsölt fadarabok-
ból. Ügy akarok élni, ahogy gondolkodom, bármilyen következményekkel 
és kellemetlenségekkel jár is. 

Ebben a levélben megpróbálom neked leírni, id őrendi sorrendben, 
Adam Trpković  községi írnok kivégzését, Steinbrecher — századunk szel 
lemét oly frappansan tükröző  — kommentárjainak kíséretében. A magam 
szerepét, ahol csak tehetem, igyekszem arra korlátozni, hogy felmutassam 
az ezredes kommentárjainak megfelel őit a nyugat-európai filozófia tár-
házabál, s e példákon mutassak rá, hol 'vannak a gyökerei a történelemért 
— mindkettőnk tudományos érdeklődése tárgyáért — való igazi felel ősség-
nek. 

Steinbrecher és én ott álltunk az ezredes irodájában — jelenleg a pen-
zióigazgatójáé —, a d: i Geheime Staatspolizei els ő  emeletén, a nyitott 
ablaknál. Az ablak a főtérre nyílt, a néhány helybeli bandita kivégzésének 
színhelyére. 

Némán hallgattam Steinbrecher szórakozott el őjátékát. 
— Azt szokták mondani, „a kivégzést végrehajtják". Az akasztást vég-

rehajtják. Ami engem illet, én jobban szeretem a „megtartják" kifejezést. 
A kivégzést megtartják. Az akasztást megtartják. Nekem mindenesetre 
jobban tetszik. És magának, Rutkowski? Ez idelent végül is valamiféle 
előadás, nemde? Különben nem volna nyilvános. Elintézhetnék az egészet 
egy koszos pincében, ahová keskeny, csúszós lépcs őkön lehet lemenni, vál-
lalva •a nyaktörés veszélyét. Egy előadást viszont nem lehet csak úgy elin-
tézni. Az előadást megtartják. Mn tehát megtartunk egy kivégzést. A kivég-
zés bemutatóját tulajdonképpen. Hisz ugyanez, ugyanilyen szereposztás-
ban megismételhetetlen. Legfeljebb különféle változataiban. A m űszaki 
személyzet, természetesen, marad. A rendez ők, ügyelők, díszlettervezők, 
nézőtéri ügyeletesek, a zenekar. A színészek viszont változnak. S ha ež így 
van, márpedig így van, akkor a hétszázát, tessék az alkalomhoz méltóan 
viselkedni, főhadnagy úr! Páholyban vagyunk, nem a kakasülón. Vagy az 
állóhelyen, hogy prominclit szopogassunk és földimogyorót ropogtassunk. 
És tessék elgondolkozni egy kicsit! A nyelvünkről például. Meg akarjuk 
hódítani a világot, közben még valamire való nyelvünk sincs! S amink 
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van is, azt sem használjuk helyesen. I'lyene'ket mondunk, hogy „végrehaj-
tani a kivégzést", ahelyett, hogy „megtartani a kivégzést". És ez még csak 
egészen ártatlan példa. Az igazi nyelvészeti tragédiáink a kihallgatáson 
játszódnak le. Szinte szabály, hogy bizonyos fogalmakon általában mást 
értünk, mint a fogoly. Ugyanazt •a nyelvet beszéljük, de ez, úgy látszik, 
csak a külsőségekre érvényes. A jelentéstartalom két különböz ő  forrásból 
táplálkozik. Amikor a fogoly ártatlannak vallja magát, általános ítéletet 
mond magáról mint olyanról, minden potenciális vád, és a pillanatnyilag 
szóban forgó vád vonatkozásában is. Ön azonban, mint nyomozó, kijelen-
tését a leszűkített értelmében fogja fel, mint az éppen aktuális vád taga-
dását. Aki pedig állhatatosan hirdeti ártatlanságát egy bizonyos ügyben, 
ezzel még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy bűnös legyen egy másik-
ban. Egy személygépkocsi elleni szabotázs vádjának visszautasítása még 
nem zárja ki automatikusan egy vonat elleni szabotázsakció majdani be-
ismerését. Maga nyilván úgy véli, hogy a nyomozási nyelv e többértelm űsé-
ge kedvező  körülmény ránk nézve, s hogy enélkül lehetetlen volna, vagy 
legalábbis nagy nehézségekbe ütközne egy-egy jegyz őkönyv kibővítése és 
helyrepofozása. Nos, téved, Rutkowski. Mint általában. Ez a nyelvi zűr-
zavar inkább a fogoly malmára hajtja a vizet. Márpedig, ha valami egy-
formán jól szolgál börtönt és foglyot, az .a börtön szempontjából semmi-
képp sem lehet kedvez ő . A nyomozás eszményi nyelvének abszolút egyér-
telműnek, univerzálisnak és logikailag következetesnek kellene lennie. 
Olyannak, hogy szükségszerűen következzenek egymásból a dolgok, s ne a 
mi nyelvtani-logikai beavatkozásunk vagy Rotkopf gumibotja nyomán! 
Minden ellentmondás ki lenne zárva, a gondolatfolyamat nyílegyenesen 
torkollna a delikvens bűnösségét bizonyító végkövetkeztetésbe. Az a nyelv, 
amelyen ilyen mondatok képezhet ők, hogy „Konrad Rutkowski főhadnagy 
egyenlő  a hegyoldalon legördülő  kő  négyzetgyökével", • anélkül, hogy e meg-
állapítás egyetlen nyelvtani törvénynek is ellentmondana, merőben alkal-
matlan minden, pláne rend őrségi szempontból. Gyors és hatékony intézke-
désekre volna szükség ez irányban, különben nem hogy a világ urainak, 
de tébolydai ápolóknak sem leszünk jók! 

(Felismered-e Steinbrecher nyelvészeti jeremiádjában Carnáp szeman-
tikai vágyait? A nézeteltérések mindig a vallomás értelme körül támadnak. 
Amennyiben ez a vallomásnak puszta formájából következne, elejét vehet-
nénk a vitának, hisz jó el őre meghatározhatnánk minden lehetséges for-
mát, sőt fel is cserélhetnénk valamennyit egy-egy állandó nyelvtani-logi-
kai káddal. Ilyesformán aztán csak afogoly mondataival kellene foglalkoz-
nunk, míg most nemcsak a mondatok jelentésével bajlódunk, hanem az azt 
meghatározó pszichológiai, mentális és fizikai források tömkelegével is. 
Ahelyett, hogy a kijelentéseivel foglalkoznánk és semmi egyéb nem érde-
kelne bennünket, még mindig kénytelen vagyunk els ősorban a fogollyal 
kínlódni, s a kijelentéséit léthelyzete kifejezésének összességeként kezel-
jük. A Carnap—Steinbrecher-féle rendszerben elképzelhetetlen volna, hogy 
egy alig befejezett jegyz őkönyv első  lapján ez a mondat álljon: „ A jelen 
jegyzőkönyv utolsó lapján található állítás megfelel az igazságnak", a szó-
ban forgó utolsón meg ez: „A jelen jegyz őkönyv első  lapján található állítás 
nem felel meg az igazságna'k". És hogy kénytelenek legyünk utólagos nyo-
mozást indítani egy nyilvánvaló ellentmondás kiküszöbölése végett. Hisz 
mi egyebek volnának ezek az állítások, mint ellentmondások? S mennyi 
van belőlük jegyzőkönyveinkben? Annyi, hogy a legtöbbször nem is érde-
mes kibogozni őket. Egy-egy jegyzőkönyv nem más — nézz utána bárme-
lyik rendőrségi irattárban —, mint antinómiák füzére, egymásnak logikai-
lag ellentmondó állítások sora, még akkor is, ha egybehangzó el őfeltéte-
leket kínál az ítélet kimondásához? Idézzük fel egy régi kedves ismer ő-
sünk példáját! Tegyük fel, hogy a jegyzőkönyve első  lapján ez áll: „A je-
len jegyzőkönyv utolsó lapján található megállapítás, miszerint Gustav 
Frölich kém, — igaz." Az utolsó meg: „A jelen jegyz őkönyv első  lapján 
található megállapítás, hogy az utolsó lapon szerepl ő  megállapítás, misze-
rint igaz, hogy Gustav Frölich kém — hamis." Abból a feltevésből, hogy a 
Frölich kém mivoltát bizonygató kijelentés igaz, nyilvánvalóan az követ-
kezik, hogy hamis — miáltal hamisnak is nyilváníttatik; abból a feltevés- 
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bői pedig, hogy hamis, az következik, hogy igaz, — amivel bizonyítást is 
nyer igaz volta. Mennyivel egyszer űbb volna, ha megvalósulna Steinbrecher 
és a legnagyobb élő  logika-tudósaink álima, s jegyzőkönyveink a jelenlegi 
logikai és nyelvtani összevisszaság helyett a szimbólumokkal kifejezett 
tökéletes harmónia képét nyújtanák. Nagyjából ilyenformán: 

Steinbrecher: (x—y) + (x + y) = ? 
Fogoly: 2x! 
Steinbrecher: (x+y)—(x+y) = ? 
Fogoly: x+y! 
Steinbrecher: (x i y)—(x+y) = ? 

Elképzelni is kész gyönyörűség. Hilmar!) 
Parancsára, ezredes úr, a 'kivégzést pontban délel őtt tízkor tartjuk 

meg. Hűvös, esős nap volt. A szürke égbolt hozzátapadt a tengerhez és 
nyirkos, piszkos permettel vonta be a házakat. Szélcsend volt. A zászlók 
ernyedten csüngtek rúdjukon, mint megannyi véres rongy, amelyekkel a 
bonyolultabb kihallgatások nyomait szokták feltörölni az irodák padló-
járól. Az egész hervadt városka — mintha csak elvarázsolták volna — téli 
álomba szenderült, melyet csak a kalapácsok egész éjen át tartó ütemes 
kopácsolása zavart meg némelyest... ...._ 

Steinbrecher folytatta a meditálást: 
— Nem tudom, felfigyelt-e rá, Rutkowski, hogy a kivégzéseket rend-

szerint éjjel vagy kora hajnalban szokták lebonyolítani. Amii szerintem tel-
jesen elfogadhatatlan módszer. A halál hozzátartozik a létünkhöz, nem 
valami életünk fonalát elmetsz ő , rajtunk kívül álló, nem-öröklött, ellenünk-
re való hatalom, hogy szégyellnünk kelljen, s a haldoklást holmi mély 
pincékbe, kórházi intenzív osztályokra és besötített hálószobákba szám űz-
nünk. A halál az, ahogy Rilke mondaná, ami értelmet ad tdletünknek, ami 
nélkül az csak végenincs kínszenvedés volna olyan célszer űtlen dolog szo-
rításában, mint az értelmetlenség-érzés, a rák, az életfogytiglani börtön 
vagy az unalom. A halálveszély, a beálltának kiszámíthatatlansága, s őt még 
a puszta jelentése is — hacsak nem hív ő  az ember, akinek a nemléttől va-
ló fértemét rég felváltotta a még komiszabb irtózás a felel ősségtől —, az a 
gyakorlati gond, hogy megpróbáljuk elkerülni vagy elfelejteni, kiapadha-
tatlan forrása egzisztenciális örömeinknek. Mert az, amit holnap is meg-
tehet az ember, Rutkowski, az, ami mindig megismételhet ő , ma sosem 
tetszik se olyan fontosnak, se olyan pótolhatatlannak, hogy teljesen átad-
nánk magunkat neki. A holnapmegöl minden élvezetet. Ha a nemi aktus 
csak egyetlenegyszer adatna meg, ha ebben az egyben elemésztenénk ne-
mi ösztönünk egészét, minden képességünket, hogy másodszor is kielé-
gíthessük, az volna az ideális aktus. A halálraítéltnek tehát, ha filozófusok 
akarunk lenni és nem gyepmesterek, éreznie kell, hogy mit veszít. Semmi 
jogunk rá, hogy élrontsuk a FÉLELMÉT, amely, Heidegger professzor sze-
rint, az ember földi egzisztenciájának a lényege. Mert ha a létünkért való 
aggódás és a halálfélelem a mi esszenciánk, ha ez tart fönn bennünket, 
magasabb, nem pusztán közvetlen és testi értelemben, s ha ez a félelem, 
tekintve, hogy nem valami kiiktathatóból, kiküszöbölhet őből fakad, ha-
nem a halálból, ami elkerülhetetlen, ami vele születik a léttel, akkor nyil-
vánvaló, hogy minden, ami el ősegíti, hogy ez a félelem, ez az aggódás a 
lehető  legnagyobb mértékben kifejezésre jusson és tökéletesedjen, csakis 
ésszerű  és humánus tett lehet. Ilyen értelemben a halál is humánus. Ön-
magában, tekintet nélkül jelenlegi társadalmi szerepére. Az életféltés pe-
dig gyümölcsöző  félelem. Éjjel sohasem tudatosul bennünk oly élesen, 
hogy mitől készülünk megválni. Homályba vesznek a dolgák, sötétbe bur-
kolóznak, mintha bűvész fekete palástja fedné őket. Elmosódik az oly 
lényeges határ a lét és nemlét között. A sötétség valamiféle ártalmatlan 
vetülete a halálnak, el őlegféle, amihez hozzászoktunk. Arról nem beszélve, 
hogy mesterséges fényforrásokra van szükség. Fényszórókra, reflektoráll-
ványokra. Néha külön áramfejleszt őre. Akasztani nem lehet zseblámpa vagy 
tejgyertya fényénél! Komolytalannak hatna. Meg látni sem lehet rendesen. 
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Sötétben megeshet, hogy a bírót akasztja fel az ember. A mi derék Haag 
barátunk biztosan így csinálná. Okvetlenül a bírót kötné fel. Másrészt, az 
éjszaka és a villanyvilágítás torz együtthatása színpadi próba benyomását 
keltené. Ha többre nem, egy pillanatra mindenképp átvillan a fogoly agyán, 
hogy puszta beállítás, hókuszpókusz az egész, műszaki próba, vagy talán 
a kivégzés főpróbája, és ha kellő  segítőkészséget mutat és jól viseli magát, 
ismét visszakerül a cellájába. Id őközben meg, sosem lehet tudni, talán 
még a kegyelemlevél is befut. A kegyelemlevél tudniillik mindig útban 
van. Vagy legalábbis aláírásra vár. És nincs az a h ős, aki meg ne örült 
volna néki. Az éjszaka szárnyat ad az eshetőségeknek. A nappal még a re-
álisakat is szertefoszlatja. Ezért vagyok én a náppalli kivégzés 'híve, Rut-
kowski. De vigyázat, nappalit mondtam, nem reggelit! Reggel tör ődöttek 
az emberek, kialvatlanok, nem fogékonyak a küls ő  benyomásokra. S ez 
egyaránt érvényes azokra, akiket, és azokra is, akik miatt akasztunk. Ez 
utóbbiakra még fokozottabban. Ki tudja, mivel töltötték az éjszakát. Akár 
dorbézoltak, akár 'id őzített bombát szereltek a gépkocsijainkra, reggel 
alhatnékjuk van, annyi szent. Nem érdekli őket semmi az ég világon. 
Minthogy pedig dél felé viszont már éhesek, türelmetlenek, képtelenek 
gondolkodni, ebéd után meg jólllakottak, és minden gondjuk az, hová d ől-
hetnének le egy órácskára, egyetlen id őpont látszik megfelelőnek egzemp-
láris előadásaink megtartására, a délel őtt tíz óra. Egyetért velem, főhad-
nagy úr? Igen? Sokért nem adnám tudniillik, ha egyszer ellentmondana. 
Tudja, milyen inspiráció volna az nekem? Így meg legjobb gondolataim is 
sorra elmerülnek lojális egyetértésének undorító posványában. Na jó, te-
gyünk még egy próbát, mondjuk az esővel. Lássuk, hátha legalább az 
időjárási viszonyok tekintetében eltér a véleményünk. Nos, mi a vélemé-
nye az esős időben megtartott kivégzésekr ől? Jómagam tán még nem is 
láttam olyan kivégzést, ahol ne zuhogott volna az es ő . S hallani sem hal-
lottam ilyenről, bár nyilván akad rá példa. Alig hihető, hogy a Szaharában 
is megered az es ő , csak hogy fennmaradjon egy különben elég undorító 
hagyomány. Eh, most már kés ő. Elárultan, mi az én véleményem. Maga 
pedig, alkalmasint, egyetért vele. Igen, Rutkowski, az az igazság, hogy ki 
nem állhatom az esőt. Csalódtam a rádiónk előrejelzésében. Nem először, 
és nemcsak e téren. Szerintem a fogolynak teljes valóságában kell érzékel-
nie a meghalás végérvényességét, véglegességét, totalitását s visszavonha-
tatlanágát. És, kérdem én, miféle nyavalyás végérvényességet érezhet, ha 
közben csurog a víz a nyakába. Vizet érezhet, Rutkowski, a víz végérvé-
nyességét. Nem a hurokét. A vízét! 

(Ehhez nem sok hozzátenni valóm van, Hilmar. Az elméleti háttér, 
kissé leegyszerűsítve és etikai korrektívumától megfosztva Husserlt ől és 
Heideggertől származik. Ez utóbbira hivatkozik is Steinbrecher. Az em-
ber rejtélyek, korlátok és értetlenség közt él e földön. A halálnak kiszol-
gáltatva, védekezésre képtelenül. Alapvet ő  közérzete a félelem, helyzete a 
magány, válasza a kétségbeesés, védekezése az önnön létébe való begubó-
zás. Minthogy azonban a félelem e puszta létnek is alkotó eleme — a ha-
tártalan és alaktalan félelem, mert a halál is ezek híján lévén, nincs, ami 
határt vagy formát szabjon neki —, ez a begubózás nagyjából ugyanaz, 
mint ha oroszlánbarlangba menekülnénk az oroszlán el ől. S mégis, para-
dox módon, megmentő  ez a menekülés. Elismeri a halálnak, hogy az for-
mái bennünket, beletör ődik az elkerülhetetlenségébe, de létté változtatja. 
A lét valójában nem is más, mint a meghaláslehet őség bizonytalanságának 
elviselése. A félelem tehát épít ő , s nem romboló tényezője az életnek. Ami 
a félelmet erősíti ;  a létet erősíti. Steinbrecher ezt különösen megfigyelte 
és alkalmazta is szűk szakterületén. Történelmi méretekben szemlélve a 
dolgokat, ebből az elvből vezethető  le a halál és a félelem összefonódásán, 
tehát az emberi lét lényegén nyugvó totalitarizmus és diktatúra épít ő  jel-
legének megalapozottsága. Az egyénre nézve már ett ől valamelyest eltérő  
logikai végkövetkeztetés volna érvényes, s nem kétlem, véletlenül sem 
kétlem, hogy az ezredes, ha élne, magáévá is tenné. Arra gondolák tudni-
illik, hogy a fenti elv szellemében az lenne a legjobb, ha egy lángoló sza-
kadék fölött kifeszített vékony kötélen élnénk, metasztázissal a zsigerünk-
ben, s körülöttünk húsunkra éhes, ragadozó madarak röpködnének.) 
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A bitófák deszkából ácsolt emelvényen álltak egy platánfa alatt, mely-
nek lombjai némileg akadályozták a rálátást. Három vadplatánnak nézhet-
te volna őket az ember, hurkos kötelüket meg lefelé növő  életerős hajtó-
soknak. Az egész szerkezet úgy hozzáidomult a f őtérhez, hogy szinte alig 
emelkedett ki e csenevész növényzetb ől. Az. ablakokon — a parancsnak 
megfelelően — széthúzott függönyök, kitárt zsalugáterek. Ember azonban 
sehol. A négyszögletes üvegszemek feketék voltak és vakok. 

Steinbrecher megjegyezte: 
— Ez művészet, Rutkowski. Úgy megrendezni valakinek a halálát, 

hogy az már a művészet határát súrolja. De hát mi is a rendezés? A tettek 
utánzása, ahogy Arisztotelész határozta meg a tragédiát? Mi azonban itt 
nem tragédiát akarunk rendezni, hanem farce-t. A tragédiát egyedül ma-
gunknak engedhetjük meg. Az ellenségnek marad a farce. Majd ha meglát• 
ja az elítélteket, megérti, mire gondolok. Ami számunkra tragédia, az a 
mi rendezésünkben farce lesz, •s ezzel semlegesítünk minden esetleges ér-
zelmet, amit a kivégzés látványa váltana ki. Hasonló tévedés áldozata 
Shakespeare is a Hamletben. A III. felvonásban ezt mondja a színházról: 
„ ... The purpose of playing, whose end, both at first and now, was and 
is, to hold, as twere, the mirror up to nature; to show virtue her own 
feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his 
farm and pressure." (Az a körümény, hogy az ezredes tudott angolul, 
mint látod, kedves Hilmarom, nem csinált bel őle automatikusan ké-
met, mint Frölich cinkosából, az oxfordi diákból.) Nekünk azonban 
eszünk ágában sincs, hogy tükröt tartsunk a természetnek, és felmu-
tassuk a világnak tulajdon alakját és lenyomatát. Ez bennünket juttat-
na egyenest akasztófára. Minek tartjuk hát mi a rendezést? Nyilván-
valóan nem a valóság utánzásának, hanem egy új valóság kreálá-
sának, amelyben minden szál a mi kezünkben van. Valamiféle ritu- 

t ális bábszínháznak. Nézzen be a párt bármelyik kongresszusára, és maga 
is meggyőződhet róla. Az első  szabály tehát: mindenből színházat csinálni. 
Amint azt a Führer teszi, igen nagy sikerrel. A második: okosan válasz-
tani meg a bemutatásra kerül ő  darabok müfaját. Hindenburg temetését 
antik tragédiaként, a maga Trpkovi ćának temetését bábkomédiaként ren-
dezni meg. A harmadik: gondosan tervezni, mindenre felügyelni. Itt kanya-
rodunk vissza a mi kivégzésünk színterére. Magáról a farce-ról majd akkor 
szólok bővebbet, ha kijönnek az elítéltek, és konkrét példákra hivatkoz-
hatom. Egyelőre maradjunk a díszleteknél és a kellékeknél. Minden részlet 
fontos! A színpad helyzete például. Nyilvánvaló, hogy nem valami pincé-
ben vagy padláson fogjuk felállítani. Az akasztófáknak tér kell és leveg ő . 
Jó rálátás. Minden oldalról. A mi színházunkban, melyet els ősorban a nép-
nek szánunk, nem lehetnek holtszögek és olyan ül őhelyek, ahonnan nem 
látszik a színpad. Aztán a színfalak, a háttér, a környezet. Ízléstelen és 
felháborító dolog óvoda, templom előtt vagy temet őben lógatni fel valakit. 
Mire jók ezek a primitív képzettársítások? Hogy is jut ilyesmi eszébe? Tes-
sék? Hogy magának eszébe se jutna ilyesmi? Annál jobb. Rotkopfnak 
annál inkább. Óhatatlanul. Ez, ha tehetné, egyenest koporsókban verné 
agyon az embereket. Holott már a középkor rálelt a legmegfelel őbb helyre. 
Ez pedig a vásártér, a f őtér, a piactér, azok a helyek tehát, ahol normális 
körülmények között a város közösségi élete zajlik. És ha másnap ugyan-
ezen a téren ismét felpezsdül az élet, nem lesz egyetlen helybéli sem, aki 
ne vélné ott himbálózni a lombok közt elrejtve az előző  napi akasztó-
kötelet. 

(Mint látod, Hilmarom, az esztétikáról sem feledkeztünk meg. A művé-
szet szintjére emeltük az életet, s ezzel eleget tettünk a szent feladatnak, 
mit ránk róttak a filozófusok. Elvetettük az ósdi felosztást komédiára és 
tragédiára, helyette, korunk tudósaira hallgatva, megteremtettük a kett ő  
szerencsés keverékét. Most aztán kedvünkre nevethetünk, akárhányszor 
meg akarnak ríkatni bennünket, és úgy zokogunk, ahogy akarunk, ha 
mosolyt akarnak csalni az ajkunkra. Valósággá lett az ősi álom. A művé-
szet elvesztette autonómiáját. Alárendeltük az embernek. Mindennapi, ru-
tinszerű  szertartássá változtattuk. Egyének és egész nemzetek rituáléjává. 
Hát lehet ennél többet kívánni ebben a tökéletlen világunkban?) 
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Schutzstaffel sorfalból álló fekete alagút húzódott a deszkaemelvény 
.oldallépcsőjétől a volt carabinieri kaszárnya ajtajáig. A sorfaion kívül, 
mely a lépcsőnél kettéágazott, hogy az emelvényt fekete harapófogóba szo-
rítva valahol hátul ismét összeérjen, ott állt négyes sorokba tömörítve D. 
népe. Aki élt és mozgott, illetve akit Steinbrecher egy váratlan razzia fo- 
lyamán ki tudott rángatni a házából. A tömeg mögött, kissé lazább lánc-
ban von Klatern zöld egyenruhás katonái sorakoztak a lemorzsolódást 
megakadályozandó, bár morózus tekintetükb ől ítélve, alighanem bennük 
is több hajlandóság lett volna a szóródásra. 

Az elénk táruló látvány ecsetelése közben nem tudok ellenállni a kí-
sértésnek, hogy, míg Steinbrecher ezredes a jelenet filozófiai megalapozá-
sán elmélkedik, megengedjek magamnak egy rövid kitérőt. Elvégre egy-
két nyavalyás általánosítás azért még tőlünk is kitelik. Ho van az meg-
írva, hogy ez az ezredes felségterülete volna? Lapozz bele a régi levelekbe, 
idézzük fel ismét az emlékműavatást, de ezúttal bizonyos újabb ismeretek 
birtokában. Most tudniillik már tudjuk, hogy az emlékm űvet egy Adam 
Trpković  nevű  községi írnok tiszteletére emelték. Tudjuk azt is, hogy 
érdemtelenül. Tudjuk továbbá, hogy ebbéli véleményünkkel magunkra ma-
radtunk, .s hogy az ún. tények ellenünk beszélnek. Tudjuk azután azt is, 
bár ennek vajmi kevés hasznát látjuk, hogy egy másvalaki viszont annál 
inkább megérdemelte volna az emlékm űvet, hogy ezt az embert is ismer-
tük. Önkívületi, felelőtlenségi állapotban ugyan, de megöltük. Factum in-
fectum fieri neguit. Tudjuk, hogy két társa is megérdemelte volna, akik 
szabályszerűen átadván Minch őrmesternek, épp most jelennek meg a ca-
rabinieri kaszárnya ajtajában, hogy aztán el őírásos lassú léptekkel végig-
haladjanak a két mozdulatlan fekete sorfal között, mely a 7. pont 12. be-
kezdése értelmében a dolgok végérvényességét volt hivatva érzékeltetni s 
az ugyanott előírt dobpergéstől kísérve, olyan lelkiállapotban, mely, vall-
juk be az ezredes dühöngése ellenére is, nem volt minden szabadság híján, 
ezzel szemben alsóneműben, ahogy meghagyatott — 11. pont, 3. bekezdés 
--, övüktől fosztottan — ugyanott, 4. bekezdés —, hogy kezük a méltósá-
guk fenntartásával legyen elfoglalva, s ne holmi ökölrázással, a steinbreche-
ri pontok és bekezdesek gondviselő  irányításával odaérjenek a három ol-
dallépcsőhöz és fellépjenek az emelvényre. Az, ami holnap elnagyolt él ű  
gránit emberi arc lesz, most még csak valamiféle kinövés néhány gerenda 
között, melyekről három beszappanozott kötél csüng alá. Az akasztófa. 
(13. pont, 4. bekezdés. Műszaki rész.) Alapvető  rendeltetését sohasem fog-
ja elveszteni, legfeljebb kiegészül néhány díszít őelemmel, az önnön büntet-
tünkbe való lélektani elmerüléssel és intellektuális elmélkedéssel a legkü-
lönfélébb témákra. A Genezis misztériuma, íme, újra megismétl ődik a 
szellemem képében. Persze, míg az ezredest hallgatom a kivégzés el őtt, se 
időm, se kedvem nem volt ilyen kifinomult általánosításokra. Vártam, 
mikor kerít rá sort, hogy engem is valamelyik általánosítása tárgyává te-
gyen. Kihallgatásra rendelt az egzekúció utánra. Úgy látszik, a munkás 
helybenhagyása nem hozta meg meg a b űnbocsánatot, nem sikerült vele 
elfeledtetnem a Trpkovi ć  esetében elkövetett jegyz őkönyv-hamisítást. Meg-
bízatást kaptam, hogy vegyek részt a kivégzés el őkészületeiben. Időköz-
ben a jegyzőkönyv Steinbrecher elméjében összefügg ő, elemző  mondatok-
ká, sima logikai figurákká alakult. A=B, B=C, C=A. Sorsom logikailag 
már megpecsételtetett. Ha majd rangfosztottan, leköpdösve agyonvernek 
valahol az udvar végében, éjjel, motorb őgetés kíséretében, elnyerem méltó 
büntetésem. Átváltozom Steinbrecher hírhedt példabeszédeinek egyikévé, 
s szájról szájra járok majd a Gestapo folyosóin. Logikai képlet leszek. 
A=B, B=C, C=A, A=A. Más eredmény elképzelhetetlen is volna anélkül, 
hogy maga a logika megváltozna. És ezzel a példabeszéddel gyötör majd 
egy másik boldogtalan Konrad Rustowskit. Ez a Konrad Rustowski, a 
nyitott ablaknál állva, csak erre a tényre tudott gondolni. A saját esetle-
ges halálának tényére. S még véletlenül se a Trpkovi ćéra, vagy a Trpković  
halála és a maga közötti bármilyen összefüggésre. Értelmemet tehát telje-
sen lefoglalta a magam baja, lázasan kerestem az egérutat az ezredes lo-
gikai képletének szorításából. Arra, hogy miként leltem meg végül, és 
hogyan dőlt dugába szabadulási kísérletem, majd még visszatérek. Most 
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csak az akkori és jelenlegi helyzetem bizonyos egybevágásaira szeretnék 
rámutatni. Előérzetem ugyanis azt súgja, hogy mai helyzetemb ől is kény-
telen leszek levonni valamiféle logikus következtetést, és hogy a gyónás 
után már nem lehet úgy viselkedni, mintha mi sem történt és változott 
volna. 

Ki tudja, hanyadszor élem már meg a Genezis misztériumát. Ez al-
kalommal senki sem dics őit? az Istenséget. Senki sem borul a lába elé. A 
szürke anyagból most nem emberi alakok formálódnak. Nincs az az alko-
tói villám, ami legyőzné rémületüket és kitépné őket a nemlét langyos 
biztonságából. Üres az emelvény, sehol egy ember, aki dicsérné a Teremt őt. 
Rég elhalt a teremtést istenít ő  zene is. Teljes a csend. A szférák zenéje. A 
halál zenéje. Mert ez az új istenség, most már tudom, a halál istene. És 
nem új. Ugyanez az istenség teremtett bennünket, de csak most, az akasz-
tófa képében leplezi le igazi szándékát. Életre keltésünk célját. Hogy azért 
teremtett bennüneket, hogy legyen kit megölnie. Minél többünket teremt, 
annál többünket ölhet meg. Az ölésvágy csak fokoza a teremtésvágyat. Ez 
meg a vérszomjat. Bűvös kör, a történelemmel való nézeteltérésünk mér-
tani ábrája — sehol kiút bel őle. 

Reméljük, időközben megfogalmazódott Steinbrecher agyában a meg-
felelő  kommentár a cinikus rendezésünk fekete-zöld gy űrűjébe fogott nép 
látványának magyarázatául. Persze hogy megfogalmazódott. Nos, halljuk! 

— Én, beismerem magának, Rutkowski, nagy híve vagyok a nyilvános 
kivégzéseknek. Megengedem: talán egy kissé régimódinak nevezhet ő  híve. 
Viselkedési szabályok, ceremónia, rituálé, meg ilyesmi. Én például sosem 
tudnék — mint maga — agyonütni egy embert valami pincében, passzióból. 
Ezért is voltam kénytelen megalázkodni és er ősítést kérni von Klatern tá-
bornoktól. Mondanom sem kell, hogy ez a pomerániai disznó sietett is 
mindjárt kihasználni az alkalmat. Tudja, mit mondott? „Nos, Steinbrecher, 
a rendelkezésére bocsátom az embereimet, bár nem hiszem, hogy túl nagy 
hasznukat venné. Egyiküknek sincs tudniillik hóhéri képesítése!" Mert ne-
künk van, ugyebár! Mert mi hóhérok vagyunk! Az, aki folyton a nyakamra 
jár, hogy: „Megint felgyújtották az egyik garázsomat, tegyen már valamit" 
— az nem hóhér. Én, aki teszek valamit, én az vagyok. Ha nem teszek, 
akkor azért. Mindenképpen gazember vagyok. Von Klatern meg minden-
képp úriember. Nem tudom, észrevette-e, Rutkowski, mennyire elhallgatják 
a dolgainkat? Dicső  hadseregünket, mely négyévi háborúskodás után nagy-
jából ott van, ahol a kezdet kezdetén volt, még most is, amikor javában 
folyik a visszavonulás minden fronton, agyba-f őbe dicséri mindenki. Ne-
künk meg a legjobb esetben egy-egy gyors kézszorítás ha kijár valami 
homályos folyosón. Rólunk, akár el őkelő  társaságban a halottakról, nem 
is illik beszélni. Az újságok körülbelül annyi teret szentelnek nekünk, mint 
az ausztráliai dögvésznek. Az egyetlen, aki nem szégyell bennünket, az az 
ellenség. Egyedül őrá lehet számítani, hogy megment bennünket a feledés-
től. Tulajdon népünk azt mondja majd, a hírünket sem hallotta soha. Mi? 
Gestapo? Az meg kicsoda? Miféle gyűjtőtáborokról fecsegnek itt össze-
vissza? Tömeggyilkosságok — ugyan kérem, mi nem jut eszükbe! A fene 
hallott holmi „totális megoldás"-ról! De ha netán igaz is az egész, semmi 
közünk hozzá, Forduljanak azokhoz, akik meghaltak! Forduljanak, végül 
is, ezekhez az izékhez, hogy is mondta, gestapósokhoz! Szorongassák meg 
őket! Üldözzék, mint a vadállatokat! Akasszák fel, lövessék agyon őket! 
Száműzzék őket életük végéig! Megérdemlik! Bemocskoltak bennünket az 
emberiség előtt! Visszaéltek az útkeresztez ődésben álló udvarias forgalmi 
rendőrrel szembeni lojalitásunkkal! Becsaptak bennünket! Az a Steinbre-
cher egyszerűen megtévesztett minket! A kutya! Az a disznó Rutkowski meg 
az orrunknál fogva vezetett! Közben von Klaternre meg föladják a tógát és 
kinevezik valamelyik egyetem tiszteletbeli rektorává. Vagy a legrosszabb 
esetben beválasztják tíz-egynéhány igazgató bizottságba. Nagy pénzeket ígér-
nek neki az emlékirataiért. Amelyekben aztán jó b ő  lére eresztve megmagya-
rázza majd, miért nem nyerte meg a háborút, s az okok közt Steinbrecher 
lesz az első, aki a maga brutális modszereivel megakadályozta, hogy az egyéb-
ként éppen erre hajló népek a keblükre öleljék az ő  derék katonáit. Halála 
általános figyelmet és részvétet kelt majd, ami magának, Rutkowski, leg- 
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feljebb akkor sikerül, ha elbujdosik Dél-Amerikába, nevet változtat és 
Amazonvidéki vadakkal veteti körül magát! Ha nem hisz nekem, Rut-
kawski, gondolkozzék el egy kicsit a szakma lényegén! Böngéssze át egy ki-
csit a történelmet! Idézze fel magában, miket írnak Foushér ől, és miket a 
gazdáiról, Robespierre-r ől, Napóleonról, Lajosról, már ahány gazdája volt! 
De ő  még csak hagyján! Ő  egy rendőr, egy politikus és egy diplomata ke-
veréke volt. Gyilkosságaira rá lehetett fogni, hogy diplomáciai húzások 
vagy politikai kombinációk. Ezzel szemben a mieinkre? Hóhérmunka! No 
de hagyjuk ezeket a kellemetlen dolgokat! Gondaljunk a kellemesebb va-
lószínűségekre! Álmodozzunk egy kicsit, Rutkowski! Bízzuk magunkat a 
képzelet szárnyára! Mit gondol, Rutkowski, remélhetünk-e a biológiai fej-
lődéstől olyan előrelépést, hogy ne lennénk többé rászorulva a von Klatern 
és a hozzá hasonló disznók el őtti megalázkodásra? A rendőrség biológiai 
fejlődésére gondolok. Nem technikai fejl ődésre, Rutkowski, maga megint 
nem figyel! Biológiait mondtam. Várjon, segítek! Vegyük például az állat-
világot. Az esetek többségében az állatok legfontosabb eszköze szerves ré-
sze a testüknek. Természetével és rendeltetésével összhangban. A hódnak 
nincs például éles ollója, mint a ráknak, de van er ős foga és izmos farka. 
A tigris nem sötét váladék kifecskendezésével védekezik, mint a tintahal. 
Az ájtatos manó petefészke ugyanolyan felépítés ű, mint a termosz. A han-
gyászok ügy lövöldöznek a nyelvükkel, mintha miniatűr tüzérüteg épült 
volna szervezetükbe a fejl ődési folyamat során, ami nagyjából ugyanaz 
— már ha ugyanilyen kegyeltjei lennének a sorsnak —, mintha a katonák 
a puszta szájukkal tüzelnének. Sejti már, ugye, mire célzok. Csapda, kelep-
ce, tőr, háló, hurok, lép, a sok-sok különféle csali, amivel a természetben 
az áldozatot lépre csalják és megölik, ideértve a kampókat, csáklyákat, 
horgokat, ollókat, szivókákat stb. is, megannyi praktikus apróság, amit 
az állatoktól vettünk át, de kénytelenek vagyunk, sokkal tökéletlenebb for 
mában, iparilag gyártani. A szakmán belül itt a különféle kínzó- és ki-
végzőeszközökre gondolok. Továbbá a diktatofonokra meg a többi m űszaki 
segédeszközre. E gyakorlat hátrányai egészen nyilvánvalóak. Amellett, hogy 
tökéletlenek a szerkentyűink, költséges az előállításuk, és hogy nagy gon-
dot okoz a nyilvánosság el ő tti álcázásuk, a legtöbbször nincsenek is kéznél. 
Képzelje el, milyen praktikus volna, ha mondjuk a Rotkopfoknál örökl ő-
dés útján, az egyoldalú használat folytán, valamelyik Rotkopf-utódnak bi-
kacsök, vasrúd vagy egyéb nyomozási kellék nőne a karja helyén. Volna 
egy új, rendőrséginek nevezett emberi alapcsoportunk, s ezen belül egy ve-
leszületett gumibottal rendelkez ő  Rotkopf-egyedünk. A közvetlen következ-
mény az ún. öröklődő  rendőrség lenne — úgyis efelé irányul a dolgok ter-
mészeténél fogva minden emberi törekvés. M űszakilag tökéletes egyedek-
ből állna, és sokkal kisebb mértékben terhelné az államkasszát. A legfon-
tosabb következmény azonban szerintem az volna, hogy ily módon vala-
hogyan biológiailag is beiktathatnánk a rend őrséget az életünkbe. Termé-
szetszerűen kiegyenlítenénk a többi szervműködéssel! Mi a véleménye 
erről? 

(Akkor nem volt véleményem. Egyedüli gondom az volt, hogyan ment-
sem a bőröm. Most azonban, miután értelmem felszabadult a közvetlen 
gond alól, gyakorlatilag semmi különbséget sem látok Steinbrecher itt 
kifejtett teóriája és az újabb kori biológia olyan alakjainak, mint Pierre 
Lekomte de Nouy, Lucien Cuenot, Julian Huxlley és J. Rostand, tolla alól 
kikerült eszmék között. Az ÜBERMENSCH szelleme tör el ő  minden új 
elméletből, még ázokéból is, akik tudományos optimizmusukat a faj el-
korcsosulásától való félelmükkel leplezik. Amikor e sorokat írom, még 
alig tartunk a FELSŐBBRENDŰ  BÉKÁNÁL. De nyitva az út előttünk! 
Növelni kell az agysejtek számát! — mondja Rostand. Ha a hipofízis-hor-
monnal kezelt ebihal agyában 126%-kal megszaporodott a sejtek száma, 
semmi okunk rá ne hinni, hogy különleges eljárással, az ember agyával 
is elérhető  ugyanez. Rostand ugyan beismeri, hogy fogalma sincs róla, mit 
kéne kezdeni egy békazsenivel, de azt igenis tudja, mit nyernénk egy fel-
sőbbrendű  emberrel. Olyan lényt, mondja, aki felfogná azt, amit mi nem ért-
tünk meg, képes volna arra, amire mi nem vagyunk képesek, s aki hozzánk 
viszonyítva az volna, amik mi vagyunk a neandervölgyiósemberhez mér- 
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ten. Itt Vandel professzor veszi át t őle a zászlót, s viszi tovább azzal a 
kijelentésével, hogy a fejlődés eddigi folyamata a legjobb garancia a jö-
vőre nézve. Ragyogók a kilátások, és semmi okunk azt hinni, hogy az 
intelligencia, mely az emberrel érte el a tet őfokát, el is hamvad vele együtt. 
Az ember nem vég, hanem átmeneti állapot. — A vég nyilván egy fels őbb-
rendű  Rotkopf lesz, nemde? — S ez a fejlődés elő  is mozdítható. Mi dolog 
az, hogy csak ülünk ölbe tett kézzel, s tétlenül nézzük, mint hiúsulnak meg, 
a földi körülmények esetleges javulása folytán, igazi el őrelépésünk esélyei! 
Az előrelépésé, ami csak szenvedések árán valósítható meg. Az élet, derék 
professzorunk szerint, állandó er őfeszítés. Jaj a resteknek, boldogoknak 
és elégedetteknek, hisz megindultak a visszafejl ődés lápos útján. A haladás 
másutt van: a pokol tüzén át való araszolásban. Ha az emberiség valaha 
is eltespedne egy földi paradicsom mozdulatlan boldogságában, állítja pro-
fesszorunk, lealjasítaná magát az állatvilág szintjére, és lemondana ma-
gasztos céljairól, melyek csak szenvedés és harc árán válthatók valóra. 
De mi lesz az erkölccsel, professzor úr? Vandel, a vandalizmus t őszomszéd-
ságából, hallgat és a határokat nem ismer ő  emberről álmodik. De jön már 
a segítség Paul Chauchard személyében, folytatódhat a steinbrecheri álom. 
Chauchard szerint az emberi tudat megjelenésével a fejl ődés történelmi 
szakaszába lépett. — Azt jelentené ez, uram, hogy ha elveszti tudatát, kilép 
belőle? — A biológiai felfedezések lehet ővé tették számunkra, hogy elszakad-
junk a vak természett ől és kezünkbe ragadjuk a világ és a magunk fej-
lődésének irányítását. E kötelességünk abból következik, hogy az ember-
nek, éppen mert Ember, Emberként kell viselkednie. — Ez tulajdonképpen 
nagyon érdekes, Hilmar. És számomra Új is. Nekem tudniillik még sohasem 
volt szerencsém olyasvalakivel találkoznom, aki csak azért viselkedett em-
berként, mert biológiai felépítése folytán emberként határoztatott meg. —
Knalakul egyfajta BIOLÓGIAI ERKÖLCS. Már-már őserkölcs. Archimorál. 
Ennek értelmében pedig egyedül az tartható rossznak, ami gátolja a tudat 
felemelkedését. — Hogy miféle tudat felemelkedését, arról nem szól a 
fáma. — A jó pedig az, ami előmozdítja az emberi haladást. — Hogy mi-
féle haladást és mihez képest, megint csak nem derül ki. — Egyedül azt 
tudjuk, hogy ez a fajta erkölcs éppúgy determinált, ahogy az anyagi kor-
relátumai is determináltak. Ezért is ébreszt gyanút egyesekben. Az ember 
azzá lesz, amivé a felel ősség teszi. Ő  az első  állat, amely gondolkodni képes 
önmagáról, s amely megválogathatja a gondolatait. Determinálni őt vajon 
nem ugyanaz-e, mint megfosztani minden felel ősségtől? „Hát aztán", mond-
ja Rostand, "és ha valóban így volna? Hát az, aki tagadja a biloógiai de-
terminizmust", aki tehát nem hisz annak esetleges szükségességében, hogy 
Rotkopf karja bikacsökké váljon, „az nem tudja, hogy bizonyos tettek épp-
olyan tilalmasak, mint az, hogy valakinek lapos orra vagy fekete szeme 
legyen, ha nem hordja csírájában ennek feltételeit? Ha meg akarjuk men-
teni az egyéni felelősség fogalmát, fogadjuk el azt az elvet, hogy végs ő  
soron mindenért a kromoszómáink a felel ősek". Nos, szerintem, Hilmar, 
aggodalomnak semmi helye. Nyugodtan átengedhetjük magunkat a fej-
lődésnek, amely eddig, az embert kivéve, nem szült erkölcsi monstrumo-
kat. A természet, tudományos tudatunk segítségével, majd tesz róla, hogy 
Rotkopf karja helyébe el őbb-utóbb bikacsök nőjön, méghozzá szervesen 
beépült varázsszemmel, fájdalommérővel, mely etikailag elfogadhatóvá mé-
retezi és használatát a szükséges minimumra korlátozza.) 

Történt valami. Sabine az imént állt be a zuhany alá, s most eszeveszet-
ten sikoltozik. Alkalmasint leforrázta magát. Abbahagyom. 

KONRAD 

SZILÁGYI Károly fordítása 
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ÖR ÖKS ÉG  

BOSNYÁK ISTVÁN 

SZÓ ÉS VONAL 
B. SZABÓ GYÖRGY ÉLETMŰSOROZATA ELÉ* 

„Nemcsak az anyag veszendő, az ember is. Egy-egy évfolyam, 
egy-egy lappéldány megsárgult papírjával, porosan, de m a még 
él, holnap már tűzibe kerülhet, elérheti a végzet. Ma talán még 
nem késő  menteni, ami menthető , őrizni, ami megőrzésre érde-
mes. (...) Menteni az adatot, rögzíteni, továbbadni, ha az ember 
sorsa előtt még tehetetlenül állunk is. Menteni, ami menthet ő , 
őrizni, ami megőrzésre érdemes, ha már a legérdemesebbet, az 
embert, nem vagyunk képesek meg őrizni. (...) Rendezzük hát 
közös dolgainkat és gondjainkat a múlt, a jelen és eljövend ő  ko-
rok .olvasóinak és értőinek javára és hasznára!" 

(B. Szabó György: Feljegyzések žrodalmunk leltározása előtt 
közös dolgainkról és gondjainkról. 1962.) 

Egy túl korán és tragikus hirtelenséggel lezárult, s a szokásos döbbe-
net pillanatában túl hamar torzónak min ősített életmű  a jelen kötettel 
induló sorozat révén — talán kiteljesedik. Elveszíti torzálátšzatát. Fel-
mutatja szerves jellegét, koherens voltát, belső  kibontakozottságát már a 
szerző  életében is. 

Mert a negyvenhárom éves korában, tehát alkotókészsége teljében 
eltávozott B. Szabó György opusa küls őleg csakugyan „befejezetlen" volt 
1963 nyarán, a hirtelen távozás pillanatában, mint ahogy befejezetlen — 
mert elvben tovább gyarapítható — voltaképpen minden életm ű. De nem 
volt torzó olyan értelemben, hogy nem jutott volna el a teljes kibontako-
záshoz. Miért minősült hát akkor mégiscsak annak? 

1. 

A történelmi idő, melyben a korán eszmél ő  s az irodalmi és képző -
művészeti alkotómunkával már tizenéves fejjel frigyre lépett ifjú értelmi-
séginek a felszabadulás előtt, a vajdasági kisebbségi viszonyok között 
élnie adatott, mintegy eleve arra predesztinálta e m űvet, hogy mentes 
legyen a teljesség külső  látszatától. Hogy a darabosság, a szakaszokra 
tördeltség, az abbahagyás és újrakezdés, a meg-megtörés és újraindulás 
téves képzete alakuljon ki róla már a szerz ő  ifjúkorában is. 

Hiszen a felszabadulással s a kisebbségi státus nemzetiségire vál-
tásával az 1936-os újvidéki őstehetség-tárlat s az ugyancsak korán kibonta-
kozó szakírás révén megalapozott B. Szabói kettős alkotópálya egyszeri-
ben —, megtörik. Pontosabban, a törés látszatát kelti: az addig öntör-
vényűen szervesülő , szervesen alakuló életműrészlet nem belső  okok, ha-
nem a külső, méghozzá előnyös történelmi körülmények folytán válik 
intermezzo jellegűvé, folytathatatlanná, vagy legalábbis idegenszer űvé. Amit 
tehát nem továbbvinni s kiteljesíteni kell s lehet is, hanem — újrakez-
deni. 

* Bevezető  B. Szabó György összegyűjtött írásainak sorozatához, melynek els ő  két kötete 
megjelenés előtt áll a Forum Könyvkiadóban. 
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S milyen ígéretes volt ez az újrakezdés a felszabadulás pillanatában! 
És mégis, és paradox módon, a kezdett ől fogva kettős alkotópályán — 
az íróin/szakíróin, illetve a fest ő, grafikus és képzőművészeti műbíráló 
pályáján — mozgó B. Szabó György alkotásának szervessége, egy megha-
tározott belső  logos törvényszerűségei szerinti fokozatos kiteljesedése, azaz 
életmű-jellege szempontjából a felszabadulás utáni másfél évtized sem 
mondható túlságosan sikeresnek. Mert az ötvenes évek legvégén — tehát 
csaknem negyedszázaddal az indulás után s mindössze fél évtizeddel a 
végső  elnémulás előtt — B. Szabó György afféle „els ő  kötetes író" és „egy 
tárlatos festő"! Holott — s ebben van a szóban forgó viszonylagos siker-
tealenség paradox volta — a felszabadulás utáni másfél évtizedben szer-
zőnk közel sem csupán az 1959-re — végre-valahára, hatévi vajúdás után! 
— megjelent Tél és idő  írásait mondhatta magáénak, hanem még két, ugyan-
olyan testes potenciális kötet szövegeit is. De csakis lapokban és folyó-
iratokban szétszórtan, begyűjtetlenül, kiadatlanul, szerves egésszé, kohe-
rens kötetekké nem formálva. S ugyanígy, valójában nem csupán az 1957-
ben — végre-valahára! — megrendezett els ő  önálló (belgrádi) tárlat áll 
képzőművészünk mögött az ötvenes évek végén, hanem — nem is számítva 
a felszabadulás el őtti közös tárlatokat — két tucatnyi kollektív kiállítás ... 
Anyanyelvű  könyvkiadásunk ismeretes akkori helyzete s képz őművészetünk 
csaknem egy évtizedes honi „geraszimovizmusa" azonban nem tette lehe-
tővé, hogy ez a kételemű  alkotótevékenység könyvek és önálló tárlatok 
révén is idejekorán megkapja adekvát küls ő  formáját s a valójában ör-
vendetesen és sokszólamúan kiteljesedő  életmű  külsőleg is elnyerje opus 
jellegét. 

Az utolsó, mindössze fél évtizedes, ám intenzitásában és kiterjedésé-
ben egyaránt rendkívül gazdag alkotószakasz az 1960-as belgrádi s az 1961-es 
újvidéki önálló távlattal részben csökkenti ugyan B. Szabó György alkotó-
munkájának fragmentális, kiteljesedetlen látszatát m űvelődési és művészeti 
köztudatunkban. De csakis részben, csakis valamelyest. Mivel pedig a Tér 
és idő  méltó folytatása, az Éjszakák, hajnalok a szerző  életében csak kiadó-
tervi tételként jut el közvéleményünkhöz, a kimúlás pillanatában a „tor-
zó" torzminősítés mégiscsak egészen érthető  volt, ha valójában nem is meg-
felelő, nem is pontos és helytálló. 

Hogy ez a két pólusú alkotás igenis opus, sajátos belső  logosszal 
meghatározott szerves egész, egy kibontakozott, minden külső  derékbatö-
röttsége és felaprózottsága ellenére is kiteljesedett életmű : ennek do-
kumentálására és tudatosítására lenne hivatott B. Szabó György ötkötetes 
életműsorozata. 

2. 

Mit kínál az olvasónak, azaz miről tanúskodik mindenekelőtt e több 
mint százíves írói hagyaték, az ezerhatszáz oldalt meghaladó s mintegy 
másfél tucatnyi írás-műfajban formát kapott literátori opus? 

Tanúskodik elsősorban egy ízig-vérig programatikus íróailkatról és 
ugyanilyen alkotótevékenységről a jugoszláviai magyar irodalmi, művelő-
dési, tanügyi, tudományos és képz őművészeti élet felszabadulás el őtti utol-
só, ihletve felszabadulást követő  első  két évtizedben. 

Felsorolni sem könnyű  előzetes ízelítőként, hogy kultúránk, művé-
szetünk és tudományos tevékenységünk mely szegmentumait mérlegelte — 
sőt némi túlzással azt is kérdezhetnénk: mely részleteit nem ménlegelte! = 
ennek az életműnek megannyi rész-alkotása a programadás, a szellemi út-
kijelölés szándékával. Az autochton vajdasági és ugyanakkor korszintű  (mo-
dern) magyar festészet irányvételének egyengetése a harmincas évek végén 
és a negyvenesek elején; az akkor korszer ű  irodalmi újnépiesség affir- 
málása a harmadik évtized alkonyán; a magyar nyelv és irodalom taní-
tásának módszertani megalapozása és általános meg középiskolai tanter-
veinek elkészítése 1949-ben, 1953-ban és 1962-ben; a jugoszláviai magyar 
irodalmi szocrealizmus és provincializmus túlhaladásának programatikus 
szorgalmazása az ötödik évtizedünkben s a hatodik elején; az ötvenes évek 
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„geraszimovizmussal” szakító jugoszláv képz őművészetének s külön az 
absztrakt festészetnek az affirmálása anyanyelv ű  esszéisZtikánkban és szak-
kritikánkban; a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1954), majd a Hunga-
rológiai Intézet (1962) koncepciójának és kutatási kerettervének kidolgo-
zása; a Szerbhorvát—Magyar és Magyar—Szerbhorvát Nagyszótár lexiko-
gráfiai alapélveinek lefektetése 1954-ben és a jugoszláviai magyar literatúra 
irodalomtörténeti vizsgálatának elvi-módszertani megalapozása 1962-ben ... 
Mindennek, s megannyi más irányadó törekvésnek. programatikus doku-
mentumait tartalmazza az életm űsorozat — könyvkiadásunk és rádióállo-
másunk, tanügyi és irodalmi folyóiratunk, kétnyelv űségünk, fordításirodal-
munk és irodalompolitikánk számos elvi kérdésének mérlegelésétől kezd-
ve a jugoszláviai magyar kultúra és a mindenkor tevékenynek föltételezett 
publikum kölcsönös viszonyának szenvedélyes és ismételt taglalásáig. F. 
mindig konkrét térben és konkrét id őben, de ugyanakkor nagyobb távla-
tokban is gondolkodó programatikusság afféle vezérfonalként fut végig az 
1938 és 1963 között íródó életművön, s egyebek közt épp ez biztosítja a 
szervességét, monolitikusságát, bels ő  egységét. 

Mai, több évtizedes távlatból természetesen nem nehéz irreális ele-
meket és disszonáns felhangokat is találni e B. Szabó-i programatikusság-
ban. Reméljük azonban, hogy a sorozat egészében mégiscsak azt fogja ta-
núsítani, hogy e szenvedélyes álmodó- és tervez őkészségnek és képesség-
nek egészen más volt az alapjeillegzetessége: a mindenkori életesség és 
népközösségben gondolkodás, a permanens szellemi megújhodás és a kor-
szintű  modernség szorgalmazása. 1938-ban és 1945-ben, 1949-ben és '51-ben 
meg '61-ben egyaránt. Vagyis, a par excellence koncepciózus emberünk, 
koncepciózus alkotóértelmiségünk egész életútján. 

3. 

A program meólett, vele együtt és vele azonos h őfokon az írástudói 
megvalósulás, a formát öltő  alkotói szó: ez a másik alapvet ő  ismérve az 
éleítműsorozatnak. 

Ilyen. szempontból mindenekelőtt a műfaji-tematikai sokrétűség a 
szembeötlő, amely a pillanathoz kötött és efemer részmunkák létrehozása 
mellett az időálló, tartós önértékkel rendelkez ő  írások sokaságát is kiér-
lelte. A pedagógiai szakírás terén: analitikus tanulmányok a magyar iro-
dalom • tanításának didaktikai-módszertani kérdéseir ől. A képzőművészeti 
kritika és művészettörténet műfajában: cikkek, tanulmányok, esszék — 
napló- és montázsformában is — a jugoszláviai magyar képz őművészet 
jelenségeiről és történelmi útjáról, az ötvenes-hatvanas évek -korszer ű  ju-
goszláv és európai grafikájáról s a jugoszláv absztrakt festészetr ől az ötö-
dikhatodik évtizedünk mezsgyéjén, nem utolsósorban pedig több kiváló 
művészportré is, egyebek közt Vajdáról, Bezerédyr ől és Pechán Józsefr ől, 
Rippl-Rónairól és Dési Huberről, Konjovićról és Dolinárról... Az iro-
dalomkritika, polémia és esszé műfajában viszont: időálló krokik a jugo-
szláviai magyar irodalom ötvenes éveinek főszereplőiről, és heves, olykor 
pedig „vitriolos" vitacikkek is ugyanazon időszakból s néhány remek mon-
tázsesszé irodalmi kúltúránk korabeli provincializmusáról: Végül pedig, 
áz irodalmi tanulmány és irodalomtörténet m űfajában: a magyar irodalom 
XIX. és XX. századi klasszikusainak egész galériája — Vörösmarty, Arany 
és Petőfi; Mikszáth, Tömörkény, Móra, Gárdonyi és Gelléri; Ady, József 
Attila és Radnóti portréi, mű- vagy életmű-interpretációi —, a Tanárképz ő  
Főiskola, majd a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanárának szakmai 
produktumaként viszont a régi magyar irodalom Mohács előtti törté-
nete... 

Ezt a térben-időben, témában-műfajban, dokumentális és immanens 
értékeiben egyaránt izgalmasan sokrét ű  életművet a viszonylagos filológiai 
maximalizmus igényével kíséreltük meg rekonstruálni és szerves organiz-
musként felmutatni. Ugyanis az összegyűjtött írások bibliográfiai feltárása, 
begyűjtése és kötetekben való elrendezése-megszerkesztése közben a lehet-
séges teljességre törekvés volt a vezérl őelvünk, s nem pedig az egyes írá-
sok önértéke és időállósága. Ennek eredményeként nem a szigorú vagy 
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kevésbé szigorú általános kritikai értékmérce segítségével kiszelektált vá-
logatott szövegeket, hanem a lehetséges teljességet célzó összegy űjtött írá-
sokat kapja kézhez a sorozat olvasója. 

E viszonylagos filológiai maximalizmust egyrészt azért láttuk indo-
koltnak, mert csakis általa t űnt lehetségesnek a terjedelmében közepesen 
gazdag, alkotóelemeinek szellemisége tekintetében viszont meglehet ősen 
koherens életmű  rekonstruálása, az Egésznek egészkénti felmutatása és 
egységben szemléltetése. Így aztán még az önmagában igen szerény érték ű , 
de jellegzetesen bszgy-s kézjegyű  alkalmi glossza is csaknem ugyanolyan 
fontosnak bizonyult a számunkra, mint a kiérlelt nagytanulmány vagy 
rafinált szerkezetű  polifonikus montázsesszé ... Hisz kurtasága és alkalmi 
jellege dacára az efemer jegyzet is az Egész sokszólamú gazdagságát növeli 
egy-egy hanggal, tónussal, színárnyalattal. 

Másrészt, célszerűnek találtuk e maximalizmust annak a tudatában 
is, hogy a kezdettől fogva a korban és korral élő , az adott térrel és idővel 
mindenkor intenzíven együtt rezdül ő  alkotónk pusztán dokumentális je- 
ilentőségű  írásos megnyilatkozásai egyféleképp ugyancsak tartós értéket kép-
viselnek. Ha nem is önmagukban, alkotói megvalósulásként, de anyanyelv ű  
kultúrának egészében: kor-, művelődés-, tudomány- vagy művelődéstörténeti 
értéket. 

Ezeket a meggondolásokat méltányolta a Tartományi M űvelődési Ér- 
- -dekközösségnek az ún: kapitális művek kiadását elbíráló-istápoló szak-

bizottsága is, amikor B. Szabó György öt kötetes életm űsorozatát, s nem 
pedig a válogatott írások kiadását iktatta be a vajdasági nemzetek és nem-
zetiségek hasonló jellegű  projektumai közé. 

4. 

A lehetséges teljességre törekv ő  gyűjtőmunka eredményét a kötetszer-
vezések során kettős szempont: az időrendi és a tematikai egyidejű  és 
kombinált érvényesítésével rendeztük el. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a könyvek sorrendjénél -- s köteteken belül az egyes írástömbökben is 
-- elsősorban a kronológiai sorrendet tartottuk szem el őtt, de ettől az 
életmű  koherens tematikai egységeinek minél erőteljesebb körülhatárolása 
céljából el is tértünk s az időrendiséget alárendeltük a szerves tematikai 
elrendezés szempontjának. 

. 	Ilyen kötetszervező  elvekkel alakult ki a sorozat alábbi id őrendi/te- 
matikai szerkezete: 

Az I. kötet B. Szabó György 1938 és 1953 között keletkezett, a Tér és 
idő  első  kiadásában egyáltalán nem szereplő  írásait tartalmazza, mégpedig 
a kisebbségi/nemzetiségi közélet, a vajdasági képz őművészet és a nemze-
tiségi iskolaügy hármas témakörébe sorolva. • - 

A II. könyv a Tér és idő  első, 1958-as kiadásának részben kiegészített 
változata. 

A III. kötet az 1950 és 1959 között létrejött, a Tér és idő  első  kiadá-
sában szintén nem szerepl ő  írások újabb három tömbjét fogja át: a kép-
zőművészetünkkel; a jugoszláviai magyar és a magyarországi irodalom-
politikával; a magyar klasszikusokkal és a régi magyar irodalom Mohács 
előtti szakaszának történetével foglalkozó fejezeteket. 

A IV. könyv a posztumusz Éjszakák, hajnalok (1963) rekonstruálása 
B. Szabó György részletesebb kötetterve alapján, s kiegészítése is egy 
olyan írástömbbel, melynek szövegeit a részletesebb szerz ői tervezet sem 
foglalta magában. Ebben a kötetben kapott helyet B. Szabó György írá-
sainak bibliográfiája s munkásságának válogatott kritikabibliográfiája is. 

Végül a sorozatzáró V. kötet az életmű  két egyenértékű  pólusát: a 
Szót és a Vonalat egyesít ő  és egységesítő  műfajterületre, a szövegrajz 
diszciplínájához vezet el bennünket; B. Szabó György válogatott irodalom-
illusztrációit tartalmazza ugyanis id őrendi-tematikus elrendezésben, s köz-
li egyúttal a szerző  teljes szövegrajz-bibliográfiáját is. 
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5.  

Az Élmény, szerep, hivatás című, sorozatnyitó kötetünket a becskere-
ki/petrovgradi gimnazista és az Eötvös Kollégium magyar és délszláv nyel-
vet meg irodalmat, azonkívül pedig művészettörténetet is hallgató egyete-
mistája írta, illetve a felszabadult szül őváros, Észak-Bánát, s őt Vajdaság 
jeles ifjú közéletije, nem utolsósorban pedig a katonai szolgálat után vég-
legesen pedagógiai pályára kerül ő  főiskolai tanár. Látszólag „négy ember" 
tehát: az irodalmár, a :képz őművész, a néptribun és a pedagógus. Valójá-
ban viszont az egész életutat meghatározó kett ős imperativus — alkotni és  
hatni —, illetve az egész életművet determináló két alapforma — a szó és 
a vonal -- egyidejű  megszállottja. 

A képz őművész és képz őművészeti szakíró mögött e kötet írásainak 
keletkezése idején már jóval több áll, mint a puszta ígéretes kezdés. Fel-
tűnést keltő  részvétel — 16 éves fejjel — az újvidéki Olvasókör 1936-os ős-
tehetség-tárlatán, majd a szabadkai Olvasókör — voltaképpen a Híd — 
művészettörténeti jelent őségű  kiállításán (1938), a Szépmíves Céh újvidéki, 
szegedi, budapesti tárlatain s a felszabadult Vajdaság képz őművészeinek 
első  (1945) és harmadik (1949) kiállításán; közben grafikák, szövegrajzok 
és műmellékletek publikálása a petrovgradi Ifjúság, a Kalangya, a Szép-
művészet és a Magyar Szó hasábjain; a festő-őstehetséget, majd akadé-
mistát méltató kritikák,. a becskereki ,Híradóban, a Hídban, Naplóba} - és  

~Sžépsn űvéšžétbén, átfogó -művészportré is - a Kalangyában; folyamatos 
kritikusi jelenlét a Szenteleky indította folyóiratunk művészeti rovatában 
és a Szépm űvészetben, s a legelső  képzőművészeti tárgyú írások publikálá-
sa a Szabad Vajdaságban... Mindezek mellett pedig a vajdasági képz ő-
művészeti élet fellendítését célzó szervez őtevékenység: a fiatal B. Szabó 
már a megszállás el őtt a honi festők és szobrászok egyesületének-céhének 
megalapítását szorgalmazza, a felszabadulás hónapjaiban viszont Észak-
Bánát Egységes Népfelszabadító Frontja agitációs osztályának agilis kép-
zőművészeti előadója, aki 1945 júniusában megszervezi az els ő  vajdasági 
antifasiszta kiállítást, s ugyanakkor a vajdasági Magyar Kultúrszövetség Ta-
nácsának képzőművészeti előadójaként és népegyetemi szakmunkatársként 
is a művészeti élet új formáinak propagálója .. . 

Az irodalmár tevékenysége ez id ő  tájt valamelyest szerényebb. A ko-
rabeli újnépiesség elkötelezettjeként a tizenéves gimnazista falukutatást 
szorgalmaz mindjárt az induláskor — már a legels ő , nyomdafestéket kapó 
írásában is —, majd az erdélyi irodalom hasonló szellemben levont tanul-
ságait állítja szembe a harmincas évek végének vajdasági magyar irodai-
mával. A felszabadulás el őtt megszervezi a bánáti irodalmárok estjét — 
ott olvassa föl sorozatnyitó kötetünk címadó írását, e kiérlelt, letisztult 
kisebbségi művészetprogramot hirdető  remek önéletrajzi esszét —, 1945 
nyarán pedig a felszabadult Vajdaság els ő  magyar színi előadásának, a 
Lúdas Matyi-nak egyik főszervezője Petrovgradon. Közben Pet őfiről és a 
szabadságharcról és számos más irodalmi témáról tart népegyetemi el ő-
adást ugyanott, majd a katonai szolgálat után a tartományi székvárosba 
kerülve, a Kultúregyesületek Szövetsége keretében létrejött újvidéki magyar 
irodalmi szekció titkára lesz, s els ő  jelentősebb írói vállakozásának ered-
ményeként a Színpadunk-sorozatban közzéteszi Cankar-fordítását, a Hlapci  
átültetését (1949). A Híd munkájába is ekkor — 1949 végén — kapcsolódik 
be egy szerkesztőségi vitaest bevezet ő  referenseként, hogy az új évtized 
első  éveiben saját írói/kritikusi produkciója is rohamosan felfelé íveljen 
— ahogy majd erről az életműsorozat II. és III. kötete fog tanúságot adni. 

A pedagógus alkotómunkája ekkortájt — a negyvenes-ötvenes évek 
fordulóján — ugyancsak rendkívül intenzív. A kisebb könyvnyi módszerta-
ni dolgozat és oktatásszervező  szakcikk mögött pedig megint csak a tevé-
keny ember, az írás és a tett egységét demonstráló .alkotóértelmiségi áll. 
Nevezetesen a felszabadult Petrovgrad középiskolai magyartanára, aki 
egyúttal a város magyar közm űvelődési közössége iskolabizottságának és 
népegyetemi szekciójának is tagja, s gyakori vendége a Népegyetemnek s 
előadója az egyik első  (1946 júliusában indult) tanítói tanfolyamunknak .. . 
S az 1946 őszén megnyitott újvidéki Tanárképz ő  Főiskola magyar irodalom- 
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tanára, 1948-tól pedig tanszékvezet ő  tanára is e gazdag pedagógiai szak-
munka-tömb mögött áll, aki a pedagógia Erosz megszállottjaként egyúttal 
állandó gimnáziumi érettségi biztos és államvizsgáztató tanár, a segédtaní-
tók újvidéki tanfolyamának (1948) el őadója, a magyar szakos pedagógu-
saink iskolatörténeti jelentőségű , 1953 szeptemberében Palicson megtartott 
tanfolyamának egyik főszervezője és főreferense, a Tartományi Közműve-
lődési Tanács munkabizottságának tagjaként az új tanítási programterve-
zet kidolgozója a magyar kisebbségi iskolák számára (1953), a Szerb Nép-
köztársaság Művelődési Tanácsa oktatási bizottságának vajdasági küldötte 
s a megújuló Népoktatás szerkesztőbizottságának is tagja... 

A közéleti tisztségvisel ő  és kultúrmunkás terjedelemben szerény, de 
szellemi tartalmaiban annál jelentősebb publicisztikája ugyancsak kohe-
rens írástömbje sorozatnyitó kötetünknek. Mögötte pedig a huszonöt éves 
néptribun áll, aki a konstituálódó új társadalom közéletébe nemcsak kép-
zőművészként, irodalmárként és pedagógusként veti bele magát lázas tenni 
akarással, hanem — ahogy ma mondanánk -- hivatásos politikusként is. 
Mégpedig kettős feladatvállalással: a felszabadulás hónapjaiban a KP mel-
lett legjelentősebb társadalmi-politikai szervezet, az Egységes Népfront 
funkcionáriusaként, illetve a megszilárduló forradalmi államhatalom tiszt-
ségviselőjeként. 1944 októbere és 1946 decembere — a bevonulás — között 
a petrovgradi kerületi egységfront intéz ő  bizottságának tagja és kerületi 
titkára, egyúttal pedig a fels ő-bánáti Egységes Népfront magyar -tagozatá-
nak a titkára is. Ugyanekkor Petrovgrad városi és kerületi népbizottságá-
nak s a vajdasági parlamentnek (ún. Főbizottságnak) is tagja, az AVNOJ 
III. ülésszakának küldötte s a szövetségi parlament (végül is meg nem vá-
lasztott) jelöltje. Agilis kultúrmunkásként viszont a petrovgradi Magyar 
Kultúrközösség alapító titkára s a vajdasági Magyar Kultúrszövetség Ta-
nácsának is tagja ... 

A képzőművész és képzőművészeti szakíró, az irodalmár, a pedagógus 
és a közéleti tisztségviselő  meg kulltúrmunkás egy tőről fakadó aktivizmu-
sának írásos lecsapódása tehát e sorozatnyitó kötet. Változatos m űfaji 
repertoárjában — tárlatköszönt ő  és tárlatkritika, művészettörténeti tanul-
mány ésfest őportré, a pedagógusképzés napigondjait elemz ő  szakcikk, a 
középiskolai anyanyelv- és irodalomtanítás id őszerű  kérdéseit taglaló ta-
nulmányvázlat, neveléstudományi folyóirat szakkritikája, módszertani ta-
nulmány irodalomtanításból, demográfiai értekezés, politikai beszéd, nyi-
latkozat és cikk, beköszöntő  színi előadáshoz és irodalmi esszé —, e 
csakugyan gazdag műfajspektrumban helyet kapott az önéletrajz m űfa-
ja is. Mégpedig egy ciklusnyi, részben „meta-kronologikus" szerkeszté-
sű, ti. a kötet időkeretét meghaladó adalékokkal az önéletrajzi esszé, a 
tényfelsoroló hivatalos életrajz és az áttételes önvallomás részm űfajaiban 
B. Szabó György minden ilyen jellegű  írásának kötet- s egyúttal soro-
zatnyitó fejezetben való koncentrálásával az életút és alkotópálya szin-
tetikus ön-értelmezését akartuk biztosítani az olvasónak. Alanyi egy-
ségben láttatását a szerz ő  által bejárt térnek és időnek. A történelmi-
nek s a tőle elválaszthatatlan személyesnek is. 

6. 

„Ebben az évben szeretném megjelentetni tanulmánykötetemet" — 
nyilatkozta B. Szabó György 1952 legvégén, a következő  évi kiadótervvel 
kapcsolatos körkérdés egyik részvev őjeként, s nyilatkozata arról tanúsko-
dik, hogy nem valami mechanikusan felgyülemlett tanulmányanyag puszta 
gyűjteménye készül az alkotólaboratóriumban, hanem egy koncepciózus, 
tárgyi-tematikai és szellemi.programatikus szempontból egyaránt koherens, 
szerves belső  egységet felmutató kötet: „Ebben a klasszikus magyar iroda-
lom néhány kérdését vetem fel, és a nemzeti irodalom, a nemzeti kultúr-
örökség kiértékeléséhez szeretnék hozzájárulni. Talán sikerül helyet szorí-
tani néhány olyan tanulmánynak is, amely a magyar irodalmi kritika és 
irodalomszemlélet kérdéseit tárgyalja." 
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e koncepciózus tervnek meg is volt immár a teljes filológiai fede-
zete: Hisz ekkorra — 1952 végére — megíródott és újság- vagy folyóirat-
közlésben meg is jelent már a Vörösmarty-portré; két nagytanulmány Pe-
tőfiről s három Aranyról; egy-egy Tömörkény-, illetve Móra-medáilia; az 
Ady-tanulmány; egy József Attila-esszé és egy módszertani dolgozat ... A 
magyar irodalomkritika és irodalomszemlélet történeti kérdésköréb ől pe-
dig egy nagy cikksorozat. S hiába, mindennek s az elkövetkező  évek rokon 
tárgyú és problematikájú újabb írásainak hosszú ideig — több mint fél 
évtizeden át! — nem lehetett „helyet szorítani" könyvkiadásunkban. 

Nem mintha mellőzött, „félretett" vagy irodalompolitikailag „kegy-
vesztett" szerz őről lett volna szó. Ellenkezőleg, B. Szabó György 1952 és 
1959 -- a Tér és idő  végre-valahára megjelénése — között egyik központi 
egyénisége volt irodalmi életünknek. Annak tanúságaként is, hogy az 1950-
es „áprilisi Híd" fiatal táborának élére állásával önmaga ellen is kihívott 
kritikazuhatag gyorsan feledésbe merült... 

Ekkortájt ugyanis szerz őnk állandó munkatársa napilapunknak; fo-
lyamatosan jelen van mindkét ekkori folyóiratunk, a Híd és Népoktatás, 
ihletve mindkét hetilapunk, a 7 Nap és :a Dolgozók hasábjain — utóbbinak 
1955-től állandó grafikai és kritikusi munkatársa, 1957-t ől pedig szerkeszt ő-
ségi tagja is —; az évtized derekán publikálni kezd szerbhorvát nyelven, 
elsősorban az akkor induló Novosadski dnevnik-ben, melynek állandó il-
lusztrátora és karikaturistája is egyúttal; számos irodalmi esten vesz részt, 
a Magyar Kultúrtanács, a Rádió és a Dolgozók irodalmi pályázatainak zsű-
rijeiben szerepel, 1953 végén viszont a hullámvölgybe jutott Híd problé-
máit mérlegelő  és kiutat kere ső  munkabizottság tagja; szakszervezeti la-
punkban irodalomtörténeti jelent őségű  vitát robbant ki literatúránk ötve-
nes évek végén tapasztalt provincializálódásáról, s az írószövetségi tevé-
kenysége is intenzív ekkortájt: a Jugowzláv Írószövetség tagjaként (1951) 
a szerbiai Íróegyesület vajdasági tagozatának vezet őségében találjuk 1953-
tól — az az évi becsei közgyűlésen például ő  referál a kisebbségi könyv-
kiadás problémáiról —, s ugyanakkor a vajdasági tagozat keretében m ű-
ködő  Magyar Irodalmi Társaságban is többször szerepel el őadóként vagy 
felszólalással .. . 

természetesen továbbra is részt vesz akkori könyvkiadónk, a Test-
vériség-Egység munkájában: kivlmunkatárs irodalmi szerkeszt őként ezek-
ben az években is folytatja az 1950-ben kezd ődött, igen sokoldalú és termé-
keny filológusi-grafikusi közreműködését, s a József Attila-összes (1952) 
után sajtó alá rendezi, egyebek közt, Gárdonyi népszer ű  regényét, Gelléri 
Andor Endre kisebb novellagyűjteményét és az Ady-összest (1956), s köz-
ben könyvillusztrátorként is folytatja alkotói együttműködését a Testvéri-
ség-Egység Könyvkiadó Vállalattal. Amelyben 1952 nyarától mint az Iro-
dalmi Tanács elnöke is tevékenyen és közvetlenül hathat a kiadópolitikára. 

ő  maga mégis „könyvtdlen" író marad az évtized végéig. 
Holott a Testvériség-Egység 1953 januárjában közzétett évi tervébe — 

Esszék és tanulmányok munkacímmel — bekerül az interjúban körvona-
lazott tanulmánykötet is. Azután viszont — fél évtizeden át — semmi hír 
róla. De 1958 nyarán végre beszédes kis újsághír: B. Szabó György tanul-
mánykötetét nem a Testvériség-Egység adja ki, hanem a Progres ... Az év 
őszén aztán részletesebb sajtótájékoztató is napvilágot lát: „A Progres 
könyvkiadó a múlt évből visszamaradt (!) könyvek kiadásán fáradozik. 
Nyomdában van már (!) B. Szabó György Tér és idő  című  tanulmányköte-
te" .is ... 

Abban azonban, természetesen, lehetetlen volt helyet szorítani a ma-
gyar klasszikusokkal foglalkozó minden írásnak, s különösen a vajdasági 
képzőművészet újabb kis kötetnyi — a felszabadulás el őtt s közvetlenül 
utána keletkezett ilyen tárgyú szövegekkel együtt immár önálló kiadványt 
igénylő ! — minuciózus elemzéseinek: Így aztán nemcsak elhúzódik a „pon-
tosan, szépen" szervesülő  életműnek formát, alakot biztosító öndefiniálás, 
de eleve csonkának, ,torzó"-nak is készül; egy kötet semmiképp sem he-
lyettesíthet — hármat. 
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Holott az eredetileg tervezett kiadói év a Testvériség-Egység h ősko-
rának még igen termékeny zárószakasza volt: három regény, két-két verses-
kötet és ifjúsági regény, egy-egy politikai tanulmány, dráma, színháztörté-
net, gyermekpoéma, s őt énekes színmű  is napvilágot lát 1953 folyamán ho-
ni magyar szerzőktől, és megjelenik felszabadulás utáni irodalmunk els ő  
esszégyűjteménye is. Viszont a következ ő  kiadói év már a többéves súlyos 
válság drasztikus előhírnöke: az egyetlen elbeszélés- és versgy űjtemény 
megjelenése, s a kétkötetes történelmi regény második könyvének kénysze-
rű  átvitele 1955-re immár a cs őd szélét jelzi. 

E kényszerű  várakozás közben módosul aztán a Tér és idő  eredeti 
koncepciója is: a nemzeti irodalom és irodalomszemlélet, a magyar klasz-
szikusok és nemzeti kultúrörökség kérdéskörér ől részben áttevődik a hang-
súly a magyar, jugoszláv és jugoszláviai magyar képz őművészet vizsgála-
tára. Nem kisebb mértékben pedig: anyanyelv ű  kultúránk, fensőoktatásunk 
és tudományosságunk korabeli aktuális — és olykor akut — honi prob-
lémáinak a taglalására. Így aztán végül is a Tér és idő  polifonikusan kom-
ponált ciklusaiban a nemzetiirodalom tematikáját a nemzetiségi szellemi 
élet ötvenes évekbeli viszonylagos teljességének a témaköre egészíti ki sze-
rencsés módon, miközben szerzőnk mindmáig érvényes példát mutat fel 
az organikus kötetszervezés módszertanából is: a mechanikus időrendi vagy 
az ugyancsak mechanikus tematikai besorolás, avagy a puszta gyűjtemény-
csinálás helyett B. Szabó György úgy szerkeszti meg kötetét, mint az ez 
idő  tájt kiteljesített modern grafikájának egy-egy .id őálló lapját... 

Gyakorlati megoldást találva ily módon az egyik korabeli interjújá-
ban megfogalmazott alkotói problémájára is, miszerint „tanulmánykötetet 
szerkeszteni nem könnyű  feladat, olyan tanulmánykötetet, amely érdekes, 
is, változatos, sokféle és az olvasók többségét kielégíti"... 

Vagyis amelyben a tér és idő  legsúlyosabb és legellentmondásosabb 
tartanmai Is organikus, eleven és életes formát öltenek s épp" ezáltal élik 
túl megfogalmazásuk tovatűnő  pillanatát. 
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BELA DURANCI 

MILAN KONJOVI Ć  KILENC .ÉVTIZEDE 

A zombori galériában a tél folyamán az érdekl ődők megtekinthetik Milan 
Konjović  Tizennégy grafika című  kiállítását. 

De miért csak tizennégy, miért nem húsz, vagy akár ötven, mint ahá-
nyat .anna idején, zombori gimnazistaként els ő  tárlatán 1914-ben bemu-
tatott? 

Konjović  eddig mintegy 200 önálló kiállításon, s további 400 közös 
képzőművészeti rendezvényen vett részt, s a most szóban forgó tárlata 
kapcsán megjelentetett katalógus választ ad a fenti kérdésre is: a m űvész 
pontosan tizennégy mintát készített ofszet-litográfiai eljárással saját m ű-
termében 1987. június 26-án és 27-én. A szerény katalógust lapozgatva Láng 
Irma bevezetőjéből kell idéznünk: 

„Amíg mi a kész anyagot nézegettük, s megpróbáltuk elképzelni a 
többi készülőt, a Mester kedvelt karosszékében üldögélt. Meglehet ősen fá-
radt volt, amit hali. beszédén lehetett leginkább, észrevenni. ,Sejtelmesen 
mosolygott, láthatóan nem vett tudomást jelenlétünkr ől. A festői állvá-
nyon lévő  utolsó elkészült képét nézve megszólalt: »Lesz még. Mindaddig 
lesz, amíg utolsó csepp véremet is át nem viszem a vászonra!«" 

Ez a „véres kijelentés" választ ad minden kérdésre, mely a 6000 al-
kotásból — jobbára olajfestményb ől — álló életmű  kapcsán felmerül —, 
melyek közül csaknem 1000 festményt a zombori galériának ajándékozott; 
értelmetlenné tesz mindennemű, a múló évtizedekre, az emferi élet véges 
jellegére vonatkozó kérdést, s mindent az alkotás „kockázatos" vállalkozá-
sára bíz, nem kis reményt táplálva a jövő  örökölhetősége iránt. 

Az alkotói tett mitikus jellegének hitét valószín űleg gyerekkorából 
hozta magával — Konjovi ć  valóban hisz a vér képpé történő  átalakulásá-
ban; ily módon ez a közhely nála a megélés drámai kérdésévé válik. Aho-
gyan a keramikus keze nyomot hagy az agyagban, úgy kristályosodott Ko-
nyović  gesztusa a sors felismerhet ő  tartalmává, létrehozva a kreatív ön-
tudat mitikus sugárzásának tér és id ő  feletti bűvös körforgását. 

Így történhetett az, hogy m űvészetének olyan 'kiváló ismerője, mint 
Milan Kašanin, Konjović  képéi kapcsán megállapíthatja: ,legkevésbé a 
francia hatást lehet rajtuk érezni", hogy még ugyanabban az évben, 1932-
ben Rastko Petrović  ugyanilyen érvényességgel állapíthassa meg: képei 
„abszolút franciák, egyöntetűen franciák, legalább annyira, mint a leg-
franciább festők képei". 

Mindkét kritikusa ugyanazt hangsúlyozza, a kreatívitás gáttalan ára-
dását: Kašanin „a fest ői anyag teljességének tisztaságát", Petrovi ć  pedig 
észreveszi, hogy a teremtés gesztusa „könnyed és elegáns, biztos ízlésre 
vall, minden erőfeszítéstől mentes szabadságra". Kašanin megítélése szc., 
cint „Kanjovićhoz fogható alkotó nincs festészetünkben", s ugyanez a meg-
győződése Rastko Petrovi ćna'k is, amikor „a legfranciásabb törekvések 
kontextusában" szemléli őt. 

Párizs ilyen szempontból nem kizárólag francia központ, hanem az 
alkotás nemzetközi megmérésének és megmérettetésének színtere. Konjo-
vić  megméretésének pillanatában azonban eldöntötte, hogy visszatér Zom-
borba. Elhagyva Párizst, első  vitathatatlan sikereinek városát, belebo ćsát-
kozo'tt egy akár végzetessé is válható kálandba, annak ko čkazatába, hogy 
elnyelje őt a mezőváros, Velj'ko Petrovi ć  kisvárosának közönye. 

Abban a sorsdöntő  1932-es esztendőben Konjović  megrendezte mása 
•dk önálló tárlatát Párizsban, részt vett a jugoszláv fest ők egy csoportjával 
az Amszterdamban rendezett közös kiállításon, majd október 8. és 18. között 
a bácskai művészek szabadkai bemutatkozásán. Ugyanakkor az érdekl ődők 
Belgrádban is megtekinthették az 1928 és 1932 között keletkezett mintegy 
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50 művét bemutató kiállítását is. Két alkotói évtizedének lezárását jelen 
tették ezek a tárlatok, s egyben jelezték m űvészetének újabb módosulá-
sát is. A közönség ekkor láthatta Emma a konyhában (1929), Piros üveg 
(1930), Kukoricatörés (1931) című  festményéit, továbbá a zombori vissza-
téréséről szóló alkotásait, a Raktárutcát (1931), a Régi vármegyeházat (1932) 
más, Franciaországban és a Vajdaságban keletkezett képeivel együtt. A 
korabeli katalógus írója, Maurice Betz rámjutatott Konjovi ć  művészetének 
módosulására, ugyanakkor hangsúlyozta e m űvészet alapvető  elveinek a 
tiszteletben tartását is: „A párizsi kritika nem tévedt akkor, amikor ben 
ne látta azon kultúrák egyik legtehetségesebb és legeredetibb alkotóját, 
melyékben a klasszikus középkori hagyományok vívják csatájukat a mo-
dern kor emberének megzabolázhatatlan erejével és lendületével." 

A történelmi események évszázados viharában, az el űzött és újonnan 
idetelepített nemzetekt ől sokszínű  síkság megbékéléseiben és összetűzé-
seiben a festő  a régi vármegyeház tornyának árnyékában létrehozta új 
műtermét. 

„Saját látomásaimat festem ... gondolataimat pedig a poétikus vágyó-
dás megvalósításának szándéka irányítja" nyilatkozta a sajtónak a m ű-
vész születésnapján, 1933. január 28-án. 

Harmincöt éves volt ekkor, alkotókedvének csúcsán, mi több, ékkar 
araár kialákítbtta a ;bácskai tájhoz való viszonyát ás. Azóta ötvenöt v múlt 
el a táj''šzíneinek s vidék embere életének -égyszeri, soha még nem ismé-
telhető  megelevenítésének b ő  áradásában. Isidora Sekuli ć  1940-ben Konyo-
vić  vásznain felfedezi „a vidék szellemi és fest ői arculatát ... absztrakt 
realitásában, a föld és az ember lelkülete világos és 'sötét hatalmainak meg-
mutatásával a középpontjában", Herceg János pedig a Kalangya 1942. jú-
niusi (!) számában hangsúlyozza: „Bácska misztériuma a szerb lélekben 
sokkal mélyebben él, mint a magyarban. Nem csoda, hogy éppen egy 
szerb festő  tudta annak lényegét a leghűbben kifejezni." 

1933 januárja és 1988 januárja között mintha megállt volna az id ő ; 
csak a színek expresszivitása forrt különböz ő  intenzitással, hol a tenger-
part, hol a bácskai síkság napsütésének hevétől ostorozva. A művész nem 
lett hűtlen a „látogatáshoz", csak a „poétikus vágyódás megvalósításának 
szándéka lett egyre er őteljesebb." 

Amikor a napfény hiányában a Régi, porcelánt (1944) beezüstözte, s 
fekete kontúrokkal bilincsbe verte Ćiro Falcion alakját — remekműveket 
alkotva ezzel is —, a bácskai táj látványa nyomán támadt indulatok a nyá-
ri zivatarok hirtelenségével söpörte el a francia évek hatását. A Sokác szo-
ba (1954) felé vezet ő  út nyitva állt; •s •a Három kalap (1954) ajtaja a vajda-
sági 'művésztelepek szántóira emlékeztet ő  munkájára nyílt. Közben feliz-
zott a rémület a Vörös poszméhen (1964), Đura Kilenc (1965) fenséges 
nagysága is megmutatkozott, akárcsak a Harcos órával (1971) méltóságos 
lángolása. 

1885 őszén Milan Konjović  képeivel újra bemutatkozik a párizsi kö-
zönségnek, hogy bizonyítsa az alkotó és a táj összeforrottságát „a poétikus 
vágyódás megvalósulásának szándékában". 

„Én mindig a nap felé tartok, s .művészként mindig a napos oldalon 
állok. Nemismerem a pesszimizmust!" — nyilatkozta 1976.december 1-jén 
a televízióban, azon meggyőződésének adva hangot, hogy a művészet vitali-
tásával mindenkor le.győ11i a mulandóságot. 

Az utóbbi pár évtized során a művészeti közélet is megváltozott. A 
művészet — tagadva a korlátot szabó határokat — nagy érdekl ődéssel for-
dult az időszerű  témák felé, minden bizonnyal attól való félelmében, hogy 
a holnap újdonságait ne a tegnapi formák birtokában várja. Az egyetemes-
ség nevében fordult szembe a helyi meghatározottságokkal, aminek foly-
tán a művészek szinte elveszítették egyéni arcvonásaikat, felsorakozva azon 
alkotók népes táborába, akik lázas kutatások és keresések formájában 
küzdöttek a megsejtett kataklizmák látomásaivall. 

Milan Konjović  azon kevesek .közé tartozik, akik nem tévesztik össze 
a személyes érzéseket a „privát affektálással" — ahogyan azt Laza Triifu- 
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nović, a Mítosz és a valóság legegyértelműbb tolmácsolója mondta. 1985-
ben Párizsban a közönség csodálattal fogadta Konjovi ć  színeinek tűzijáté-
kában megnyilatkozó 'művészi gesztusát, melyben a fiatalok neofaoista 
törekvéseivel rokon vonásokat vélt felfedezni. Ugy látszik, m űvészetét az 
időszerűség egyetemes csillagrendszere táplálja, s mint ilyen, kitér őktőll 
mentes, egyenes vonalú és határozott irányú. Ez a határozottság felfedez-
hető  a síkság lakóinak lelkében is, Konj'ovićnál azonban mindez robosz-
tus temperamentummal, következetességgel és érzékiséggel párosul. Együtt 
él 'környezete drámai :történéseivel, megörökítve azt az egyszeri folyama-
tot, amelynek valamennyien tanúi vagyunk; Vajdaság és a m űvész együtt 
öregszik és együtt újul meg! 

1987. október 29-én, pancsovai kiállításának megnyitóján, miközben 
a napfény beragyogta képeit, a m űvész kijelentette: „Képeimet itt látom 
először valódi megvilágításban"! A középkori „szentek" és „angyálok" alak-
jaiban megtestesülő  „nyolcvanas évekre jellemz ő  érzékiség" a festő  győ-
zelmét jelképezi. 

Alkotásainak életét élve — esetleg a tőlük kölcsönzött életszerűséggel 
— Konjović  az 'időszerűség jegyében, mély felett a mulandóság évtizedei- 
nek nincs immár hatalma, elvégzi az elevenséget biztosító „vércserét". 

Néhány alkotásában az ördögi ritmus lényegi s űrítettsége érhető  tet-
ten, melyet maga a költészet kelt életre. S a konjovi ći szándék a vitalitás 

-örök -dinamikájával van- jelen azon a tizennégy grafikából- álló mappán is, 
mellyel kilencedik életévének küszöbén önmagát is megajándékozta. 

Számunkra pedig nem marad más hátra, mint hogy csatlakozzunk az 
alkotói szándék újabb győzelmének ünnepéhez. 

MÁK Ferenc fordítása 
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ÉGTÁJ 

SZÍNHÁZ, KULTÚRA, M ŰVELŐDÉSPOLITIKA 
BESZÉLGETÉS DR. KöPECZI BÉLÁVAL* 

KÉRDÉS: Nehéz feladat behatárolni dr. Köpeczi Béla munkásságát, 
érdeklődési körét, hiszen az ő  komplex egyéniségében megtalálható a 
francia nyelv, irodalom és történelem tudósa, a kapcsolattörténész, a 
kutató, a művelődéspolitikus, de a filozófiai irányzatokat élénken figye-
lő  és az új eszmei áramlatokra en passant reagáló gondolkodó, to-
vábbá a tanárember, aki jelentős szerepet vállal a fels őoktatásban, hogy 
csak f őbb tevékenységi területeit említsem; ugyanakkor jelen beosztá-
sa, államhivatali rangja szerint Magyarország művelődési minisztereként 
dolgozik. Önkéntelenül is keresgélni kezdek emlékezetemben, kihez ha-
sonlítható e tudós-politikus ténykedése. Lehet, hogy tévedek, de ben-
nem valamiféle Hóman Bálint-i attit űdött idéz fel, amely — elvonatkoz-
tatva az egykori miniszter-tudós tévedéseit ől, negatív politikai szerepé-
től, amiért később elnyerte büntetését — er ősen meghatározta az akko-
ri magyar szellemi életet, hiszen nagy tudásával, befolyásával és tájé-
kozottságával fémjelzett majdnem másfél évtizedes korszakot. 

Beszélgetésünk, melyre dr. Köpeczi Béla készségesen vállalkozott, 
nem kívánja az ő  teljes portréjának felvázolását, illuzórikus is volna, 
inkább a magyar kultúra konkrét kérdései kapcsán kívánunk betekin, 
tést szerezni gondolatvitelébe. Az interjú apropóját a Nemzeti Színház 
fennállásának 150 éves jubileuma adta. A társulat díszülésén dr. Kö-
peczi Béla miniszter mondott ünnepi beszédet. Els ő  kérdésünk ebb ől 
a ritka művelődési eseményb ől fakad: ,hogyan látja dr. Köpeczi Béla a 
Nemzeti Színház eszményét, feladatát, múltban és ma, mondjuk a reform-
kor és kiegyezés korában meg a világháborúk közötti s természetesen 
az 1945 utáni időszak csomópontjaiban? 

DR. KÖPECZI: Először talán egy analógiára reagálnék, arra tudniil-
lik, hogy a művelődés" területén, a művelődéspolitikában Magyarorszá-
gon milyen típusú irányítók dolgoztak. Azt hiszem, magamat sokkal 
inkább az Eötvös József típusú miniszterhez hasonlíthatom, mint Hó-
man Bálinthoz. Nemcsak Hóman Bálint nézeteivel való egyet nem ér-
tésem miatt mondom ezt, hanem azért is, mert úgy érzem, hogy én 
egy újító művelődéspolitikának a képviselője vagyok. Hóman viszont 
egy stabilizált, konzervatív, nacionalista m űvelődéspolitikát folytatott, te-
hát valamit folytatott, itt viszont kétségtelenül valami újat kell csinál-
ni! Eötvös József akár reformkori, akár kiegyezéskori tevékenysége a 
magyar kultúra továbbvitele szempontjából mindenképpen az újítást je-
lentette. Ezért is hoztunk létre nem olyan régen egy új alapítványt, a 
kultúrával foglalkozók, alkotók és kutatók részére ösztöndíj formájá- 

* Köpeczi Béla 1921. szeptember 16-án született Nagyenyeden. Egyetemi tanulmányo-
kat folytat Budapesten és Párizsban, több diplomát szerez. Tagja a budapesti Eötvös 
Kollégiumnak és a párizsi Ecole Normale Superieuré-nek. Dolgozik az MTI-ben. A Kiadói 
Főigazgatóság vezetője, az MSZMP KB kulturális osztályának a vezet ője. Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem rektorhelyettese, e őadásokat tart francia irodalomból. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, f őtitkárhelyettes és f őtitkár. 1982 óta a Magyar Népköztár-
saság művelődési minisztere. Tudományos munkásságának főbb területei a magyar és az 
európai történelem, a XVII. és XVIII. század irodalomtörténete. Tanulmányozza a XX. 
század kulturális, ideológiai és irodalmi irányzatait. Főleg magyar és francia nyelven ir. 
Különböző  magyar és külföldi kitüntetések birtokosa. A párizsi Új-Sorbonne tiszteletbeli 
doktora. Könyveit, tanulmányait több európai nyelvre lefordították. 
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ban felhasználandó Eötvös József Alapítványt. Hát ennyit err ől a té-
máról, hogy valamelyest szituáljam magamat a magyar m űvelődéstör-
ténet folyamatában. 

Ami a Nemzeti Színházat és a nemzeti színházi eszmét illeti, vi-
tathatatlan, hogy a Nemzeti Színház gondolata a modern nemzetté vá-
lás folyamatához kapcsolódott — így volt ez magyar földön is, másutt 
is —, és amikor 1837-ben a Pesti Magyar Színház megnyitotta kapuit, 
akkor ott a magyar nyelv, a magyar drámai kultúra, s egyáltalán a 
magyar kultúra szolgálatát tartották feladatuknak. Tévedés azt gondol-
ni, hogy kizárólag magyar műveket adtak volna elő . (A közvéleményben 
él egy ilyen hiedelem.) Igaz, hogy Vörösmarty Árpád ébredésével nyi-
tották meg a színházat, de utána Shakespeare, Victor Hugo, Dumas 
és még egy sor külföldi író n&űvei is színpadra kerültek már a reform-
korban. Ebből következik, hogy azért a Nemzeti Színház gondolata nem 
kapcsolódott valamiféle nemzeti öncélúsághoz, ami a kultúra kiválasz-
tását és terjedését illeti. Kés őbb a szabadságharc leverése után még 
elég sok ideig tulajdonaképpen a reformkor gondolatait vitte tovább a 
színház. Legalábbis az 1867-es kiegyezésig. Ezután arra lehetett szá-
mítani, hogy külön felkarolják a Nemzeti Színház ügyét. A színház 
ugyanis meglehetősen rossz körülmények között, nem megfelel ő , korsze-
rűtlen épületben kezdte el a működését. Nos, nem így történt, és Ma-
gyarországon elég sok vita folyik ma is, hiszen jelenleg sem meg- 
felelőek a játszási körülmények; szóval végül a Nemzeti nem egy új 
színházi épületbe költözött át, amikor a régit fel kellett adni, hanem az 
úgynevezett Népszínházba, amelyik els ősorban zenés játékok bemutatá-
sára volt alkalmas és nem drámák el őadására. A kiegyezés után nagyon 
fontos helyet foglalt el a színház repertoárjában a klasszikus irodalom, 
mind a magyar, mind a klasszikus világirodalom, és jó visszaemlékez-
ni arra, hogy például milyen nagy Shakespeare-kultusz alakult ki ak-
kor Magyarországon a Nemzeti Sznház tevékenysége révén; és ez tart 
egészen máig. 

Természetesen a Nemzeti Színházat is befolyásolták mindazon ide-
ológiai áramlatok, amelyek a kiegyezés után, kés őbb az első  világhá-
borút követően jelentkeztek. 1945 után a színház Major Tamás vezeté-
sével és kiváló baloldali színészek közreműködésével megkísérelt valami 
egészen újat: egyszerre akart nagy értéket felmutatni, a haladást szol-
gálni és népszínház lenni; tehát ha tetszik, egy demokratikus színházi 
eszményt képviselni. Ez azonban nem ment mindenféle ellentmondás 
nélkül, mert hogyha a kiegyezés utáni korszakra eléggé rányomta bé-
lyegét bizonyos nacionalista szemlélet, akkor az 1945 utáni id őszakban 
és különösen az ötvenes évek elején a dogmatikus, sematikus irodalom 
és színházfelfogás is teret kapott a Nemzeti Színháznál. 1956-ot köve-
tően nyíltak ki az ablakok és ajtók. A színház megkísérelt maga is 
megújulni, ami jelentkezett a repertoár kiszélesülésében, és nemcsak 
olyan magyar darabok kerültek színre, amelyeket hosszú id őn át nem 
játszottak, hanem kitekintettek a polgári drámairodalom felé is. — Hadd 
említsem meg az ötvenes évek közepének egyik legnagyobb vitatémá-
ját: lehet-e játszani Madách Az ember tragédiáját, vagy sem? És nem 
kisebb ellenfele volt a bemutatónak, mint Lukács György, aki a maga 
filozófiájával nem egyeztette össze Madách történelemfelfogását, ame-
lyet ő  pesszimistának ítélt. Tehát nem egyszer űen arról volt szó, hogy 
buta emberek dogmatizmust hirdetnek, hanem nagyon okos emberek 
is kiálltak olyan gondolatok mellett, melyek sajátjaik• voltak, de be-
leilleszkedtek egy dogmatikus poltikai rendszerbe, vagy egy dognuati-
kus mővelődéspolitikai rendszerbe. — Visszakanyarodva az 1956 utáni 
időkre: ekkor már sokáig letiltott művek újra bemutatása, a nyugati 
színház jobb figyelemmel kísérése, a szocialista kísérletezésnek figye-
lembevétele is jellemzi a Nemzeti Színházat. Elég, ha Brecht megismer-
tetésére utalok. Azel őtt Brecht<darabot nem adtak el ő  magyar földön. 

Jelenleg is vitáznak arról, mi a Nemzeti Színház funkciója, hiszen 
rajta kívül még sok színház m űködik Magyarországon és a f ővárosban 
is. Miben lehet, hogyan lehet megkülönböztetni a. Nemzeti Színházat a 
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többitől? Én az ünnepélyes társulati ülésen is elmondtam, véleményem 
szerint a fő  megkülönböztető  jel az kellene legyen, hogy a Nemzeti Szín-
ház mindenekelőtt a minőséget, az értéket állítsa el őtérbe mind a re-
pertoárjában, mind a színészi játékban (a színészek kiválasztásában is 
természetszerűleg), ami nem azt jelenti, hogy e színház tevékenységét 
le kell szűkíteni valamiféle konzervatív klasszicitásra. Ilyen fajta nem-
zeti színházak is vannak, mint például a párizsi Comedié Fran caise, ame-
lyik nem rejti véka alá, hogy a nagy francia klasszikus drámairodalom 
képviselőit akarja játszani — bár ma már ott sem kizárólagos ez az 
elv, de azért elkötelezetten ezt az irodalmat t űzi .műsorra. Én azonban 
úgy gondolom, hogy nálunk a kezdeményezésnek, kísérletezéseknek is 
lehet és van szerepük a Nemzeti Színházban. Itt még a hagyományra 
is hivatkozhatunk. A nemzeti drámairodalom támogatása ezen belül, ezen 
a programon belül természetesen külön feladat. Hiszem, hogy e tekin-
tetben még nagyon sok a tennivaló. (Irodalmi körökben meglehet ős elé-
gedetlenség tapasztalható, hogy színházaink általában és a Nemzeti 
Színház különösképpen miként karolja fel és támogatja-e megfelel ően a 
magyar drámairodalom ügyét És, ha szabad még egy megjegyzést: a 
magyar nyelv ápolásában is különleges szerep hárul a Nemzeti Színház-
ra. Színházi életünk egyik jellemzője, sajnos, hogy színészeink nem be-
szélnek szépen magyarul. Sokszor nehéz megérteni a beszédüket, szö-
vegüket. A Nemzeti Színház m űvészeinek els ődleges feladata a szöveg-
mondás tisztasága, a szép magyar beszéd. Ennek követelése nem va-
lamiféle nemzeti megszállottság. Egyszer űen arról van szó, hogy egy-
féle lazaság mutatkozik a kommunikációban, és nem biztos, hogy ez a 
lazaság, ez a kvázi spontaneitás az önkifejezés szabadságának megnyil-
vánulása, talán inkább a gondolkodás szórtságára, fegyelmezetlenségé-
re utal. A magam részéről annak vagyok a híve, hogy fegyelmezetten, 
világosan, tömören igyekezzünk kifejezni gondolatainkat. Ez egyszer ű-
en intellektuális erőfeszítés, de hiszem, hogy erre szükség van — és 
persze nemcsak a színházban. 

KÉRDÉS: A tévé, sajtó és könyvdömping korában nem tartja-e anak-
ron vagy némiképp csökkent jelent őségűnek a színházat, mint intéz-
ményt, mely túlzottan megterheli az állami költségvetést? A kétezer éve 
haldokló, de f őnixként újra és újra feltámadó m űvészet sokak szerint 
jócskán elmarad a film, a tévé, a tévéjátékok össznépi hatása mögött. 

DR. K đPECZI: Kétségtelen, hogy a művelődésnek, akár az irodalom 
megismerésének és élvezetének, új eszközei támadtak, s biztos, hogy 
ami a tömeget, a mennyiséget illeti, ebben a színház nem tud verse-
nyezni például a televízióval. De azt hiszem, a televízió viszont nem is 
tudja helyettesíteni a színházat. Tapasztalataink szerint a televíziózás 
elterjedésével szélesedett a színház közönsége is, hiszen a televízió se-
gítségével is lehet színházat megimerni, hiszen gyakran közvetítenek szín-
házi előadásokat is. Ezért nem ejt különösen kétségbe az az adat, melyet 
emlegetni szoktak a színház válságával kapcsolatban, tudniillik, hogy 
már évek óta egy bizonyos szinten stabilizálódott a színházi néz ők szá-
ma, sőt egyes helyeken visszaesett. Minden tévécentrikusság ellenére a 
színháznak maradt egy elég stabil közönsége, amely els ősorban értel-
miségi közönség, de úgy látom, él a színház iránti érdekl ődés az ifjú-
ság • körében is. Miért hiszem maradandónak a színházat? Mert azt a 
látványt, amelyet egy színházi el őadás nyújlt, a megragadó színészi já-
tékot, a személyes él ő , intenzív élményt nem tudja pótolni még a te-
levízió sem. Bár sokszor közelebb hozza, mondjuk a színész arcát, és 
így jobban láthatjuk azt, mintha a színházban ülnénk. De még ebben 
se lennék nagyon kizárólagos. Mégis más a színpadi képem, más a 
színpadi impresszióm, más a színész játékáról kialakított elképzelésem, 
ha a színházban vagyok, és más, ha a képerny őn láthatom. Tehát egy bi-
zonyos közvetlenség, ha tetszik, emberi közvetlenség, nemcsak a gondo-
latokra, az érzelmekre való er őteljesebb reagálás az, amit egy ilyen köz-
vetlen színházi előadás jelenthet az ember számára. Azt gondolom per-
sze, hogy a színház eredményessége függ a többi között a drámairoda- 
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lom minőségétől, értékétől is. A legújabb idők tapasztalatai alapján — 
nemcsak Magyarországon, külföldön is —elmondható, hogy nagyon ke-
vés igazán kiemelkedő  drámai mű  születik. Ezért is jellemző  a klasszi-
kusokhoz való visszafordulás, vagy legalábbis a jól ismert m űvek újra-
játszása. A színházak inkább a rendez ői vagy színészi kisérletezést, to-
vábbgondolást, az új koncepciót vállalják a klasszikusok ürügyén. Te-
hát nem annyira az új darab áll el őtérben, hanem a régi drámák ak-
tualizálása vagy más elképzelésű  bemutatása. Mivel ez világjelenség, 
ezért is bontakozott ki annyi vita az ún úgynevezett rendez ői színház 
körül. Gondot jelent természetesen a színház felfogása is. A hatvanas 
években megpróbáltak valamiféle Gesammtkunstwerket létrehozni, ahol 
együtt van a szöveg, a zene, a színészi játék, a pantomim, a poszter, 
a tánc ... és még folytathatnám a sort, de most úgy t űnik, mintha ez 
a törekvés háttérbe szorult volna. Abban az id őben jellemző  volt a kö-
zönséggel való kommunikálás keresése, bizonyos improvizáció, ha kel-
lett, sokkhatások révén is. Az új színházi kísérletek jórészt ilyen irány-
vonalat követtek. De ma, úgy tűnik, visszatér a színház a klasszikus for-
mákhoz és irodalomhoz, meggazdagodva ennek a kornak tapasztalatai-
val. Tehát a megújulás módjai tulajdonképpen nagyon különbözőek, 
mert vannak időszakok, amikor egész felfogásbeli, koncepcióbeli vál-
toztatást kívánnak, és vannak id őszákok, amikor visszatérnek a régi for-
mákhoz, ezeken belül kísérelve meg az újítást. 

KÉRDÉS: Milyen m űvelődéspolitikai gondok jelentkeznek a jelen szín-
házi és társadalmi helyzetben. Személy szerint hogyan ítéli meg azt a 
hozzáállást, mely gyakorta pusztán árucikként kezeli a színházi és egyéb 
művészi terméket? 

DR. KÖPECZI: Ami a színházi struktúránkat illeti, nagy viták tárgya. 
Világossá vált, hogy a gazdasági nehézségek megnehezítik a színházak 
életét is, arra késztetik őket, hogy gazdaságilag eredményesebben dol-
gozzanak, még ha jelent ős állami dotációban részesülnek is. Hiszen a 
jegyárakat nem lehet olyan mértékben emelni, hagy a színházak ön-
költségesen működjenek. Némelyek ezeket a nehézségeket azzal próbál-
ják megoldani, hogy az úgynevezett bestseller-m űveket, tehát a - közön-
ségcsalógató kommerszdarabokat, a nemigen magas közönségízlést ki-
szolgáló műveket állítják színpadra, túlsúlyban ezeket veszik el ő . És 
éppen ekörül folyik a vita, vajon milyen mértékben kommercializálódik 
a magyar színház és milyen mértékben nem. Erdekess.ége a dolognak, 
hogy mindenütt a világon vannak különböző  műfajok, és a szórakozta-
tás mindenütt jelentkezik. Magyarországon a magaskultúra olyan mérték-
ben állt elő térben az ötvenes-hatvanas években, hogy most az értelmiség-
nek egy része határozott elutasítással figyeli a szórakoztatóipar, ha tet-
szik így, vagy szórakoztató kultúra el őretörését, és kizárólag csak a kom-
mercializálódással magyarázza e jelenséget. Véleményem szerint nem 
egyszerűen erről van szó. Erről is szó van. De tény, hogy a differenciált 
közönséggel kell számolnunk, amelyik különböző  ízlés-, ismeret- és kul-
turális szinteken áll. Emellett minden szinten jelentkezik a szórakoz-
tatás, a kikapcsolódás igénye. Meggy őződésem, hogy nagyon egyoldalú 
volt az a művelődéspolitika, de az értelmiség orientációja is, amelyik 
teljesen figyelmen kívül hagyta ezeket a temiészetes szükségleteket. Azt 
kell elérni, hagy a szórakoztatás igenis a művelődés részeként tekintes-
sék, és akkor arról beszéljünk, milyen tartalmak és milyen formák le-
hetnek vagy kell hogy legyenek ebben a szórakoztatásban! Mert hiszen 
ez esetben nyilván a „sollen" problémáját is fel kell vetni. Ami a 
„sein"-t, a mai helyzetet illeti, arról azt tudom mondani, hogy egyik ol-
dalon feltámadtak a régi szórakoztató m űfajok és művek, az operettől 
kezdve a kabaréig, a másik oldalon pedig nyugati fogyasztói kultúrának 
filmben, színházban, zenében született termékei és bejönnek Magyaror-
szágra. Adminisztratív eszközökkel nem lehet kezelni ezeket a problé-
mákat. Természetesen, a sajtótörvény értelmében bizonyos korlátozások 
léteznek, olyanok, amelyek a jóízlés, az erkölcs vagy a politikai érdek 
szempontjából merülhetnek fel. Ismétlem: a sajtótörvény alapján! (De 
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hát ilyen korlátozások mindenütt vannak 'a világban.) Igazi gondjainkat 
azonban ez nem oldja meg. Tehát, ha akarunk valamiféle új szórakoztató 
kultúrát, akkor milyen alkotásokkal lehet megteremteni. Egyel őre az 
ember egyik táborban azt tapasztalja, hogy átkozódás folyik, átkozzák, 
hogy egy ilyen kvázilcultúra terjed el Magyarországon, de nem tudnak 
mást ajánlani helyette; a másik tábor, a könnyű  műfaj képviselői pedig 
azt kérik a művelődéspolitikától, védje meg őket a támadóiktól és ismer-
je el, hogy ugyanolyan értékes műveket alkotnak saját műfajukban, 
mint az úgynevezett magaskultúra termel ői. Ez megint nem kizáróla-
gosan magyar jelenség, de én azt hiszem, azzal, hogy világossá tettük, 
miszerint a szórakoztatással, mint a m űvelődés részével foglalkozni kell, 
és hogy a tudományos kutatás, els ősorban a kultúrszociológia segít fel-
fedni a különböző  ízlésrétegeket és közönségigényeket, segít abban, hogy 
ezekre mi módon, hogyan reagáljunk, jelentősen előreléptünk. Mondhat-
nám, hogy néhány elég jeles kísérlet történt már a magyar könny ű  
műfajon belüli új alkotások megteremtésére. Els ősorban a magyar mu-
sicalekre utalok, amelyek nem egyszer űen — mondjuk — a rockzene 
magyarosítását jelentik, hanem témáikkal, gondolataikkal, érzelmeikkel 
továbbmutatnak elsődleges feladatukon és akár a magyar múlt, akár a 
magyar jelen bizonyos problémáinak feldolgozását is célul t űzik ki ... 
Hát ez az egyik gondja a magyar színháznak és a színházi struktúra 
alakításának is: hogy, tudniillik, milyen viszonyunk legyen ezekhez a 
szórakoztató műfajokhoz? A másik gondunk a megmerevedett színházi 
intézményrendszer. Nagyon sokan szeretnék, ha szabadabban alakulhat-
nának ki a társulatok, világosabb profiljaik lennének, hogy a rendez ők és 
színházigazgatók jobban tudják érvényeséteni elképzeléseiket. Sajnos, a 
színház Magyarországon hozzászokott ahhoz, hogy az állami támogatást 
minden körülmények között megkapja és ezért ott egy rendkívül fel-
duzzadt apparátus, komplikált struktúra alakult ki. Az érdekvédelem 
pedig ebben az esetben tökéletesen működik, minden olyan reformot, 
amely egzisztenciális érdekeket is érintve megmozgatná ezt a struktú-
rát, egyszerűen elutasítanak! Viszont egyes színházakban már kísérletek 
folynak abba az irányba, hogy például a színészi gázsikat jobban kössék 
a teljesítményhez, ami azt is jelenti, nem biztos, hogy ugyanolyan nagy 
létszámú színészgárdával kell dolgozniuk, mint ahogy az jelen esetben a 
színházakban szokásos. 

Sokan parentálják, elparentálják a magyar színházakat. Hosszú vi-
tasorozat folyt az elmúlt hónapokban arról, ki mit tart rossznak. De 
arról, hogy ki mit tart jónak — e tekintetben elég nehéz eligazodni. 
Általában az a jellemző  erre a mostani művelődési periódusra, műve-
lődéstörténeti periódusra is, hogy elég jól tudjuk, mi a rossz, de hogy 
mi volna a jó, erről meglehetősen homályos fogalmaink vannak. Igazá-
ban véve kísérletez ő  korszakba érkeztünk. Tele ellenállásokkal és el-
lentmondásokkal. Mégis ezek között kell a színházi tevékenységet foly-
tatni, ami nem könnyű. Én a jelzett vitáknak, polémiáknak jelent őséget 
tulajdonítok, de ténylegesen a színház, a film, esetleg a zene vagy az 
irodalom életét is a produkciókon kívánom lemérni. 

KÉRDÉS: Említette az általános gazdasági nehézségeket, amelyek so-
kakat, m űvelődési intézményeket és alkotóm űhelyeket már-már önfenn-
tartásra, majdhogynem kizárólagosan nyereséggazdálkodásra kényszeríte-
nek. A megváltozott körülmények azonban nemcsak az úgynevezett hát-
térintézményeket érintik, hatással vannak a m űvelődés minden kreatív 
tevékenységére, a filmgyártásra, a gyakran emlegetett színházakra, de 
még a könyvkiadásra is. Állítólag kormányuk tervbe vette a könyvkiadók 
állami támogatásának megvonását, aminek beláthatatlanul súlyos követ-
kezményei lehettek volna, ha — mint hírlik — a javaslatot Ön erélyesen 
nem utasítja vissza. 

DR. KOPECZI: Valóban felmerül az igény, hogy a könyvkiadás és 
más kulturális intézmények tartsák el önmagukat. Egyes esetekben ez 
el is képzelhető. Más esetekben azonban nem! Itt mindenekel őtt arra 
utalok, hogy az önköltségesség nem egyszerűen attól függ, hogy az adott 
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vállalat, intézmény mennyire jól gazdálkodik, hanem attól is, milyen 
költségeket kell felszámítania. Én évekig dolgoztam a könyvkiadásban, 
és olyan könyvszakmában regnáltam, amelyik önmagát tartotta el. Mert 
viszonylag alacsonyabbak voltak a papír- és nyomdai költségek, és mert 
szinte trösztjellegű  rendszeren belül a nyereséges kiadók hozadékából 
tudtam finanszírozni a többi kiadó veszteségét. Ilyen körülmények kö-
zött nem feltétlenül szükséges az állami dotáció. Ha a feltételek olya-
nok, meg lehet teremteni a dotáció nélküli munkálkodást is. Tulajdon-
képpen a kulturális vállalatokat körülvev ő  gazdasági körülmények a meg-
határozóak, amivel nem azt akarom mondani, hogy a kulturális intéz-
ményeknél nem kell a jobb gazdálkodást, a takarékosabb gazdálkodás 
feltételeit megteremteni. A magyar könyvkiadás viszonylag nem nagy 
dotációval dolgozik. A hozzájárulás nagy részét ugyanis a tankönyv viszi 
el. Mindössze 150-200 millió forint az, ami nem tankönyvre megy el. 
Itt a probléma az él ő  magyar irodalom és a szakkönyvkiadás egyes 
területeinek és a tudományos kiadásnak a támogatása. Ilyen körülmé-
nyek között a dotáció megszüntetése ezeket a területeket érintené súlyo-
san. Megállapodásunk az, hogy bizonyos csökkentést irányoznak el ő, de 
most már, a viták után, nincsen szó arról, hogy a könyvkiadás támoga-
tását teljesen megszüntetnénk. Olyan szempontból újítottunk, hogy nem 
vállalatokat finanszírozunk, hanem bizonyos kiadói ágazatokat vagy könyv-
típusokat, amelyeknél teljesen jogos egy olyan mecénálás, ami nem kíván 
feltétlenül nyereséget, amelyik elősegíti, hogy viszonylag alacsonyabb 
áron lehessen a könyveket eladni. 

Magyarországon emelkedtek a könyvárak az utóbbi években, de még 
mindig — különösen olyan kategóriákban, mint az élő  magyar iroda-
lom — meglehetősen alacsonyak. Azt hiszem, kultúrpolitikailag nem vol-
na érdekünk, és a magyar irodalom szempontjából sem, ha túl magas 
árakkal igazában véve az értelmiségi olvasót taszítanánk el a magyar 
irodalom vásárlásától. Mert az az igazság, hogy a mai irodalom vásár-
lói elsősorban értelmiségiek, márpedig ez az értelmiségi réteg nem ép-
pen a legjobb anyagi körülmények között él! A könyvárak emelésének 
akadályát tehát éppen a kereseti határok képezik. Szerintem tehát min-
den területen meg kell találni, ki kell jelölni azokat a célokat, azokat a 
produkciókat, azokat az el őadásokat stb., • amelyeknél valóban művelő-
déspolitikai, művelődési érdek az, hogy szélesebb közönséghez, vagy egy 
adott közönséghez jussanak el viszonylag elfogadható áron! 

Azt a globális dotálási rendszert, ami a múltban volt divatos, nem 
lehet fenntartani a mai körülmények között. É.s nemcsak azért, mert 
nincsen sok pénz, hanem azért sem érdemes, mert olyan kiadványokat 
vagy olyan előadásokat dotálni, amelyeknek értékér ől nem vagyunk meg-
győződve, az egy teljesen ellentmondásos kulturális politikát tükröz. 
Hosszú időn át pedig ezt is csináltuk .. . 

Ismétlem, nem minden produkció, produktum és nem minden kö-
zönségréteg, vagy ha tetszik, nem minden ízlés az, amelyik esetében a 
dotáció feltétlenül szükséges. Valójában egy differenciáltabb, rugalma-
sabb, alkotói és befogadói oldalt egyaránt tekintetbe vév ő  művelődési 
politikáról beszélünk. Az utóbbi öt esztend őben ilyenre törekedtünk, 
de az teljesen világos, hogy nagyon nehéz megszabadulni egy régi rend-
szertől, régi struktúrától, amelyik uniformizált, és nagyon nehéz elhe-
lyezkedni egy olyan gazdasági helyzetben, ahol válságjelenségek vannak 
és amelyik állandóan változtatja a szabályozókat. Éppen azért, mert 
ezek a válságjelenségek felgyűlnek. Meggyőződésem, hogy a kultúra, de 
a gazdaság oldaláról is szükség mutatkozik, tisztázzuk, mi az, amit a 
kultúra igazán tenni tud, gazdaságilag vállalni tud, és ugyanakkor a gaz-
daság milyen dotálást, ,mecénálást vállal, és ki az, aki vállalja. Ezek nem 
eldöntött kérdések. Itt is egyfajta erjedési korszakban vagyunk. 

KÉRDÉS: Az anyagiak hiánya minden államot súlyosan érint. Ezt 
kétségtelenül megsínyli a m űvelődés. ón szerint tapasztalható-e a ma-
gyar művelődéspolitikáéhoz hasonló elgondolások az átmeneti nehézsé-
gekkel küszköd ő  szomszédos vagy — terjesszük ki a kérdést — általá-
ban az európai országokban is? A Budapesten tavaly lezajlott Kulturális 
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Fórumon, ezen a nemzetközi tanácskozáson, feltehet ően érintették ezt a 
problémakört is. Ha a felszólalásokban esetleg nem, de a folyosói vagy 
magánbeszélgetésekben mindenképpen véleményt cserélhettek a kultúra 
áldatlan állapotáról a jelen gazdasági nehézségek szorításában. 

DR. KÖPECZI: Én is azt hiszem, hogy itt sem egyedi magyar je-
lenségről beszélhetünk, és nem is csak a szocialista országok dolgáról, 
hanem világproblémáról. A szocialista országok nagy részében feltétle-
nül előny volt, szerintem előny is kell hogy maradjon, az értékorientált 
művelődéspolitika. Ehhez kell megteremteni a gazdasági eszközöket is. 
Ha erről lemondunk, akkor tulajdonképpen rosszabb helyzetbe kerülünk 
a kultúrával, mint a fejlett kapitalista országokban. Ott hagyományosan 
kialakultak bizonyos intézmények, amelyek felvállalják az értékeknek 
és a „nem értékeknek" terjesztését is, de igyekeznek valamilyen egyen-
súlyt tartani. Természetesen, a legjobb intézményekr ől, a legjobb válla-
latokról mondom. Ugyanakkor teljesen világos, hogy a kapitalista or-
szágokban a nagy tömegeket illet ően tényleg a fogyasztói kultúra do-
minál, és ebben az esetben az üzlet! Na most, a fogyasztói kultúrában 
is van jó meg rossz. Azt hiszem, a nyugati értelmiség joggal tiltakozik, 
hogy a jó viszonylag kevés abban a fogyasztói kultúrában, és szintén jog-
gal mondja, hogy olyan manipulálásnak esik áldozatul a tömeg, amely-
nek nemcsak a kultúrához, de az ember öntudatosodásához, felszabadu-
lásához semmi köze nincs! Éppen ellenkez őleg. 

Ha mi látjuk azt, mi megy végbe a kapitalista országokban, akkor 
érdemes — és ezt egész tevékenységem alatt igyekeztem bizonyítani —, 
érdemes felkészülni azokra a hatásokra, melyek például a kulturális 
életben jelentkeznek, ha a piac törvényszer űségeit erőteljesebben figye-
lembe vesszük az egyes szocialista országokban. Nem volna jó, ha kide-
rülne: a szocialista rendszer ugyanolyan automatizmusoknak van kitéve, 
mondjuk, a kultúrában is, mint amilyenek a kapitalista országokban m ű-
ködnek. Feladatunk tehát nagyon tudatosan kombinálni! Mi az, amit 
ténylegesen támogassunk minden eszközzel, a szervezet, a gazdaság, a 
személyi feltételek stb. eszközeivel? És mi az, ahol mozgásteret adunk 
bizonyos keretek között a gazdaságnak is abban az értelemben, hogy 
nem kell dotálni? Mindeme dilemma vonatkozik a kultúrára is! 

KÉRDÉS: Úgy tűnik, válaszút előtt áll nemcsak a szocialista rend-
szer, gazdaság, hanem a művelődési politika is. Az elmúlt évtizedekt ől 
eltérő  gondolkodásmódot kíván meg, függetlenül attól, hogy eszméink-
hez továbbra is hűek akarunk maradni, Ugyanakkor bizonyos adaptá-
ciót is megkövetel, új irányú elképzelés ű  gazdasági és kulturális vezetést. 
A megváltozott körülmények kényszerhatása dominál. „A magyar kultú-
ra útja (1945-1985)" című  könyvének el őszavában rámutatott, hogy pél-
dául a hetvenes évek fejleményei különösen felhívták a figyelmet a kul-
túra, gazdaság, társadalom közötti rendkívül bonyolult és kölcsönös kap-
csolatokra. Tagadhatatlan, hogy a reformok következtében kialakult szé-
les rétegeket érintő  jómód érája múlóban. Ez mindenképp hat az em-
berek, a kultúrában dolgozók, de a m űvészek tudatára, szemléletére, 
életmódjára, netán világlátására is. Az ilyen válságtünetek feltehet ően 
elsősorban az irodalomban tapasztalhatóak? 

DR. KÖPECZI: Akárcsak a társadalomnak,a a kultúrának, m űvelődési 
politikának is bizonyos fejlődési szakaszokon kellett áthaladnia minden 
korban. Így az 1945 utáni magyar szocialista társadalom, minden össze-
tevőjével együtt, sem lehetett kivétel. A fejl ődést persze ki-ki másképp 
látta előre. Már a felszabadulást követ ő  első  esztendőkben is megmu-
tatkozott, hogy nemcsak a kommunistáknak volt egyfajta egalitáriánus, 
puritán, közösségi, társadalmi elképzelésük, m űvelődéspolitikai irányel-
vük, hanem mondjuk, a népi íróknak is. Révai, Illyés, Veres Péter és 
a többiek akkor még el se képzelhették, micsoda változások következnek 
be az általuk eltervelt vagy remélt szocialista fejl ődésben. Az ő  elképze-
léseikhez képest egy sokkal tagoltabb társadalom kezdett kialakulni, 
amelyikben ugyebár többször nem nagyon rokonszenves vonások is el ő-
térbe kerültek. Azzal együtt, hogy gyarapodott az emberek élete, jobban 
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éltek; .magasabb volt az .életszínvonaluk. Vonatkozik ez' els ősorban- á het-
venes. . évekre, amikor ,sajnos általánosan tapasztalhattuk a mindenáron 
való: pénzhajhászost,. az elvtelen feltörekvés igényét, a túlhajszoltságot is, 
a kultúrában_,pedig. a _ nagyabb fokú nyitottsággal együtt beáramló, a szo-
cializmussal összeegyeztethetetlen eszmei és egyéb áramlatokat. Ha csu-

r pán az' 1968-tól a nyolcvanas évek» közepéig terjed ő  fejlődési szakaszt 
vizsgáljuk; . kiderül, hogy a bevezetett gazdasági mechanizmust; a refor-
mot sem' fogadta az egész magyar társadalom osztatlan örömmel. Mi 
több, a kultúrában is számos ellenz ője akadt. A belső  ellentmondások is 
felerősödtek, hiszen gazdasági megszorítások akkor is voltak, és egyes, 
kisebb rétegek, csoportok hátrányosabb helyzetbe kerültek. A m űvelő-
déspolitika nyitása — utaltam rá — magával hozta az irányzatok sza-
badságát, de mivel az avantgárd és a többi beáramló nyugati szellemi 

' hatás kisajátította a korszer űség és egyedül üdvözítő  művészet jelszavát, 
minden más értéket elvetett, kiderült, hogy szűnőben van az ideológiai 

- 'élkötelezettség, a marxista esztétikai elvek meg az irodalmi-m űvészeti 
gyakorlat között tényleges nézetkülönbségek jelentkeznek. Megtörtént, 
hogy a progresszív szellemű  törekvések félreszorultak. A Központi Bi-
zottság már- á hetvenes évek elején figyelmeztetett arra, hogy a közgon-
dolkodás kedvező  irányú fejlődésével egyidőben polgári, kispolgári jelen-

-• ségek is felerősödtek a társadalomban, olyan folyamatok indultak el, 
melyek szem elől tévesztik a szocializmus történelmi érdekeit és távla-
tait, megjelentek az individualizmus, az önzés legkülönböz őbb formái, s 
a szellemi életben egyrészt jobboldali, másrészt ultraradikális nézetek is 
megnyilvánulnak. 

A továbbiakban csak fokozódtak a jövedelmi és életmódbeli kü-
lönbségek, melyek óhatatlanul is kihatottak a kultúrára, annak megnyil-
vánulására, az eszmei közömbösségre vagy a túlzó bírálatok feltörésére. 
1982-től a gazdálkodási érdekeltségi rendszer érvényesítése a kulturális 
szférában is ösztönözte a kisvállalkozási formák megteremtését, a magán-
kezdeményezések felkarolását. Ellenállásokba ekkor is ütköztünk, els ő-
sorban a romló gazdasági viszonyok miatt. „Ilyen körülmények között 
az irányítás egyszerre találta szembe magát az er ősödő  politikai-ideoló-
giai ellentmondásokkal és a gazdasági gondokkal, amelyek között ter-
mészetesen kölcsönhatások alakultak ki." 

Elvitathatatlan viszont, hogy az 1945 utáni fejl ődési szakaszban a 
szemléletet, magatartást, életmódot tekintve sok az átmenet egyes osz-
tályok és rétegek között, ami bizonyítja a homogenizálódást. (Nem ele-
mezném itt annak a vékony újgazdag rétegnek parven űségét, fennhéjázó 
életvitelét, mely okvetlenül szemet szúr.) De azért ez a társadalom igenis 
keresi a maga értékrendszerét, a privát életben is, csakhogy ez az ér-
tékrendszer sokban különbözik a negyven évvel ezel őtti elképzelésektől, 
elvárásoktól. De hát már az egyes fejl ődési szakaszok, 1945-1948, 
.1949-1956, 1957-1968,. 1968-1987 is élesen különböztek egymástól, nem 
volt zökkenőmentes a váltás, ráadásul a szakaszokon belül sem voltak 
azonosak a társadalmi és művelődéspolitikai jellegzetességek. Most a 
gazdasági nehézségek minden szférában éreztetik • hatásukat. Polgáraink 
kevesebbet tudnak áldozni a kultúrára, az életszínvonal csökken vagy 
legalábbis stagnál, ami a másik oldalon megint hangot ad egyfajta ellen-
zéknek is. Az irodalomban és természetesen más m űvészeti ágakban er ő-
teljesen jelentkeznek azok a nem éppen tolerálható vonások, amikhez 
hasonlóakat már el őzőleg, addig is tapasztalhattunk. Két megnyilvánulás 
mondható itt a legmarkánsabbnak: a valóság nagyon egyoldalú, kritikus 
bemutatása és a valóságból való kivonulásnak a tendenciája. 

Idézett könyvemben nem egyedül az irodalomról és művészetekről 
beszélek. Én a kultúrát széles értelemben fogom fel, ide veszem a tudo-
mányokat is. A tudományoknak nem els ősorban szakmai vonatkozásait, 
hanem azokat az ismereteket, amelyek befolyásolják az ember világnéze-

ti ,  tét, magatartását, vagy akár mindennapi életmódját. De vizsgáltam azo-
kat az intézményrendszereket is, amelyek a kultúrát közvetítik, és végül 
kísérletet tettem arra, hogy a befogadás oldaláról is megnézzem a dol-
gokat. A befogadásnál pedig azt lehet megállapítani, hogy azzal az uni- 
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formizált befogadásképpel szemben, ami érvényesült a dogmatikus poli-
tika idején, de amelyről — most már jó értelemben, tehát az értékek 
befogadása szempontjából — meg voltunk gy őződve még . a hatvanas 
években is, a hetvenes évek közepét ől kezdve egyre világosabbá ,vált az,. 
hogy .a befogadásban egyaránt jelentkezik jó és rossz. Jelentkeznek érté-
kek és értéktelenségek, s őt silányságok .. . 

KÉRDÉS: Társadalmi • mozgásokon, magatartásokon, életvitelen és 
anyagi lehetőségeken túl, mennyiben függ össze a befogadás az oktatás-
sal, az oktatási rendszerrel? Nemcsak a kultúra, hanem a keményed ő  élet. 
jelenségelv befogadása. 

DR. K čiPECZI: Hát az oktatás nem tud nagyon hatékonyan m űködni 
e tekintetben. Azok a társadalmi ideálok, amelyeket a hatvanas évek vé-
gétől kezdve a nagy tömeg elfogadott, sok szempontból ellentmondanak 
azoknak az értékeknek, amelyeket az iskola akar terjeszteni. Az iskola 
hosszú időn keresztül még egy nagyon leegyszer űsített értékrendszert 
terjesztett, amelyik a dogmatikus marxizmusnak az értékrendszere volt. 
De ha ezt fel is adta az utóbbi id őben, a társadalom annak a humanista 
szocialista értékrendszernek sem felel meg, amelyet a mai iskola akar 
elültetni a gyermekekben. Következésképpen itt konfliktus van, és a 
kérdés, hogy ebben a konfliktusban ki gy őz. Elvárható, hogy a társadal-
méi..tapasztalat fog győzni,_ nem pedig az. iskola hatása. Amivel persze nem 
azt akarom mondani, hogy az iskolának semmi hatása nincs. A konflik-
tus maga is igazából egy hatás. És lehet ővé teszi ez a konfliktus, a nyers 
és durva valóság meg az oktatott értékrendszer összeütközése, hogy a 
fiatalok tudatosabban válasszanak. De azt nem állítom, hogy a nagy 
többség feltétlenül a jót akarja választani. Persze, amikor jóról beszé-
lek, csak nagyon relatívan tudom ezt megfogalmazni. Mert én azt tel-
jesen természetesnek tartom, hogy az emberek megkíséreljenek jobban 
élni, hogy kívánják a jobb és könnyebb életet, úgy értem, jobb lakás-, 
elhelyezkedési, étkezési stb. körülmények között éljenek, legyen autójuk, 
tudjanak utazni ... Hiába prédikálná ezzel szemben az iskola a tisztes 
szegénység gondolatát, hogy egy ellentétet mondjak, hiába propagálná, 
mert ezt a nagy tömeg nem fogja elfogadni. Amit az iskolának is ter-
jesztenie kell, az tulajdonképpen a tisztességes munkával megteremtett 
jó élet lehetősége. A probléma viszont abban gyökerezik, milyenek a 
munkafeltételek egyrészt, megvannak-e a lehet őségek, másrészt pedig, 
hogy az emberek a munkát tényleg értéknek tartják-e vagy sem. Ebb ől 
a szempontból is igen nagy lazulás van ebben a társadalomban, mert a 
munka ma egyáltalában nem olyan nyilvánvaló szükséglet. Csak egy pél-
da: az építőipari munkás nem feltétlenül valami lélektelen munkát végez, 
mégis azt tapasztalja az ember, hogy nagy tunyaság, henyélés, lelkiisme-
retlenség folyik ebben a gazdasági ágazatban is. A gondunk, és ezt szeret-
ném hangsúlyozni, a következ ő : magában a társadalomban alakulnak ki 
olyan viszonyok, amelyek az iskolai értékrendszert szembeállítják a társa-
dalmi tapasztalattal. Ebből következik, hogy az iskolában magában kell 
olyan reformot végrehajtani, amelyik egy reálisabb társadalomszemléletet 
alakít ki anélkül, hogy lemondana ennek a konfliktusnak a tudatosítá-
sáról. 

Mi elkészítettünk egy fejlesztési programot az oktatásban, bevezet-
tük tavaly az új oktatási törvényt, ami sokkal önállóbb iskolát, felel ő-
sebb nevelőtestületet feltételez, nagyobb mozgásterületet biztosít a pe-
dagógusnak, fejleszteni kívánja a diákönkormányzatot és öntevékenysé-
get, egyáltalában demokratikusabbá akarja tenni az iskolát. Mert ez a 
konfliktusok tanulásának és az értékek elsajátításának is eszköze. Ezen-
kívül átalakítjuk a tanterveket, tankönyveket, közélebb hozzuk őket a 
reális szükségletekhez, a tudományos fejl ődéshez, de elvetjük a meglevő  
maximalizmust. Nagyobb mozgásterületet biztosítani a tanulóknak is pl. 
a fakultatív tárgyak választásában, lehet őséget teremteni arra, hogy tar ' 
talmilag és módszertanilag is önállóbban működjenek az iskoláink. 
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KÉRDÉS: A fiatal nemzedéknek feltehet őleg nemcsak mindennapi 
munkája megbecsülését kell szem el őtt tartania, hanem éreznie kell a 
közösségbe tartozás örömét is; a közösség szellemi, kulturális értékeinek 
megbecsülését ugyancsak meg kell tanulnia. 

DR. KbPECZI: Nyilvánvaló, hogy nem egyedül a munka tartozik az 
értékrendszerbe. Csupán példaként ragadtam ki. Sok minden más is be-
folyást gyakorol, része ennek az értékrendszernek. Természetesen ide 
tartoznak az emberi kapcsolatok és azoknak alakítása. Világos, hogy 
nem hanyagolható el, milyen viszonya van az embernek a kultúrához, 
hiszen az emberi viszonyok tudatos alakításához a kultúrából kell meríteni. 
Most nem is beszélek az ismeretekről, amelyekkel a tájékozódást meg-
könnyíti ... Az emberi kapcsolatokat azért állítom el őtérbe, mert úgy 
érzem, ebben az erősen az anyagi javak megszerzésére orientált társa-
dalomban nagyon háttérbe szorulnak a normális emberi kapcsolatok, 
illetve eldurvulnak azok. Márpedig én azt hiszem, az embernek el kell 
érnie, hogy olyan személyiség legyen, aki mozogni tud a világban, mo-
zogni tud a saját szűkebb környezetében és úgy, hogy maga is hat és 
rá is hatnak. 

A kultúrára fordítható idő  — vitathatatlanul — egyre kevesebb lett. 
Az úgynevezett második gazdaság, amiben a magyar munkavállalóknak 
hetven százaléka részt vesz, nemhogy csökkentette volna a munkaid ő t, 
hanem éppen fordítva, növelte. Minden felmérés azt bizonyítja, hogy az 
egyetlen kulturális eszköz, ami elkerülte a háttérbe szorítást, az a tele-
vízió. Épp ezért hárul rá különös felel ősség. Itt kapcsolódhatnánk bele 
a rettenetesen szövevényes kérdésbe, hogy mit adjon, mit sugározzon 
a televízió. Szórakoztasson, vagy csak szórakoztasson, esetleg próbálja 
meg a kultúra nagy értékeit is közvetíteni? 

Emellett, úgy látom, van bizonyos pozíciótartás az olvasásban. Egyik 
oldalon elég jellemző , hogy az újság- és folyóiratolvasók száma növeke-
dett (főleg az újságé), a másik oldalon: nem csökkent a könyvvásárlás. 
Gondunk, hogy mit csinál az értelmiség és az ifjúság. Legtöbb és leg-
főbb könyvolvasónk ma is az értelmiség. De ami a könyvvásárlást illeti, 
már utaltam rá, kezd érződni a gazdasági bajok hatása. Az ifjúságnál 
más jellegű  probléma mutatkozik. A könyvolvasás ma nem az a modern 
kultúrálódási eszköz, ami hosszú id őn át jellemezte. Az a régi nagy re-
ményünk, hogy a munkás és a paraszt nagy számban lesz olvasó, nem 
teljesült. Nincs visszaesés, inkább stagnálásnak vagyunk tanúi. Úgy ta-
pasztaltuk, mintha a mezőgazdasági dolgozók olvasása valamelyest köze-
ledett volna a munkásokéhoz, de olyan nagy áttörésr ől, amiben remény-
kedtünk, nincsen szó. S hogy ez így van, a munkaid ő  meghosszabbodása 
ezeknél a rétegeknél különösen nagy szerepet játszik. Jellemz őnek tar-
tom, hogy a MSZMP 1985. évi kongresszusán voltak olyan hozzászólók, 
például a bányászok köréb ől, akik azt reklamálták, hogy a f őmunkaidő-
ben végzett munkát fizessék meg tisztességesen, és legyen mód arra, hogy 
a szabadidőt többek között művelődésre is lehessen fordítani. 

Egy olyan gazdasági struktúrában, mint a mienk volt eddig, a má-
sodik gazdaság egy lehet őséget nyújtott arra, hogy az emberek a jobb 
élet iránti igényüket ki tudják elégíteni. Ezért rendkívül nehéz elítélni 
a törekvést, hogy a második gazdaságban dolgozzanak az emberek. Hadd 
mondjam azért a kultúra javára, hogy ez a második gazdaság el őtérbe 
állított bizonyos szakmai ismereteket. Az ismeretterjesztés, a szakmai is-
meretterjesztés, akárcsak a hobbi szintjén, és nem feltétlenül csak a 
második vagy harmadik foglalkozás szintjén, kétségtelenül kicsit mo-
dernebbé tette a gondolkozást. Modernebbé abból a szempontból, hogy 
új technikát, technológiát ismerhettek meg az emberek. És mindinkább 
kezdtük megbecsülni a fizikai munkát. Azzal az egyoldalú intellektuális 
szemlélettel szemben jelent ez változást, ami elég sokáig és elég széles 
rétegekre jellemző  volt. Na, most ezt nem azért mondom, mert minden 
jóban van valami rossz, vagy minden rosszban van valami jó, hanem 
azért, mert reálisan kell értékelni a ' folyamatokat. Ez a realizmus mon-
datja velem, hogy bár szerintem a második gazdaságot egy ilyen tagol- 
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tabb gazdasági rendszerben fenn kell tartani, de a f őállásnak a tisztes-
ségét, becsületét mindenképpen helyre kell állítani. A második gazdasá-
got viszont önkéntesen, de korlátozni kell, azért, hogy növekedhessen a 
szabadidő . 

Jól látjuk ezt a problematikát, nemrég is tartottunk a szabadid ő  és 
művelődés tematikájára egy nemzetközi konferenciát, ahol el őnyöket 
és hátrányokat egyaránt tekintetbe vettünk, de azt megállapítottuk, hogy 
történt azért a kultúrában, a kultúra struktúrájában bizonyos változás. 
Most a tömegkultúráéban is. Ma más elemekb ől tevődik össze a tömeg-
kultúra, mint húsz esztendővel ezelőtt. Ebben a szükségletek és igények 
igen nagy szerepet játszottak. És van ugyanakkor egy kényszerhelyzet, 
amelyik nem feltétlenül kvadrál azokkal a modernizálódási törekvésekkel, 
amelyek a kultúrában jelentkeznek. Ezt is világosan látni kell. Tehát a 
humánumformálás, az irodalomnak és m űvészeteknek a szerepe a nagy 
tömegeket tekintetbe véve nem olyan hatékony, bár szélesebb kör ű, mint 
a múltban volt. Mert noha a televízión vagy a rádión keresztül szélesebb 
körhöz jutnak el bizonyos irodalmi, m űvészeti alkotások, de nem azzal 
a mélységgel hatnak, mint az egyéni olvasás, egyéni nézés, egyéni zene-
hallgatás. Az ember kultura-asszimilálása — a technikailag fejlettebb tár-
sadalmakban ezt már régóta látják — felszínes információs nívót ér el, 
ez érvényesül és nem a mélyebb kultúrálódás. 

Hát ez az a dilemma, amib ől ki kell kerülni. De ez nem csupán a 
kultúra feladata. Ez általános, gazdasági, társadalmi problématikához kö-
tődik. Nem lehet külön kiválasztani a kultúrát és a kultúra embereit, 
mondva, hogy ők a felelősek ezért az állapotért. Nem. Egy globálisabb 
felelősségről van szó, s ha változtatni akarunk, akkor a többi szférában 
kell elkezdeni a változtatást. Ezt most nemcsak azért mondom, mert 
marxistának tartom magamat, hanem azért, mert az egyszer ű  emberi ta-
pasztalat bizonyítja — a mi tapasztalatunk is az elmúlt húsz-harminc 
esztendőben —, hogy a gazdaságban végbement változások milyen mér-
tékig befolyásolják a kultúrát. 

Abban a könyvben, melyről itt említést tettünk, az első  fejezet a 
kultúrával foglalkozik, de utána sorra veszem, nagyon szikáran, mert 
nem tartottam feladatomnak, hogy én magyar társadalomtörténetet ír-
jak, felsorolom azokat a gazdasági-társadalmi-demográfiai stb. tényez ő-
ket, amelyek befolyásolják a kultúra helyzetét. Naiv dolog lenne azt hin-
ni tehát, hogy az egyoldalú kulturális megújhodás hirdetésével el lehet 
érni a nemzet megújhodását is! 

1987. augusztus 

A beszélgetést folytatta: GUELMINO Sándor 
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PENAVIN OLGA 

HOGYAN ÉLNEK A NÉPKÖLTÉSZETI M ŰFAJOK 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAROK KÖRÉBEN? 
BEPILLANTÁS A SOKRÉTŰ  ÉS SOK ÉVTIZEDES FOLKLORISZTIKAI 
MUNKÁBA 

Mindenekelőtt be kell vallanom, hogy egyetemi tanulmányaim során nem 
hallgattam, nem tanultam néprajzot, ha csak göttingeni tartózkodásom-
kor Erich 'Peudkert professzor el őadásainak hallgatását nem' veszem 
annak, de tudatosan nem készültem néprajzkutatónak. Nyelvész, f őleg 
nyelvjáráskutató vagyok. Csak a nyelvészkedés mellett, vele párhuzamo-
san foglalkoztam néprajzi gyűjtéssel, nem pedig elméletek gyártásával. 
Az a véleményem ugyanis, hogy adatok, a jelenségek ismerete nélkül 
elméleteket nem lehet kialakítani, mert akkor csak a leveg őben lógnak, 
semmi alapjuk, támasztékuk nincs. Az adatoknak a terepen él ő  haszná-
lóktól való összegyűjtésével, ellenőrzésével, más népek használatával való 
összevetésével kerülhet csak sor az elméletek megteremtésére, az író-
asztali munkára. Ehhez azonban az él ő  ember, a társadalmi lény is-
merete nélkül nem lehet hozzáfogni. Ismernünk kell az ember viszo-
nyulását a társadalmi valósághoz, környezetéhez, az anyagi és szellemi 
világ dolgaihoz. Engem a szociális, a társadalomban bizonyos normák 
szerint élő, a világ dolgaiban' sajátos módon eligazodni tudó ember ér-
dekelt. Nyelvészként is mindig igyekeztem megismerni és megerteni a 
nyelvi megvalósulások mögött munkáló életet, az embert. Az ilyenfajta 
viszonyulás vezetett el a nyelvjáráskutatáshoz, majd néprajzhoz, hisz 
tudott dolog, a nyelvjáráskutatás szinte elválaszthatatlan kapcsolatban 
áll a néprajzzal. „A nép", főleg a falusi földművesek élete és szellemi 
megnyilvánulásai) mindig érdekeltek annak ellenére, hogy 'gyermek- és 
ifjú éveimet, melyek többnyire meghatározó szerep űek az ember életé-
ben, városban töltöttem, igaz, hogy paraszti, civis városban. Ez a kör-
nyezet, édesanyám elbeszélései, meséi, majd az iskola, az egyetem, nagy-
ra becsült professzorom, ,Csűry Bálint látott el útravalóval és adott in 
dítást ehhez a szép munkához. Kés őbb Bárczi Géza, Beke đdön, Ortutay 
Gyula ösztönzött a munkára. Ők ismertettek meg a gyűjtőélet szépsé-
geivel, izgalmaival és örömeivel. De a körülmények, a szükség is dik-
tálta a nyelvtudomány és a néprajztudomány párhuzamos művelését. 

A népnyelvi kutatásnak okvetlen el kellett vezetnie a néprajzhoz, 
hisz Jugoszlávia vidékei, a Bácska, Bánát, Szerércség, Baranya, Szlavó-
nia, a Muravidék szinte kincsesbányája a meg őrzött nyelvjárási és nép-
rajzi jelenségeknek, noha sokáig az a tévhit uralkodott például a nyelv-
tudományban, hogy a mi nyelvjárásaink semmitmondók, figyelemre sem 
méltók, nem érdemes velük foglalkozni. A rendszeres kutatások azon-
ban sok megőrzött régiséget fedtek fel, olyanokat, amelyeket már más 
helyen nem lehet megtalálni. S ezek pl. nyelvtörténeti szempontból 
felbecsülhetetlen értékeket jelentenek. Ez volt a helyzet bizonyos ideig 
néprajzi vonatkozásban is. Elfeledtük azt, hogy a török kitakarodása 
után, a XVIII. századi telepíitsések során a minderr+felől ide telepítettek 
vagy települtek hozzák magukkal kibocsátó vidékük, a megélt élet sa-
játosságait, s itt a máshonnan 'települtek vagy más nyelv ű  népek szom-
szédságában, illetve velük együtt egy közösségben élve megőrizték a 
magukkal hozottakat, de ugyanakkor a kultúrák érintkezésével vettek 
is át a szomszédoktól, adtak is ndkik, . új jegyekkel, új tulajdonságokkal 
gazdagították a régit. 

Eleinte ösztönösen végeztem a néprajzi gy űjtést a nyelvjárási gyűj-
tés alkalmával, azt vallva, hogy az emberek legszívesebben, legfolya-
matosabban a saját nyelvjárásukban a mindennapi életükr ől beszélnek. 
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Így az 1947 óta végzett népnyelvi, gy űjtések • egyúttal ..néprajzi adatokat 4 t 
is hoztak felszínre: A népnyelvkutatás „melléktermékeként" mesék, balla- 
dák, hiedelemtörténetek, siratók, betyárokról, boszorkányokról, gonosz 
lelkekről szóló elbeszélések stb. kerültek a magnószalagra. Kés őbb tu-
datosan csak egy-egy .kérdésre . koncentráltam: pl. népmesét gy űjtöttem ,i  
és. gyűjtettem, balladát kerestem és kerestettem tanítványaimmal, kollé-
gáimmal egy-egy kiszállás alkalmával. Így indult el a néprajzi :gy űjtés. 
Közben a dialektológiai stúddiium során a kötelez ő  terepi oktatás alkal-
mával néprajzi témát feldolgoztatva tanítványaimat is „megfert őztem", 
többükből lett kiváló gyűjtő, aki folytatta/folytatja a .megkezdett mun-
kát. Hogy csak néhány nevet említsek: Nlaiijeviics Lajos, Jung Károly, 
a baranyai Lábadi házaspár, Borús Rózsa, Tóth Ferenc és a többiek. 

A gyűjtőmunka megkezdése Szlavóniához . fűződik. Szerencsémre 
megértő  adatszolgáltatókra találtam s ez meghatározta kés őbbi gyűjtő-
munkámat is. Ott a mocsárvilágban, a világtól elzárva él ő  négy ősi! Ár-
pád-házi, település .:népe :1948-ban, 1950-ben l ,araég a XIX. századi életet 
élte anyagi és szellemi téren is. Örültek, hogy érdekl ődik valaki irántuk. 
Nyílt szívvel, szeretettel fogadtak. Kitárúlkoztak az ismeretlen el őtt, 
kendőzetlenül meséltek a régi apócsáktól, manóktól hallott dolgokról, de 
saját magukról is. Csodálatos nyelvükön esett szó a b űbájosokról, go-
noszokról, a forgószélben dühöngő  szépasszonyról, kutya képében éjfél-
kor járó gonosz lelkekről. Nem egyszer éjfél tájban szállásomra tartva 
a kietlen falusi utcán, a kutyák elnyújtott üvöltését hallva, magam is 
látni, hallani véltem a gonosz boszorkányt. Szedtem is :a lábam. Igye-
keztem haza. 

Okvetlen meg kell említenem, hogy az első  időben Szlavóniában 
kerültem szorosabb kapcsolatba a népi hiedelemvilág emlékeivel. Ott 
gyűjthettem fel azt a már tűnőfélben levő  gazdag anyagot, amelyet a 
Szlavóniai (kórógyi) szótár három kötete szócikkeinek Nr. — néprajzi meg-
jegyzéseket tartalmazó részében próbáltam röviden, tömören megfogal-
mazva megmenteni a feledéstől. Valóban a feledéstől megmenteni, mert 
már napjainkban a fiatalabb generáció például így fogalmaz: „... a 
maga szótárából bírjuk megismerni a régi dógokat, lassan elfeledjük, 
az öregek magukkal viszik a sírba. A nagy rohanásba, hajszába egyre 
kevesebb idő  jut a családi beszélgetésekre, az esti mesére, beszélgetésre, 
a televíziót bámuljuk este, nem beszélgetünk, csak a legszükségesebbet, 
fáradtak is vagyunk, elnyom az álom a tévé el őtt." 

Szlavóniában a 'szentlászlai Figura szüle volt a tanítómesterem, 
tőle származik mindaz, amit rontásról, gyógyításról, javastudományról 
az első  időkben -  felszedtem. Ő  avatott be a „tudományba", hisz a jelek-
ből olvasni tudó ;„tudós asszony" volt. Ezt a '„tudást" használtam fel 
egy muravidéki filatal javasasszony ellenállásának legyőzésére;  aki azt 
hívén, hogy szaktárssal áll szemben, lassan legyőzi ellenállását • s bizal-
masan közli, hogy nemcsak 'gyógyítani tud, de rontani is tudna, de azt 
nem szokta gyakorolni, „isten ments", csak a bajba juttokat pártfo-
golja. Elmondja, hogy ötéves lánykaként szabadította meg haldokló öreg-
anyját „a tudástál", kezét m;egfagtá, s azóta ő  a tudója és gyakorlója 
„a tudománynak", De nem könnyű  a gyógyítás — vallotta —, mert 
közben a szíve nagyon fáj, de különösen utána. Nagy komolyan elmondta 
az is, hogy egy román asszony a f őnökasszonyuk, aki a Gellérthegyre 
hívja őket gyűlésre. Érdekes megjegyezni, hogy a találkozásról a népi 
gyógyításról, rontásról, igésről, boszorkányoskodásról, különféle tilal-
makról, ráolvasásokról, babonákról, hiedelmekről, építő  áldozatról, jeles 
napokhoz fűződő  szokásokról, gazdasági tanácsokról, egy ,szóval a „tu-
dományról" szóló beszámolónk után több levelet kaptam Ausztriából, 
javasolnék megfelelő  gyógymódot szívbetegségre, rontás, igézés ellen. 
Tudásomat Székelykeve, Vojlovüca, Sándoregyháza „gurudzsmás" asszo-
nyai bővítették. Tőlük szedtem fel a növénytermesztéshez, állattenyész-
téshez fűződő  szokásokat, termelési hiedelmeket, a gyógyításhoz, a va-
rázsláshoz, a gonosztól való védekezéshez, babonáskodáshoz, rituális 
szokásokhoz fűződőket, a betartani ajánlatos. ,,viselkedési szabályokat. Itt 
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hallottam a hóna alatt szárnyac:skát hordó :táltosról, a lüdvércr ől, a ti-
tán repülő  boszorkányokról, a szépasszonyokról, az ellenük való véde-
kezésről, az aggos beteg, marhabend őbe kötött gyerek trágyába ásásáról, 
miközben más nevet adtak neki, hogy a betegség ne találja meg, itt 
hallottam más mágikus cselekedeteikről is, valamint időjóslásról, álom-
fejtésről. đk mindezt még Móduváiból hozták, de az új lakóhelyen, Sán-
doregyházán például a bolgároktól újabbakkal is gazdagították, amelyek 
beleötvöződtek az eredeti tudásba. Az új lakóhely tája, természete, id ő-
járása, a leszűrt tapasztalatok fellelhetők a szegény székely paraszt és 
asszonya hagyományvilágában. 

• A ,gurudzsmáló asszony szinte minden betegségre tud valamilyen 
eredményes mondást, ráolvasást, ráimádkozást. Ezek a mágikus szöve-
gek néha igen látványos, két-, illetve háromszemélyes (a gyógyító, a 
beteg gyerek, aiz anyja) szertartás része. A szónak mágikus er őt tulaj-
donítanak a vízvetés, fejelfúvás, ólomöntés, szénvetés cselekménye mel-
lett. Van hatásos ráolvasás mind a gyerek, mind a feln őtt (betegségeire, 
sőt az állatokéra is. A szövegek rövidek, így hatékonyuk. Szerepl őik 
Szűz Mária, az angyalok, a Szent Lélek, Szent Antal hét leányával, hét 
unokájával, egész famíliájával, Krisztus és a megszemélyesített betegsé-
gek: a köszvény, a tüzes orbánc, a vízi betegség, kelés, gyulladás stb. 
Újabban a szokás halványodása, illetve több szokás egybeötvöz ődése 
miatt' • •vagy^' a. -feledékenység , miatt . szövegromlás.- tapasztalható; ,  -illetve 
változatok alakulnak ki. A változó számú miatyánk, üdvözlégy, hiszekegy 
még fokozza a ráolvasások, cselekmények hatékonyságát. 

A sámánra, a táltosra, a garabonciásra, a lidércre, a boszorkányra, 
a bűbájosra, a hazajáró lélekre, az elcserélt, váltott gyermekre, a halott-
látókra is rá lehet kérdezni, s őt még választ is kapunk a kérdésekre. 
Bánát különösen gazdag ilyen tárgyú hagyományban. Szebbnél szebb 
történetek kerültek és még most is kerülnek felvételre Padén, Csókán, 
Törökkamizsán az idősebb generációtól. 

A sámánok viaskodása, a táltos testi jegyei, a garabonciás viselke-
dése, a váltott 'gyermek visszaszerzésének módja még elevenen él az em-
lékezetekben, a halottlátó asszonyokhoz pedig maguk is el-eljárnak ha-
lott szeretteikkel való találkozás, üzenetváltás céljából. A boszorkány 
általában nő , ritkán férfi. A boszorkány még ma is élő  valóságnak szá-
mít egy-egy elmaradottabb faluban. A boszorkánytörténeteknek se sze-
ri, se száma  mindenf elé. 

Így nemcsak a református falvakat, hanem a katolikus falvakat is 
sikerült közelebbről •megismernem. Az anyag évről évre, községről köz-
ségre, tájegységről tájegységre• haladva folytonosan bővült. Közben kia-
alakult az a meggyőződés, hogy a népi hitvilág nem megkövesedett, 
nem változhatatlan, nem örökös, nem független a hiedelem és a szo-
kás a gyakorlóktól, azok társadalmi helyzetét ől, általában a közösség 
gazdasági, társadalmi változásaitól. A néphit nem mindenkinél jelent-
keziik egyformám, egyforma erősségben egy faluközösségen mint nagyobb 
csoporton belül. Még a kisebb csoportokon belül is jelent ős eltérések 
tapasztalhatók. A modell változik, szegényedhet, de más közösségekt ől 
kapott elemekkel gazdagodhat is, illetve eltéréseket, elferdüléseket, ösz-
szefonódásokat mutathat. A társadalmi, gazdasági feltételek mellett be-
bolyásolja a modellt, változását eredményezheti az élcforma megválto-
zása, az ember és atermészet kapcsolata, a közösség vizonya a tradi-
cióhoz, az egyén magatartása, környezete, kora m űveltségi szintje, 
társadalmi helyzete, sőt neme is vagy érzékenyebb lelki alkata stb. A 
közösség mindig számon tartja a „tudósokat", a. szokások , őrzőit és gya-
kor'lóit. A falu lakói pontosan megmondják, kihez menjünk, ha vala-
melyik szokást, téteményt akarjuk hallani, látni. 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő  szokások is mindig, hálás témák. 
Szívesen beszélnek, vallanak róluk az emberek. A hangszalagokon lev ő  
felvételek szerint szerte Jugoszláviában legszívesebben a lakodalomról, 
a legtöbb szegény ember, különösen nő  életének egyetlen vidám és 
emlékezetre méltó eseményéről mesélnek. 

55 



A legteljesebb lakodalomleírás Szlavóniából van, ahol még nemré-
gen is a régi modell szerint jártnak el, három napig tartó lakodalmat 
tartva, ,a harmadik napon failujárással, amikor a már hazatért lakodal-
masokat az utcán zeneszó mellett táncolva felkeresik. Azok a vendége-
ket az udvarra kitett asztalon tálalt vágott sózott retekkel, borral, 
aludttejel várják. Játékok, egymás ugratása, mókázás, néha durva 
tréfák emelik a hangulatot. A falujárok keze ragadós, mindent ellopnak, 
almi a kezük ügyébe kerül, a tyúkokat meg lelövöldözik. Ezután folyt 
az élet a nagycsalád törvényei szerint. Napjainkban sokan tartják még 
a hagyoimányt, de egyre jobban egyszerűsödik a feljegyzés, a lakodalom 
is, mint az tapasztalható az életnek számos más területén. is., Hol van 
már pl. Szlavóniában a vasárnap délutáni templom el őtti tánc, a ka-
lalázás, a derenkázás, a sokféle játék, melyet megpróbálnak felújítani, 
de nem sok sikerrel, mert nagy konkurenciát jelent a televízió. 

A szocialista kultúrában már csak részben él tovább a hajdani 
paraszti kultúra rendszere, de még őrzi a táji differenciáltság jegyeit. 
Ma már a társadalmi-gazdasági, kulturális felemelkedés egyenes követ-
kezményeként a korábbi zárt rendszer ű  népi kultúrának csak az emlé-
keit regisztrálhatjuk, a régi, a hagyományos funkcionális, strukturális, 
műfaji stb. változáson ment át, egyszer űsödött, egyes elemek elt űntek, 
kiestek, viszont új elemek jelentek meg és integrálódtak be. Nemcsak 
a szellemi, de, • az • -anyagi—kultúra- is ,tükrözi- a.• változást- Baranyában; 
Szlavóniában, a Muravidéken például egymás után bontják le a régi 
szép boronaházakat, ólcsákat, a szép faragott hambárokat — a falukép 
a 20-30 év előttihez képest. alaposan megváltozott a „Németben", „Svéd-
ben" megismert típusok átültetésével. 

A betegség, a halál és a temetés is kedvelt beszédtéma az id ősebb 
adatszolgáltatók között. Az öregék szerint a betegségek csakis rontástól 
származnak. Szlavóniában például az öregek nagyon hittek a t űvel való 
rontásban. Ha még piros cérnát is f űznek a tűbe vagy pattogatott ku-
koricát szúrnak a hegyére, akkor biztos az eredmény. A t űre szúrt patto-
gatott kukoricától ugyanis sebek lepik el az áldozatot. Erre legjobb or-
vosság a szerdán este, holdfogyatkozáskor eddig nem használt cserép-
edényben főzött bab, melyben fogyócsütörtökön három alkalommal kell 
megmosakodni, majd éjfélkor bögrést ől odavágni a keresztútra, aki be-
lelép, átveszi a sebeket. De a f űvekben, fákban, különösen a fokhagy-
mában rejlő  orvosság is hasznos. A bájos, a bűbájos segítsége sem meg-
vetendő . A gyógyító ráolvasások még segíthetnek 'is. Ha mindez hatásta-
lannak bizonyul, a bekövetkez ő  halál jeleit ismerő  felkészülhet az egy-
hamar bekövetkező  halálra. A halál pillanatában borzongató dolgok tör-
ténnek, az elsžabaduió lélek fekete madár képében végigsuhan a szobán, 
elfújja a lámpást, megnyitja, becsukja az ajtót, csörög, csattog, az aj-
tón kopog, a noszolya recseg, most .megbosszulja magát a lélek, ha éle-
tében, emberi alakjában rosszul bántak vele. 

A szomorú esemény, a halál beállta után általában csendben látnak 
hozzá a teendőkhöz, hogy ne zavarják a halottat. Hogy a halott lelke 
ne térjen vissza, különféle praktikákat alkalmaznak. Sok helyen paprikát 
tesznek az asztalra, gatyamadzagot kötnek az ajtó elé, söpr űt támaszta-
nak az ajtó mögé a sarokba stb. Ha a temetési szokásokat jobban meg-
vizsgáljuk, kiderül, hogy a temetési szokások is rendszerként jelentkez-
nek a népi, a paraszti kultúrában. A temetés alkalmához, a családi ott-
honhoz kötődnek. A temetés körüli cselekménysorozatban nincs sok le-
hetőség a variálásra. A szerepl ők a közösség, a falu társadalma szabta 
modell szerint viselkednek. A vér- és m űrokonok zárt, kis létszámú kö-
zösségének van csak aktív szerepe (öltöztetés, ravatalkészítés, sírásás, 
búcsúztatás megszervezése, a fejfa kifaragása, a tor készítése), a terüle-
ti csoport viszont csak passzív, illetve mellékes szerepet játszik (bor-
bély, a pap, a kántor, a gyászoló gyülekezet). ők figyelmeztetnek a mo-
dellekre, a modell megtartására, ők a társadalmi kontroll megtestesít ői. 
Az aktív csoport igyekszik a modell szerint eljárni (a tükör letakarása, 
a kép fal felé fordítása, a halott elrendezése, a hideg ágy elkészítése, 
pénztétel a halott markába, a kalapnak a • halott mellére helyezése, a 
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szemfedő  • kivágása ;  a halotti búcsúztatók stb.). A falu. .szájától • való fé-
lelmében az aktiv csoport igyekszik mindent úgy végezni, ahogyan azt 
a nagyobb közösség megszokta, engedelmeskedik, megtartja a • tilalmak 
és a tanácsok, rendszerének, a szokásos -magatartásnak szabálykészletét. 
Nem végezheti a szertartást a saját feje szerint, amíg a zárt közösség 
tagja. A passzív csoport maga dönti el, részt vesz-e a temetésen, segít-e 
a temetés rendezésében. A rokonságnak . kötelez ő  a megjelenése a teme-._ 
tésen, de a többinek, a nagyközösség feln ő tt tagjainak • is illik :.ott lenni 
a temetésen, hogy elbúcsúzzék a halottól. 

Újabban a paraszti életformához ;  falusi közösséghez nem kötődő  
félig paraszt, félig gyári munkás vagy már városlakó fiatalság a város 
másfajta normáját hozza: A csoporttól való függetlenség szabad variálási 
lehetőségekre ad alkalmat. Ez a generációs; szociális eltérést mutató ese-
mény a felvételeken is -  helyt kapott, hallhatóan nyomon követhet ő . 

A szokások közül a népi kalendáriumhoz, a jeles napokhoz kapcso-
lódó szakásokat még nagyon szépen fel lehet gyűjteni. A gazdasági nor-
mák, gazda- és meteorológiai megulák, agrárrítusuk, dramatikus játékok 
még a közelmúltban is az egész országban elevenen éltek és élnek még 
ma is. A most kiadásra váró gyűjtemény prezentálja majd a gazdag anya-
got. Előkerült például egy betlehemes játék, huszárok játéka, egy funk-
ciót váltott regösének, gergelyezés, Zsuzsanna historiája stb. 

A' történelem, a híres emberek • megjelenését-a népi tudatban Pe-
tőfin keresztül próbáltam megvizsgálni. Kétségbeejt ő  tudatlanságot, egyéni 
belemagyarázásokat tapasztaltam. Szintemindenütt' a falusi paraszti la-
kosság körében. 

A mai nemzedékben Petőfi alakját, költészetét egy egyre bizonyta-
lanabbá váló mendemondák, a folklórizálódó hagyomány tartja emléke-
zetben. A köztudatban, a népi emlékezetben mondává, legendává váltak az 
emlékezettöredékek. A képzelet, a fantázia világába helyezik Pet őfit. 
Sokszor naiv őszinte hiedelem cseng ki az elbeszélésekb ől, de nem egy-
szer a tudatos füllentés, rászedés is jelentkezik. Az els ő  pillanatra meg-
döbbentő  és elszomorító a kép, melyet az adatszolgáltatók megnyilatko-
zásaiból alakíthatunk ki, de érthet ő  i,, mert nem ápolták a hivatalos 
szervek, újságaink sem különösebben a költ ő  emlékét, inkább csak to-
lakodóan intim és bántó hangnemben írnak Pet őfiről, hálószobatitkokat 
kürtölnek szét, Szendrey Júlia másodszori férjhezmenetelét firtatják, anek-
dotákat, legendákat közölnek a költ őről, haláláról, eltűnéséről, nem a 
költő  műveit mérik fel, s ezzel elködösítik a költ ő  valóságos értékeit. 
„A kóros hazudozás és a népi monda" (Dienes András: A legendák Pet ő-
fije. Bp. 1957. 18. lap) jelenik meg a jugoszláviai magyar földművesem-
ber Petőfi utáni ötödik nemzedéke tudatában, mikor a szájhagyomány-
ban megmaradt Pet őfi-emlékeket kerestem a jugoszláviai magyarok mak-
raközösségében. Hogy . az eredmény olyan lesz, amilyen lett, arra már 
Dobos Ilona Tarcal története a szájhagyományban (1971) cím ű  munkája 
is felkészített: „Tapasztalható az is, hogy ahol, valaki korában a hagyo-
mányban nem élt, ott kés őbb újra elhalványult. Tarcalon Pet őfit egyet-
len politizáló csizmadia említette ... Pet őfiről alig hallottunk Tarcalon." 
Ez derült ki nálunk is több helyen. Viszont a televízió hatására össze-
mosódik Petőfi, Radnóti, Ady, József Attila életének egy-egy mozzanata 
(Petőfi anyja mosónő  volt, Petőfi a Szilágyságban született, Pet őfit el-
hurcolták a német fasiszták, táborba zárták). A hagyományt őrző  ember 
a maga képére, a maga ítélete, vágyálma szerint formálta Pet őfit, a sa-
ját életformájába helyezte (szegény gyerek volt, az apja professzort akart 
belőle nevelni, de ő  elment betyárnak, fosztogatta a gazdagokat, segítette 
a szegényeket, a n ők simogatták a kis bajuszát, nagyon szerették, báró 
volt, jó király volt, szerette alattvalóit, csavargó rossz gyerek volt, el-
hagyta öreg szüleit, kiment Németbe, cirkuszos lett, Pet őfi ezen a tájon 
született, járt az adatszolgáltató falujában, s őt valamelyik rokona sze-
mélyesen is ismerte, együtt járt vele iskolába, ott volt a .csatatéren a 
hídnál, ahol Petőfit leszúrták). Egyesek szerint nem volt családja, Pet ő-
fi legényember volt, de a legtöbb adatközl ő  nem bocsátja - meg Petőfi 
feleségének,-hogy - korám eldobta az özvegyi fátyolt. 
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Petőfit a törökök szúrták le, a kuruc világban élt — mondták egye'
t , sek az időrenddel i mit sem törődve,' Mátyás király idejében élt — állí-

totta 22 adatközlő  Oromhegyesen. Szüleiről is sokfélét mondanak: apja 
orosz volt, román pék, bosnyák keverék, favágó, akit agyonütött a fa, 
csizmadia, muzsikus volt stb. Anyja mosón ő , román, szépasszony, öz-
vegy. Születési helyét illet ően: • Szilágyság, Nyírség, Bécs, Szabadka, Deb-
recen, Zágráb, Kolozsvár stb. név fordul elő . 

Külseje: nem volt nagy szál ember, sovány, er őtlen, hosszú, vékony, 
bajusz, nagy haj, nagy ész volt neki (Zrenjanm), Er ős és komisz férfi 
volt. Bajusza, pakonpartja vót, egyik füle nagyobb, mint a másik (Föld-
vár), huligánszerű  (Szabadka), nyurga gyerök vót, vézna, haja koromfe-
kete, szöme meg akár az anyjáé, éjsötét (Muzslya). Az a sudár termete, 
mint egy isten, s az a feszes tartása szinte kiemelte nagyságát és halha-
tatlanságát (Horgos). Boszorkány vót, nem szeretett dógozni, egy fráter 
vót (Muzslya). Egy lángeszű  ember vót, mindönbe beleavatkozott, okos, 
úgy kezelte a fegyvert, öröm vót nézni (Zrenjanin). A csirkefogó szere-
tett firkálni is. Meséte apám, aki vele vót a 48-as forradalomba, szere-
tött az a gyerök csatározni. Emlékszök arra is, mikó gyüttek a faluba, 
oszt hítták a legényöket, valami irka vót a kezébe tele macskakaparás-
sal. Abbu danolt a legényöknek. Ezök mög kaptak a dalon, oszt möntek 
(Zrenjanin). Olyan vót, mint Mátyás király. Az igazságot szerette, becsü-
letesen bánt a néppel. Nagyon szeretett a szegények közt lenni, segíteni 
rajtuk. Igaz ember vót. Míg Pet őfi fel nem ébredt, nagyon szomorú vót az 
élete a népnek (Zrenjanin). Jó emlékőzök rá, fehér kend őkbe szaladtunk 
vele a kocsiúton. Összeraktunk nagy halom port és abba pisáltunk. Utá-
na pedig kézzel összegyúrtuk és tortát sütöttünk a napon. Két év után 
elkőtöztek, utána csak levelező  barátok vótunk (Szentmihály) stb. 

Petőfi halála: Úgy mesélte öreganyám, hogy az utolsó csatában, mi-
kor a nap magassan fent járt az égen, melegen szórta sugarait, az oro-
szok legyőzik a magyarokat. Pet őfi fönt ült a kemince tetejin. Mikor 
a kozákok belovagoltak az erődítménybe, Petőfi leesik a kemence kor-
mos belsejibe. Élve maradt, de megütötte a kisagyát, nem emlékezett 
vissza, hogy hol lakik. Látták egy páran, hogy kóborog az erd őben s ott 
is halt meg (Zrenjanin). Petőfi a segesvári csatában nem vállalta a visz-
szavonulást, ment a kozákokkal szembe, meg akarta magyarázni nekik 
a nemzet harcát, de egy kozák leszúrta (Kopács). A döfés nem ölte meg 
Petőfit, sebesülten feküdt egy mezei kút mellett. A környez ő  falvakból 
kivezényelt parasztok nem ismerték, élve dobták a tömegsírba. Kérte 
őket, ne temessék el, de nem hallgattak rá (Kopács). Élve temették el. 
Az utolsó szava az volt: „Én vagyok Pet őfi, ne temessetek el!" Erre egy 
orosz tiszt, aki ezt nézte, így szólt: „Pusztulj el,! Kossuth kutyája!" (Pa-
lics). Orosz fogságba került. Ott élt, nem mert hazajönni. 1945-ben ő  is 
jött az orosz katonákkal, de már nagyon öreg volt, útközben meghalt 
(Földvár). Nem halt meg, a forradalom után Kovács néven bujdosott. 
Ott halt meg (Zrenjanin). Egy török vezér agyonkínoztatta (Oromhegyes). 
Megkínozták, falak közé tették (Földvár). Pet őfi autóval járt vetíteni, sok 
pénzt szedett össze. Házat, földet vett. Autóval járt szerencsétlenül (Kó-
rógy) stb. 

Szó esik még gyermekkoráról, színészkedésér ől, katonáskodásáról, 
családjáról, baráti• köréről, műveiről, a költőről, a politikusról. Történ-

_tek; anekdoták .is élnek a nép száján: még ma is, igaz, ezekben is sok 
• a ,mondai, .mesei elem, nem egyszer mitikus lényként szerepel a költ ő , 
arhalhatátlan.r A történetekb ől kitűnik előadójuk ízlése, emberi magatar-

tása, életszemlélete, életmódja, búja, bánata. 

Annál többet tudtak a betyárokról, a szívükhöz n őtt Rózsa Sándor-
ról és a többiekről: Angyal Bandi, Varju János (Zenta), Buszi János 
(Bajsa), Balog f Miska (Feketics), Kónya Kálmán (Péterréve), Jóka Imre 
(Törökbecse), Becskereki Pali, azaz Palatinszky Pista (Bánát), Szárity 
Milos, Egyed János (Szlavónia), Csaruga Jovó (Vukovár), Patkó Bandi, 
Varga Laci, Laca, Csali Pista stb. nevét emlegették. Igazi derék betyá-
rok ezek, a gazdagokat megsarcolták, a szegényeket támogatták. 
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Mindenütt tudtak helyi betyárokról is, tetteikr ől. Mesébe illő  tette-
ket tulajdonítottak nekik, szívesen és 'élvezettel beszéltek róluk, a betyár-
életről. Megkülönböztetnek vidékeinken is gyalogbetyárt, aki fegyverrel 
és tarisznyával járja a világot, fegyveres lovas betyárt, kocsin járó betyár-
csoportot, kapcabetyárt, azaz közönséges zsiványt, útonállót, házásót, 
lókötőt. A betyárok búvóhelye Bácskában, Bánátban a Tisza menti víz-
járta rétség, Szabadka környékén a tanyák, a nádas, zsombékos terü-
leteik, a vízi szigetek, puszták, romfalvak, ,Szlavóniában, Baranyában a 
Dráva síksága, mocsarai, a s űrű  tölgyesek, a hátak, a mocsaras lapá-
lyok. Az odvas fák törzse a kincsek elrejtésére kínálkozott. A Muravi-
déken is az erdők bújtatták a betyárt és a lopott jószágot. A földrajzi 
nevek is megőrizték a betyártanyák helyét: Rózsa Sándor szigettye (Lu-
das), Betyárvőgy (Torda) Rablógok (Kopács), Angyal Bandi (Moravica 
mellett egy falu), Pandúrrét (Lakos). 

A szóbeli szellemi kultúra igen kedvelt m űfaja a népballada, a tör-
ténetes nóta, a népmese és a kisepikai m űvek: a közmondások, károm-
kodások, mondókák, tánckurjantások, valamint a népdalok, munkás- és 
partizándalok stb. 

A balladák életével kapcsolatban a gyakorlat, a terepi kutatások 
alapján elmondhatjuk, hogy a balladamondók általában az idősebb kor-
osztályból kerültek ki a szegényebb paraszti családokban. Vannak köztük 
férfiak és n ők is. Az újabb időben a hajdani férfi műfajt inkább nők 
éneklik, főleg a női tragédiákra reagálva. A reálisabb, racionálisabb, ci-
vilizáltabb, tanultabb munkásokat már nem érdekli az ilyesmi, részint 
korszerűtlennek, részint túlhaladottnak tartják. Szinte szégyellik szájukra 
venni. Legfeljebb passzív élvez őkként viselkednek. A gyerekek a magyar 
televízió adásaiból eltanulnak egy-egy balladát teljesen vagy töredéke-
sen. A töredéket beleszövik másokba. 

A társas érintkezés alkalmainak megcsappanása a balladaéneklés 
alkalmait is megritkítja, s ezzel a feledést készíti el ő . Az ünnepi meg-
hatottsággal figyel ő  közönség már a múlté. De a cél is megváltozott: szó-
rakoztatás, gyönyörködtetés lett a cél. A balladaéneklés módját illet ően 
egészen egyedülálló élményben volt részem Szlavóniában, mikor behunyt 
szemmel szinte csak maguknak énekl ő  öregek balladáit hallhattam (ezt 
Kodály is említette egykori gyűjtőemlékeit felidézve, s amit Mongóliá-
ból említenek a század elejéről). 

Milyen balladák élnek még? A régibb stílusú balladák közül kedvelt 
például a Sári bíró lánya, Molnár Anna, Kádár István csatája, Erdei ka-
pitány, A kitáncoltatott lány, A szeretet próbája, az újabb stílusúak kö-
zül pedig a Szabó Vilmos, Fehér László, Fehér Anna, de kedvelik a pony-
vahistóriákat, történeteket, pásztor- és betyártörténeteket. A gyilkosságo-
kat megörökítő  balladák igen elterjedtek: Farkas Julcsa, Barna Péter, 
Csali Pista, Bogár Imre, Barna Jancsi, Pápainé, Rózsa Sándor, Három 
árva. 

A balladagyűjtés tanulsága, hogy a klasszikus hagyományok lassan 
kihalnak, de a szájhagyomány szükségletei szerint a régiek újjászületése 
még folyik, noha romlott formában, szöveggel, dallammal, de mégis fon-
tos, hogy még lejegyezhetők és tanulmányozhatók. Ami pedig a dallamot 
illeti, mindig akad valamilyen meglepetés, Szlavóniában például a régi 
dallamok — Garai felvételein is —, a Vajdaságban az alföldi hagyomány 
legrégilesebb maradványai vagy az addig dallamtalannak ismert ballada 
énekes változata — írja Vargyas Lajos a Kórógyi (szlavóniai) népballa-
dákról írt ismertetésében (Hungárológiai Közlemények, 32/1977. szept. 
177. 1.). 

A Jugoszláviai magyar népmesék I—II kötetében szerepl ő  szövegek 
alapján elmondhatjuk, annak ellenére, hogy most a rádió, a televízió, 
házi számítógépek, videók korszakában az örök id őszűkében élő , folyton 
rohanó, jóízű  tanyázásra képtelen embereket korokra való tekintet nél-
kül falun és városban egyaránt inkább az igaz történetek, a tréfák, a 
viccek jobban érdeklik, mint a mesék, vidékeinken még él a tündérmese, 
ha nem is teljes pompájában, de még él és gyűjthető . Többnyire azon- 
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ban csak egy-egy mesemondó család repertoárjában örökl ődnek, ők az 
őrzői, ápolói, szépségének élvezői és értői. Gondoljunk például csak a 
vojlovicai Kováčs Juhi nénire, aki édesapjától örökölte a szép meséket 
és aki a lányának, Erős Teréznek adta tovább megőrzésre és mások gyö-
nyörködtetésére, szórakoztatására. 

A mese életére vonatkozóan a II. kötetb ől kiderül, hogy a társada-
lomnak szinte minden rétegéb ől akad előadó. Nemcsak falusi földműve-
sek szerepelnek az adatszolgáltatók között, hanem falun él ő , de városban 
dolgozó, félig munkás, félig földműves vagy halász, városi lakos, tanu-
lók, egyetemi hallgatók, tisztvisel ők is. Az adatszolgáltatóknak ilyen struk-
túrájával a meséhez való viszonyulást, a mese életének társadalmi osz-
tályhoz, életkorhoz kötöttségének kérdésére kerestem választ, egyáltalá-
ban arra kerestem választ, hogyan viszonyul a jugoszláviai magyarság 
a meséhez. Válaszra vár az a kérdés is, amit Banó István fogalmazott 
meg a Pedagógiai Szemle 1984. novemberi számában ekképpen: „ ... miben 
nyilvánul meg a nemzedékváltás és az id ő  múlásának hatása az áthagyo-
mányozott népmesei anyagban?" — hozzáf űzvén még: hogyan jelentkezik 
a kultúraváltás a népmesében? Természetesen még nem adhatunk vég-
leges választ a kérdésre, még több és alaposabb vizsgálatra van szükség 
a kérdések érdemleges megválaszolására. 

További feladatként tartom számon egy jugoszláviai magyar mese-
kincs diakrón jellegű  gyűjteményének elkészítését. Az eddig megjelent és 
meg nem jelent anyagot, lejegyzést, gy űjtést össze 'kell szedni, de kü-
lönösen a XIX. századi és a XX. század eleji anyag lenne érdekes és 
hasznos az összevetés szempontjából. Kiderülhetne többek között a nagy-
telepítések idején a mai Jugoszlávia területére telepített, odaköltözöttek 
mit hoztak magukkal, mi volt a szellemi „hozományuk", fény derülhetne 
a különféle hatásokra, 'az interetnikus kapcsolatok eredményeire a motí-
vumkincsben, a szövegalkotásban, a nyelvi megfogalmazásban, de fény 
derülhetne a folklorizálódásra, a mese mögötti világ jelenségeire, a vál-
tozásokra, az adatszolgáltatók táborára, kor, nem és társadalmi osztály-
hoz tartozásuk szerinti megosztásukra, s őt még az anyagrögzítés, lejegy-
zés, közlés módjában bekövetkezett változásokra és nem utolsósorban 
a közlés hitelességének, pontosságának, megbízhatóságának kérdésére is. 

A kisepikai művek, közmondások, káromkodások, tánckurjantások, 
mondókák, csúfolók is felgyűjthetők még, mint azt a Hungarológiai Inté-
zet Tudományos Közleményében, a Hungarológiai Közleményekben meg-
jelent tanulmányok vagy a Szlavóniai (kórógyi) szótár I—III (1971-77) 
megfelelő  címszavai és más címszavak példái, illetve a néprajzi meg-
jegyzés alatt szerepl ő  adatok példázzák. 

A jugoszilaviai magyarok között gyűjtött szólás- és közmondáskincs 
például rendkívül érdekes anyagban b ővelkedik, olyanokban is, melyek 
O. Nagy Gábor gyűjteményéből hiányzanak. Származásukat tekintve le-
hetnek: 1) A nagy telepítések idején hozottak (Bálint Sándor Szegedi 
példabeszédek és jeles mondások anyagának jó része megtalálható a sze-
gedi kirajzásokban!), 2) Más magyar és nem magyar nyelv ű  szomszédok-
tól is vettek át, közben az interferencia jelenséggel is számolni kell, pél-
dául tiszta, mint a könycsepp ( Čisba kao suza) tiszta, mint a patyolat 
helyett; még orvosságnak sincs (Nema ni za leka) híre-hamva sincs he-
lyett; levesből sok, húsból semmi (Čorbe čok, mesa jok) sok lé, semmi 
hús helyett. 3) A helybeli eseményekhez, személyekhez konkrét szituatív 
jellel jelzett közmondások, melyekhez általános tanulsággal szolgáló tör-
ténet, anekdota is fűződik. 4) Új szólások, közmondások, például elütte 
a gyorsvonat = részeg. 5) Romlott, elferdített, keverék makaronikumok: 
Megfojtaná egy pohár vízbe. Sózza az agyát. 6) Az általánosan ismertek 
lokális változatai. 7) Vándoranyag a lakosság mozgásának, utazásainak, 
más vidékeken, országokban végzett munkájának eredményeként. 

A praverbium nemcsak stilisztikai elemkénti vizsgálata szükséges, 
nemcsak istiluselemek ezek, hanem az absztrakt logikai sémának gramma-
tikai nyelvi megfogalmazásban alkalmazott olyan jelek láncolata, melyek 
különféle transzformációs szabályok alkalmazásával lettek proverbiumok- 

63 



ká, szavakat helyettesítenek, egyszer ű  szavak helyett állnak egy bizo-
nyos kommunikációs szituációban. Nyelvi megfogalmazásuk sem hanya-
golható el, a forma — a jelentés — a tartalom hármasának vizsgálata 
nem hanyagolható el, noha a poétikai kód funkciójában a közlés kifeje-
zőbbé tétele a szerepük. 

Az aktív használók egy meghatározott társadalmi közösséghez, egy 
meghatározott 'szociális iréteghez, az idősebb földművesek rétegéhez, a 
„nép"-hez tartoznak. Generációs eltérés mutatkozik az aktív és pasz-
szív használók között, nemi eltérés nincs, az id ősebb parasztasszonyok is 
felhasználják ízes, szemléletes információs aktusaikban a szólások, köz-
mondások tartalmi, formai, stiláris lehet őségeit, noha „hagyik má a szó-
lásokat, nem divat má" — vélik egyesek. 

Idők folyamán funkcióváltásra is felfigyelhetünk, a régi gazdaregu-
láknak már nem nevelés, oktatás, tanácsátadás a feladata a mai falu tár-
sadalmi, gazdasági, művelődési viszonyaiban, hanem inkább csak stílus-
elem. A proverbiumokról szóló dolgozat (Hungarológiai Közlemények 1979/ 
39-40.) sok más szempontot is felvet, tárgyalja a proverbiumnak a szi-
tuációhoz, a kommunikálók szerepéhez kötöttségét, a használókat, a pro-
verbium használati idejét, elterjedtségét, funkcióját, felosztását, rétegeit, 
szerkezetét, ritmusát is. 

„Az írásbeliség bizonyos fokig behatolt a paraszti kultúrába és en-
nek megfelelően természetesen ... a folklór területére is" — állapítja 
meg Voigt Vilmos A folklóralkotások elemzése (Bp. 1972) című  munkájá-
nak 300. lapján. A népi írásbeliségfelderítése azonban, sajnos, még . csak 
gyermekcipőben jár, a kezdetek kezdeténél tartunk. Eddig még csak 
Doro Emil verses beszámolója jelent meg macedóniai katonáskodásáról, 
az ismeretlen tájról, az ottani szegény emberek életér ől. Borús Rózsa és 
mások tulajdonában van még néhány vőfélykönyv, daloskönyv, gazdasági 
könyv. 

összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy mind a tárgyi, mind a szel-
lemi néprajz területén még mindig b őven akad gyűjtenivaló. Ha százan 
fognánk is a munkához, még akkor is akadna mindenkinek munka, gy űj-
teni való. 

Hogy mit kell gyűjtenünk? Mindent, mert a XVIII. és XIX. századi 
hagyomány emlékeit egyre kevesebben őrzik, egyre kevesebben adhatják 
át, egyre kevesebben alkalmasak az adatközl ői szerepre. De ne feledjük 
el azt sem, hogy nemcsak a múltat, a múlt emlékcserepeit kell gy űjte-
nünk, hanem a mát sem szabad elhanyagolnunk, hisz holnap már a ma 
is múlt lesz, melynek ismerete nélkül a „holnapi mát" sem érthetjük 
meg. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a nép ma már nemcsak a 
szegény paraszt földműves, hanem a gyári munkás, a diák, a tanár, az 
iparos, a tisztviselő . A gyűjtésből ők sem maradhatnak ki. Az ő  tárgyi 
és szellemi kincseik sem elhanyagolhatók. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 73. 

Hans Arpról se feledkezzünk meg, ha az izmusokról van szó. A dadával 
jött, sőt Tristan Tzara mellett annak valamiféle ideológusa is volt. Az 
első  világháború elől menekült Svájcba, elzászi lévén, akárcsak Yvan 
Goll, s azonkívül, hogy ő  is két nyelven írt verseket, fest ő  is volt meg 
szobrász. Szűkebb hazájának kétnyelvűsége mélyebb gyökereket hagyott 
benne, úgyhogy nemcsak pacifista meggy őződése tartotta vissza a hábo-
rútól. Mert a németek oldalán harcolni a francia tiltakozott benne, hogy 
viszont a németekre fogjon fegyvert, a francia nem engedte meg. Vol-
tak és vannak ilyen tartományai Európának, amilyen Elzász, ha nem is 
éppen Svájc közelében. S talán nem túl merész a feltevés, hogy ezzel 
a kétnyelvűséggel bizonyos kötetlenség is együtt járt abban a kaotikus 
állapotában a világnak, amikor els ősorban a művészi hagyományok sza-
kadtak fel és kerestek új formát és értelmet a m űvészetnek, amelynek 
egész organizmusa mintha egyszerre esett volna az érelmeszesedés bé-
nító állapotába. Hiszen itt volt az expresszionizmus, de a határai már 
szűknek bizonyultak. És franciáknál nem is találhatott mindjárt talajra. 
Ezért állapíthatták meg róla joggal Arp és El Liszickij: „A kubizmus-
ból és a futurizmusból vagdalták össze az elfajzott nyúl húsát, hogy né-
met expresszionizmus legyen bel őle." 

A dada azonban nem sokáig maradt együtt a zürichi széplányok 
utcájában, ahol a Cabaret Voltaire-ben otthonra talált. A háborúnak is 
vége lett, jóllehet közben Kurt Schw .itters, a Virág Anna költője Merz 
címmel dadaista lapot alapított Hannoverben, s talán még akkor írta 
ehhez a virágnak nevezett Annához az oly sokat idézett verssorokat: „ ... s 
még azért is szeretlek, Édesem, mert hátulról ugyanolyan vagy, mint elöl-
ről: Anna". 

Az izmusok váltakozó sorában megjelent a non figuratív, illetve 
absztrakt művészet, amelyet Hans Arp konkrétnek nevezett, mert ta-
gadta, hogy elvont lett volna. Ez a m űvészet megfosztotta a tárgyakat 
minden szabványos elemtől, az érzelmeket fölébe helyezve az értelemnek, 
azzal a merész megállapítással, hogy „Az ész hontalanná teszi az embert 
és tragikus életre kényszeríti. A konkrét művészet elemi, természetes, 
egészséges művészet, amely a fejben és a szívben a béke, a szerelem, 
a költészet csillagait szüli." 

Hans Arp költészetében békésen megfér az enyhe gúny a reális vi-
lág rendjével szemben a szavak szabad szárnyalásával, amikor fák és ma-
darak között érezheti magát az ember a feldúsított érzelmek hangulatá-
ban. 

Egyik híres pacifista verse egyformán gúnyolja ki a kispolgárt és 
a szoldateszkát imígyen: 

Gőzgépéb ől a kalapos 
egymás után dobja ki a kalapot 
aztán felsorakoztatja őket rendre 
mint a katonákat szemrevételezve 
s minden kalapot megtölt vérrel 
zászlózsírral bekeni magát szépen 
s a kakit kakadúnak becézve kedvesen 
bebújik ágyába lábhoz tett fegyverrel 

Mégis azt hiszem, a szobrász volt költőibb Hans Arp művészetében. 
Nem csak világhírt teremtett a szobraival, amelyekr ől a barlangrajzok 
vizsgálata után megállapították, hogy ősi formákat fejeznek ki, ahogy 
feltehetően az ősember közölte jelképekben, amit mondani akart. Egyfé- 
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le intimitással tartósan háttérbe szorította a reális ábrázolást. Az ágak-
ra emlékeztető , csupa feszültséget éreztet ő  elemek, máskor vonalainak 
monumentalitása a valóságon túli realitással leny űgöző . Talán éppígy le-
hetett a szürrealizmusnak is úttör ője anélkül, hogy egy csoporthoz kö-
tötte volna le magát. Viszont hatása a szobrászatban máig érezhet ő . Sőt, 
lassan már közhelyes lesz az általános használatban nálunk is, Belgrád-
tól Szabadkán át Bajmokig, hogy nevet ne is mondjak. Szerencsére anél-
kül, hogy.  az epigonok gyakorlatában ízléstelenné válna, mivel ezt éppen 
természetének elvontsága akadályozza meg. 

Párizsban a Pompidou-központ, népszer ű  nevén a Bobúr fennállá-
sának tizedik évfordulóját ünnepelték. Én nem sokkal a megnyitása 
után jártam mondanám: a falai között, ha lennének falai a szó megszo-
kott értelmében. De a különös létesítménynek éppen az a lényege, hogy 
nincs átláthatatlan falakkal elzárva a külvilágtól. Szobrai, képei és egyéb 
látnivalói beleolvadnak az üvegfalakon át a tájba, Párizs házaival és tor-
nyaival, minden merev ünnepélyességet mell őzve, öt hatalmas emeletén 
a század művelődési életének minden fontosabb eseményét jelezve, illet-
ve magába foglalva. Maga az épület, ha nem túl konvenciális a szó, 
egyetlen óriási acél- és üvegkonstrukció, amelyet kívülr ől, a Saint Mery 
„piazzától" mozgólépcső  kísér végig egy nagy üvegcsőben, amelyben akár 
négyes sorokban is elfér a látogatók tömege. Pia7za azért lett a tér, mert 
a két olasz tervez ő, Renzo Piano és Gian Franco Franchini emlegette a 
maga nyelvén így, s a munkások és bámészkodók, s őt most már a Bobúr 
katalógusai is így nevezik. 

Korántsem a Bobúr valamiféle nemzetköziségére utalva, amennyi-
ben persze Picassót, Rouault-t meg a többieket megfosztjuk világhírük-
kel együtt járó nemzetekfölöttiségükt ől. Ellenkezőleg: Párizs mintha ép-
pen így akarná tudtára adni a világnak, hogy ez a m űvelődési központ 
nemcsak Pompidou emlékének áldoz, de' arra a nemzetközi elismerésre 
is igényt tart, amelyet a város méltán megérdemel, mint a század m űvé-
szetének, irodalmának, zenei életének európai szíve. 

„Mona Lisa bajusszal!" — hördült fel a konzervatív Figaro vezércikk-
írója, amikor a szokatlanul meghökkent ő  építményt minden ünnepélyes-
ség nélkül átadták a forgalomnak. A felháborodás ünneprontó volt a vi-
dám elismerésnek abban a kórusában, viszont ugyanakkor telibe talált. 
Mert épp a korszerűség hangsúlyozása volt a cél, már a huszonegyedik 
századból is előleget véve, s csakugyan éles határvonalat húzva a Mona 
Lisa mosolyának csodálói és a modern művészet rajongói között. A Louvre 
hideg és előkelő  ünnepélyességének még a nyoma is hiányzik a Bo-
búrból. Már ahogy vitt bennünket a lépcső  abban a hatalmas üveg hurka-
töltőben fel az emeletékre, mindenkit elfogott valami fékezhetetlen han-
gos jókedv, mint a bécsi Práterben, ha az ember felér az óriáskerék leg-
magasabb pontjára, míg alatta eltörpül a nagyváros. 

A Bobúr idegenforgalmi attrakció, mint amilyen a száz év el őtt 
épült Eiffel-torony volt a maga idejében. De többet kínál, mint Párizs 
panorámáját. Európa korszellemére nyit kilátást, úgyhogy a látogató 
nosztalgikusan gondolhat arra az id őre is, amikor volt egy Európa, 
amelynek Párizs volt a szíve. A Bobúr még most is ennek szeretné fel-
tüntetni Párizst, háromhavonként rendezett vándorkiállításaival a saját 
korán is messze átlépve, miközben a már klasszikusoknak számító va-
dakkal és kubistákkal a múltjára hivatkozik, mint a szépasszony, amikor 
kicsit már magukkal vitték az évek. 

Belépti díjat vasárnap kivételével csak a feln őttek fizetnek, a gye-
rekeknek viszont ott van ingyen a könyvtár, meséskönyvekkel és képek-
kel lenn a földszinten a Piazzától .szinte elválaszthatatlanul, míg a téren 
esztrádzenekarok muzsikálnak és amat őr artisták végzik nyaktör ő  mu-
tatványaikat, hogy végül odatartsák kalapjukat a bámészkodóknak. A 
gyerekkönyvtárt kiegészíti a legújabb műszaki eredményeket ismertető  
szolgálat terme, s persze színház és mozi, amelyet a szül ők is díjtalanul 
élvezhetnek. 
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S miközben a gyerekek szellemileg félelmetesen feln őttekké nőhet-
nek itt, a felnőttek gyerekeknek érezhetik magukat az el őrehozott jövő  
megannyi csodájával. Talán ezért botlik bele a látogató minduntalan  

önfeledten csókolózó párokba a Bobúr labirintusaiban, ahol mindent sza-
bad, ami emberi, s így elválaszthatatlanul hozzátartozik az élethez.  

~ 

Meštrović  Bécsben. Először ugyan Berlinben nyílt meg hatalmas  
anyagot felölelő  kiállítása, onnan azonban Bécsbe viszik, mire nyugodtan  

mondhatjuk, hogy ezzel hazaérkezett. Már mint a szecesszió hazájába,  

mert művészete ott bontakozott ki, egy átmeneti stílustörekvés állapo-
tában, amelynek jegyeit ől holtáig nem tudott megszabadulni. A túldíszí-
tés, ami a szecesszióra oly jellemz ő  volt, a szobrászatban ugyan vissza-
fogottabban jelent meg, a prerafaeliták hagyatékát se vehette át, mint  

hosszú szárú liliomaival a festészet, de még mindig maradt elegend ő  
dekoratív elem, hogy patétikussá váljék.  

A művészsors, amely nem választható el a maga korától, Meštro-
vićnál már azért is ellentmondásosabb és bonyolultabb volt, mint más  
hozzá hasonló tehetségé, mert egészen mélyr ől jött, minden elemi mű-
veltség hiányával, s fiatalon még csak a tudata alján valamilyen népi  

mítosszal megterhelve, aminek kifejezése kés őbb egész művészetén ott  
hagyta sajátos jegyeit. Ellentmondás volt már az is, hogy a császári  

Bécsben ébredt művészi küldetése tudatára, abban a Bécsben, amely  

ellen a birodalom valamennyi elnyomott népe, köztük Meštrovi ćé is,  
oly elkeseredetten küzdött, hogy szabadságát kivívja. A csaknem írás-
tudatlan hőrvát parasztfiú egyszerre ott találta magát a megszólalás cso-
dája előtt, s nem beszélhetett másképpen, csak azon a nyelvén a m űvé-
szetnek, amelyre tanították. Mikor Párizsba került, Rodin mellé, el kel-
lett volna felejtenie, amit Bécsben tanult, megtagadva az egész júgend-
stílus divatját. Látszatra mintha ez sikerült is volna neki, az impresszio-
nizmus hatása is meglátszott művein, de aztán beleszólt sorsába a törté-
nelem, a háborúnak vége lett, és megalakult a délszláv népek állama, hogy  

az álom, amelyet ő  oly féltékenyen őrzött magában, valóra váljon. Mešt-
rović  hazajött, a zágrábi képzőművészeti akadémia rektora lett, a népi,  

illetve történelmi mítosznak most már tudatos megszólaltatója abban az  

általános győzelmi mámorban, amely a délszláv népet fogva tartotta.  

Közben járta a nagyvilágot, egyik kiállítását a másik után rendez-
ve Európa fővárosaiban, s mindenütt hatalmas sikert aratva. A szecesz-
szió divatja ugyan elmúlt, már csak a szélesebb közönség körében ma-
radt meg, de ott aztán jó ideig még, s Meštrovi ć  hajlamos volt arra, hogy  
dekoratív alapmotívumait megtartva, tekintettel legyen a közönségre.  

Történelmi tematikájában igen hálás mondanivalókra talált ,  Vidovdani  
templom című  soha be nem fejezett monumentális tervének néhány ha-
talmas alkotása, a Kosovói lány, a Kraljevié Marko, s mindmegannyi köz-
téri szobra Zágrábban, Dubrovnikban, továbbá a cavtati Ra čić-mauzó-
leum grandiózus egyszerűsége egy nagy formátumú, s korának kimagasló  
művészei közé tartozó egyéniségre vall. Idetartozik Anya című  szigorúan  
egyszerű  fogalmazású műve iás, bár a szecesszió jellegzetes red őit itt se  
tudta mellőzni.  

Mai szemmel nézve a túlhangsúlyozás hibájától sose tudott meg-
szabadulni ez az egyébként igazán óriási tehetség. Szertelensége politikai  

eltévelyedésektől se volt mentes, ami persze nem ok arra, hogy zseniali-
tását bárki kétségbe vonja. S ha most majd a bécsi szecesszió nagysza-
bású felvonulásának éppen Ivan Meštrovi ć  lesz a magasan kiemelked ő  
alakja, emlékét itthon is újra felidézve, miután már a halálában minden  

ellentmondása elnémult, várható sikerében hazája is osztozhat.  

Annál is inkább, mert már a szecesszió sem az, ami volt. Az id ő  so-
kat változtatott rajta. Halkabb lett, nyugodtabb, díszít ő  elemei ugyan-
csak harmonikusabban olvadnak egybe azzal, amit a maga koráról mon-
dani akart. Olyan, mint egy sokat élt öreg úr, aki már azzal az egyszer ű  
ténnyel is tiszteletet kelt, hogy eljárt fölötte az id ő .  
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A német lapok tele vannak a Grimm testvéreket ünnepl ő  cikkekkel 
abból az alkalomból, hogy az egyik Grimm, Jakab 1785-ben, a másik 
egy évvel később született, de mind a ketten az els ő  szótár szerkeszté-
sére vállalkoztak, meséket és mondákat is gy űjtve mellékesen. Ez volt a 
német romantika kora, amelybe élénken belejátszottak a humanizmus 
eszméi, bizonyos nagyvilágiassággal elegyedve, Goethével és Herderrel, 
mit sem törődve a forradalmakkal és háborúkkal, amelyek mindunta-
lan fel-fellobbantak a szomszédos Franciaországban. Heine is megérkezett 
már, .a gazdag zsidó kereskedő  fia, a Harzon át, az egyetlen, aki mesz-
szebbre látott, s társadalmi igazságokat tett szóvá a verseiben. A mai 
német lapok érezhető  nosztalgiával írnak erről a nem túl hosszú ideig 
tartó korról, amikor francia mintára irodalmi szalonok születtek, mint 
amilyen Henriette Hertzé volt és Rachel Lewiné, akik valóságos Goethe-
kultuszt teremtettek Berlinben, úgyhogy egy ideig senkinek sem jutott 
eszébe, ha csak valamit is számított, hogy bojkottálja ezeket a zsidó-
asszonyok által fenntartott szalonokat, mert az emancipáció is hozzá-
tartozott a romantika korához. Vuk Karadži ć , aki falábával végigko-
cogta ezeket az irodalmi instanciákat, az említett szalonokban aligha 
járt. Ő  a Balkánról jött, egy kis nép követeként, minden megbízatás 
nélkül, sőt annak ellenére, s már ezért sem érezhetett jogcímet, hogy 
ezekben a szalonokban; költ ők, művészek, tudósok és szépasszonyok tár-
saságában megjelenjék. Levelezésükben Jakob Grimm se tesz említést 
neki ezekről a szalonokról, amelyekben pedig művészi és emberi sor-
sok dőltek el. Mivel a szalonoknak élénk kapcsolatuk volt a párizsi és 
londoni szellemi mozgalmakkal, Goethe költészetére is itt hívták fel 
a figyelmet bizonyos zsidó kozmopolitizmus révén. Goethe meg hagyta, 
hogy ünnepeljék ezek a nők, jóllehet annyira se volt filoszerinita, mint 
Lessing, s a zsidók polgári egyenlőségét éppúgy nem helyeselte, mint a 
sajtószabadságot. Így aztán Heine Párizsból nem gy őzött gúnyolódni 
az irodalmi szalonoknak emez őrangyalairól, akik még kikeresztelkedés-
sel is belépőjegyet véltek szerezni maguknak az el őkelő  körökbe. Per-
sze őt se hívták meg soha. Egyrészt mert parlaginak tartották és éles 
nyelvűnek, másrészt tudták, hogy hiába hívnák, el se menne. Mert a 
német romantikának ebben az egészen rövid átmeneti korában ő  már 
eljegyezte magát a szabadsággal és a szerénységgel, s ilyeneket üzent 
haza nekik: 

Tisztelt hölgyem, te, a tökély maga, 
belőled se hiányzik a hiba. 
Rám nézel? És hogy mi kellene, kérded? 
Némi kebel, s a kebledbe némi lélek. 

Heine még emlékezett a leereszked ő  fogadtatásra Goethénél, ami-
kor a fiatal vándorlegény és ismeretlen költ ő  megjelent nála, s engesz-
telhetetlen maradt. Csalódott az Ifjú Németország mozgalomban is, vi-
lágnézete egyre forradalmibb lett, amihez nagyban hozzájárult a barátsá-
ga Marxszal. 

A romantika kora elmúlt, a szalonok is elcsendesedtek, s Heine 
megírta váteszi jóslatát, miután a Birodalmi Gy űlés betiltotta és jelké-
pesen elégette a könyvét: „Ahol könyveket égetnek, ott egyszer embe-
reket is elégetnek majd!" Sokáig senki sem tudta, milyen igaza lesz. 

S persze ezért nem esik szó róla az említett ünnepi cikkekben. 

Vártam nyugat felől a beszámolókat a moszkvai nemzetközi fórum 
tanácskozásáról, amelyen az atomfegyverek betiltását kellett volna szor-
galmazni. Hogy mit mondanak erről a tanácskozásról a másik oldalon, 
az érdekelt volna, de hiába vártam. A jelek iszerint nem volt visszhang-
ja. Mintha a nyugati világ nem venné nagyon komolyan az ilyesmit. 
Hogy ezerkétszáz tudóst, írót és m űvészt hívnak meg, azok közül is a 
legismertebbeket Moszkvába a békér ől beszélni, mintha nem nagyon 
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lenne érdekes. Még a belgrádi képes lap is jókora késéssel vette át a 
Literaturnaja Gazeta három err ől szóló nyilatkozatát, egy árva kukkot 
se fűzve hozzá a maga részér ől. S mit mondhattak volna ezekben a nyi-
latkozatokban a világhírű meghívottak? „Én hiszek abban, hogy a sze-
retet majd legyőzi a nyers erőt! — mondta Joko Ono japán énekesn ő, 
John Lenon özvegye. — Még tart az alkonyat, de egyszer biztosan vé-
ge lesz!" 

Peter Ustinov ugyancsak a jó szándékú emberek összefogásában re-
méli megmenthetőnek a világot egy végs ő  katasztrófától. Miloš Forman 
megállapította, hogy veszélyes vadon lett a világ, amelyben élünk. De 
hát ilyen ártatlanul szép szavak hatására aligha teszik le valahol is a 
fegyvert. • 

A pesti irodalmi hetilap lelkendezésének őszinteségében sem szabad 
kételkedni persze. S hogy Graham Green, Dürrenmatt, Normann Mailer 
és sok más híresség között a magyarok is ott voltak, annak mi is csak 
örülni tudunk. Más kérdés, hogy az ilyen látványos és kellemes ren-
dezvényeket az érdekeltek komolyan veszik-e. Ebben, sajnos, nehéz hin-
ni. Gyermeteg ábránd vagy megtéveszt ő  taktika valamit is várni az ef-
féle felszólalásoktól. Mert oda se hallgat senki az illetékesek közül, akik-
nek oda kellene hallgatniuk. Mintha csak az a pokoli ellentmondás tar-
taná rettegésben a világot, mely szerint csupán azért kell fegyverkezni 
itt is meg ott is, hogy a béke megmenthető  legyen! Mit tehetnek mind-
ezek után a tudósok, írók és művészek? „Műveljük kertjeinket!" — mond-
ta Voltaire, pedig az ő  korában korántsem volt ekkora veszélyben az 
emberiség, mint ma. 

Moszkvában azonban nemcsak a vendégek beszéltek, hanem a há-
zigazda, Gorbacsov is többek között. Sokkal határozottabban és tömö-
rebben fogalmazva a végs ő  veszélyekről szólva — persze a másik ol-
dalról —, mint a költők, mondván: „Hirosima óta a háború nem a' po-
litika folytatása más eszközökkel, de halálos ítélet az emberiség fölött." 

Mindezt nyugaton valószínűleg fordított értelemben állítják. 
A kölcsönös vádaskodást megszokhatta a világ közvéleménye, mi-

közben már nem hisz senkinek. A svéd tudósnak se azon a találkozón, 
aki szerint közvetlen környezetünkben, Európa nyugati részén ötven ki-
lövésre váró hidrogénbomba fordul kelet felé, többek között Magyar-
országot is megcélozva. A véletlen lehet őséget szintén figyelmbe véve, 
hogy milyen hamar elsül magától. Mit tehetnek itt a költ ők, művészek 
és tudósok? Csak annyit talán, hogy legalább ők nem rémísztik ezt az 
amúgy is rémületben élő, minden képzeletet felülmúló fegyverek töme-
gével fenyegetett világot, hanem ellenkez őleg biztatnák, hogy élni szép 
és élni jó, s hagyják békén az emberiséget, ne uszítsák egymás ellen 
még ők is, a béke ürügyén. Hörpintsék fel a vodkát a vendéglátók 
egészségére, lakjanak jól az ínycsiklandó piroskival, s aztán menjenek 
szépen haza, mint akik békés szívvel eleget tettek a meghívásnak. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

DÉR ZOLTÁN 

EGY ÚJ ÉLETRAJZ ELEMEI 
A KOSZTOLÁNYI CSALÁD LEVELEZÉSÉRŐL 2. 

A tárgyköröknek ez a szomszédsága példajelleg ű, így követi egymást 
ezekben a levelekben a betegségér ől szóló információ, az Árpi miatti 
aggodalom és a többi téma. Súlyuk s jelent őségük különbsége ritkán 
fejeződik ki. 

A harctéri viszonyok alakulásáról például egyre kevesebb szó esik 
az ekkori levelekben. Pedig 1914 utolsó hónapjaiban fontos események 
zajlottak a galíciai frontokon. Az osztrák—magyar hadvezetés eredeti 
célját, hogy az orosz hadak lassúbb fölvonulását kihasználva, azokat 
megzavarva jelent ős tért nyerjen, nem tudta megvalósítani. A szeptem-
ber végén indított er őteljesebb támadás fölszabadította Przemyšlt, a né-
metek Varsóig jutottak, de az orosz ellentámadás f őereje is erre a sza-
kaszra összpontosult, az osztrák—magyar seregeknek hátrálniuk kellett. 
Przemyšlt újra körülzárták. S az orosz seregek nyomása még ezután 
is erre a területre nehezedett. Föltartóztatásuk óriási er őfeszítéseket 
követelt, s iszonyú emberveszteségekkel járt. Különösen Lapanowónál, 
Limanowánál, aztán Tarnów környékén zajlottak elkeseredett harcok. A 
keleti hadszíntér embervesztesége év végére 800 000 f ő  körül volt. 

A költő  öccse e harcok idején ebben a térségben teljesített szolgá-
latot. Először november 14-én sebesült meg Przeginic alatt, de ez a se-
besülés nem lehetett súlyos. A szül őknek megnyugtató lapokat írogat-
hatott — ezekről apja a költőnek rendszeresen beszámolt —, de írt a 
bátyjának is, s ezek nemcsak a család eseménytörténetének, hanem a 
világháborúnak is érdekes dokumentumai. Els ő  hosszabb beszámolója 
1914. december 30-án kelt, s már valahol a Kárpátokban, tehát az orosz 
ellentámadás után az ő  kórháza is vissszavonult. „Három hónapja ván-
dorlok már Galíciában, Oroszországban és újabban Magyarországban 
— írja. — Én az els ő  naptól fogva lovon járok. Lovam egy nagy tü-
relmes fekete állat. (...) nagy feje van, igen lusta (csak kétszer sike-
rült vele galoppoznom) igen sokat zabál és iszik, igaz, hogy csak vizet! 
A gyaloglást nem szeretem, bár néha úttalan utakon is járunk s ilyen-
kor le kell szállni a lóról, ha életveszély nélkül akar menni az ember. 
Elindulásunktól fogva egy hónapig elég jól ment a dolgunk, akkor ke-
rültünk az első  csatába, amely még aznap be is fejez ődött; nemsokára, 
egy hét múlva három nap is iszonyú csata volt. Itt valóban láttam kar 
nélküli és félig leszakított fej ű  katonákat szaladni. Sokakat láttam meg-
halni, de borzasztóbb volt a súlyos sebesültek jajgatása, akikkel néha 
két-három istálló E!] is megtellett s néha bizony ott is kellett hagyni 
szegényeket, mert nem lehetett elszállítani." Ezután arról ír, hogy a 
katonák szimulálnak, s hogy a civilek „többnyire szelídek, mert sokat 
szenvedtek, tán még többet, mint mi a háborútól. A legszomorúbb volt, 
amit láttam, egy falu leégetése stratégiai szempontból. A szerencsétle-
nek zokogva hordták ki a mez őre szegényes holmijukat s aztán örjöngve 
nézték hogyan ég egyetlen vagyonuk, a viskójuk". Elmondja még, hogy 
csak a szolgájával beszélhet magyarul, a tisztek csak németül tudnak, 
a legénység csak szerbül, s ő  már beszél „valamit ezen az ékes nyelven". 
Ebből nyilvánvaló, hogy a ,;közös" hadsereg egyik bosnyák ezredénél 
szolgált. Ezt az öcsém című  füzet ajánlása is alátámasztja. A tábori le- 
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velezőlapokon szereplő  B. H. I. R. 4 rövidítés minden bizonnyal ugyan-
azt az alakulatot jelöli, amely a könyv ajánlásában így szerepel: Bosn. 
U. Herz. Inf. Rgmt. Nr 4. 

Az 1915. január 12-én, március 11-én és 12-én kelt lapjai még ugyan-
arról a helyről érkeznek. Ezekben a hidegre panaszkodik, keszty űt és 
szemüveget kér. Írja, hogy találkozott Karinthy testvérével, beszámol 
egy katonatemetésr ől, s helyzetét kedvez őnek mondja azokhoz képest, 
akik harcokban kénytelenek átvészelni a hideget. A március közepén írt 
lapok már a tavaszodásról adnak hírt, s a béke kilátásairól érdekl őd-
nek. Beszélnek róla a katonák, s tudni szeretnék, igaz-e. „Sokan tudják, 
hogy nem igaz, mégis beszélnek róla, mert ilyen kis vigasztalások nél-
kül talán nem is tudnók kitartani ilyen sokág itten" — közli március 
14-én. Az ezeket követ ő  lapok nem tudósítanak lényegesebb változásról. 
Latolgatja, hogyan kaphatna szabadságot, Mariska húgától tud a sza-
badkai színház leégéséről, beszámol egy mulatságról, melyre azért ke-
rült sor, mert rábukkant egy cigányra, s arról, hogy Karinthy öccse 
már nincs ott. Az utolsó két lap március 21-én és 22-én kelt, még min-
dig ugyanott. örömmel említi a hazulról jött kedves sorokat, a csoma-
got, de abból, hogy naponta 80-100 beteget látnak el, már a harcok 
kiújulására lehet következtetni. Ahogyan ezt a szomorú beszámolót zár-
ja, azt — ismerve csöndes humorát — inkább iróniának, mint optimiz-
musnak értelmezhetjük: „... f ő , hogy győzni fogunk s diadalmasan ha-
ladunk a cél felé!" 

A költő  tehát első  kézből és frontközelb ől ismerheti a háborút. 
Együtt szorong szüleivel iöccséért. Azt is tervezi, hogy fölkeresi a Kár-
pátokban. Anyjuk leveléből tudjuk ezt, aki aggodalommal figyelmezteti 
idősebb fiát, milyen kockázatokkal járhat, ha Árpi otthagyja az állo-
máshelyét és Homonnára megy, ahol a találkozás esedékes. A költ őt is 
félti, családja iránti felelősségére figyelmezteti: feleségére és a szüle-
tendő  gyerekre. Bízik abban, hogy katona fia úgyis hazajöhet hama-
rosan. 1915 februárjában írja ezt a levelet, s valószín ű , hogy ő  is abban 
reménykedik: fiát hazaengedik szabadságra. Az apjukra vonatkozó hí-
rek mind a fölépülésről tudósítanak. 

És készül a babakelengye. Mariska varrja, miközben más lányok 
sétálnak és zsúroznak — írja Anyika. S 1915. április 18-án meg is szü-
letik a várva várt unoka, Kosztolányi Ádám. Ett ől' kezdve a levelek 
tematikájában éppolyan fontos ő, mint a fronton levő  testvér vagy az 
apa betegsége. 

A szülők és Mariska áhítozó, lelkes levelekben ábrándoznak a pil-
lanatról, mikor megláthatják. S mikor végre a fényképe is megérkezik, 
örömük valósággal repes. „Nagyon, nagyon örültünk kedves kis aranyos 
fényképének — írja Anyika —, egészszen olyan mint te voltál kis ko-
rodba, és most is hasonlít nagyon rád. Apuska nem tudja, hogy hova 
cinelie a képet, ide hozza a hol ebédelünk aztán ha meg ebédeltünk vi-
szi át a háló szobába a hol ő  alszik délután, mig végre meg állapodig, 
hogy hova teszi mindég ujabb helyet talál neki, nagyon kedves édes 
lehet természetbe, Istenem mért nem láthatjuk a mikor szeretnénk lát-
ni a kis édest! és mért oly nehéz az oda utazás." S ez így ismétl ődik 
levelek hosszú során át. S ugyanebb ől a levélből kell még idéznem egy 
mondatot, mert a Kosztolányi család háborúhoz való viszonyának ér-
zelmi alapja ölt formát benne: ,.Sókat, nagyon sokat kell kiálni édes 
Didém ebbe a háborús világba, én is ugv mondom mint sok mások, 
nem tudom, hogy meddig birom ki? — Mikor lesz megint a kedves 
régi jó idök? a szép együt lét, a családias ebéd, Árpika! és minden — 
minden, »nem fonom tovább e fonalat mert szivem repedne meg e nagy 
kin allat«." 

Igen, az értékeknek ez a rendszere az, mely a költ ő  háború alatti 
publicisztikájában és egyre teltebben jelenik meg, s a békevágy érveit 
ebből meríti. Elgondolkodtató azonban, hogy az a költ ő , aki az egymás-
hoz való ragaszkodás ilyen erős kötései között élt, aki maga is épp-
így tudott örülni fiának, miért nem tudta prózájában színükr ől ábrá-
zolni az ilyen kapcsolatokat. 
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Július első  heteiben már Szabadkán is levizitel az unoka, s ezután 
csak sokasodnak a reá vonatkozó kérdések, s neve „kis Alanos"-ként 
rögzítődik a család beszédében. 

Az öröm nem maradhatott sokáig zavartalan, mert 1915. augusz-
tus 10-én Tarnówból hivatalos távirat érkezik: Arpi beteg, azaz megse-
besült. A sablon másik formulája: „aggasztóan beteg" nincs megjelölve, 
s ez reményt ad a családnak, hogy enyhe a sebesülés. Az apa azonban 
azonnal a helybeli tartalék kórházba siet, s ott egy folyamodványt ír-
tak, melyben kérik, hogy a beteg gyógykezelésre a szabadkai tartalékos 
kórházba jöhessen. Kosztolányi Árpád mindezt sokkal részletesebben köz-
li idősebb fiával, s kiszámítja, mikorra esedékes a válasz. Nincs nyo-
ma annak, hogy kapott is választ. 

A sebesülés ténye és a tarnówi keltezés arra vall; hogy a Kárpá-
tokban töltött tél után az öccs alakulata is részt vett az 1915 májusá-
ban kibontakozott nagy csatában, melyet gorlicei áttörés néven ismer 
a történelemtudomány. Tarnów, Bem szül ővárosa közel van Gorlicéhez, 
s a májusban megindított offenzíva szeptemberig tartott, az osztrák—
magyar seregek legsikeresebb támadása volt az els ő  világháborúban, köz-
ben azonban Olaszország is belépett a háborúba, s ezzel kétségessé vált, 
hogy a nagy előrenyomulás célja — különbéke Oroszországgal — elér-
hető-e. Az apa leveleiben is fölötlik ez a kétség, de azt nem tudták, 
hogy fiuk ott van-e a fronton. A sebesülésér ől érkezett távirat tehát 
váratlanul érte őket. 

A lublini kórházba kerül, onnan októberben fényképet küld, azon 
egészségesnek látszik, a szül ők megnyugszanak. Erre szükségük is volt, 
mert most meg Anyikát környékezték lázas hullámok, foltok ütöttek ki 
a karján, de a ház régi öreg orvosa, Wilheim Adolf hatásosan gyó-
gyította. 

A bajok azonban, mintha rontás ülne a családon, percnyi szünetet 
sem hagyva rohamoznak. Ősszel a költő  felesége betegszik meg, a vizs-
gálat tüdőcsúcshurutot állapít meg, akkor ez a még gyógyíthatatlan tü-
dőbaj kezdetét jelentette. Kezelés végett Tátraszéplakra megy, a költ ő  
magára marad a kisgyerekkel. Itthon, Szabadkán a nagyszül ők be-
tegsége fordul a végs ő  fázisba. Már alig élnek. Grósziról, aki nem lát, 
s járni sem tud, vesebajos is, az orvos azt mondja: „Minden óra neki 
áldás." „A nagy mama is nagyon gyenge és sokszor nincs magánál, hát 
látod édes Didém — írja Anyika — igy töltjük mi az idönket egyik 
öregtöl megyek a másikhoz." Apja csiszoltabban, de hasonlókat ír, s 
mindkét szülő  hőn óhajtja Ilona gyógyulását. 

Mindezekhez képest mellékes gond, hogy Apuskának a nyugdíjin-
tézetbe való fölvétele miatt az egész tantestület min ősítéseit, adatait 
összegeznie kell. Betegsége elmúltán az ő  leveleibe egyre több tréfás 
elem, humoros kedv vegyül. A család bajainak összefoglalása után az 
unoka teljesítményeit méltatja: hogy magától föláll, bilibe pisil. Elme-
séli, milyen érdekes föladványt talált ki számtanórán. Ez már 1916. ja-
nuár 18-án történik, s február elején Arpi is hazaérkezik szabadságra. 
Az öröm tehát megvillan a család egén. Ekkor hal meg, február 18-án 
a nagymama, Kádár Rozália, s nem sokkal kés őbb, március 25-én Gró-
szi, Hofbauer Aurélia, az anyai nagyanya is. 

Anyikát természetesen az utóbbi halála sújtja jobban, az utána 
maradt javakról is vita támad a rokonokkal, akik a házában laktak, 
elsősorban Decsyékkel, akiket Anyika pazarlásaik miatt amúgy sem sze-
retett. S e vitákról a költ ő  fiú részletes beszámolókat kap. 

Ezt az eseménytörténetet eleinte a bajok és az enyhületek hullám-
zása jellemezte. Itt azonban észre kell vennünk, hogy a fekete tenden-
cia állandósulni kezd, sorssá s űrűsödik. A sok fájdalom és szorongás 
ráülepszik a szülők kedélyére, Apuska betegsége is állandóan kiújul, 
de nem is kell konkrét ok, az idegekbe ülepedett rossz érzés már önál-
ló hatalomként uralja a hangulatot. Anyika egyik levele olyan pontosan 
beszél erről, mintha fia keserű  filozófiájához kereste volna az ' igazolást. 
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A temetések után, Apuska betegségének Új jelentkezésekor írja: 
„ ... már olyan vagyok sokszor, hogy nem is tudom már a másik percbe, 
hogy mit is akartam, különösen vannak napjaim a mikor egész nap 
sirhatnám és nem érdekel semmi, csak ülök és nézek magam elébe 
valamim fáj de nem tudom, hogy mi! és nem kell semmi ..." (1916. 
április 13.) 

Hogy valami gyógyító hatás érje őket, fiukhoz utaznak Budapest-
re, de csodát ez a kirándulás sem tesz, utána még több gyógyszert szed 
Apuska, attól jódmérgezést kap, s a levél mással alig foglalkozik. 

November végén azonban sokkoló eset veti ki megszokott pana-
szaikból a szülőket. Fiuk a király temetésén Bécsben van (err ől cikket 
is írt), megírja szüleinek is, hogy ott van, de a kusza írásban nem 
tudnak eligazodni. Közben összeütközik a Bécs és Budapest között köz-
lekedő  gyors, a szülők azt hihetik, hogy a költő  is azon a vonaton uta-
zott. Levelezőlapját írásszakért őhöz viszik, s az kiolvassa nagy nehezen 
a megnyugtató szöveget. De ijedelmük alig oldódik, mindketten hosszú 
levélben írják meg december 1-én, illetve 2-án, hogy mit kellett átél-
niük. Korholják fiukat, hogy írjon olvashatóbban, „értelmessen" — aho-
gyan Anyika írja. Apuskának idegességében megfájdul a válla. „Ime — 
fejezte be a levelét — ez a volt a következménye a hányt-vetett, gon-
datlan írásnak. Igazán így írni egy hírneves írónak valóságos irónia! 
Hiszen Ádámkánk írása sem kevésbé rossz és olvashatlan, mint a tiéd. 
— Még egyszer: haragszom rád!" S ezúttal az üdvözl ő  jó szó is elmarad. 

A harag, persze, - nem igazi, nem is tart sokáig. A költ ő  közelgő  
születésnapján már éppolyan meleg és ünnepélyes a köszönt ő, mint 
korábban. A háború árnyéka azonban erre is ránehezül. A „leggazda-
gabb férfi kort éled most, mit azonban ,megkeserít ez a szörny ű  há-
ború, melynek nem tud vége szakadni". Lentebb ugyanebben az 1917. 
március 25-én kelt levélben: „Szomorú születésnapi gratulálás ez, de két-
ségbeejtő  ez a kor is, amelyben élünk, vagy inkább verg ődünk. A Ve-
tések egy része víz alatt áll..." S fölrémlik a még sötétebb jöv ő, mi-
kor már élelemhez sem lehet jutni. 

Anyika leveleiben még nagyobb súllyal van jelen a piaci helyzet 
romlásának gondja. Beszámol a sok teend őről, melyet végez, 1916 nya-
rán — az érettségi idején — a f őigazgató náluk lakik, ott is étkezik, a 
cseléd elmegy, Anyika meglátogatja a fiát Budapesten, így Mariskára 
hárul a sok munka. Anyika hazajötte után szappant f őz, ribiszkét rak 
el, „jöhet, ami jönni akar — írja fiának —, én nem félek a munká-
tól". Megírja, milyen szép a kert, s kérleli fiát, hozza haza pár hétre 
a kisbabát. 

Erre azonban csak 1917 tavaszán kerül sor. A család el van ragad-
tatva. „Most egész nap, reggelt ől estig Ádámka elbűvölő  kedvességéről 
beszélünk — írja Apuska április 9-én fiának —; utánozzuk őt, hogy mint 
mondta: »Nad fő  zö« (=nagyapa fönt Zörög)." 

Az eddig írott levelekben is föl-fölötlött a költ ő  éppen megjelent 
munkáira vonatkozó jelzés, de a fennebb idézett levélben két fontos írást 
említ Apuska, s értékelő  véleményét is 'közli. Az ő  irodalomértésének, 
pontosabban értetlenségének igen beszédes dokumentuma ez a külön-
ben ártatlan megnyilatkozás: „»Az Ádám fiamnak utravalá« cím ű  szép 
költeményed nagyon szomorú és nincs összhangzásban azokkal az édes 
emlékekkel, melyeket kis fiad pár nap el őtt köztünk hagyott. Azt sem 
értjük, miért »útravaló« a címe az egyébként magas szárnyalású köl-
teménynek? Ki és hová akar elutazni?" 

A Mátyás menyasszonya című  novelláról csak annyit ír, hogy mind-
nyájuknak nagyon tetszett. Annál érdekesebb, ahogy a költ ő  életének je-
lentős eseményét kommentálja: „igen örvendünk, hogy a Pesti Napló-
hoz sikerült bejutnod rendes munkatársnak, ami anyagi tekintetben is 
igen lényeges, de a lap hírneve is nagyobb, mint a Világé és iránya is 
jobban megfelel az én gondolkodásomnak, mint amazé." 
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A költő  számára a Pesti Napló valóban nagyobb lehet őséget je-
lentett, szuverénebb újságírói munkát, s hamarosan az Esztend ő  című  
folyóiratban is főszerepet. Mindkett ő  Hatvany Lajos tulajdona volt (ek-
kor vette át a Pesti Naplót), régi személyes becsvágyának megvalósítá-
sához olyan tehetségeket nyert meg szerkeszt őnek, mint Kosztolányi, 
Tóth Árpád és Karinthy Frigyes. Ez a fejlemény több szempontból is 
irodalomtörténeti jelent őségű . Hatvany szempontjából azért, mert -e két 
orgánum: egy nagy múltú napilap és egy irodalmi folyóirat révén ed-
dig jobbára közvetve érvényesül ő  irodalompolitikai elképzeléseit közvet-
lenül és nagy hatású fórumokon képviselhette. Ez a fejlemény egybe-
esett a forradalmasodás folyamatával, mely Kosztolányi szemléletében 
is a radikális demokratizmus eszméit er ősítette föl. Kosztolányi Árpád 
reménye tehát, hogy fia egy szolídabb, mérsékeltebb és tekintélyesebb 
orgánumhoz került, nem bizonyult teljesen alaposnak, mert Hatvany 
és rangos stábja ekkor már volt olyan radikális, mint korábban a sza-
badkőműves Világ. Az viszont igaz, hogy míg a Világ szerkeszt ői és 
szerzői egyre messzebb mentek a radikalizmusban, Hatvany megállt az 
őszirózsás forradalom polgári demokratikus pozícióiban, s már a Tanács-
köztársaság előtt szembefordult a kommunistákkal. S mivel Kosztolá-
nyi ebben a folyamatban szorosan együtt ment Hatvanyval, olyan konf-
liktusokba keveredett, amelyeket A Hét és a Világ munkatársaként ta-
lán elkerülhetett volna. Kosztolányi Árpád atyai ösztöne tehát nem 
bizonyult eléggé érzékenynek, amikor örült fia szóban forgó új szövet-
ségének. A maga szempontjából, mely a baj nélküli életet tartotta va-
lószínűleg legfontosabb céljának. A költ ő  szempontjából a Hatvanyhoz 
való csatlakozás annál termékenyebbnek bizonyult. Otthonra talált a Pes-
ti Naplóban és az Esztendőben, fórumokra, amelyeken folyamatosan kí-
sérhette a rendkívül fölgyorsuló és zsúfolódó eseményeket. S bekerült 
egy olyan szövetségbe, melynek konzekvenciáit a milliomos Hatvany — 
jobbról és balról sok támadásnak kitéve — az emigráció keserves évei-
ben és utána is szenvedte. Kosztolányi pedig Budapesten maradva kény-
szerült túlélni és földolgozni. S ez a „földolgozás" a Kosztolányi-életm ű  
egészének alakulására is kihatott. 

Kosztolányi Árpád aligha sejtette, minek örül az ő  radikalizmus-
tól iszonyodó atyai szíve, nem is sejthette. Sokkal meglep őbb az az ér-
tetlenség, melyet az Ádám fiam útravalója című  Kosztolányi-versről szól-
va tanúsít. Ez a költemény Úgy írom néked címmel ismeretes, mert 
kezdősora miatt így került be A bús férfi panaszaiba, s a gyűjteményes 
kötetekben már így és itt található. Pedig el őtte már a Kenyér és bor-
ban is megjelent, s azelőtt a Pesti Napló 1917. április 8-i számában. 
Ezért beszélhet róla az apa április 9-én kelt levele. Nem árt ezt tudni, 
mert igen fontos versr ől van szó. Kosztolányi Árpád a kisgyerek ked-
vességének ismeretében ütközik meg a vers szomorúságán, holott ez a 
költemény nem is a gyerekről szól, hanem hozzá beszélve mondja 
el azt, amit Kosztolányi és nemzedéke a világháború közepette átélt. 
Ilyenformán az ábrándok és elképzelések idejének végét, az élet, a „föld" 
megnövekedett értékét is hirdeti ez az „útravaló", a költ ő  és a Nyugat-
nemzedék beérésének fordulópontjáról ad tehát olyan számadást, mely 
a végrendelet formájában voltaképpen programot fogalmaz. Programot' 
a pusztulás árnyékában. Innen a szomorúság. 

Kosztolányi Árpád aggodalma mégsem egészen alaptalan, mert az 
utolsó strófa a korszakváltás el őérzetét a személyes pusztulás el őérze-
tének nagyon is konkrét képeivel zárja. Az olvasó hihette affektálásnak 
a készülődést, de mit gondolhatott az apa, mikor ezt olvasta: 

Mi elveszünk mind. Én is cihel ődöm 
És csomagolom csöndesen a ládám. 

Harminckét éves volt ekkor .Kosztolányi. 
Ebből a develbőđi tudható, hagy Árpi a .Stochod folyó alsó szaka-

szánál állomásozik,. mikozben a középs ő  részen, a toboli hídfőnél heves 
harcok zajlanak. „Csak már ennek az átkos háborúnak volna vége!" — 
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fakad ki Apuska. A frontesemények tehát változatlanul érintik a család 
legbensőbb köreit is. Olykor azonban öröm is éri, mint például akkor, 
amikor Harmos Ilonát, a költő  feleségét szerz ődteti a Magyar Színház 
(a levelezésben Bárdos-színház néven szerepel), igaz, hogy csak napi fél 
órára, de havi 500 korona gázsival, amin méltán álmélkodik az apa. (1917. 
október 11.) 

Miközben a költő  növekvő  híre és páratlan munkabírása révén 
versenyre kell a háború nyomorító terheivel, Szabadkán a leromlás ten-
denciája csak erősödik. Ha nem a szűkebb családban, a tágasabban óha-
tatlanul történik valami baj. Most a sógorok egyikének, Decsy Dezs őnek 
a szembaja válik olyan súlyossá, hogy egyik szemét ki kell venni. A 
műtétet bizonyos Grósz dr. végzi Budapesten. „Egyik csapás a másik 
után jön a szegény családra!" — panaszkodik Apuska a fennebb emlí-
tett levélben. Menye gyomorbajáról értesülvén reményét fejezi ki: ha-
mar kigyógyul, hisz „45 még fiatal, neki nem kell annyiit szenvednie, 
mint nekem kellett, míg az áldott Jendrassik dr. ki nem gyógyított". 
Hogy a kiváló bel- és ideggyógyász kezelte, err ől .ilyen határozottan csak 
ez a levél tudósít. 

Elkövetkezik 1917 ikanácsonya. Még nem sejti a család, hogy hosz-
szú ideig utolsó karácsonyuk lehetne, amelyet együtt tölthetnének. 
Apuska tervezi, hagy december 7-én fölutazik fiához Budapestre, de az 
idő  zordra fordul, s fél, hogy a fűtetlen vonatban kiújul a hörghurutja: 
Maga helyett fényképét küldi, s várja, unokája ráismer-e. Különben jól 
fölkészülve várják a telet. Három szobát fűtenek keményfával, abból 
száz méter, tehát egy vagon áll rendelkezésükre. S ebbe a régi csalá-
dias melegbe megérkezik a legjobban várt ajándék: a kisebbik fiú, Árpi. 

Anyika leveléből kiderül, hogy Apuskának Árpi ügyében is Buda-
pestre kellett volna mennie. A szabadkai gyermekmenhely hirdetett pályá-
zatot egy orvosi állásra, s a gyemnekmenhelyek országos f őképviselőjé-
nél kellene szólni az érdekében. Erre méltóságos Kosztolányii Attilát 
véli alkalmasnak Anyika, s fiának december ián tüzetesen megírja, mi-
lyen közvetítők által érhető  el a cél. A láncolat jobbára családi szemek-
ből létesülne, de Anyukában szikrányi kétség sincs Árpi érdemességét 
illetően. A költő  el is jár az ügyben, s újévi levelében az akció sikeré-
ről számolhatott be, amint ez Apuska 1918. január 3-án kelt leveléb ől 
kitetszik. A hazulról kapott megbízatásoknak egész életén át ilyen lelki-
ismeretesen tesz eleget. Pedig — különösen kés őbb — elég gyakran ér-
keznek. 

Az új esztendő  csupa örömmel kezdődik. A költőt a Petőfi Társa-
ság tagjává választják. Erre az aktusra 1917 végén kerülhetett sor, ha 
az említett levélben már gratulál neki az 'apja. A Petőfi koszorúi című  
gyűjtemény a székfoglalóként fölolvasott Óda cím ű  verset az 1912-13 
közötti tisztelgések egyikeként közli. Tévesen, mert az Óda először az 
Új ,Idők 1918. március 3141 számában jelent meg, aztán a Kenyér és bor 
című  'kötetben. Ezek azadatok és a levél datálása igazdlják azt, ami az 
irodalomtörténet felől is tudható: a Petőfi Társaság csak a háború vége 
felé nyílt ki a Nyugat költői számára. Hogy korábban mennyire távol 
állt a modern irodalom képviselőitől, az Kosztolányi 1906-ban írt Pe-
tőfi, a szocialista című  cikkéből is tudható. Ez a cikk ugyan fölmelegíti 
azt a . tévgondolatot, mely szerint Petőfi vérmérséklete idegen volt a 
magyarságtól, de forradalmiságát és haladó szellemét sokkal határozot-
tabban hangsúlyozza, mint az Óda. S ennek zárógondolataként írja: „Ha 
ma élne, imádná Ibsent, szeretné Wagnert, olvasná Nietzschét, megvetné 
költeményeinek vaskalapos magyarázóit és mindenekelőtt nem lenne a 
— Petőfi Társaság tagja., Sok mindennek kellett tehát történnie 1918-ág 
a Petőfi Társaságban, hogy ezt a költőt tagjául válassza. 

De a költőben is. Mert az Óda szemlélete, jóllehet egy forradalom 
felé vivő  áramlás izgalmával telített, mégis mérsékeltebb a Budapesti 
Napló fiatal cikkírójának szemléleténél. Ez a vers is h ű  a Nyugat mo-
dernségéhez, de Petőfivel szemben inkább e modernség dekadens voná- 
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sailt hangsúlyozza, s a rokonság Szálává, kapcsává a szabadságharcos 
Kosztolányi nagyapa emlékét avatja. A „két drága honéi" révén az 
alkalmi vers személyes, családias vallomássá forrósodik, a nagyapát 
gyötrő  honvágy a haza szentségének példázatává, de a Pet őfi-eszme kor-
szerű  lényege menthetetlenül kimarad a költeményb ől. Igy lett alkalmas 
székfoglalónak a Petőfi Társaságban, mely nyitottabb lett ugyan, de 
újjá nem született. 

1918 januárjában indult az Esztend ő  című  irodalmi folyóirat is. A 
Hatvany Lajossal való kapcsolat szorosságára vall, hogy tőle karácsonyra 
a költő  ajándékot kap. Apuskát meg is zavarja a bizonyára tréfés be-
számoló, s aggódva kérdi: „miért kaptál te Hatvany bárótól karácso-
nyi ajándékul a kőmerő  mellé oltó tűt? Mi a csodának volna ez neked? 
Csak nem lettél morfinista vagy kokainista? Nyugtass meg kérlek ben-
nünket minél előbb e tekintetben is." 

A költő  szóban forgó levele —sajnos — nem maradt fönn, így csak 
föltételezzük, hogy hőmérőt tréfából ajándékozott Hatvany neki utalva 
„Én feleségem, jó és drága-drága" kezdetű  verse eme sorára: ,;s én egy 
higany-pont rebbenését várom". De az is lehet, hogy 'az oltót ű  a Hat-
Vanytól kapott váltóaláírásra vonatkozik, melynek segítségével a Tábor 
utcai házat a költő  megvette. Egy későbbi levélből tudjuk, hogy a költő  
először szüleitől kért kölcsön, de azok valamilyen okból elzárkóztak 
kérésének teljesítése ál ől, noha volt megtakarított pénzük. A világhá-
ború után beállt bankcsődök következtében ez a pénz is elveszett. A 
levelekben semmi nyoma annak, hogy a költő  huzamosan neheztelt volna 
a szüleire. • 

Ajándékokat küldtek egymásnak karácsonyra. Apuska kakaós sze-
lence mellett Ádám két fényképét kapja, s a Pet őfi Társaság tagjává váló 
választáshoz elsőhelyen gratulál. Árpinak még karácsonykor vissza kel-
lett indulnia. Apja számítása szerint 30-án kellett Gheknbe érkeznie. Eb-
ből tudjuk, hogy a háború utolsó szakaszában Lublin közelében tartóz-
kodott. 

Az esztendőt ennek ellenére az enyhület jegyében kezdi a család. 
Beszédes megnyilatkozása ennek Apuska humorának kirügyezése. írja, 
hogy moziba jár. Részletesen ábrándozik az unokája által küldött szü-
letésnapi irkafirkáról, derül fiai pontatlanságán, hogy az egyik 58, a má-
sik 60 évesnek vélLi, holott 59 éves: „mindkett őtöket meg kellett volna 
buktatni az érettségin". •1918. január 18.) Elégedetten veszi tudomásul 
a költő  közlését, hogy tíz évvel fiatalabbnak látszik, 's elújságolja, hogy 
a VI. fizetési osztály első  fokozatába lépett. Ez az elérhet ő  legmagasabb 
fokozat, s évente 12 000 korona fizetéssel jár. Az igazgatói lakáson és a 
vele járó fűtésen kívül. Ugyanebben a levélben számol be a Grószitól 
maradt örökség eladásáról. Eszerint a testvérek 150 000 koronát kaptak, 
s ebből az Anyikaa, része 50 000. Ennek felét már át is vették, s a Magyar 
Hitelbank helyi fiókjában el is helyezték. Ez lehet az a pénz, melynek, 
sorsa iránt a háború. után olyan buzgón érdekl ődnek. Furcsa, hogy 
ugyanebben a levélben Apuska azt kérdezz, törlesztikre a házvásárlás adós-
ságait. 

Ettől kezdve gyérülnek a levelek. Legközelebb, de már május 3-án, 
Anyika számol be az élelem drágulásáról, Apuska meghűléséről, kony-
hakertjük ,szépségéről, s főként az unokáról való ábrándjaikról. Hogy 
Apuska állandó panaszait, ilyen-olyan fájdalnmait néha képzelt betegség-
nek tarthatta a család, s Anyika racionalizmusa is ;sokallhatta, ez a le-
vél így árulja el: „... már hétf ő  ota nyavajgot míg végre szot fogadott 
és le feküt ágyba." Ez az utolsó szokványosan aggodalmas, valójában 
gyanútlan levél. 

(Folytatjuk) 
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CSORDÁS MIHÁLY 

NÉGYBŐL EGY 
A PALICSI MQLIP,RE-FESZTIVÁLRÓL 

Nagyobb elánnal szervezték, mégis színvonalában jócskán a tavalyi 
Shakespeare-fesztivál alatt maradt az idei Moliére-fesztivál. Ennek elle-
nére eseményt jelentett Palics és egész Szabadka m űvelődési életében, 
különösen második bemutatója révén, amelyet odasorakoztathatunk a 
Titus Andronicus és a Macbeth mellé, mint az új szabadkai színház 
eddigi legjobb produkcióinak egyikét. 

DON JUAN 

Minden kornak megvolt a maga sajátos életbölcselete, amelybe 
némely időkben beletartozott a szabad szerelem hirdetése is. Csakhogy 
a donjwanizmus valami arás, mint erkölcsi szabadosság, vagy a testi-
ségre való esküvés. A fogalom alatt ma már a gátlástalan emberi ki-
teljesedést, önmegvalósítást értjük, amely nem ismer akadályokat; 
amely nem tiszteli az emberségesség törvényeit, de amely mégis ele-
mentáris és spontán, mert a természet szabályait követi. 

A Don Juant előadni azt is jelenti hát: saját filozófiát megalkotni, 
állást foglalni az emberi magatartásformák konflifkusainak érzékeny és 
kényes kérdéseiben. Hiszen Don Juan nemcsak körülrajongott h őssze-
relmes, hanem a hatalom félelmetes erej ű  birtokosa is, akinek szárinára 
már nem elég nagy próbatétel az él őkkel való szembefordulás és küz-
delem, hanem aki a halál birodalma ellen mer indulni. 

A festői szépségű  Ludasi-tó partján, a Szúnyogcsárda melletti ked-
ves kis öbölben jelenítette meg Ljubiša. Risti+ ć  a maga Don Juanae-
séjét, amely jóval rövidebb a Moliére-m'ű'ben leírt történetnél, de amely 
mögött egy átgondolt filozófia körvonalai sejlenek fel a forró nyári éj-
szakában. 

Nézzük először a pompás tájképet ;  és csak azután kutassunk e 
filozófia tételei 'után a produkció szapora szimbólumai között. 

A helyszín megválasztása valóban óriási szervez ői képességekre vall: 
a rendező  megleli mai világunkban a kapcsolódási pontokat a századok-
kal ezelőtti zajlásokhoz, mégpedig úgy, hogy közben észre sem vesszük, 
mennyire messzire jutottunk vissza a múltba. A jelenben érezzük ma-
gunkat; ott állurak vagy ülünk a fényes víztükör közelségében, és szinte 
a bőrünkön érezzük hűvösét. 

Ljubiša Ristié Don Juanja tulajdonképpen csak részben Moliére-h ős, 
sokkal inkább afféle risti, ći figura, aki mégis magában hordozza az 
előbbi minden tulajdonságát: győzni kíván és tud élőkön és holtakon! 
Miben áll ez a győzelme? Az 'asszonyokat szinte megbénítja férfiúi 
vonzerejével, és természetesen a magáévá teszi őket; a férfiakat megöli, 
ha baja támad velük; még halott ellenségének az emlékm űve is ingerli, 
s nem is nyugszik addig, amíg azt meg nem semmisíti. 

A szabadkaiak most a sikeres ember sorsát jelenítették meg a hold-
fényben úszó tóparton és a tó csillogó vizén. A ,kett őst a vízben hosszan 
benyúló deszkamóló kapcsolja egybe, amelynek végében ott áll a ha-
talmas, csillogó-villogó emlékmű, Hupkó István remek alkotása. Jelképes 
küzdelmét ezzel a szoborral vtvja meg Don Juan. 

A mű  részletkérdései nem érdekelték hát Ljubiša Ristiáet, hanem 
a lényegét igyekezett kiszűrni, és abból alkotta meg a siker risti ći filc. 
zófiáját: az ember szembeszáll a földi és földöntúli erőkkel, győzedel-
mesekedik iás felettük, de önmaga kicsinységén nem képes felülemelkedni. 
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A rendkívül látványos szabadkai előadás sok-sok szereplőt mozgó-
sít; a színésznők serege futkározik a természet kialakította színpadon. 
Minden adott hát egy dinamikus szabadtéri produkcióhoz. Valami azon-
ban mégis hiányzik belőle.. Leginkább éppen a moliére-i mondandó, ame-
lyet nem lehet teljes egészében a látványba építeni; amelyhez .a nyelvi 
közlés is szükségeltetett volna, és nemcsak ilyen felemás formájában, 
min ebben a mostani Don Juan-tolmácsolásban. 

A darabban Miodrag Krivokapić  nyújtotta a legjobb alakítást Don 
Juan szolgájának-kísérőjének a szerepében. A Don Juan figuráját meg-
formáló Rade Sarbedžija teljesítménye jóval, kisebb volt. Hozzájuk ket-
tőjükéhez a többi szereplő  játéka még csak nem is hasonlítható, az 
egyetlen Petar Radovanovi ć  kivételével, aki szorosan felsorakozott mö-
géjük Don Juan apjának, Don Luisnak a szerepében. 

NŐK. ISKOLÁJA 

A klasszikus és a modern színjátszás egymás elleni nagy csatájának 
voltunk szemtanúi a Nők iskolája palicsi bemutatóján; olyan csatájá-
nak, amely nem ellenséges érzületb ől és szándékokból nyerte indíté-
kait, hanem puszta játékos kedvből', nemes szellemi irzgalomról árulkodó 
kíváncsiságból. 

Janez Pipan kiváló előadással ajándékozta meg a Moliérerfesztivál 
közönségét, amely ha nem is minden részletében egyformán értékes 
alkotás, de jeleneteinek nagy többségével a hazai színjátszás csúcsai-
val ér fel azonos magasságig. 

Nehezen indítja a rendező  a jellegzetes koreográfiával keretezett 
játékot: Sokat beszélteti a tipikusan moliére-i h őst, Arnolfot, és a ba-
rátját, Chrysalde-ot, akik vadászatból érkeznek meg Arnolf háza elé, 
ott hosszasan elcsevegnek az élet jó és rossž dolgairól... Nem azért 
találjuk gyengének ezt a kezdést, mert nem tulajdonítunk elég fontos-
ságot az itt elszavalt Moliéreszövegnek, hanem mert itt még akár egy 
népszínmílöz is hasonlítható a darab, amelyb ől a későbbiekben egy 

 megkomponált mesejáték kerekedik, az abszurd és morbid képek 
sorozatával. Emlékezetes a jelenet: Arnolf megkísérli ;meggyilkolni ellen-
lábasát, a nálánál sokkal fiatalabb Horace-ot, majd groteszk mozdula-
tokkal ássa a neki szánt sírt, amelybe saját maga kerül bele... 

Arnolfnak nevelt lányára, Ágnesre fáj a foga, feleságul szeretné 
venni, holott Ágnes Horace -ot szereti .. — ennyi a Nők iskolájának a 
rövid meséje. Egyes pontjain Janez Pipan — Moliére nyomdokán ha-
ladva — aprólékos részletességgel adja el ő  a történetet, más pontjain 
viszont, megfeledkezve a bonyolult mesér ől, a maga és a közönség örö-
mére mutat be rövid „egyfelvonásosokat", amelyeknek f ő töltete a gro-
teszk humor, és céljuk egy-egy negatív emberi tulajdonság kifigurázása. 

Az előadás többlete a Moliére-drámához képest: életbölcseletet szó-
laltat meg. Pipan rendezése a n ői lélek felé fordul érdeklődéssel, annak 
titkait fürkészi. A szexuális forradalom .mibenlétét vizsgálgatja. A XVII. 
században aktuális problémákat boncolgatja türelemmel, de úgy, hogy 
a XX. század emberének a pozíciójából kérdez rájuk. Nem véletlenül ép-
pen a drámája miatt átkozták ki az írót a XVII. század második 
felének ierkulcscsőszei, és tört ki a .színháztörténet egyik legnagyobb 
botránya: a Nők iskolája a szerelem törvényét hirdeti. Pipan a tiszta 
szerelem örömtáncát járatta el színészeivel. 

Azt az • arányt - kellett megtalálnia a rendez őnek, amely darabjában a 
szimbólumok és a realisztikusabb játék között fennáll. Ugyanis teljesen 
elszakadni Moliére -től nem kívánt, ám az ismert történetet sem óhaj-
totta átmesélni a színpadon. Meg is találja ezt az arányt, de nem mind-
járt az első  pillanatokban, hanem valamivel később, amikor Horace-at 
szarvassá változtatja, akire vadászni kezd Arnolf, ha már amúgy is 
keze ügyében van a fegyvere. Ha ezt a játékstiilust korábban alkalmazza, 
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csak 'nyer vele. A hatást az ellentétek kiélezésével 'éri el: nála annak 
van fegyvere, aki tulajdonképpen fegyvertelen a szerelem küzd őterén; 
akiinek hiányzik a hódításhoz szükséges szépsége, ereje, férfivassága, fi- 
atalsága ... Horace viszont vonzó, kedves fiatalember, aki minden te-
kintetben méltóbb partnere az ,ártatlan ifjú lánynak", mint az öre-
gedő , pipogya Arnolf. 

Súlyos gondolatokat fogalmaz hát meg szabadtéri színpadán a 
szabadkai együttes: a nőt hiába kíséreli meg a szexuális rabszolga sze-
repébe kényszeríteni a hatalommal és ,gazdagsággal rendelkező  férfi, az 
győzedeLmesikedik felette a maga sajátos asszonyi módszereivel. 

A rendező  mert kockáztatni a két kiváló +színésszel, Andrijana Vi-
denovićtyal és Áleksandar Cvje čkavićtyal: nem Maliére-élményeit, ha-
nem a Nők iskolája elolvasása utáni szendergésében megálasodott ál-
mait vitte színpadra. Nála a két szolgáló, a két parasztfigura, nem 
hús-vér ember, hanem abszurd mesealak: lehet ember is, állat is, 
Szeretkezni viszont szerfelett kedvelnek, miként a többi h ős is, és mint 
általában az emberek. 

A darabban Andrijana Videnovi ć  nyújtott • kiemelkedő  alakítást 
Ágnes szerepében. A zágárábi vendégművésznő  a temperamentumos és 
egyben kimért színpadi mozgás és tánc ;mestereként mutatkozott be, 
olyan színészként, aki az egész testével képes elmondani azt, amit más 
csak szavakban fogalmazhat meg. 

Kissé egyenetlenebbül, de sok-sok ötlettel és nagy magabiztosság-
gal formálta meg Aleksandar Cvjetkovi ć  Arnolf figuráját. Cvjetković  
ugyan a dinamikusabb szerepek embere, de mégis sikerült elhitetnie 
velünk: Arnolf szerencsétlen id ős gavallér, akit könnyű  falhoz állítani. 

Baikota Árpád Horace-a valóban az er őt és a fiatalságot képviseli 
Pipan színpadán, miként a dráma kéri tőle. A színész rögtön az előb-
biek mögé sorakozik fel jó szerepformálásával. 

Elismerést érdemel Ljupčo Bresliski és Gyenes Zita is a két szol-
gáló-manó szerepének eljátszásáért. Az el őadás az ű . jelenlétük nélkül 
sokkal egysíkívbb lett volna. 

, Hasonlóképpen Kovács Frigyes Chrysalde-ja is telitalálat, habár a 
színésznek a darab klasszikus térfelére kellett állnia. 

A jó színészi alakítások sorát hozta hát ez a produkció, amely 
említett kett ősségével együtt is a hazai színművészet értékes darabja. 

EMBERGYŰLÖLŐ  

Még csak nem is eredeti ötlet nyomán rendezte meg Nada Kako-
tović  új paticsi koreodrámáját, az Embergy űlölőt: láttunk már filmben 
(lassított technikával felvéve és jelképként felhasználva) a mostaninál 
jóval ügyesebb teniszlabda-ütögetést, s ott még a jelentését is könnyeb-
ben megfejhettük,. 

A darab koreadráan:a-jellegét viszont nem az igencsak er őltetett 
labdajáték adja meg, hanem sokkal inkább Almira Osmanovi ć  csodá-
latos tánca, amely önmagában mégiscsak érdekes színfoltja az Ember-
gyűlölő  pali+csil előadásának, de amely mégsem helyettesítheti be az 
egyéb jeleneteket. Azt is mondhatjuk: csupán Alapira Osmanovi ć  kapott 
lehetőséget ebben a darabban arra, hogy a színvonalon aluli játéktól 
elszigetelve magát úgy •fiáncolhaisson, hagy méltóképpen prezentálhassa 
rendkívüli tudását és tehetségét. Ha azokat a részeket ragadnánk ki az 
előadásból, amelyekben az országszerte ismert és elismert balett-tán-
cosnő  uralja a színpadot, akkor — minden más zajlástól eltekintve — 
akár kiváló műsornak is minősíthetnénk a szabadkaiak próbálkozását, 
mihelyt azonban Újra a teniszintőhöz nyúlnak a színészek, kiderül,. hogy 
még a vele való bánást sem volt idejük begyakorolni, és senki sem 
fordított figyelmet arra, hagy tevékenységük valamilyen átgondolt kon-
cepcióba illeszkedjen bele. Tulajdonképpen koncepció smcsen. 
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Beszélni is próbálnak a darab szerepl ői az igencsak tágas térben, 
amit a palicsi teniszpálya jelent, helyesebben odakiabálják egymásnak 
a Moiliére-szöveg mondatait, ám szavuk a közönség füléig nem jut el, 
mer a párbelszédekkel vagy monológokkal egyidej űleg sugárzott han-
gos zene akkordjai elnyomják azt. Davor Rocco kiváló muzsikája per-
sze anélkül is jól érvényesülne, ha nem zavarná a színpadi beszédet, 
amelyből esetleg sok minden kiderülhetne a .számunkra Alceste vívódá-
saival 'kapcsolatban. Igy azonban csak csodálkozunk az újabb és újabb 
fordulatokon, és hegyezzük a fülünket, hogy hátha elcsípünk egy-egy 
szót. 

Társadalmi szatíra lehetett volna Nada Kokotovi ć  Embergyűlölője, 
ha valamivel több tartalommal tölti fel a rendez őnő  a darab jeleneteit. 
1+gv viszont a színen szaporán ifutkározó színészek csupán lassított moz-
dulataikkal utalnak egy jellegzetes életmódra, amelyet maga a tenisz 
sznmbolizál. 

A darab jól! utal arra, hogy Céliméne a hatalom közelében élve 
enged a fényűző  élet csábításának, ezért nem méltó partnere az elvh ű  
és jellemes Alceste-nek, ám a teniszpályán táncoló leányt a közönség 
olyan nőnek látja, aki egyszerűen hajlamos a flörtökre ... Ilyen lenne 
az a Célja-néne, bármelyik társadalmi osztályhoz tartozna is. Gyengesége 
nem a helyzetéb ől, hanem a jelleméb ől adódik. 

Igen kár, hogy a rendezés színészi játékra kényszerítette Tolnai 
Leát is, aki balett-táncosként nyújtott dicséretes teljesítményt, és — 
lényegesen kisebb szerepében is - felsorakozott Almira Osmanovi ć  mö-
gé látványos táncával és mozgásával. 

Kitűnő  alakítást nyújtott a produkcióban Bakota Árpád, akinek 
Alceste figuráját kellett úgy megformálnia, hogy jellemér ől és lelkiálla-
patáról is sok minden kiderüljön. Bakota akkor képes az alakot e drá-
ma igazi hősévé avatni, amikor alkalma nyílik az Almira Osmanovi ćtyal 
való közös játékra, viszont lényegében semmit sem tehet, amikor a te-
niszütőn és a labdán kívül unás eszköz nem áll a rendelkezésére. 

Döbrei Dénes, Korica Miklós, Faragó Edit, Venczel Valentin, Medve 
Sándor minden törekvése arra irányul, hogy minél inkább helytálljon 
ebben a koncepciótlan el őadásban, amelyből csak egy-két szép tánc-
részlet marad meg tartósan az emlékezetünkben. Ha benne az elemek 
nem semmisítenék meg egymást, például a zene a színpadi beszédet, 
akkor még ilyen formájában is élményt nyújthatna. Igy viszont csak 
a fejünket fájdítja meg. 

TARTUFFE 

A kiváló színészek — Rade šerbedžija, Miodrag Krivokapi ć, Inge 
Appelt, Ana Koisztovszka, Danilo Čolić, Jónás Gabriella, Eva Amanatidu 
és a többiek — nem sokat végeznek a vásár képzetét kelt ő  porondon, 
amelyen körhinta áll és játékautók futkároznak, és amelynek csende-
sebb zugában ott látható a családi fészek. melegét sugárzó ebédl őasz-
tal: kedvük szerint és önfeledten eljátszogatnak, élik a maguk hétköz-
napi életét. Eltűnnek például percekre a háttérben rejl ő  lakókocsiban, 
s ha úgy tetszik nekik, ismét előbújnak belőle. Mások komótosan el-
foglalkoznak a vásári kellékekkel, tisztogatják a játékautókat, vagy ép-
pen elévődnek-torzsalkodnak egymással, mint égy rendes cirkuszi trupp 
tagjai teszik a szürke hétköznapokon. Hogy a dolog valamivel érdeke-
sebb legyen, a lányok össze is verekednek, igen komikus hatást kelt ő  
birkózásba kezdenek, s közben —a közönség nagy gyönyörűségére — 
leszaggatják egymás formás tomporáról a szoknyát... 

Sohasem sejthetnénk meg, miféle politikai harcot vívó ellenfeleivel 
Orgon és Tartuffe, ha a darab megtekintése el őtt nem olvasnánk el a 
Moliére-drámát, amelyet kemény társadalombírálata miatt 1664-ben, rög-
tön a bemutatója után, betiltottak. Az el őttünk kereklő  tágas téren el- 
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hangzó és gyakran a palicsi éjszaka hangzavarába vesz ő  szavak lenné-
nek a hivatottak arra, hogy tájékoztassanak bennünket a produkció 
mondandójáról, ám szerepüket — főiként így 'töredékes voltukban -- csak 
részben tölthetik be. 

Mást szeretne hát Ljubiša Ristić  rendező: Moliére ürügyén játszani 
a játék kedvéért, méghozzá úgy, hogy magát a zajló életet imitáljuk, 
amelyben minden megtörténhet. Itt is minden megesik: Tartuffe látvá-
nyosan elcsábítja testvérének, Argonnak a feleségét; Orgon elagyabu- 
gyálja az Elmirát és Tartuffe-öt megleső  fiát ... • 

A rendező  ezeket a látszatra érdektelen jeleneteket állítja Tartu f f e-
talonácsolása középpontjába, míg a dráma tényleges történései alig ér-
deklik. Színészei szemmel láthatóan a hétköznapjainkat szeretnék lelep-
lezni, azokat az óráinkat és perceinket, amelyeket apró életszükségle-
teink végzésével töltünk. Olyan természetességgel esznek, isznak, dol-
goznak és szeretkeznek, mintha nem kísérné a tekintetével minden 
mozdulatukat a lelátókról száz és száz ember. Ebben ért el egyedül 
jelentős eredményt Ljubiša Risti ć  .produkciójában: megmutatta, miként 
éli szürke életét a kisember. Nem a dráma meséjének szálain indul el 
beláthatatlan messzeségek felé, hanem helyzetábrázoló képességét ka-
matoztatja és azt a tudását, hogy egy-egy jelenetének a sikerét a kiváló 
színészek legkevésbé fárasztó életmegnyilvánulásaira építse rá: nála Šer-
bedžija vagy Krivakapié azzal is szerepet alakít, hogy lélegzik, eszik, 
vagy mosdik ... De hogy a két testvér, Orgon és Tartuffe, összefogásá-
nak vagy viszályának az okait megsejtsük, ahhoz túlságosan kevés in-
formációt kapunk tőle. 

Tetszéssel hallgatjuk Rade Šerbedžija csodálatosan szép, hullám-
zóan ritmikus mondatait, ám amikor a szerbhorvát nyelv szellemét nem 
érző  Jónás Gabriella kezd el beszélni, sajogni érezzük fülünket ... Hiába, 
már csak ilyenek vagyunk: a jó színészi alakítás feltétlen velejárójának 
tartjuk a szép és hibátlan színpadi beszédet is, amire az ember csak 
kivételeš esetekben képes több nyelven. A Jónás Gabrielláé pedig nem 
tartozik ezek közé. 

Mint a Don Juan előadásában tette, Miodrag Krivokapi ć  ebben a 
darabban is túljátssza Rade Šerbedžiját. Krivokapi ć  Orgonja a saját tör-
vényei szerint élő , mozgó és megnyilatkozó h ős, míg Šerbedžija Tartuffe-
je szertelenebb, önmagához következetlenebb figura. Mégis a két 'színész 
alakítása sugározza be fényével Ljubiša Ristić  Tartuffe-tolmácsolását, 
valamint Inge Appelt, Ana Kosztovszka, Danilo Čolić  és Jónás Gabriella 
egy-egy megmozdulása. 

DON JUAN. Fordította: Radovan Ivšić . Rendezte: Ljubiša Risti ć . Díszlettervező : 
Hupkó István. Jelmeztervez ő : Bjanka Adžić  Ursulov. Zene: Lengyel Gábor. Bemutató: 1987. 
július 2-án, csütörtökön, a Ludasi-tó partján. 

NŐK ISKOLáJA. Fordította: Radmila Miljani č  Nikolić . Rendezte: Janez Pipan. Dísz-
lettervező: Bjanka Adžić  Ursulov és Janez Pipan. Jelmeztervez ő : Bjanka Adžič  Ursulov. 
Koreográfia: Ksenija Hribar. Zene: Davor Rocco. Bemutató: 1987. július 4-én, szombaton, 
a palicsi óvoda kertjében. 

EMBERGYŰLÖLŐ . Fordította: Szabó Lőrinc. Rendezte: Nada Kokotovič . Díszletter-
vező : Nada Kokotović  és Bjanka Adžič  Ursulov. Jelmeztervezp: Bjanka Adži č  Ursulov. Zene: 
Davor Rocco. Bemutató: 1987. július 7-én, kedden, a palicsi teniszpályán. 

TARTUFFE. Fordította: Branislav Miljković . Rendezte: Ljgbiša Ristič . Díszlettervező : 
Ljubiša Ristič . Jelmeztervező : Bjanka Adžič  Ursulov. Zene: Lengyel Gábor. Bemutató: 1987. 
július 12-én, vasárnap, a Palicsi-tó partján. 
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GAJDOS TIBOR 

VISSZAPILLANTÁS ÉS ÖSSZEGEZÉS 
BALÁZS G. ÁRPÁD EMLÉKKIALLfTÁSA SZABADKÁN 

Egy centenáriumnál jobb alkalom aligha található művészi életpályák 
felmérésére, alkotó egyéniségek m űveinek bemutatására és értékelésére 
— és ha éppen úgy adódik, akár újraértékelésére is. Balázs G. Árpád 
hosszú pályájának eredményeit és állómásait már életének során b ősé-
gesen ismertették, értékelték, hiszen korának publicistái mindig figye-
lemmel kísérték működését, sőt nemegyszer mellé is szeg ődtek, így némely 
elképzelését rangos irodalmárok társaságában és támogatásával valósít-
hatta meg. A kortársak nem fukarkodtak a hírveréssel, méltatással, bí-
rálattal és elismeréssel. B őséges adathalmazt hagytak tehát hátra a ké-
sőbbi kutatóknak, akik már újabb ismeretekkel és felfogásokkal vérte-
zetten tudták vagy tudhatták volna felhasználni ezt az értékes öröksé-
get. 

1977-ben fölkerestem az akkor kilencvenedik évének terhét, viszony-
lag jól elviselő  festőművészt, hogy örömet okozó szándékkal bemutassam 
neki egy 1935-ben készült festményének könyvembe iktatott színes le-
nyomatát — ám ő  szemüvegét orrára csúsztatva idegen tekintettel mé-
regette alkotásának másolatát, hogy végül tamáskodóan lefojtott hangon 
megjegyezze: „Nem, barátom, ez nem az én munkám." Én természete-
tesen, kedélyesen mosolyogva, egyre csak ismételgettem, hogy bizony az 
övé és csakis az övé lehet, amit nem csupán aláírása, de minden ecset-
vonása és színárnyalata is igazol. Ezután már némileg megenyhülve, más 
változatban ismételte meg a tagadást: „Nem ... nem hiszem. Én ilyen 
jó képet sohasem festettem." Hát Balázs Árpád festett bizony annál jobb 
képet is, hiszen az alkotás már legérettebb korszakának vége felé kelet-
kezett, de a mai napig sem tudom megfejteni akkori nyilatkozatának 
okát, indítékát. Mert való igaz, egy aggastyán emlékezete lehet gyengül ő  
és hézagos, életműve pedig olyan gazdag és változatos, hogy ezrekre me-
nő , sokféle technikával megvalósított képeinek mindegyikére nem is em-
lékezhet. De ez a nem jelentéktelen méret ű  figurális kompozíció bel őle 
szakadt ki, az ő  agyának, kezének, szemének és lelkének szüleménye. 
Talán túlontúl sok alkotás került ki m űhelyéből, több, mint amennyire 
emlékezni lehet és emlékezni kell? 

Az utóbbi feltevést látszik igazolni egy másik eset, amikor egy m ű-
gyűjtő  barátom véleményemet kérte egy neki megvételre fölajánlott pasz-
tellről. Lebeszéltem a vételről, mert úgy véltem, hogy az a kép nem ke-
rülhetett ki Balázs keze alól, még ha az aláírást valaki ügyesen is ha-
misította a gyanús munka jobb alsó sarkába. Aztán egy napon, amikor 
az idős mester sorjában előszedte egy vaskos mappára való, tulajdoná-
ban maradt rajzait, közöttük megpillantottam az általam hamisítvány-
nak tartott pasztell azonos min őségű  változatát. 

* 

Sajtónk már jóval a Balázs-emlékkiállítás megnyitása el őtt, nem 
várva a bemutatandó anyag áttekintését, a hagyományokhoz híven b ő  
teret szentelt a száz éve született mester pályájának ismertetésére, bizo-
nyítva előbbi állításomat, hogy a vajdasági kortárs sajtó figyelemmel 
kísérte egész pályáját — az 1941-1957-es évek kivételével. De az utó-
kor rendelkezésére áll önéletrajza is, A bolyongó paletta, amely — ha kissé 
hézagosan is — alapot' képezhet a cikkezésekhez és a hiányokat kitölte-
ni igyekvő  más publikációk megírásához. Azért meg kell mondani, hogy 
a bőség nem mindig szavatolja a minőséget, a jóakarat nehezen pótolja 
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az elmélyülés hiányát. Mégis jó, hogy e jelentős évforduló alkalmával 
oly sokan foglalkoznak Balázs személyével és életm űvével. Mert a sokból 
könnyebben összeállítható a mozaik, a hibákat kisz űrve tökéletesebb 
lehet e jelentés alkotóról kilakítható kép. Reméljük, majd lesz valaki, 
aki vállalja ezt a szép feladatot. 

A szabadkai Városi Múzeum Képtárában megrendezett emlékkiállí-
tás még egyszer felhívja a figyelmet arra a már-már konoknak mondha-
tó kitartó munkára, amelyet Baranyi Anna vállalt a szétszórt anyag fel-
kutatására és megfelel ő  elrendezésére. Csak ilyen odaadással és szor-
galommal végzett munka eredményeként lehetett összeállítani egy olyan 
kollekciót, mely csaknem teljes képet nyújt a terjedelmes Balázs-életm ű-
ről. Ha vannak hézagok, azt nem írhatjuk az ő  rovására — az életm ű-
nek egyes jellemző  és jelentős darabjai, mint ahogyan azt már évekkel 
ezelőtt jeleztem, itt, Szabadkán t űntek el. Ennek ellenére a föllelhet ő  
anyagról, melynek legérdekesebb reprezentánsai betöltik a képtár ter-
meinek falait, jól leolvasható a fest ő  pályafutásának fejl ődése, a korsza-
kok, melyek időmércével, •stílusváltásokkal és minőségi hullámzásaival 
egyaránt lemérhet ők. 

Balázs G. Árpád önmagát konzekvensen grafikus- és fest őművésznek 
tekintette. Ha életművét mennyiségi szempontból térképeznénk fel, mun-
kásságában a festészetet vélhetnénk dominánsnak. Min őségi értékelés ese-
tén azonban más véleményt alkothatunk. A kiállítás egyik érdeme annak 
bizonyítása, hogy grafikai munkáinak jelent ős része felülmúlja fest ői 
opusának értékét — és most már kegyeletsértés nélkül kimondhatjuk: 
nagy kár, hogy életpályája során olykor elhanyagolta, háttérbe szorította 
a rajzot, a litográfiát, a metszetet. Mert els ősorban ezek a művek tanús• 
kodnak igazi lehetőségeiről és arról, amit elmulasztott. 

A tárlat megtekintése legelején fölmerült bennem a kérdés: vajon 
hová lettek Balázs korai munkái? Hiszen már 1913-ban Nagybányán tar-
tózkodott nem is akármilyen mesterek társaságában, és az els ő  világ-
háborút sem harcolta végig. Hogyan festett, milyen eredményeket hozott 
többszöri tartózkodása ezen a művésztelepen? A kérdés megválaszolatlan 
marad, mert a tárlaton látható munkák legrégibb keltezése az 1921. évet 
jelzi. Az ilyen és a következő  évek dátumát viselő  munkák azonban bő-
ségesen kárpótoltak, feledtetik a hiányérzetet. A prágai M űvészeti Aka-
démia harminchárom-harmincnégy éves hallgatója szemmel láthatólag 
nem dilettánsként került Brömse professzor felügyelete alá, a kiállított 
,rajzok színvonalát képtelenség volt egy-két tanulmányév után elérni. 
Dettre János arcképe, az 1922-ből származó Önarckép és — egyebek kö-
zött — Piétája (1923) olyan kiemelkedő  rajzok, melyek minőségi fokozá-
sához nagy erőfeszítések és a Balázsban rejl ő  lehetőségek teljes kiak-
názása volt szükséges. De sikerült! Mert 1930-ig nyomon követhet ő  pá-
lyájának fölfelé ívelése. Erről a folyamatról vallanak az Absztrakt kom-
pozíció és a Ritmus című  rajzai, A hét napjai című  sorozat és az Ady-
halálversek illusztrációi. Legels ő  alkotásai a kubizmus stílusjegyeit vise-
lik magukon, majd a futurizmus elsodró ritmusát és az expresszonizmus 
száguldó lendületét képviselik sikerült összefonódásban. Ugyanakkor ér-
dekes módon Prága ódon utcáit és épületeit egészen tárgyilagos realitás-
sal rajzolja meg! 

Nagyszerű  olajfestménye, A kapás már fordulatot jelez. A korábban 
készült festményeken észlelhet ő  grafikáiból átvitt dinamika itt már el-
csitul. Az alkotás színdúsabb, a figura súlyos és az el őbbiekhez viszo-
nyítva statikus. Nem gyengébb alkotás az előbbieknél, csak valami más-
nak a hírnöke. _Mint ahogyan a Krisztus siratása is egy koloritásban és 
ecsetkezelésben másfajta expresszivitás el őjele: • A halál, a nyomor és a 
munka szimbólumai még jelen vannak — úgy is mondhatnánk: együtt 
élnek. Belgrád építése impresszionálja és egy víziószer ű  kompozíció meg- 
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alkotására ihleti. De meglátja a paloták mögött meghúzódó nyomort és 
megcsinálja a Jatagan mala sorozatot. Stílusa azonban nem fejlődik, e 
téren inkább megtorpanás észlelhető . A sikerhez elfogadhatóbb formákat 
kell alkalmazni, Balázs pedig bevallja a sikervágyát. Akkoriban bizonyára 
találkozik Miloš Babićtyal Bihalji-Merin műhelyében. Ez az egzaltált fes-
tő  nagyszabású kubista és ' konstruktivista vízióit hozza ,létre, de nem 
talál nagy megértésre a közönség körében. Irina Suboti ć  valahol azt írta 
Babiéról, hogy Jugoszlávia képz őművészetének peremére szorult, pedig 
az ország képzőművészete kényszerül az európai peremre. Mert aki ér-
vényesülni kívánt, annak „tisztességes", a polgárságnak elfogadható for-
manyelven kellett megvalósítania az elképzeléseit. 

Balázs G. Árpád fokozatosan ehhez a követelményhez igazodott. De 
ebben a formában is tudott még nagyot alkotni. Ezt bizonyítja a tárlat 
egyik kiemelkedő  vászna, nagyméretű  Önarcképe, melyben, úgy látszik, 
minden szakmai tudását és felkészültségét sikeresen demonstrálta. De 
megfesti Alkalaj főrabbi és Stojadinovié miniszterelnök arcképét is. Az-
tán elkészíti színvonalas néprajzi sorozatát. Fest enteri őröket, virágokat, 
tájképeket. És valamivel kés őbb, 1944-ben elkészíti Édesanyám című  ké-
pét. 

* 

Amikor 1957.ben visszatért Szabadkára, igyekezett bekapcsolódni a 
képzőművészeti életbe, de elkövetett egy „hibát". Festett néhány képet 
az akkori ifjúsági munkaakciók témájára. Ezért az „eltévedéséért" a mai 
napig (de különösen éppen az utóbbi időben) azt hangoztatják, hogy 
nem ezt a Balázst várták vissza, mert, úgymond, magyarországi tartóz-
kodása idején a „szocrealista" irányzat hatása alá került, ami lefokozta 
képességeit. Pedig Balázs G. Árpád sohasem festett a szocialista realiz-
mus szellemében. A hiba a kritikusok ismereteinek hányában, nézeteik 
időnkénti kibicsaklásában keresendő . Mert számukra minden realista szel-
lemben megfestett, munkást vagy munkát ábrázoló alkótás „szocrealis-
ta". Ilyen alapon akár a múlt században m űködő  néhány festő  és szob-
rász is „szocrealistának" min ősíthető ! 

Balázs egyébként már hetvenévesen tér vissza. Munkakedve még 
lankadatlan, de már régen, még Belgrádban túljutott képességeinek ze-
nitjén. Stílusjegyei is még abban az id őszakban alakultak olyanná, ami-
lyennek visszatérése után megismerhettük. 

Az emlékkiállítás anyaga azt dokumentálja, hogy Balázs G. Árpád 
művészi pályájának tizenöt esztendejében — 1920-1935 között -- nagy 
opust hozott létre. Kés őbb is produkált még figyelemre méltót, de len-
dülete és alkotói hevülete megtorpant, lecsitult. Aztán az évek, az el őre-
haladott kor, az átvészelt megpróbáltatások és betegségek is megtették 
a magukét. Nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint amilyen például 
Picasso, Matisse, vagy akár a mi Konjovi ćunk és Račkink volt. Balázs 
életműve egészében mégis tiszteletre méltó. A szabadkai Városi Múzeum 
Képtárában létrejött kiállítás is ezt bizonyítja. Meg azt is, hogy az ilyen 
jellegű  tárlatok nagy fáradságot és eszközöket igényl ő  megrendezésével 
az intézmény rangját emel ő  úton halad. 
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MOLCER MÁTYÁS 

IDŐN KÍVÜLI ZENE 
KOVÁCS KENYERES MÁRTA ZENEI MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Kovács Kenyeres Márta (1933-1984) szabadkai költ ő, műfordító, zenei író 
és zeneszerző  sokoldalú munkásságából talán a zene területén kifejtett te-
vékenysége a legkevésbé ismert, habár Arnold György, Gaál Ferenc és Lá-
nyi Ernő  szabadkai zeneszerz őkről ő  írt először terjedelmesen könyv alak-
jában. 

Zenei gondolkodására a realista törekvések hatottak leginkább. A Sza-
badkai Zeneiskolában a hatalmas tudású Karel Napravnjik tanítványaként 
elsajátította a zeneszerzés alapvet ő  szabályait, melyekhez alkotó korszakai-
ban mereven ragaszkodott. Igényes irodalmi m űveltsége meghatározta ze-
nei irányvonalát, kórusai a szó és dallam magasfokú szövetségét er ősítik. 
Ha valamilyen stílusirányzatba vagy izmusba szeretnénk besorolni, bizony 
zavarba jönnénk, zenéje időn kívüli, erősen realista beállítottságú. 

A gyermekkori, az ausztriai és az érettkori alkotásai alapján zene-
szerzői munkássága három korszakra tagolódik. 

A gyermekkori kompozíciók annyiból érdekesek, hogy a rövid léleg-
zetű  dalocskák, zongoradarabok (a legtöbbjük naiv természetábrázolás) 
szakmai szempontból már hibátlan kompozíciós technikáról tanúskodnak. 

Kovács Kenyeres Márta a hetvenes években Murauban, majd Radkes-
burgban (Ausztria) német nyelv és zeneszakos tanárként dolgozott, a táj 
és szűkebb környezete számos sajátos hangvétel ű  kompozícó megírására 
ihlette. Zeneszerz ői tevékenységének ebben a korszakában javarészt zon-
goraművek keletkeztek; a románcok, a hangversenyet űdök és a karakter-
darabok sorából kiemelkedik az Agresszió című  hatásos zongoradarab. 
Ezekben a művekben a világos, tiszta gondolatok a kifejezés egyértelm ű-
ségével párosulnak. A zenei mesterfogások szinte teljes nélkülözése, a mo-
tivikus munka, a kidolgozás hiánya, a szabályok már-már kínos betartása 
nem nehezedik teherként a szerz őre. Hangulatait puritán egyszer űséggel, 
ésszerű, áttekinthető  vonalvezetéssel, dísztelen -- néha sivár — harmóniá-
val, a formák szűkre szabott dimenziójával éri el. Ezek a darabok csiszolt 
egyszerűségükkel hatnak, minden utólagos változtatás, toldás csak meg-
bolygatná harmonikus egységüket. Monotematikus megoldásaiban szinte 
utánozhatatlanul szerény. 

Pilinszky János a nagy svájci festő, Pacal Klee művészetének „ártat-
lanságáról" mondja: „Ez az, ami talán a legtöbb a m űvészetben. Ezen a 
fokon csak a népművészet s a legkülönbek tudnak megnyilatkozni." Ko-
vács Kenyeres Márta zenéjében minden hangszeres téma könnyen énekel-
hető. Melódiája önmagába zárt egész, ezért nincs szüksége további moti-
vikus fejlesztésre. A kifejezési lehet őségek határok közé szorítása, korláto-
zása, a strófaszerű  megismételt dallamok, az epizódok változtatásának hi-
ánya, a világos és plasztikus tagoltság — az egyetlen irányba mutató meg-
oldás lehetőségét példázza. 

A hetvenes évek közepén hazajön, költ ői és műfordítói munkássága 
mellett a zeneszerzés is szóhoz jut. Talán a m űfordításban előforduló szám-
talan probléma tükröz ődik kompozícióiban, úgy tűnik, egyre bonyolul-
tabb szakmai kérdésekkel küszködik az egyszer űség, az időnkívüliség meg-
tartása érdekében. Ebben az id őszakban keletkeznek dalai és kórusm űvei. 
Ady, Radomir Mićunović, Dér Zoltán, Tóth Ferenc, Marija Šimokovi ć  és 
Molcer Mátyás verseit zenésítette meg leggyakrabban. A költ ő  és műfor-
dító Kovács Kenyeres Márta jól ismerte a versmértékb ől adódó zenei 
ritmusképletek kívánalmait, amelyekben el őnyösen érvényesül a szöveg 
ritmusának lüktetése. Nem bolyong a szó és zene kapcsolatának útveszt ői-
ben, abból az elgondolásból indul ki, hogy az ősidőkben a verset énekelték, 
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a költészet és a zene elválaszthatatlah volt egymástól. A görög „Musiké" 
szó mind a kettőt jelentette. Dalaiban „átkomponálási" technikát nem al-
kalmaz, a dallamvezetéssel sohasem él vissza -- nem csorbítja a szavak 
kifejező  erejét, a szavak énekszer ű  megfogalmazása aszkétikus. A forma 
szűk dimenziója a strófikus komponálási technikából, a monotematikus 
megoldásokból ered. A dalok kísérete a szöveghez alkalmazkodó megha-
tározott ritmikus folyamat, eszközeiben tudatosan szerény. Mivel a nyelv-
ben és a zenében a valóság tükrözése egyaránt akusztikus, hasonlóságuk, 
kölcsönhatásuk nyilvánvaló. A vers dallama akusztikus úton közli a való-
ság képeit. Kovács Kenyeres Márta valóságra való törekvésével számos 
nehézséggel, problémával került szembe, melyet bölcsen és egyszer űen 
kikerült. Így az objektív valóság tükröz ődő  elvét véljük felfedezni dalaiban. 

Hegel gondolatmenetét látszik követni kórusműveiben: „A szemlé-
letben és képzetformálásban ugyanis, mint az öntudatos gondolkozásban, 
már a szemlélő, képzetalakító, gondolkodó Én és a szemlélt, képzetté ala-
kított vagy gondolt tárgy szükségszer ű  megkülönböztetése jelentkezik, az 
érzésben azonban ez a különbség elvész, vagy inkább még meg sem jele-
nik, hanem a tartalom elválaszthatatlanul egybeforr a bens ővel, mint 
olyannal." 

Kórusai strófikusak, sz űk dallamkeretek között mozognak, mentesek 
a vokális torzulásoktól, a tiszta vonalvezetés, a szimmetrikus formai ele-
mek, a kiegyensúlyozott harmóniák, a metrikus egyensúly, a tiszta líraiság 
-- mélységet, komolyságot ad e műveknek. 

Pontosságra való törekvése Kant szellemében fogant: „A m űvészi ter-
mék azonban csak akkor jelenik meg a természet gyanánt, ha egészen pon-
tosan mutatja az egyezést azokkal a szabályokkal, amelyek szerint a ter-
mék az lehet, aminek lennie kell." Kórusaiban tehát a m űvészi feladat a 
szöveg egyszerű  és érthető  megjelenítése. 

Realista Törekvései -  nyilvánulnak meg utolsó korszaka zongoram űvei-
ben is. A Gyászinduló, a Sonate dramatique organizált zenei rendszerben, 
egységes térben és időben a létező  valóságot igyekszik bemutatni. 

Végül meg kell említenünk, hogy Kovács Kenyeres Márta zongora-
kompozícióit, habár els ősorban költőként és műfordítóként ismert, felvette 
szalagra az Újvidéki Rádió, szerz ői estjén — az Életjel szervezésében — 
maga adta elő  egyes műveit zongorán. Írt egy kezd őknek szánt úgynevezett 
zongoraiskolát, melyet bevettek a Szabadkai Zeneiskola tananyagába. Vá-
ratlan halála akadályozta meg doktori disszertációja megvédésében, melyet 
a T. A. Hoffmann irodalmi műveiben fellelhető  zenei vonatkozásokról írt. 
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DUDÁS KÁROLY 

CSÁTH GÉZA ARANYKULCSA 
AZ USVIDÉKI TELEVÍZIÓ ÉS A MAGYAR TELEVÍZIÓ EMLÉKM ŰSO-
RÁRÓL 

Hál' istennek, az 1987-es év kicsit Csáth Géza éve is volt. Jócskán meg-
késve ugyan, de annál nagyobb szeretettel, mondhatnánk némi iróniával. 
Születésétől száz esztendő  telt el, tragikus halálától is majdnem hetven. 
Isten és az irodalmi emlékezet malmai lassan őrölnek. Megértük mégis, 
hogy a centenárium, ha nem is az őt megillető  helyre, de az egyetemes 
magyar irodalomban eddig elfoglalt helyénél jóval magasabbra emelje. 

A figyelemre méltó megemlékezések sorát 1987 végén az Újvidéki 
Televízió és a Magyar Televízió szegedi stúdiójának közös vállalkozása 
zárta. Mintegy betetőzésképpen. 

A Bori Imre és Olajos Csongor forgatókönyve alapján készült „Men-
ni kell, menekülni valahová" című  emlékműsor pontos és hiteles képet 
rajzolt a szabadkai orvos-író tragikusan rövid életér ől, a kései reneszánsz 
emberéről, aki nemcsak nagyszerű  novellista volt — legjobb novellái 
mélységükkel, finom költ őiségükkel, perzselő  aktualitásukkal szaporodó 
évtizedeken átsütve most is melegítenek bennünket —, hanem érzékeny 
lelkű  zenész és zenekritikus, a legszövevényesebb emberi kapcsolatok 
között is biztosan eligazodó, „élveboncoló" színm űíró, kritikus, festő, raj-
zoló, lélekbúvár ... Aki pontosan tudta, hogy hamar meg fog halni — 
hogyan is ne tudta volna, hiszen önkezével siettette sorsának beteljese-
dését —, ezért is habzsolta oly mohón a m űvészetet és az életet. Err ől 
a zaklatott élet- és m űvészethabzsolásról nyújtott hiteles képet a Kun 
Zsuzsanna által rendezett dokumentumdráma. Amelynek már az els ő  kép-
sorai után kiderül, hogy a forgatókönyvírók, a dokumentumok válogatója, 
a rendező, az operatőr, a színészek — különösképpen a Csáthot alakító 
Korica Miklós — belülről ismerik Csáth Géza ópiumálmoktól terhes, 
fényárnyékos világát. Emlékszünk ugye: „A gyönyör eltünteti a körvo• 
nalakat és az értelmetlenségeket. Kihelyez bennünket a tér béklyóiból ... 
Ekkor ismerjük meg az élet mély értelmét, és világosak lesznek a ho-
mályok és sötétségek ..." Habár err ől a rokonnak éš jóbarátnak, Kosz-
tolányi Dezsőnek egészen más volt a véleménye: „... a morfium nem 
hoz bódító és mennyországi lázakat, mint a hozzánemért ők képzelik. 
Éppen ellenkezőleg hat. Összeszűkíti a szem bogarát és kisebbíti a látó-
teret ... Csáth Géza az egészsége idején volt álomlátó, aztán csak a 
földre tekintett. Kicsit ez a Kosztolányi-gondolat is benne van ebben 
a szépen fényképezett, mértéktartón lírai tévéfilmben. Amelynek egyik 
legszebb képsora az egykori szabadkai gimnázium folyosóján készült: ré-
gi közös remegéseket ébresztve fel bennünk. S eszünkbe juttatta, hogy 
Csáth Géza még tragikus halálával is hű  maradt világranglista-vezető  szü-
lővárosához. Igazán megérdemelte volna, hogy szül ővárosa is jobban hű  
maradjon hozzá ... Kinek „hamvazószerda hajnalban, csúnya nagy ku-
darccal be kellett fejezni az életét". S „kiben egy volt a zene és az ér-
telem". 

A „Menni kell, menekülni valahová" című  dokumentumdrámával együtt 
Csáth Géza A Janika című  színművét is műsorára tűzte mindkét televí-
zió. Illetve a szolnoki Szigligeti Színház által 1986-ban bemutatott tragi-
komédia szerencsésen tévésített változatát. Most derült csak ki, mennyire 
életes, ma is játszható darab A Janika, s hogy 1911-ben nem a fanyalgó 
kritikusoknak volt igazuk, akik kíméletlenül ledorongolták, hanem a kö-
zönségnek, amely lelkesen tapsolt neki. Az akkori kritikának a kispolgári 
miliő  nem tetszett — még Kosztolányi Dezs ő  is egy „züllött és erkölcs- 
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telen családról szóló ..., sok naturalizmussal megrajzolt kispolgári ké-
pet" emlegetett vele kapcsolatban —, .s erre mifelénk bizonyára sokak-
nak ez nem tetszene most sem. Így történhetett meg, hogy 1911 óta egé-
szen a szolnoki bemutatóig egyetlen hivatásos színház sem játszotta — 
csupán 1952-ben mertek hozzányúlni a zombori amat őrök, de gyorsan 
levetették velük a műsorról, elvégre csak nem tömjük kispolgári dara-
bokkal a közönség fejét. Valószínűleg hasonló meggondolásból nem fe-
dezte fel soha magának a darabot Csáth Géza szül ővárosának színháza 
sem, s a jelen állapotok után ítélve jó ideig még nem is fogja, a legki-
sebb gondja is nagyobb annál, minthogy egy szabadkai szerz ő  nagysze-
rű  darabját „felfedezze" és m űsorára tűzze. 

Ezekkel az előítéletekkel számolt le Fodor Tamás, a szolnoki szín-
ház rendezője, és állította színpadra A Janikát. Felismerve, hogy egy 
nagyszerűen megírt színműről van szó, amelynek a ma embere számára 
,is bőven van mondandója. S azt is, hogy nem „kispolgári kép"-r ől van 
szó ebben a ,;családdrámában", hanem éppenséggel a kispolgári menta-
litást, gondolkodásmódot ostorozó élveboncolásról. Mert valóságos élve-
boncolás A Janika, de a műtőasztal felett elhelyezett . er ős fényű  lámpa 
fényénél elsősorban nem a szerepl ők testét boncolja Csáth Géza, hanem 
a lelküket, a gondolataikat, az életformájukat. Jó orvos módjára megért ő  
szeretettel. Három gyarló emberr ől rajzol hiteles, részletes és meggy ő-
ző  képet a darab: az öreged ő, puhány és örökké megalkuvó férjről (Kéz-
dy György alakítja nagyszerűen, a többiek fölé tornyosuló meggy őző  erő-
vel), az élettől, szerelemnélküliségtől elhervadt, egykor gyönyörű  asszony-
ról (Bajcsay Mária korrekt szerepformálása), s a csöndös, kicsit mulya 
csábítóról (ő  Csáth legkevésbé sikerült figurája, b őrében Tóth József 
nem is találja a „szobaszínpadon" a helyét). 

Akár szokványos családi háromszögnek is mondhatnánk a darabot, 
ha a háttérben nem haldokolna ott és nem halna meg a Janika, a b ű-
nös kapcsolat gyümölcse, s nem teremtene igazi drámába ill ő  feszült-
séget. Szükségszerű  megalkuvásaink groteszk tragikomédiája A Janika, 
Csáth Géza pontos diagnózisa azt mutatja meg nekünk, hogy szánalmas 
figurák vagyunk mindannyian, s hogy nem is igen van kiút ebb ől a szá-
nalmas helyzetünkb ől. „Szegény Janika. Szegény", hangzik el a mű  leg-
végén, s ez a zárósóhajtás mintha nekünk is szólna. Azt mondják egyéb-
ként, hogy egy Szabadkán valóban megtörtént esetet dolgozott fel darab-
jában az alig huszonkét éves szerz ő . 

A varázsló halálában, egyik legjobb novellájában a halott varázsló 
-- Csáth Géza — így szól a lányhoz, aki őt nagyon szereti: 

„Tedd a fejem alá a párnát, és ügyelj majd rá, hogy rendesen csuk-
ják le a fedelet. A koporsó kis aranykulcsa maradjon nálad." 

Mintha nekünk mondaná. Őrizzük ezért félt ő  gonddal a ránk bízott 
aranykulcsot, amely gazdag és sokrét ű  életművének kincsesládáját nyitja. 

„Menni kell, menekülni valahová". Emlékezés Csáth Gézára. Az Újvidéki Televízió és 
a Magyar Televízió szegedi stúdiójának közös m űsora. Forgatókönyvíró: Bori Imre és 
Olajos Csongor. Szerkesztő: Fehér Teréz és Tandi Lajos. Rendez ő : Kun Zsuzsanna. A do-
kumentumokat Dévavári Zoltán válogatta. Vezető  operátőr: Kléner György. Csáth Géza meg-
személyesítője: Korica Miklós. További szereplők: Balázs Piri Zoltán, Bácskai János, Gálfy 
László, Szirmai Péter és Tarján Péter. 

A Janika. A Magyar Televízió szegedi stddiója, a szolnoki Szigligeti Színház és az 
Újvidéki Televízió közös produkciója. Rendez ő: Fodor Tamás. Vezet ő  operatőr: Kléner 
György. Díszlet: Antal Csaba. Szereplők: Kézdy György, Bajcsay Mária, Tóth József, Koós 
Olga, Dobák Lajos, Gombos Judit, Sebestyén Éva, Turza Irén, Csorba I. Sándor és Árva 
László. 

Az emlékműsor az Újvidéki Televízióban 1987. november 12-én, a Magyar Televízió-
ban pedig december 6-án került bemutatásra. 
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TÜKÖR FÉNYESEN: ELŐTTÜNK 

BRINDZA KÁROLY: Békétlen rónaság. A moravicai földmunkások és sze-
gényparasztok mozgalmai 1805-1945. 
Helyi Közösség, Moravica, 1986. 

Régen forgattam már könyvet ilyen érdekl ődéssel: Brindza Károly mun-
kája van kezemben, a moravicai földmunkások és szegényparasztok moz-
galmairól írt monográfiája, a Békétlen rónaság. 

Érdeklődésem az váltotta ki, hogy igen jól ismerem a szerz ő  elő-
ző  könyveit, s itt elsősorban a vaskos kötetekben kiadott Topolya kör-
nyéki munkásmozgalmat feltáró forrásm űként forgatható könyvekre 
gondolok. 

Nem tudom, miért, ezek a 'könyvek azokat a gránitkockákat idézik 
bennem, amelyek mellett jártunk el a gyerekkorban oly sokat. A tiszai 
híd bácskai tartópilléreit alkották ezek a fehér tömbök. Robbanás nem 
vetette széjjel őket, az idő  sem tudta kikezdeni, s új hidat állíthattak 
rá a ma emberei. S azóta is szilárdan áll. 

A topolyai munkásmozgalmi könyvek valójában rendszerezett adat-
gyűjtemények b őséges jegyzetekkel, magyarázatokkal ellátva. Bevallom, 
Brindza Károly jegyzetei nagy hatással voltak rám, egyrészt csodálkoz-
tam-csodáltam, honnan ez a kutatói energia, az a mozgatóer ő , amely min-
dent ki akar ásni, a darabókat egésszé formálni és megmutatni; másrészt 
munkamódszert tanultam t őle, amit ezúttal is megköszönök neki. 

Aztán, hogy saját munkám után járva összetalálkoztunk, megfej-
tettem talán a csodálatos energiaforrást is: 

Mayer Ottmár monográfiáján dolgoztam, s kevés adatom volt Észak-
Bácska párttitkárának és katonai parancsnokának lefogásáról, arról, 
mennyire hihetünk egyes visszaemlékezéseknek, melyek szerint Mayer 
megtört volna a kínzások alatt. Brindza, hogy meghallotta kétségeimet, 
elmosolyodott, s kicsit elérzékenyülve mondta: „Ottmár? Hogy ő  meg-
tört. volna? Ezt csak olyanok mesélik, akik nem is látták őt akkor, 
vagy rosszat akarnak még az emlékének is. Ők tudják, miért." Hittem 
neki, hiszek most is, ő  ott volt, megjárta a topolyai Ádám-házat, a sza 
badkai Sárga Házat, a háborús poklok minden bugyrát. Barátai, társai 
meg. már lassan mind elmaradnak. Ki még a förgeteg alatt, 'kit az id ő  
szólított. De élő  emlékezetként itt van Brindza Károly — tán az egy-
kori társak is fogják krónikás kezét --, és nem mesél: a valót mondja. 
Dokumentál, s a konkrét adat alapján jegyzetél, magyaráz, irányít. 

Ezt a mostani 'könyvét is a jegyzetek megtekintésével kezdtem. 
Óriási dokumentációt sorjáz, hogy beszámoljon az ezeréves harcról, a 
generációk hetvenszer hetedíziglen a földért folytatott küzdelmér ő l. 

A földesurak világába visszanyúló osztályharc els ő  csíráit láttatja 
meg velünk Brindza, a Moravicán és környékén él ő  jobbágyoknak az 
elnyomás és kizsákmányolás, a hatalom és a földesurak által elkövetett 
különböző  megrövidítések elleni küzdelmét, jogaik körömszakadtáig tar-
tó védelmezését. A földesúri fondorlatok, csalások, perek világát láthat-
juk, s a hatalmi erőszak térhódítását. 

A jogokért síkraszállót botütések várják. 
Nehéz ma elképzelni az akkori korban él ő  falusiakat — Moravica 

körül nagybirtokok —, s akár a hatalmas cápa, a faluközösségi szigetet 
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•elemészteni készülnek. És a rendszer er őszakos támogatásával a földbir-
tokosság a nincstelenek falvává teszi Moravicát. „Szinte mellényzseb-
ből" vették meg a falu körüli apróbb uradalmákat, tanyákat. 

Csöpp bevezetője ez a szerz őnek, hogy abba a korba helyezhessen 
bennünket, amikor már a modern munkásmozgalom kezd kialakulni, 
hogy érteni tudjuk a századvég moravicai lángolását: a fiak az örök-
séget is követelték vissza. Az elcsalt, az elvett földet. 

Ez a kor az, amikor a május elseje eszméje is utat talált az itt 
élő  földmunkásokhoz. 

Brindza módszere, hogy nagy részletességgel számol be az esemé-
nyekből: korabeli lapokból idéz, s a tudósítások alapján pontos képet 
alkothatunk az eseményekről. Mondjuk, megtudjuk azt, hogy ,1897. má-
jus elsején Moravicán már vagy 600-an ünnepeltek, hogy 12 csend őr 
igyekezett megzavarni és meghiúsítani az ünneplést, hogy a felvonulók 
a nyolcórás munkaidőt, a titkos választójogot, . a sajtószabadságot kö-
vetelték. 

A lapok mellett Brindza legfontosabb forrásanyagai a rend őrségi 
jelentések, kihallgatási jegyz őkönyvek, bírósági ítéletek, különböz ő  szin-
tű  közigazgatási iratok, jelentések. Ellentétben sok modern krónikás-
sal, a résztvevők vagy 'kívülállók visszaemlékezései legtöbbször csak pon-
tosításként és nem forrásként szerepelnek. 

Brindza Károly jelen könyvében a moravicai munkásmozgalom ve- .  
zéregyéniségeit és részeseit végigkíséri életútjukon is, így nem csak az 
események sommázása a könyv, hanem emberközelbe is kerül, a törté-
nések nem pusztán a múlt ködéb ől derengnek fel, de tisztán látjuk az 
embereket is. Azt hiszem, ez különös varázsa Brindzának: mindig az 
ember érdekli. A történetírók stílusa nem ilyen. Szerencsére Brindza 
nem is kíván csak valamiféle történelemíróvá lenni, az objektív, hideg 
felsorolás, az analízis és a szintézis mellett mindig megáll a részesek 
krónikájánál is. Nem a nagy hadvezérek érdeklik csupán, hanem a kis 
csoportok vezet ői i's, és a közemberek is. 

Nem számoltam meg, könyvében hány nevet említ, de több százat 
biztos, s ez mintegy bizonysága is annak, hogy szinte az egész falu, a 
moravicai családok szinte mindegyike többé-kevésbé, de részese volt a 
munkásmozgalomnak. 

Brindza ugyan nem mondja ezt ki, talán eddig senki sem 'fogal-
mazta így meg, de megteszem én, hisz bizonyság van róla a kezemben: 
a falu mostani lakóinak szülei, nagyszülei, dédapái, ükapái sorjáznak a 
könyv lapjain. 

Kis költőieséggel: hetedíziglen. 
Brindza szubjektivitása különösen akkor t űnik fel, amikor szemé-

lyes ismerősökről tudósít. A harmincas évek munkásmozgalmának rész-
vevői közül sokan személyes ismer ősei, barátai a szerz őnek. Csík Ferenc, 
Gulyás Bálint, Doma János és a_ többiek. Vagy az igazi h ős, Szabó Dá-
niel, a téglagyári munkás, akit agyonvertek a Sárha Házban: „És a mi 
Dánielünk, a munkásosztály lelkes fia, nem élte túl a 'szörny ű  kínzáso-
kat. Szeme elhomályosult, melle akadozva hörgött, szájából a kitört fo-
gak helyén patakzott a vér. Amikor a csend őrök, látván vandál tetteik 
következményét, a lábainál fogva kihúzták a folyosóra, Matko Vuko-
vić  és Sinkovics Dezső  helyére, Szabó Dániel vére csillogó vörös csíkot 
hagyott a terem piszkos padlózatán." 

Nem, ez a stílus nem a történelemkönyvek stílusa. Ez a barát 
visszaemlékezése, a szemtanú beszámolója, a harcostárs gyönyör űszép 
fájdalmas 'siratója. 

Vagy Zsáki József nagy szeretettel megrajzolt alakját idézhetnénk. 
Zsáki a falu újkori történelmének igazi vezéregyéniségévé lett, lénye és 
lényege ma is ott van Moravica hétköznapjaiban. 

Érdekesen láttatja a szerz ő  Moravica felszabadulását is. Előbb az 
európai, a németországi, a magyarországi helyzetet villantja fel, a kon-
centrikus kép külső  köreit, aztán, mint egy Jancsó-film részlete, két 
lovas 'jelenik meg előttünk, Moravica főutcáján ez az els ő  szovjet járőr. 
— Október 18-a van, reggel 7-8 óra — adja tudtunkra a szerz ő . A 
lovasok szétnéztek és hamarosan távoztak. 
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Ez még nem a szabadság. A két lovas csak hírnök. 
Magyar gyalogosegység vonul még át a falun — Bajsa fel ől, Baj-

orok felé —, s gépfegyverutóvédet hagy a falu központjában. 
Tűzharc alakul ki kés őbb. Tűzharc, rövid ideig. 
De megtudjuk azt is, hogy a t űzharcnak, a fölszabadulásért vívott küz-

delemnek polgári áldozata is volt: Herceg Anna. Érdekes, az olvasás 
pillanatában furcsa hatással volt rám ez az információ. Szinte regiszt-
ráltam csak a tűzharcot, a nagy küzdelmet, de egy ismeretlen asszony 
körvonalait láttam. Fiatal volt-e, id ős-e? Milyen nagy súlya is van en-
nek a tudatnak: polgári áldozat. Egyetlen. S asszony. Áldozat a szabad-
ság oltárán. 

Brindza Károly a háború utáni időszak egyik fontos eseményéről 
is beszámol, a földosztásról. Az ezeréves harc végét mondja el. A népi 
hatalom megteremtésének, a nagybirtokok fölszámolásának és az „azé 
a föld, aki megműveli" vezérelvének kora ez. 

A százötven éves birtokper kiigazítása. 
A visszaperlés ideje. 
A szerző  most is következetes: nem csak a földreform végrehaj-

tóiról tudunk, hanem nagy alapossággal és pontossággal azokról is, akik-
nek a föld jutott. Arról is, kinek mennyi. 

Végül mondjuk el, hogy a könyv, a Békétlen rónaság, emlékkönyv 
is. Értesülünk azokról, akiket a megszálló letartóztatott, akiket elítélt; 
felsorolja a népfelszabadító háború moravicai részvev őit és az elesett 
harcosokat. 

A könyv borítóján a szerző  vallomása: 
„Amíg ezt a szerény könyvecskét írtam, folyton a halál küszöbén 

álló bátor elvtársam szemében lángoló tükröt láttam, s arra gondol-
tam: sikerül-e hasonló tükröt állítanom Szabó Dániel faluja nagyszer ű  
munkásmozgalmának ..." 

S a tükör nem elhalványuló. Látni benne tisztán az ősöket, az 
apákat, a fiúkat. 

EGY FORRADALMÁRÉLET KRÓNIKÁJA 

BALOGH ISTVÁN: Mayer Ottmár. 
Forum, Újvidék, 1987.  

Az utóbbi évtizedben számottevően megnőtt a forradalmi munkásmoz-
galmunkat tárgyaló kiadványok száma. E kiadványok szerz őire jellemző , 
hogy igen jó ismerői a két világháború közötti vajdasági haladó mozga-
lomnak. Az eseményeket többnyire a közelmúlt távlatából jegyezték, sok 
esetben szemtanúi, sőt részesei is voltak azoknak. Munkájukkal nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a forradalmi múltunkat feltáró és ismertet ő  
kiadványok számottev ő  helyet foglalnak el vajdasági irodalmunkban. 

Balogh István ahhoz •az ifjú nemzedékhez tartozik, amely forradal-
mi munkásmozgalmukat és szocialista forradalmunkat csupán történel-
mi távlatból ismeri. A múlt kutatása és 'megismerése, számtalan feltett 
és megválaszolatlan kérdés sokasága irányította érdekl ődését és ké-
pezte indítékát a már mintegy öt éve tartó szorgalmas kutatói munká-
jának, amelynek eredményeként immár második kötete látott napvilá-
got. Az első  (Lazar Neši ć  életútja) után most megjelent második könyve 
is: Mayer Ottmárról, aki az észak-bácskai haladó forradalmi mozgalom 
kiemelkedő  egyénisége volt. 

Balogh István e könyvét tíz fejezetre osztotta fel. Minden fejezet 
Mayer Ottmár életének és tevékenységének jellegzetes mozzanatát 
mondja el. 

BALOGH ISTVÁN 
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Az első  fejezetben a forradalmár gyermekéveit és korai ifjúságát 
mutatja be. Végigvezeti az olvasót a diákéveken, amelyekben olyan ba-
ráti kör alakult ki, ami nagyban meghatározta kés őbbi magatartását, vi-
lágnézetét és hovatartozását. 

Ezekben az években ismerkedik meg Simokovich Rókussal, Jan-
csó Károllyal, Đorđe Mitrović  képzett osztályharcos kommunistával, majd 
Laták Istvánnal, Lukács Gyulával, Wohl Lolával, Szabó Gézával, Cvetko 
Maluševvel és Tark ői Zoltánnal, kikkel az úgynevezett hetes bizottságot 
alakították meg és igen élénk tevékenységet fejtettek ki a Zágrábi utca 
4. számú épületében, amelyben a szabadkai szakszervezeti mozgalom ott-
hona volt. Hatásukra színjátszó csoport, dalárda, vitafórum és könyvtár 
is alakult. 

Közvetlenül a szakszervezeti mozgalomba való bekapcsolódása el őtt, 
1932-ben, Mayer Ottmárt kilenc hónapos katonai szolgálatra hívták be. 
Biléćára került a gyalogsági tartalékos tisztek kiképz őközpontjába, ahol 
századosi ranggal szerelt le. 

A szakszervezeti otthon abban az id őben Szabadkán a forradalmi 
munkásmozgalom fellegvára volt. 1933 második felében a JKP jelent ős 
befolyásra tett szert a szakszervezetekben. Az itt szervezett vitafórumo-
kon és művelődési előadásokon, amelyekben Mayer Ottmár is tevékenyke-
dett, nagyszámú hallgatóság volt jelen. A hetes bizottság tagjai a beszél-
getések marxista jellegéről gondoskodtak. Balogh István kiemelte, hogy 
Mayer Ottmár mindenből sokat vállalt, a feladatait lelkiismeretesen vé-
gezte. A szerző  nem tudja megállapítani, hogy vajon Mayer Ottmar tag-
ja volt-e már akkor (1933-ban) a kommunista pártnak, habár kétségtele-
nül a párt vonalán tevékenykedett, barátai köréhez több kommunista is 
tartozott. 

A második fejezet Mayer Ottmár tevékenységének az 1934-t ől 1937-ig 
tartó időszakot foglalja magába. Ez az id őszak rendkívüli eseményekben 
volt gazdag. A fasizmus megmutatta igazi arculatát, Marseille-ben megöl-
ték Sándor királyt, az országban hajsza indult a JKP tagjai ellen. A párt 
ebben az időben egy hatékonyabb szervezési és akcióprogram kidolgo-
zásán fáradozott abból a célból, hogy maga köré gy űjtse az össz haladó 
erőket. A párt vezetősége végül is sikerrel konszolidálódott. Nagyobb fi-
gyelmet szenteltek a tagság eszmei-politikai képzésére. 

Szabadkán ebben az időszakban a forradalmi munkásmozgalom te-
vékenységét az illegalitásba vonult JKP irányvonala határozta meg, amely-
ben Mayer Ottmárnak kiemelked ő  szerep jutott. Balogh István ebben a 
fejezetben a JKP egyik fontos aktivitásából indul ki, amely agitációra, 
különösen a pártlapok létrehozására és állandósítására hívja fel a tag-
ságot, hiszen a dolgozókat tanítani kell és fel kell világosítani őket, hogy 
kellően felkészüljenek a forradalomra. Az 1934-1937-es események soka-
ságának pontos és haladó, marxista értelmezése fontos szempontot képe-
zett Szabadka és környéke pártszervezeteinek aktivitásában is. A szerz ő  
bemutatja az abban az időben megjelentetett újságokat és folyóiratokat 
(Revolucionarni front radnika i seljaka — Szabadka, 1934; Híd — Sza-
badka, 1934; Népszava — Topolya, 1935; Naš život — Újvidék, 1936). A 
szerző  felsorakoztatja a lapok és folyóiratok szerkeszt őit és munkatár-
sait, többek között Cseh Károlyt, Singer Adolfot, Simokovich Rókust, 
Mayer Ottmárt, Schwalb Miklóst, Löbl Árpádot, Laták Istvánt, Lévay 
Endrét, Kún Szabó Györgyöt, Pap Pált, Javan Popovi ćot, Đorđe Andre-
jević-Kunt, Gál Lászlót, Rácz Magdát, Wohl Lolát, Szabó Gézát és Stein-
feld Sándort. Az említett folyóiratok közül Balogh István legrészleteseb-
ben a Hídról ír. Ismerteti annak tartalmát, jelent ősebb cikkeit, tudatfor-
máló szerepét. Igyekszik az olvasó el őtt világossá tenni a folyóirat esz-
mei-politikai hatását és forradalmi-mozgalmi szerepét, közben Mayer Ott-
márról sem feledkezik meg. 

A harmadik fejezetben kiemeli a Tito által vezetett JKP konszoli-
dációs törekvését és a nemzeti egyenjogúságért vívott küzdelmét. A JKP 
politikáját a Híd következetesen nyomon követi. E fejezet központi té- 
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mája a Híd 1938 novemberében megjelent vezércikke, amely az Ár ellen 
címet viseli. A cikk értelmi szerzője kétségkívül Pap Pál, a kiemelkedő  
kommunista és forradalmár. A vezércikk szinte magában foglalja a JKP 
Központi Bizottsága kiáltványát („A Jugoszláviát fenyeget ő  közvetlen ve-
szély küszöbén a JKP alapvet ő  feladata a jelen pillanatban az, hogy Ju-
goszlávia népeit megszervezze és az ország területi épségét és független-
ségét a német és olasz fasiszta agresszorral, valamint támogatóikkal szem-
ben megvédelmező  harcra mozgósítsa.”) és meghatározta a Híd további 
irányvonalát. Figyelmet érdemel Balogh feltételezése, hogy a híres cikk 
végső  megszövegezője Mayer Ottmár volt. 

A negyedik fejezetben a szerz ő  kiemeli a Híd körül csoportosuló 
munkások és értelmiség haladó törekvését, amely egy széles kör ű  nép-
front kialakítására irányul, azzal a céllal, hogy el ősegítse a néptömegek 
gazdasági helyzetének javítását, a demokratikus jogok helyreállítását és 
a nemzeti kérdés megoldását az országban. 

Az 1938-as és 1939-es évek eseményei világosan utaltak a világhábo-
rú veszélyére. Balogh István rámutat Mayer Ottmár nagyszer ű  szerkesz-
tői érzékére, amellyel a Híd 1939. évfolyamában a marxista elvet követve 
magyarázza meg az olvasónak a háború lényegét. 

A szerző  ebben a fejezetben bemutatja a Híd 1939. évfolyamában 
közölt cikkeit, amelyek rámutattak a háború igazi arculatára és indíté-
kaira [Kovács Márton: Jelentés, Fekete Béla (Stern Emil): Europai tra-
gédia, Mayer Ottmár: Világszemle, Hajdú Vilmos (Mayer Ottmár): Cseh-
ország bekebelezésének gazdasági következményei, Rothbart Emil: Világ-
szemle, Agnes Smidley: A gerillaháborúban, Szabó Imre: Harc az élette-
rekért, Takács István: Mi a háború, Méray Pál: A készül ő  gázháború]. A 
cikkek időszerűek és marxista értelmezés űek voltak, olyannyira, hogy az 
olvasóközönség világnézetének formálására is hatással voltak. 

Az ötödik fejezetben Balogh István Mayer Ottmár szerkesztésének 
egyik jellemzőjével, az időszerűségre való törekvésével ismerteti az olva-
sót. 1939-ben a Híd igen meggy őző  publicisztikai tevékenységet fejtett ki 
a helyes nemzetiségi politika kérdésében. Sokat foglalkozott a régi Jugo-
szlávia magyar nemzeti kisebbségének helyzetével, rámutatott a jobboldali 
erők fasiszta, kommunistaellenes demagógiájára, amellyel azt akarta el-
hitetni a tömegekkel, hogy a baloldaliak, különösen a kommunisták, ide-
gen eszmék követői. A Híd konkrétan és történelmileg alapozva tárgyalja 
a magyar nemzeti kisebbség problémáit, soha nem tévesztve szem el ől az 
ország nemzeteinek és nemzeti kisebbségeinek közös sorsát, egymásra-
utaltságát és barátságát. [Steinfeld Sándor: Hozzászólás, Balogh Edgár: 
Ezeréves magyar riadalom, Szakács Gábor (Szabó Géza): A vojvodinai 
földmunkásmozgalom történetének alapvonalai, Stolte István Miklós: Ma-
gyar múlt, Lőrinc Péter: Kuruckar.] 

A hatodik fejezetben Balogh István Mayer Ottmár írói munkássá-
gát elemzi. Megállapítja, hogy stílusára a tömörség, a világosság és a 
precizitás jellemző . Mayer Ottmár különösen a cikkírás területén mozog 
otthonosan. „Bármelyiket elemezzük, láthatjuk, hogy valamennyiben szin-
te törvényszerűen megtalálhatók cikkeinek jellemz ő  jegyei: részletesen 
és hosszasan magyaráznak ezek a munkák égy vagy több jelenséget, egész-
ként szemlélve elemzi azokat. Írásait mindig adatokkal támasztja alá, 
sokszor szinte tudományos következtetéseket von le ..." — állapítja meg 
Balogh. 

A sok cikk, glossza, tanulmány és jegyzet közül Balogh István fi-
gyelmét Mayer Ottmárnak a Híd 1939. januári számában megjelentetett 
Földmunkások között című  egyetlen riportja különösen foglalkoztatja. 
Csak sajnálhatjuk, hogy ez a kiváló tollú alkotó nem írt többet ilyen 
írást — sajnálkozik a szerz ő . A riport a földmunkások nehéz életét mu-
tatja be és Balogh szerint kompozíciója hasonlít a drámához. Van expo-
zíciója, kibontakozása és megoldása. A riport megírásának története van. 
Mayer Ottmár Csantavéren járva elbeszélgetett a helybeli munkásmoz-
galom aktivistáival. A riportból érezhet ő  a földmunkások elkeseredése, 
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a komor közhangulat, amelyben már kipattant a szikra, de nem kapott 
lángra, a munkások érzik a megalkuvó szakszervezetiek és szociáldemok-
raták áruló magatartását. 

A hetedik fejezetben a szerz ő  az 1939 és 1941 közötti sorsdönt ő  sza-
badkai eseményekről ír. 1939-ben, Lazar Neši ć  szabadulásával a párt-
munka új lendületet kapott. 1940 tavaszán a JKP tartományi vezet őségé-
nek segítségével Szabadkán megalakult a párt helyi bizottsága, amely-
nek Mayer Ottmár is tagja. Az újraszervezés jelent ős eredménye a Nép-
front politikájának a népszerűsítése volt. Ebben az id őben újították fel 
a Népszavát (1939. szept.), majd napvilágot látott a Narodni glas is, 
amelynek hetedik száma 21 000 példányszámban jelent meg. E két lap 
megindítása érezhető  volt egész tartományunk területén, szólásra ösz-
tönözték a dolgozókat. Napszámosok ragadtak tollat és írták meg sé-
relmeiket. 

Balogh István megállapítja, hogy a szerkeszt őségi élet igen moz-
galmas volt. Jeles forradalmárok is megfordultak a szerkeszt őségben, 
mint pl. Žarko Zrenjanin, a JKP tartományi vezet őségének titkára, Boži-
dar Adžija, a zágrábi Narodne novine felel ős szerpesztője. A Frangepán 
utcai épületnek vendége volt Ilija Pauli ć, Pero Morača, Nikola Kmezić , 
Mirko Ćopić , Đoko Jovanić, és Mayer Ottmáron és Szabó Gézán kívül 
szinte mindennaposak Cseh Károly, Lazar Neši ć, Steinfeld Sándor, Simo-
kovich Rókus, Halász Gyula, Gál István és Máriás József is. 

1940 tavaszán Mayer Ottmárt beválasztják a tartományi pártvezet ő-
ségbe. A JKP ötödik értekezletének hatása is érezhet ő  volt. A Híd szer-
kesztőségében megtárgyalták a világháború továbbterjedésének lehet ősé-
gét és bírálták a Cvetkovi ć—Maček kormány reakciós munkásellenes poli-
tikáját is. A párt aktivistái tiltakozó gy űlések szervezésére készültek, 
amelyet a rendőrség 1941 januárjában letartóztatásokkal hiúsított meg. 
Ekkor tartóztatták le Mayer Ottmárt is, kinek letartóztatásával a Híd 
is megszűnt létezni. Egy évvel korábban betiltották a Népszavát is, és 
a pártsajtó szerepét ekkor a Laták István által 1940-ben indított Világ-
kép képviselte. A letartóztatott kommunistákat 1941 áprilisában, közvet-
lenül Jugoszlávia megtámadása el őtt bocsátották szabadon. 

A nyolcadik fejezetben a szerz ő  a Horthy-rendszer megszálló politi-
kájáról és a JKP által vezetett ellenállásról ír. A magyar csapatok bevo-
nulása csupán rövid időre szakította meg a kommunisták tevékenységét, 
noha bestiálisan meggyilkolták Lazar Neši ćet is. Ottmár illegalitásba vo-
nul, sikerült újra felvennie a tartományi pártrvezet őséggel a kapcsolatot 
és az illegalitásban lévő  pártaktivisták a felkelés el őkészületein dolgoz-
tak. Balogh István ebben a fejezetben ismerteti a Lenin-levelet, amely 
a partizánharc módjairól világosította fel az ellenállókat. Mayer Ottmár 
1941 júniusában Topciyára és Zentára látogatott, ismertette a JKP helyi 
bizottságának tagjaival a párt áprilisi kiáltványát, és hangsúlyozta a 
szigorú konspiráció fontosságát és a fegyveres harc el őkészítéséről is 
beszélt. 

Noha az észak-bácskai kommunisták rendezték soraikat, a katonai 
előkészületek nem haladtak — állapítja meg Balogh. A helyzet csak jú-
nius végén javult, miután Mayer Ottmár találkozott Radivoj Ć irpanov-
val, a tartományi pártvezet őség katonai bizottságának képviselőjével. Ezt 
követően Mayer Ottmár már június 29-én Topolyán és július elsején a 
zentai helyi bizottság ülésén ismertette az új utasításokat és feladato-
kat, amelyek szabotázsakciók végzésére, a gabona felgyújtására és fegy-
veres osztagok létesítésére vonatkoztak. Ezt követ ően július végén fel-
csaptak a lángok Észak-Bácskában — írja Balogh István. A Palicson 
tartott észak4bácskai körzeti pártbizottság ülésén, amelyen jelen volt Ra-
divoj Cirpanov is, Mayer Ottmárt a körzet katonai parancsnokává válasz-
tották. 

A kilencedik fejezetben Mayer Ottmár és harcostársai tragikus bu-
kásák körülményeit boncolgatja a szerz ő . 1941. augusztus 20-án tartóz-
tatták le Hajvert Imrét, a topolyai futárt, kinél kompromittáló anyagot 
találtak. Augusztus végéig szinte valamennyi topolyai kommunistát le-
tartóztatták. Balogh István megállapítja: a nyomozók el őtt már világos 
volt Mayer Ottmár szerepe, és mindent megtettek annak érdekében, 
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hogy az ellenállás egyik f ő  szervezőjét minél hamarabb kézre kerítsék. 
Mayer Ottmár ekkor már tudott a topolyai lebukásokról, mégis talál-
kozni akart a topolyai összeköt ővel. Indulása előtt kijelentette: „ha a 
találkán senki sem jelenik meg, az messzemen ő  bonyodalmat okozna. És 
egyedül csak én mehetek oda." A megbeszélt helyen az összeköt ő  mellett 
vártak rá a nyomozók. Mayer Ottmár rend őrkézre került, Topolyára vit-
ték kihallgatásra. Megállapították, hogy ő  volt a szabadkai kommunista 
szervezetek irányítója. 

1941. szeptember 25-én Mayer Ottmárt és társait a szabadkai Sárga 
Házba hurcolták, ahol embertelen kínzások közepette tovább vallatták 
a letartóztatott forradalmárokat. Helyzetüket megnehezítette Gordana 
Ivačkovičnak, a tartományi pártbizottság tagjának vallomása, ki nem állta 
ki a megpróbáltatásokat és részletes vallomásával el ősegítette a fasiszta 
nyomozóhantáságok munkáját. Az újabb adatok birtokában kíméletlenül 
vallatták Ottmárt, aki sikertelen öngyilkossági kísérletet követett el. A 
nyomozóhatóságok igyekeztek olyan látszatot kelteni a letartóztatott kom-
munisták előtt, hogy sikerült megtörniük Mayer Ottmárt. Balogh .Istvánt 
különösen foglalkoztatja ez a körülmény. A meglév ő  és hozzáférhető  for-
rások tanulmányozása után Balogh Istvan megrázó képet tár elénk er-
ről az eseményről. Ottmár kommunistához méltóan indult a halálba. 

1941. november kezdetén a Honvéd Vezérkar rögtönítél ő  bírósága 
Észak-Bácskába érkezett. Szabadkai m űködésének eredményeként egyet-
len nap alatt (1941. nov. 15.) huszonnégy forradalmár fölött ítélkezett. 
1941. november 18-án végrehajtották a halálos ítéletet Mayer Ottmár és 
tizennégy társa felett. 

A tizedik fejezetben, amely utószónak is tekinthet ő , a szerző  törté-
nelmi távlatokból elemzi a történteket. Vissza-visszatér Mayer Ottmár 
szerteágazó tevékenységére, elemzi a még szabadságban töltött utolsó 
heteket, napokat. Lebukását értelmetlennek és érthetetlennek tartja. „A 
szeptember 9-ei lebukás alapvet ő  tévedése volt. A parancsnok nem teheti 
ki magát annak, hogy felfedjék kilétét. Még kevésbé a lebukás veszé-
lyének" — írja. 

Végezetül megállapítja, hogy a vajdasági, a bácskai és az észak-
bácskai kommunisták valamennyien fegyelmezetten indultak a harcba, 
tudták, hogy miért küzdenek, de az els ő , a legnehezebb lépést csak óriási 
áldozatok árán tették meg. 

Balogh István megpróbálta a meglévő  és hozzáférhet ő  források és 
emlékezések alapján egységesen bemutatni a Híd szerkeszt őjének életét, 
forradalmi tevékenységét. A forradalmi múltunk iránt érdekl ődő  olva-
sónak bizonyára segítséget nyújt ahhoz, hogy a két világháború közötti 
nehéz időket és bonyolult eseményeket jobban megértse, annál inkább, 
mivel nem kevesebb, mint 114 különböző  irodalmi művet, emlékezéseket, 
levéltári anyagokat és csaknem húsz napilapot és folyóiratot tanulmá-
nyozott át. 

A könyv egyik jellegzetessége, hogy az eseményeket széles dimen-
zióban mutatja be. Feleleveníti a nemzetközi helyzetet, taglalja a fasiz-
mus előretörésének veszélyét, a haladó demokratikus er ők szervezkedését, 
igyekszik átfogó és hű  képet festeni a korról. H őse részesévé válik a 
szélesebb eseményeknek, figyelemmel kíséri a környez ő  államokban, kü-
lönösen a Magyarországon történő  eseményeket, ahol a fehérterror el ő-
segítette a revansiszta nacionalista elemek el őretörését, akik terveik meg-
valósítását a fasiszta Németországgal való együttm űködésben látták. 

Balogh István stílusa gördülékeny, könnyen olvasható. Könyvének 
jó oldala, hogy egységesen, 'szinte egybefonódva mutatja be Mayer Ott-
már életét az erősödő  szabadkai forradalmi mozgalommal. Ily módon 
hézagpótló szerepet tölthet be az iskolai oktatásban is, ahol még hiá-
nyát érezzük a szűkebb környezetünket bemutató kiadványoknak. Mind-
ezért méltán érdemelte ki a Szabadkai M űvelődési Önigazgatási Érdek-
közösség külön elismerését. 

BELOVAL JÓZSEF 
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PÖTOLHATATLAN ÉRTÉKŰ  KORTÖRTÉNET 

FODOR ANDRAS: Ezer este Fülep Lajossal. 
Magvető , Budapest, 1986. 

Végtelenül különös naplóformában írt kortörténet született: Fodor András 
Ezer este Fülep Lajossal című  könyve. Mindjárt az elején meg kell magya-
ráznunk két minősítést. Az egyik: a napló műfajának sűrítettebb, rövidebb, 
szubjektívebb változatát ismerjük, noha nyilvánvaló a m űfaj kötetlensége, 
szabálytalansága. Ismert például Gide, Julien Green vagy Szabó L őrinc 
naplója. Mind más és más. Az egyikben az önvallomás őszintesége, a má-
sikban az alkotó ember töprengése válik uralkodóvá. Fodor András rend-
szeresen naplót vezet, és ebb ől a hatalmas anyagból válogatta ki a cím-
ben is jelölt részt: a Fülep Lajossal kapcsolatos emlékeket. A mennyiségi 
szempontból is figyelemre méltó napló átvált minőségi értékké, hiszen eb-
ben a naplóban nemcsak Fodor András társai lehetünk, hanem nemzedék-
társai, évfolyamtársai, barátai is. Ugyanis a napló hagyományos szubjek-
tivitása mellett rákényszeríti olvasóit egy mozgalmas kor szellemi világában 
való részvételre vagy az ebb ől adódó kortársi-olvasói állásfoglalásra. S hadd 
emeljük ki a bevezető  mondat másik minősítését! Fodor András naplója 
páratlan értékű , fontosságú és hitelességű  történet. Mert a barátok, kor-
társak maguk is kénytelenek elismerni a velük kapcsolatos események, 
beszélgetések, találkozások stb. pontosságát. S ez a megközelítési szempont 
túllép mindenféle kisstílű  intimitáson, egyes személyek szempontjából nem 
éppen kellemes múltbeli események, életepizódok felidézésén. Mert ez a 
lényeges a mű  e rétegének megítélésében: Fodor András hiteles képét adja 
az utóbbi évtizedek irodalmi-irodalompolitikai (s részben történelmi) ese-
ményeinek. Nem véletlenül adta Sükösd Mihály a Magyar univerzum cí-
met a Fodor András könyvér ől szóló cikkének. 

A naplóíró Fodor András könyvének el őszavában megjegyzi, hogy 
„sérteni, bosszantani" senkit sem kíván, így a naplóban leírt események, 
vélekedések csupán mint a valóság akkori kis darabja jelenik meg. Co tu-
datosan senkit sem akar megsérteni, véleményével megbántani. Ezt azért 
érdemes azonnal az elején megemlíteni, mert sok olvasója csak ezt látja 
munkájában. Pedig éppen nem az. A másik fontos megállapítása a napló 
jellegzetességére vonatkozik. Fodor András arról ír, hogy a „naponkénti 
elszámolás" önmagunkkal, a tárgyilagosságra és következetességre való ne-
velés, a minden szépítés és torzítás elkerülése volt .a célja a napláírassaa. 
Nézzük meg a következőkben e hatalmas naplóanyag néhány jellemz ő  
rétegét, hisz valamiféle felemás teljességre egyetlen ismertet ő  sem vál-
lalkozhat. 

Kiindulópont: az Eötvös-kollégium. A párizsi École Normale Supé-
rieure-höz hasonlító magyar intézmény, melyr ől Sőtét István írt régebben 
szép esszét, a magyar ifjúság legjobbjait nevelte a „hajlékonyságra", a 
„dogmanélküliségre, sőt dogmaellenességre" (Fodor). A fiatal naplóíró 1947-
ben jön felvételi vizsgára az Eötvös-kollégiumba, s itt merül fel el őször 
Fülep Lajos neve. Pár hónappal kés őbb pedig szorosabbá válik ismeretsége 
Füleppel, s egy apró epizód: zengővárkonyi almákkal kínálja meg Fodor 
Andrást. A naplójegyzet csak a tényt közli, az olvasó pedig elt űnődik ezen 
az epizódon. Kosztolányi verse jut eszembe, az Ének Virág Benedekr ől 
című, melyben a „szent öregt ől" egy almát kap a fiatal költ ő  jutalmul 
verséért. 

Valamilyen hasonló pillanatot vehetünk észre itt: az id ős professzor 
kedves tanítványának átnyújt egy almát ajándékképpen. De a kollégium-
ban eltöltött idő  nemcsak komoly szellemi kibontakozási lehet őséget, Ke-
resztury Dezs ővel vagy Cushinggal való találkozást jelentett, hanem ke-
mény belső  politikai harcot is. Kizárásokat, Keresztury leváltását, Lutter 
Tibor kinevezését. A kollégium bels ő  világáról a közelmúltban jelent meg 
Szász Imre Ménesi út című  munkája, mely regényből és dokumentumok-
ból áll. 
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A legfontosabb, a leglényegesebb egyéniség: Fülep Lajosé. Termé-
szetesen ő  áll legtöbb naplórészlet középpontjában, de azonnal hozzá 
kell tenni, hogy nemcsak Fülep, hanem tanítványai is. Együtt utaznak 
vonattal vagy mennek el gyalog egy-egy tárlatra, így például megállnak 
Derkovits Halálraítéltje előtt. S Fülep azt mondja, hogy olyan, mint va-
lami oltárkép. Vagy óráján a • görögökr ől beszél, máskor Tolnay Károly-
ról, többször Cézanne-élményér ől. Felkeresik Barcsayt. Utána Fülep a kö-
vetkezőt állapítja meg: „Tudják, milyen festő  ez? Egy középkorból itt 
maradt szerzetes miniátor, aszkéta m űvész." Aztán oldott hangulatban be-
szélgetnek az „Öreggel" a Széher úton. 

Közben eszembe jut, hogy milyen keveset tudnánk Fülep Lajos-
ról, ha csupán a nyomtatásban megjelent m űveit ismernénk, ha csak 
például a Művészet és világnézet című  kötetét olvasgatnánk. De ha 
együtt tudjuk olvasni Fülep tanulmányait, A magyarság pusztulását, 'Der-
kovitsot és Csontváryt, és mellete elolvassuk Fodor András naplójegyze-
teit .a benne összecseng ő  részekkel: akkor sejthetjük igazán, ki volt 
ő . Az írás nem fejezi ki jól azt, amit Fodor András az él őbeszéd le-
jegyzése révén meg tud örökíteni. A görög mesterekhez hasonló pro-
fesszor vall házasságellenességér ől, itáliai katedrálisokról, Renoir aktjai-
ről stb. Különös apróság, hogy idős korában rendszeres mozilátogató 
lett. Csípős véleményét nem rejtegeti tanítványai el őtt. Weöres remek 
verssel köszönti Fülepet, a „földön megmaradó, egyetlen mindentudó 
tanárként mutatja föl .a mestert", mint Fodor írja. A kétkötetes nap-
ló befejező  része az Utóhang helyett címet viseli. A Gazdátlan ház című  
versével zárja kötetét, melyben így idézi fel alakját: „Csak kint a ház 
előtt, a kert / frissen használt zöld hajlata mentén / jár föl-alá / egy 
ifjú- / aggastyán, karját összefonva hátul, / jár föl-alá / piros- / eleven 
arccal, ernyedetlenül, / jár föl-alá / az én / id őmben mindörökké." 

A másik legtöbbször szerepl ő  személy természetesen a napló írója: 
Fodor András. A naplóhoz mindig leülő, rendszeresen dolgozó, fegyelme-
zett író — főleg mint költő  él a köztudatban. Így a naplóban is felidéz ődik 
egyik korai híres verse, a Bartók. („Úgy éledt meg •a Cantata profana, / 
akárha mozgó horizont szakad ki / ködök nyűgéből.") Nyomon követhet-
jük életét, sorsát az Eötvös-kollégiumban lév ő  időszaktól — például Ve-
res Péter 1970. április 19-i temetéséig és angliai útjáig. A napló igazi f ő-
szereplője mindig a feljegyzések írója, de jelen esetben inkább háttérben 
van, nem tolja önmagát előbbre. A költő  még naplójában sem tagadja 
meg önmagát: szerény, adatközl ő, pontos. igy önmagáról is. Mi mindent 
tart fontosnak magával kapcsolatban? fr a kollégiumi élményekr ől, Co- 
Un Mason barátságáról, zenei érdekl ődéséről, Szervánszky Endréről, barát-
jairól: Lator Lászlóról, Kormos Istvánról stb. Fontos m űfordítói -munkás-
ságának.. egy-egy epizódja (Puskin), egy-egy versének vagy verskötetének 
megjelenése, az ezzel kapcsolatos viták, problémák (Józan reggel). Egy 
másik területre vezeti el az olvasót, ha figyeli a Csillag szerkeszt őségében 
lezajló eseményeket: veszekedések, kinyilatkoztatások, felemás értékelé-
sek, furcsa „elvi" viták közt kénytelen botladozni. A Fülepnél tett látogatá-
sok közben, a Széher útra menve egy különös baráti kör alakul ki, az egyik 
elmarad, aztán egy újabb tanítvány jelenik meg a professzornál. És lát-
szólag kisebb jelentőségű  családi dolgokról olvashatunk (feleségér ől, 1a• 
kásügyéről stb.). 

Visszatérő  alakja a naplónak Colin Mason. A költő  Fodor András 
Kettős rekviem című  verskötetében egyszerre búcsúztatja el mesterét, Fü-
lep Lajost és barátját, Colin Masont 1972-ben. A naplójegyzetekben több-
ször feltűnik alakja és még többször levele, amelyet felolvas Fülepnek. 
Igy például 1955-ben beszámol magyar barátainak Bartók-tanulmányáról, 
vagy 1964-ben a Guardiannak írt hangverseny-ismertet ő iről stb. Különös 
személyiség lehetett Colin Mason, és különösen nagy jelent őségű  volt a 
modern magyar zene, így Bartók Béla érdekében végzett munkája. 

Külön rétege Fodor András naplójának az irodalmi és m űvészeti élet• 
ről szóló. Ez a megközelítési szempont — talán Fodor András szándéka 
ellenére — a legfontosabbnak, pótolhatatlannak t űnő. Hiszen az irodal- 
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mi vitákat, szerkesztőségi üléseket, írószövetségi találkozókat, kiadói esz-
mecseréket stb. hamar elfelejtik, részletekre alig emlékszik valaki. Így ér-
dekes nyomon követni Juhász Ferenc költ ői pályáját, a korai vélemények-
kel, későbbi vitákkal együtt. Egy részlet: ki emlékezik ma már Molnár 
Miklós durva ledorongolására az Irodalmi Újság egyik 1952-es számában? 
Ki gondol arra, hogy Kormos István mesekötete indokolatlanul szebb 
kötésben jelent meg, mint Emi Sziaó műve Mao Ce-tung ifjúkoráról? 
Irodalmi találkozások, beszélgetések csipkelődései éppúgy megtalálhatók 
Fodor naplókötetében, mint a hivatalos írószövetségi összejövetelek. Egy 
helyütt Szabó Lőrinc kesereg az ország ötvenes évekbeli helyzetén, másutt 
Fazekas Anna gyatra gyerekversein derülhetünk. Az írószövetség els ő  kong-
resszusára 1951-ben Fodor nem megy el, de este Rádics József tájékoz-
tatja, „hogyan vágta ki magát Illyés a szorongattatásból, fölolvasva Duna-
penteléről írt versét ... Hatalmas tapsot kapott." Az írószövetség kong-
resszusáról kiadott könyv is hitelesíti az el őbbi rövid megállapítást: a 
ma már elfeledett Kövesi Endre miként oktatta ki ízléstelenül Illyés Gyu-
lát, hogy ő  nem ülhet valahol „középen", s miért nem ír a „Magyarország 
történelme legnagyszerűbb korszakának" nevezett ötvenes évek való-
ságáról? Illyés erre felelt Az építőkhöz című  versének felolvasásával, me-
lyet a jegyzőkönyv szerint, is hosszan tartó, nagy taps fogadott. S még 
mennyi érdekes, irodalomtörténeti epizód van Fodor András kötetében: 
a Csillag szerkesztőségében lezajlott vitáktól Révai József és Veres. Péter 
szópárbajáig vagy Tamási Áron haláláig. 

Részben az előbb említett, irodalmi élettel kapcsolatos feljegyzések-
kel rókon minden olyan naplójegyzet, melyben író szerepel. Ilyen megköze-
lítésben a két vaskos kötet jelent ős része a szó szoros értelmében véve 
„irodalmi". Legtöbbször találkozik Fodor András — és így mi, olvasók is 
— Lator Lászlóval, Domokos Mátyással, Kormos Istvánnal, Hernádi Gyu-
lával, Weöres Sándorral, Vas Istvánnal stb. Nagyon érdekes Hernádi Gyu-
lával való gyakori beszélgetése, korábban költ ői, későbbi prózaírói mun-
kásságának kikontakozása. Felmerül a híres Darling eszpresszó, az írók 
és költők kedvenc találkozóhelye, melyről például Galsai Pongrác is írt 
a Jékely Zoltánról készített arcképében. Felmerül Babitsné nyugdíjának 
ügye, gyakran találkoznak Sái4közinével, szakvizsgázik Király Istvánnál, 
többször felkeresik Németh Lászlót Sajkódon (s ezt fotó is dokumentálja 
a Németh László élete képekben című  kötetben). 

A személyes sors ábrázolása pedig fokozatosan vezet el a kor jelleg-
zetes pillanatainak rögzítéséig. 1950-ben Szabad Nép Baráti Kört vezet, 
irodalmi „munkaversenyt" hirdetnek egy faliújságon, Déry Tibor keser ű-

, ségét veszi észre a Felelet-vitán („úgy ült az asztalnál, mint .a Himnusz-
ban a balsors, mintha egész mivoltával azt jelképezné: Hát érdemes volt? 
Érdemes itt írónak lenni?"). Olykor a szellemes többértelműség ad vlsz-
sza egy-egy akasztófahumorral teli pillanatot. Fülep mondja Domokos Má-
tyásnak: „A fene enné meg a druszáját! Nehezen értik meg, hogy Jégtö-
rő  Mátyásról van szó, mert ők Rákosira gondolnak." S közben gyakori az 
akkori évek torz jelmondata: élesedik az osztályharc. De saját élményé-
ből is kénytelen észrevenni naplójában a falvak nyomorát, a kuláklistá-
kat, a kitelepítéseket, a békekölcsönjegyzést, a törvénytelenségeket. Finom 
megfigyeléseket olvashatunk 1949 szeptemberében .a Rajk-perr ől: „micso-
da pártzsargonban beszél!”, „mint amikor a betanított kisgyereket pro-
dukáltatják a vendégek el őtt" stb. Tudja, hogy Károlyi Mihályt árulónak 
nevezték 1949-ben, hall Zöld Sándor belügyminiszter öngyilkosságáról, Ká-
dár János letartóztatásáról 1951-ben. Szörny ű, nyomorúságos körülménye-
ket talál az Ilkovics népbüfében, és 1953-ban hazafelé utazva komor han-
gulatban van: „Valahogy az az érzésem, mintha egy megszállt ország 
utolsó közlekedő  vonatján utaznék." Aztán nagyon pontos kortörténeti 
feljegyzéseket tesz naplójába 1956-ban: Gomulka beszédét olvassa októ-
ber 23-án, hall a Kossuth téri gy űlésről, a Röltex boltban nemzetiszínű  
szalagot vesznek az emberek, Ger ő  mond beszédet, távolról hallja a pus-
karopogást stb. A sodró események rögzítése közben leírja a maga meg-
fontolt véleményét. 
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Fodor András csak a Fülep Lajossal kapcsolatos naplójegyzeteit ren-
dezte ebbe .a két kötetbe. Terjedelme több mint 1400 oldal. Egy-egy cikk 
csupán glossza :  lapszéli jegyzet lehet a hatalmas anyaghoz. Mégis feltét-
lenül 1e kell szögeznünk: Fodor András különös módon tágította ki a ha-
gyományos napló műfaját — pótolhatatlan érték ű  kortörténetté. 

SZEKÉR ENDRE 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

Emlékkönyv Csáth Géza születésének századik évfordulójára. 
Szerkesztette Dér Zoltán. 
Életjel Könyvek 38. Szabadka, 1987. 

ÚJABB ADALÉKOK .. . 

Az Üzenet történetében nem újdonság a tematikus szám, s őt már-már 
egyik jellemzőjének kell tekintenünk. Az els ő , amellyel Szenteleky Kor-
nél személyisége és életműve előtt tisztelgett, még 1973-ban jelent meg, 
a folyóirat III. évfolyamánák 12. számaként. Aztán következtek a Kosz-
tolányi- és Csáth Géza-emlékszámok, s közben az „anyalap"-nak, a 
7 Napnak szentelt különszám. 

Nincs abban semmi rendkívüli, hogy a hat tematikus számból négy 
Szabadka két nagy író-, költ őfiáról, Kosztolányi Dezs őről és Csáth Gé-
záról emlékezik meg (születésük 90. és 100. évfordulója alkalmából). A 
megrovásnak akkor volna helye, ha a város nem emelt volna valóságos 
szobrot is egyiknek és másiknak, s ha a város folyóirata nem emelt 
volna ércnél is maradandóbbat írásokban, könyvekben, hisz igazán ke-
vés város dicsekedhet két ilyen íróóriással. 

A szülőváros áldozatkészsége mellett (s ennek a folyóirat fenntar-
tartása is része!) nem feledkezhetünk meg Dévavári — Dér Zoltán fá-
radhatatlan szervez ő , gyűjtőmunkájáról sem, e két nagyság megszállott 
igazhívőjéről, a Kosztolányi- és Csáth-dokumentumok állhatatos, gondos 
gyűjtőjéről és rendszerezőjéről, akinek animáló szerkeszt ői fáradozása 
nélkül — ilyen impozáns terjedelemben és színvonalon — egyik em-
lékszám sem született volna meg. Ismeretes, hogy Dér Zoltán nem 
csupán e különszámok kezdeményez ője, hanem a Kosztolányi- és Csáth-
dokumentumok kiadásának elindítója is. Még 1965-ben adta közre Kosz-
tolányi ismeretlen regény- és színművázlatát Mostoha címen (amelyről 
e mostani emlékszámból tudhatjuk meg, hogy Csáth sugalmazására ké-
szült volna és az unokaöcs gyermekkoráról szólt volna) és a szabadkai 
gimnázium önképzőkörében kifejtett tevékenységének néhány érdekes, 
addig jórészt ismeretlen dokumentumát. Ez a könyv áll tehát a Koszto-
lányi- és Csáth-dokumentumok háború utáni kiadványsorozatának élén, 
s ezért érdemel külön figyelmet. A továbbiak — hogy csak a fontosab-
bakat említsük — a Hamvazószerda (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1974). 
Ismeretlen házban (1-2.), a Csáth-biliográfia (mindhárom a Forum Ha,  
gyományaink sorozatában, 1977), Ikercsillagok (1980, a szerző  tanulmá-
nyai és kritikái Kosztolányiról és Csáth Gézáról). S tegyük hozzá: mind-
ezekben a kötetekben, akárcsak a különszámokban, mindig találunk va-
lami újat, eddig ismeretlen, olykor rosszul tudott életrajzi adatot, s va-
lahányszor új adalékokkal lesz gazdagabb az életm ű  és az írói portré. 

Mindezt — és még korántsem mindent — azért kellett itt elmondani, 
hogy a továbbiakban ne kelljen bizonygatnunk: az Üzenet Csáth Géza 
születésének századik évfordulója alkalmából megjelent 'emlékszáma ko-
rántsem a véletlen műve, hanem mind a folyóirat hagyományainak, mind 
Dér Zoltán eddigi hagyományápoló/megtartó, a szó nemes értelmében 
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kultuszteremtő  erőfeszítésének eredménye, gyümölcse. S mint ilyen, az 
így összeállt anyag már túl is n őtte az emlékszámok keretét és jelent ő-
ségét. Ezért tekinthetjük indokoltnak az Életjel szerkeszt őségének azt a 
döntéšét, hogy e különszámot — csupán a legszükségesebb csekély vál-
toztatással >— könyv alakjában tegye közzé és forgalmazza. 

A mondottakkal összhangban az alábbiakban éppen arról kívánunk 
szót ejteni, ami e könyvet valóban megkülönbözteti az emlékszámoktól, 
ami a könyv alakban történt közreadását indokolja. 

Dér Zoltán, a könyv anyagának összeállítója és gondozója öt (s ő t, 
a műmellékletekkel együtt hat) jól elkülönül ő, tartalmilag, műfajilag és 
logikailag összetartozó blokkba csoportosította az írásokat. Ami a folyó-
iratok emlékszámaiban megszokott, úgyszólván hagyományos anyag, azt 
itt az első  két blokkban olvashatjuk: harminc író, költ ő, irodalomtör-
ténész, pszichológus fogalmazza meg a maga Csáth-élményét, világítja 
meg az életművet irodalom- és stílustörténeti, vagy éppen irodalomel-
méleti, műfaj elméleti szempontból, illet őleg a személyiséget, a zseni lelki 
világát és ellentmondásait. Herceg János például a Költői pokolramené-
sérő l töpreng, s nem talál titkára elfogadható magyarázatot: „mintha 
csak az istenek jutalma és büntetése lett volna az álomnak ez a fáj-
dalmas gyönyöre azért a kimondhatatlan titokért, amelyet a magyar 
irodalom nagy korában neki adatott meg kimondani". Dudás Károly 
emlékező  lírai szépprózájában nagy el ődje bátorsága előtt hajt fejet, 
mert úgymond: „Ez a szabadkai fiatalember tele volt szorongással, bi-
zonytalansággal, félni merészelt, sőt odáig süllyedt, hogy nem nagyon 
bízott a jövőben." 

A további felsorolás helyett hadd hívjuk fel inkább a figyelmet 
a harmadik blokkra, amelyben Dér Zoltán még mindig újabb adalékok-
kal tud szolgálni az író életrajzához, emellett több olyan téves adatot 
igazít (ismételten) helyre, amelyek makacsul tartják magukat az író 
életrajzában. És újabb, eddig ismeretlen dokumentumokat is közöl Dér 
Zoltán. Igen fontos például az írónak öccséhez írott levele (Jász De-
zső  néven publikált), amelyben természetesen a saját írói törekvéseir ől, 
módszeréről fejti ki nézeteit. Miután megvallja kétségeit írásai értékét 
illetően, így folytatja: 

„— Valami olyat kéne írni, amelyhez hasonló se létezett. 
— Valami izgatót és hangulatosat kéne írni, hogy a legrosszabb má-

jú ellenség és irigy is hasra vágódjék." 
Igan érdekes, ahogyan a novella és a szonáta szerkezeti sajátsá-

gait egybeveti: „Erre a szürke részletre szükség volt. Mint ahogy szük-
ség van a szonátában a skálaszer ű  átmeneti frázisokra, amelyek csak 
töltelékek, kapcsok, háttéri színek, de éppolyan fontosak, mint a legki-
dolgozattabb, ragyogó felületek, poének." 

Ugyanitt olvashatjuk Kosztolányi Dezs őné emlékezését is a még 
egészséges íróra, a Moravcsik klinika tanársegédére: 

„Amikor beléptem a Balassa utcai idegklinika orvosi szobájába, el-
ső  pillantásra a szépsége ragadott meg, az a fajta szépség, amelyb ől 
béke, harmónia és emberszeretet árad. Zongoránál ült, szép hosszú ujjai-
val valami érzelmes kis kabarédalt játszott, a zongora mellett tündéri, 
szőke fiatal lány állt, nem lehetett több tizenöt-tizenhat évesnél, azt ta-
nította énekelni, színpadra vágyó proletárgyermek, nem volt pénze, s a 
doktor úr segíteni igyekezett rajta, mint mindenkin, aki közelébe ke-
rült. Az orvosi tudományt nem érezte elegend őnek a segítéshez, sem a 
művészeteket egymagában, a művészet valamennyi ágát a lélekgyógyító 
tudománnyal együtt erre használta." 

Ezek az impressziók annál érdekesebbek, mert Kosztolányiné els ő  
találkozása ez a férje — ekkor még leend ő  férje — által rajongva sze-
retett unokatestvérével. „Józsi unokaöcsém — idézi a leány Kosztolányit 
— gyönyörűen fest és rajzol. Józsi csodálatosan hegedül, remekül zon-
gorázik, zenét szerez, nagyszer ű  író, kitűnő  orvos, pompás emberismer ő , 
démonian- mulatságos cimbora ... Józsi sokkal szebb, mint én, bár hét 
hónapra született, még nálam is magasabb, vállasabb, roppantul ele- 
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gáns, érdekes ember, a legkedvesebb rokonom ... Brenner Jóska csalá-
dunk legtehetségesebb tagja ..." 

Ezeket az adatokat és dokumentumokat egészíti ki a Kosztolányi 
és Brenner család rokonsági táblázata és a Brenner család családfája. 
Néhány új mozzanattal pontosítja Csáth Géza halálának körülményeit 
Mák Ferenc, Gubás Ágota és Horváth Emma pedig az író életm űvé-
nek utóéletéről szól. 

Külön csoportosítva ismerkedhetünk meg a Csáth Gézáról írt m ű-
vekkel: Franyó Zsuzsa A varázsló; Sárosi István A buszmilliomodik év 
(színművek) és az író műveiből összeállított tévéfilm forgatókönyvével: 
Sülyi Péter—Molnár György A varázsló álma. 

Ha valamivel leginkább túln ő  a Csáthról szóló könyv egy -egy fo-
lyóirat emlékszámán, az mindenekel őtt a képzőművészeti és fotó-doku-
mentumanyag. A varázsló című  zenés vízió szabadkai előadásáról és 
A Janika színmű  szolnoki előadásáról nem kevesebb, mint huszonnégy 
oldalnyi fotódokumentum számol be, de a legnagyobb felfedezés talán 
mégis a rajzoló és festeget ő  Csáthtal való megismerkedés. Tolnai Ottó, 
aki ezt az anyagot válogatta és méltatja, láthatóan egyetért Kosztolá-
nyinak fent idézett állításával,miszerint Brenner Jóska „gyönyör űen 
fest és rajzol". Egyetlen olajfestményér ől ezt írja Tolnai: „Hihetetlen, 
de ezt a teljes értékű, nyugodtan múzeumi képnek tekinthet ő  alko-
tást még gimnazista korában festette Csáth Géza." 

Érthető  'tehát, hogy a „szakma", de az irodalmi közvélemény is 
egyöntetűen megállapította, hogy Csáth Géza szül ővárosa — amint eddig 
is élen járt mind az író emlékének ápolásában, mind az életm űve nép-
szerűsítésében — az író születésének századik évfordulóján is méltókép-
pen emlékezett meg róla. Ezért már a folyóirat különszáma iránt is 
nagy volt az érdekl ődés itthon és a határokon túl egyaránt. S ezt a 
könyv bizonyára jobban ki tudja elégíteni, mint a folyóiratszám. 

JUHÁSZ GÉZA 

HAGYOMÁNYÁPOLÁSUNK REPREZENTATÍV DARABJA 

Itt köröz körülöttünk és körünkben egy testes kézirat, pontosabban egy 
fénymásolat több példányban is: Csáth Géza naplójának (naplóinak?) 
majd másfél száz lapos gépirata. Értesülések, Télértesülések, majdhogy-
nem legendák keltek szárnyra e napló kapcsán; vannak, akik csak ar-
ról tudnak, hogy a fürdőorvos Csáth Géza nagy szerelmi kalandjainak 
kendőzetlen, narcisszoid leírásai sorakoznak benne, a szecesszió sorban 
megejtett szüzeinek, szépasszonyainak nagy galériájával. Mások tudni 
vélik, hogy a testiség fennen lobogásá mellett e napló voltaképpen sok-
kal többet mutat meg Csáth emberi tragédiájából: egy század eleji mor-
finista orvos és író lassú, de biztos emberi, alkotói és intellektuális eró-
ziójának kegyetlenül pontos, adatszerűen is dokumentált röntgenfelvétele 
ez a kézirat. 

Úgy tűnik, e második meglátás felé kell hajlani, annál is inkább, 
mert a napló egyes részleteit már tíz esztendeje olvashattuk az üzenet 
akkori Csáth-számában, s egy másik részletet az idén, a Híd júniusi Csáth-
mellékletében. Persze nem lenne rossz abban sem hinnünk, hogy z űrza-
varos jelenünkben nem a kincstári prüdéria a kizárólagos vezérelve, ha 
egy-egy szókimondóbb kézirat közlése szóba kerül. Ha Csáth Géza — ká-
bítószeres ajzottságában — néha nevén is nevezi az éppen soros hölgy-
látogatója áldozat bemutatására szolgáló kelyhét, s őt magának az áldo-
zatnak aktusát is, attól még nem fogjuk jelentéktelenebb írónak, az esen-
dőnél is esendőbb halandónak tekinteni. 

Mindez most jutott eszembe, amikor az év vége felé közeledve el 
töprengek az idei Csáth-centenárium gazdag anyagán, vagyis azon, hogy 
két vezető  folyóiratunk is ünnepelte a jeles :század eleji novellistát, az 
Üzenet és a Híd is, s mégis mennyi tennivaló van még hátra ennek az 

• 
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életműnek (és életrajznak) feltárása terén. Nyilván ezek közé tartozik 
a naplók közzététele is — megfelel ő  filológiai apparátussal természete-
sen. Hisz a napló dokumentum, még akkor is, ha például néhányan a 
szinte kész Csáth-novellákat látják bennük, mint például Tolnai a Híd-
ban közzétett részlet kommentárjában. A naplók megjelenését tehát majd 
csak kivárjuk, s nyilván a többi kéziratét is, ami közben került el ő . 
Persze azt már csak találgathatjuk, hogy mit rejtenek még a titokzatos 
szabadkai padlások. 

Persze a Csáth-életm ű  közzétett része is van elég fontos és terje-
delmes ahhoz, hogy foglalkozzon vele a filológia. S nemcsak az iroda-
lomtörténészek, pszichológusok, a képz őművészeti múlt kutatói, hanem 
a sajtótörténészek és színházi közelmúltunk krónikásai is. Szépen bizo-
nyítja ezt az a majdnem háromszáz lapos könyv, amely Dér Zoltán több 
évtizede folyamatos szervez ő  és életműkutató munkájának eredménye-
ként az idén került asztalunkra. Emlékkönyvr ől van szó, s jó, hogy ilyen 
is van végre a jugoszláviai magyar kultúrában, bár a kötet teljes anyaga 
előbb az Üzenet idei első  hármas számában jelent meg, s a kötet maga 
tulajdonképpen szeparátum. 

Tartalmilag, műfajilag, a megközelítés szempontjai és mélysége te-
kintetében kimondottan változatos és gazdag kötetet sikerült Dér Zol-
tánnak egybehoznia; azt hiszem, adott pillanatban ennél nagyobb terje-
delemben nem is tiszteleghetett volna kultúránk (és Csáth Géza életm ű-
vének több külföldi méltatója) a jeles évfordulón. A szerkeszt ő  szándéka 
szembetűnő : mindent dokumentálni, mindent közzétenni, mindent meg-
őrizni, ami Csáth kapcsán érdekes és fontos lehet, nem csupán a jelen, 
hanem a jövő  Csáth-kutatói számára is. Az hozta aztán magával, hogy a 
tudós kutatók, esztéták, pszichológusok mellett az életm űkutatás és 
-tisztelet napszámosai, közkatonái is ott sorakoznak a kötetben; írók, 
költők, levéltárosok, könyvtárosok mondják el — ki-ki a maga módján 
— Csáth-élményüket, Csáth-apropójukat. S mindez lényeges lehet az élet-
mű  és -rajz recepciója szempontjából; az emlékkönyv olvasgatása köz-
ben az az embernek a benyomása, hogy ez a szerencsétlen, verg ődő  em-
ber nem csupán irodalmi, zenei, orvosi-lélektani munkássága miatt fon-
tos ma, 1987-ben is, hanem teljes lényével együtt szinte modellérték ű; ta-
lán lesz egyszer valaki, aki a már ugyancsak halott Szondi Lipót sors-
analitikus módszere alapján megrajzolja Csáth pályáját. 

S persze nem csupán az emberi, írói, orvosi pálya egészére és rész-
leteire vetnek fényt az emlékkönyv írásai, ismeretlen adatok és vonat-
kozások bemutatásával is, hanem a Csáth-életm ű  és -biográfia utóéletére 
is. Ez különösen azokra a szövegekre vonatkozik, amelyek egy közép-
iskolai ankét keretében vizsgálják a diákság Csáth-ismereteit, s azokra, 
amelyeknek hőse, témája is az író. Gazdag fényképanyag dokumentálja 
a kötetben a Csáth-színm űvek előadásait itthon és külföldön, s maguk a 
szövegek is itt szerepelnek, amelyek ezt a különös és tragikus sorsot és 
életművet kívánták a dráma műfajának eszközeivel bemutatni. 

Nem tartom szükségesnek dicsérgetni sem magát a kötetet, sem 
pedig a szerkesztőt a befektetett szervez ő  munkájáért; az emlékkönyv 
úgyis magáért beszél. Lehetett volna persze a kötet feszesebb is, de ak-
kor óhatatlanul kimaradtak volna a lazán kapcsolódó tisztelgések, egye-
bek. Szívesen láttam volna • azonban közzétéve a nemrégiben felfedezett 
kéziratokat, amelyekről Magyar László számol be, s csak egyet mutat be 
közülük. S talán a kommentár elején emlegetett legendák övezte naplókéz_ 
iratból is helyet kaphatott volna valami a kötetben. Mindett ől függet-
lenül szép példája és eredménye, s őt: reprezentatív darabja a Csáth-em-
lékkönyv a szabadkai irodalomtörténeti és m űvelődéstörténeti kutatások-
nak és hagyományápolásnak, annál is inkább, mert nem csupán saját 
körének embereit vonultatta fel, hanem szinte mindazokat, akiknek Sza-
badkán kívül is közük van Csáth Gézához és valamit el is akarnak mon-
dani róla születésének századik évfordulóján. 

JUNG KÁROLY 
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CSÁTH SLOVÁKUL 

GÉZA CSATH: Matkovražda. 
Válogatta, fordította és az utószót írta Karol Wlachovsky. 
Obzor, Novy Sad -- Tatran, Bratislava, 1987. 

Tavaly méltóképpen megemlékez-
tünk Csáth Géza születésének szá-
zadik évfordulójáról. A visszapillan-
tás szilvárványkaszorújábál is azon-
ban kiemelkedik egy színpampás 
kezdeményezés: Csáth válogatott el-
beszéléseinek szlovák nyelvű  kia-
dása. 

A kötet több szempontból is fi-
gyelmet érdemel: 

Mint két ország: Csehszlová-
kia és Jugoszlávia egy-egy kiadójá-
nak, a pozsonyi Tátrának és az új-
vidéki ,Obzornak a közös vállalko-
zás.a. A Matkovražda (Anyagyilkos-
ság) című  válogatás a Hidak soro-
zat 31. köteteként jelent meg. Ör-
vendetes, hogy a két ország „híd-
építőinek" sorába immár C(sáth ifs 
belépett Karol Wlachovsky fordító 
segítségével. 

Akárcsak a vajdasági szlová-
kok törekvése, hogy ezúttal ne sa-
ját szerzőjükkel „lépjenek ki", ha-
nem lehetőséget nyújtsanak egy má-
sik nemzetiségünk írójának a meg-
ismeréséhez is. Egy életműbe való 
betekintés még természetesen nem 
adhat átfogó képet egy nemzetiség 
irodalmáról, de felhívhatja rá a fi-
gyelmet, és rádöbbentheti az olva-
sót arra, hogy egy másik nemzeti-
ségnek is lehet, van irodalma. Ezt 
olykor nem árt hangoztatni, mert 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
róla. Nem rosszhiszeműségből, ha-
nem inkább kényelemből. Az ottani 
szlovákoknak is nyilván tudomása 
volt arról, hogy vidékünkön élnek 
magyarok, arról azonban vajmi ke-
veset tudhattak mindeddig, hogy 
ennek a nemzetiségnek itt irodalma 
is van. Mint ahogyan mi is keveset 
tudunk a csehszlovákiai nemzetisé-
gek irodalmáról. Arra is nyilván 
kevés példa akad, hogy egy nemze-
tiség a másik kultúráját .saját kö-
zösségén túl népszerűsítse. A zene, 
a tánc, a folklór területén az ilyes-
mi elterjedtebb, mint az irodalom-
ban. 

Mert ismételten rámutat két 
nemzetiségünk egymás mellett élé- 

sének művelődési lehetőségeire. 
Igaz, fordítottuk már eddig is egy-
más műveit, de nem sokat, és nem 
elsősorban azzal aa. céllal, hogy a 
külföld is megismerjen benne yket. 
A fordítások eddig főleg „belső  
használatra" (készültek. A  legújabb 
próbálkozás remélhetőleg más te-
rületeket is megnyit, és bebizonyít-
ja, hogy más alivasótábotioz is ké-
pes szólni, más ,,közönség" érdek-
lődésére is számíthat. Ugyanakkor 
remélhetőleg a „belső" megismerést 
is ösztönözni fogja. Mindenesetre 
nem lenne szabad megelégedni, be-
érni ennyivel, hanem tovább kelle- 
ne lépni, és már most komolyabban 
elgondolkozni azon, hogy kik lehet-
nének a következők, akikről raj-
tunk kívül másoknak is nem árta-
na tudni, akik tarsolyukban mások-
nak is tartogatnak üzenetet. Ezt az 
üzenetet kellene anegtalálini és tol-
mácsolni.. 

Mint az első  szlovák nyelvű  
Csáth-kötet. Ez azért is jelentős, 
mert a szláv nyelvek közül éppen 
szovákra 'fordították le először. El-
ső  pillantásra talán az is furcsá-
nak tetszhet, hogy a megszokott gya-
korlattól eltérően ezúttal neon kor-
társ irótói fordítottak. Ez valószí-
nűleg nem bizalmatlanságot jelent 
a maiak iránt. Ez az elgondo-
lás, választás inkább az „örökérvé-
nyűség" dicsérete, bár ha nagyon 
keressük a bizalmatlanság jeleit, 
akkor észre kell vennünk, hogy 
mindkét irányba: Csáth és a maiak 
felé egyaránt mutat. Ez is azonban 
azt bizonyítja, hogy a választásnál 
nem ez volt a döntő . 

A kötet mindössze négyszáz 
példányban jelent meg. Mintha a 
kiadók nem hittek volna túlságo-
san abban, hogy a szlovák olvasó-
nak jelenleg éppen egy ilyen olvas-
mányra lenne szüksége. Csáth „lá-
tomásai", borongós meglátásai még-
sem maradnak ismeretlenek a szlo-
vák olvasó számára, és neve ezután 
ebben a szűk, „négyszázas" körben 
is ismerősen fog csengeni. Még ak 
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kor is, ha a nyomda ördöge egy 
helyen Oszáth-ra másította ezt a 
nevet. 

A szlovák kötet Dér Zoltán Isme-
retlen házban című  magyar váloga-
tása alapjára állt össze. A fordító, 
aki egyben a kötet összeállítója is, 
igyekezett mindkét feladatkörben a 
háttérben maradni. Jó, ha egy for-
dítóról megfeledkezünk olvasás köz-
ben, és az is jó, ha nem érezzük, 
hogy fordítást olvasunk. Esetünkben 
arról van szó, hogy a fordító tu-
datosan hagyta magát elfeledtetni, 
és saját egyéniségéb ől csak keve-
set láttatott meg. Ez még nem is 
lenne baj, ha a csáthos ízekb ől is 
többet átmentett volna. A szlovák 
olvasó egy kidolgozatlanabb, színte-
lenebb Csáthot kap kézhez. Az ere-
detit nem ismerve, ez nem is t űn-
het fel neki, legfeljebb az Utószó 
helyes meglátásai (ez is a fordító 
nevéhez fűződik), jó értékítélete 
után fog csodálkozni azon, hogy 
egyes jelenetek bizony nem viselik 
azokat a jegyeket, amelyek rájuk 
lettek biggyesztve. 

Vannak lefordíthatatlan, vagy 
csak igen nehezen fordítható csá-
thos képek. A Dénes Imre című  no-
vellából válogattunk ki néhányat: 
„villanyfényes, csörömpölő  forga-
tagban", ,,bársonyszemű  Jolán", 
„mocskos pénz", „fejbaj", ,)kackiás, 
hegyesre pedert bajusz", „tekinteté-
vel hamisan a plafonra rebbent", 
„igéző  szemérmetlenség", „csupa 
komor, szorongó ember kászoló-
dott". Ilyenkor a fordítónak ,valami 
egyénibbet kellett volna produkál-
nia, 'és olyan megoldást keresnie, 
amely hangulatában jobban megkö-
zelíti az eredetit. Néhol ezt ügyesen 
meg is teszi, néhol viszont ezzel az 
adósunk marad. A csáthi hangu-
latot több esetben nem tudja át-
menteni, felidézni, és gyakran be- 

lenyugszik abba, hogy egy-egy ke- 
vésbé kifejező  képpel helyettesít-
sen. A hosszabb, bonyolultabb ké-
pekkel sokkal jobban megbirkózik, 
Talán azért, mert eleve több id őt 
kellettfordítani a lefordításukra, 
és menet közben magára a fordító-
ra is jobban hathatott a csáthi vi-
lág. A fordító a legtöbbet az Anya-
gyilkosság, az Ópium, a Varázsló 
halála és a Szeptember c. elbeszé-
lések .átültetésénél nyújtotta. 

Említettük, hogy az utószó szin-
tén a fordító munkája. A Tálay fő-
hadnagy című  novella záró .monda-
tait választotta imottóul: „Különös 
dolog az élet Az ember már szinte 
arra jut rá, hogy Olyan, amilyenre 
az írók festik!" Kiemeli, hogy Csáth 
idejében a magyar kulturális élet-
ben különösen sok olyan nagy em-
ber tevékenykedett, aki kivette ré-
szét a modern művészet és gon-
dolkodás kifejezéséből: Bartók a 
zenében, Lukács a filozófiában, a 
Nyugat nemzedék az irodalomban 
alkotott maradandót. Csáth az iro-
dalomban, a zenében és a képz ő-
művészetben egyaránt az ihlet for-
rására lelt. A szerő  kimutatja Freud 
hatását, Csáth Csehovval való „ro-
konságát", és kiemeli, hogy neon 
volt impulzív iró: a művészet kül-
detését, hivatását és funkcióját rend-
kívül racionálisan fogta föl. 

Mindent összevetve elmondható, 
hogy a kötet az említett hiányossá-
gok ellenére is olyan kezdeménye-
zés, amelyet nem lenne szabad most 
csírájában elfojtani. Egy újfajta 
hozzá állás, mei Jet csat; tidvözcini 
lehet. Legyen ez a kötet útmutatc: 
egy adag „bátorító Ópium" a kia-
dóknak, az olvasóknak pedig ma-
radjon a megismerés, a felfedezés 
öröme, mely remélhetőleg igényt 
ébreszt további „fehér foltok" fel-
tárásához. 

RONCSÁK ALEXANDER 
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ADALÉKOK A NÉPI MOZGALOM TÖRTÉNETÉHEZ 

A Kelet Népe 1935-1942. 
Válogatta és szerkesztette: Medvigy Endre. 
Lektorálta és a bevezet őt írta: Tasi József. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

Abban a forráskutatást bizonyos vo-
natkozásban megkönnyít ő  sorozat-
ban, amely a harmincas évek nehe-
zen hozzáférhető, romlandó folyó-
iratait és könyvritkaságokat tesz 
közzé, ezúttal a Kelet Népe című  
folyóirat fennállásának nyolc évé-
ből jelentek meg facsimile lapok. 
Korántsem annyi, amennyit olvas-
nánk, a válogató azonban így is jó 
munkát végzett, hiszen az általa 
adott anyag nagyjából hitelesen mu-
tatja be a folyóiratnak azokat a 
korszakait, amelyeket bevezetésében 
jó érzékkel különít el Tasi József, 
a harmincas évek irodalmi mozgal-
mainak jeles kutatója. 

A Kelet Népe cím hallatán leg-
előbb majdnem mindenki Móricz 
Zsigmond szállóigévé lett jelszavá-
ra gondol: „Hagyd a politikát, épít-
kezz!" Ez a jelszó azonban jóval 
későbbi, a folyóirat addigra megérte 
rövid történetének felét, melynek 
kezdeti szakaszában országos igény-
nyel szervezett, valójában azonban 
inkább lokális érdekű  maradt. Bar-
si Dénes, Sinka István és Szabó 
Pál — az egybehangzó, bár kissé 
legendás emlékezés szerint — a Se-
bes-Körös egyik hídján találtak rá 
a címre, amely korábban sem volt 
ismeretlen, hiszen az induló Nyugat 
beköszöntője is ezt viselte, s szer-
zője, Ignotus ugyancsak jelképes 
értelmet tulajdonított neki. Az ala-
pítás nagyszerű  pillanataiban alig-
ha gondolták végig, hogy a végeken 
nehéz országos jelent őségű  lapot 
szerkeszteni, s még inkább azt meg-
felelően terjeszteni, eljuttatni azok-
hoz, akiknek leginkább szánták, a 
műveltebb, reformokra éhes s azo-
kat tudatosan megvalósítani kész 
parasztrétegekhez. Talán Szabó Pál 
köttetéseiben, s nem is hiába, hi-
kezdemény írásával, terjesztésével 
kapcsolatos nehézségeket, ő  azon-
ban bízhatott Kisgazda-párti össze-
köttetéseiben, s nem is hiába, hi 
szen volt olyan pár hónapja is a 
lapnak, amikor e párt égisze alatt  

jelent meg, s a szerkeszt őbizottság 
elnökeként Eckhardt Tibor nevét 
olvashatjuk, mint ennek az össze-
fonódásnak jelképét. Az író, akit 
nemrégiben Móricz köszöntött lel-
kes szavakkal, legendás munkabírá-
sában is reménykedhetett, s való-
ban: a Kelet Népe névvel jegyzett 
és névtelenül maradt cikkeinek sok 
esetben ő  volt a szerzője. Belőle hi-
ányzott az a zűrzavaros fajiság-kul-
tusz, amely oly bizonytalanná, oly-
kor zavarossá tette Barsi Dénes 
írásait, de nem volt annyira isko-
lázott sem, mint Veres Péter, aki-
vel együtt emlegetjük az irodalom-
ban, mint a népi prózai irányzat 
ikercsillagait, s aki már a Kelet 
Népe legkezdetén jelentkezett elmé-
leti igényű  tanulmánnyal, amely a 
falukutatás nyitott kérdéseit igye-
kezett megválaszolni. A falu arcá-
nak megváltoztatásáért, igazságo-
sabb társadalmi berendezkedéséért 
szálltak síkra a maguk talán szűkö-
sebb, elméleti vonatkozásban azon-
ban átgondoltabb keretei között a 
Szegedi Fiatalok is, akik ugyan nem 
lettek a folyóirat rendszeres mun-
katársai, de letették benne névje-
gyüket, rögtön a kezdet kezdetén. 
Persze talán azért sem szerepeltek 
állandóan a Kelet Népében, mert 
Biharugra aligha volt alkalmas köz_ 
pont e vállalkozás mozgatására. 
Már csak azért sem, mert a szer-
kesztők ugyanakkor mindent meg-
tettek azért, hogy az egyetemes ma-
gyar irodalomnak legyen fóruma a 
Kelet Népe: szlovenszkói írók mel-
lett, kik közül Palotai Boris a leg-
ismertebb, hamarosan más égtájak 
is elküldik íróköveteiket a folyóirat 
hasábjaira. Szerencsés fordulatát 
jelentette a lapnak, amikor Barsi 
Dénes és Szabó Pál mellett felt űnt 
szerkesztői között a népi színját-
szás megújítójának, Muhoray Ele-
mérnek neve: ő  lett a budapesti 
szerkesztő  1936 júliusáig, amikor az 
akkoriban természetesnek mondha-
tó anyagi nehézségek miatt a Ke-
let Népe megjelenése néhány hó- 
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napig szünetelt. S amikor újra in 
dul, már Tatay Sándor budapesti 
lakása adott otthont a szerkeszt ő -
ségnek. Ez a korszak els ősorban a 
népi irodalom fórumának mutatta 
a Kelet Népét, ekkor még jól meg-
fértek benne azok az írók, akik-
nek pályája később oly sok, gyak-
ran nehezen magyarázható változa-
tot mutatott. 1937 novemberétől az-
tán meghatározó lett a Kisgazda-
párt szellemi befolyása. Ennek tu-
lajdoníthatjuk például, hogy a Ke-
let Népe meglehet ős fenntartással 
fogadta a Márciusi Frontnak azt az 
alapeszméjét, melyet Erdei Ferenc 
fejtett ki a Válaszban, s amely a 
parasztkérdés megoldását önálló po-
litikai szervezet szervezése révén 
látta megoldhatónak. Nem jellemez-
te azonban ez az óvatosság példá-
ul Bajcsy-Zsilinszky Endrét, aki a 
lap 1938. februári debreceni mati-
néján már a beözönlő  germán fe-
nyegetéssel szállt szembe. 

1938 júniusától „az erők kon-
centrálása" végett, s természetesen 
anyagi nehézségek miatt, a Válasz 
egyesült a Kelet Népével, el őfize-
tői júniustól már ezt a folyóiratot 
kapták, s bizonyára megelégedéssel 
vették tudomásul az irodalmi szín-
vonal emelkedését, melyet olyan ne-
vek jelenléte garantált, mint Illyés 
Gyuláé ., Sárközi Görggyé és máso-
ké. E „mások" között szerepelt Mó-
ricz Zsigmond is, akinek Szabó Pál 
1939-ben a lap adósságai rendezésé-
nek fejében átengedte folyóiratát. 
Hogy Móricznak mit jelentett a Ke-
let Népe, azt rekonstruálhatjuk lá-
nya írásaiból; hogy a népi írók bal-
szárnyával való találkozás és rend-
szeres kapcsolat mit hozott íróéle-
tébe, arról új virágzása kapcsán 
nyerhetünk sejtelmet. A Pesti Nap-
ló már megszűnt s a tervek, bevál-
tatlan elképzelések sokaságát dédel-
gető  író megfelelő  fórumnak látta  

a Kelet Népét, melyben rögtön meg-
hirdette „az önsegély politikáját". 
Nem keltett egyetértést, de jól és 
pontosan jelezte, hogy Móricz gon-
dolkodásában volt annyi erő  és ru-
galmasság, hogy ennek a maga vál-
lalta új feladatnak is magas szín-
vonalon tudott megfelelni. A Kelet 
Népe korszakának legjellemz őbb, 
legfontosabb fejezete fűződik az ő  
főszerkesztői munkásságához. Olyan 
kezdeményeket pártfogolt e pozí-
ciójából, mint a „kitűnőek iskola-
ja", amely ugyan nem valósulhatott 
meg, de a Kelet Népe mindvégig 
fölkarolta és ébren tartotta az ak-
kor már működő  népfőiskolák esz-
ményét. Aligha véletlen, hogy az eb-
ben az ügyben igazán nobilis aján-
latot tévő , máshol igen nehezen ott-
honra lelő  Németh László mindvé-
gig hű  munkatársa, rendszeres szer-
zője volt a Kelet Népének, s Mó-
riczhoz fűződő  kései barátságának, 
közös terveinek nagyszerű  emléket 
állított az íróról írt könyvecskéjé-
ben. Németh László írásaiban, for-
rongó, nemzetféltő  és nemzetmen-
tési igénnyel írt tanulmányai között 
akadnak olyanok, amelyeket ma né-
mi fenntartással olvasunk, az azon-
ban nem lehet vitás, hogy ezekben 
is tisztultabb és egészségesebb nem-
zeti közszellem megteremtésén mun-
kálkodott, tévedéseinek az is a ma-
gyarázata, hogy ő  sem maradt érin-
tetlen az antiszemita propaganda 
jelszavaitól; 

1942. szeptember 1-jén jelent meg 
a Kelet Népe utolsó száma. Babits 
halálával megszűnt a Nyugat, Mó-
riczéval a Kelet Népe. Mindkét 
irányzat új kereteket keresett ma-
gának, de legnagyobb hatású és ki-
sugárzású irányítóik nélkül. A Ke-
let Népe immár az irodalomtörté-
netnek lett szerves része, s ehhez 
hozzásegíthet e kitűnő  gyűjtemény 
is. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

AZ ÍRÁSTUDÓ FELELŐSSÉGE 

CSOÓRI SÁNDOR: Készül ődés a szárriadásra. 
Magvető, Budapest, 1987. 

Ritkán fordul elő , hogy a tehetség. 
a mélység és az alaposság ne le- 
gyen akadálya a népszerűségnek. 

Csoóri Sándor a - ritka kivételhez 
tartozik. Magatartása annál sajáto- 
sabb, minthogy énjét eltökélten vál- 
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laló, véleménynyilvánításában szinte 
korlátlan alkotó. Noha neveltetése 
és erkölcsi meggyőződése elsősor-
ban saját nemzetéhez köti, ez gyak-
ran csupán időszerű  emberiségi kér-
dések boncolgatásának ürügye. Leg-
alábbis akkor, ha esszét ír, mert 
míg a költészet a legteljesebb sza-
badság közegét jelenti számára, ad-
dig a prózájában a szükségszerű-
ségek felismeréséért viaskodik. 

Csoóri Sándor írásainak új gyűj-
teménye is az író harmóniaigényé-
nek káprázatosan változatos megfo-
galmazásával és egyensúlyteremt ő  
képességének gyakorlásával b űvöl 
el. Ha ezzel egyértelműen a kon-
zervativizmus és a klasszicizmus 
normavilágán belül rendezkedne be, 
aligha tarthatna számot a fiatalab-
bak érdeklődésére. Az esszéista sa-
játos eredetisége azonban éppen ab-
ban van, hogy eszményeinek meg-
felelően s a továbblépés lehet ősé-
geit puhatolva fölülvizsgálja a tár-
sadalom és általában a kultúra je-
lenségeit. Mivel szempontjai átgon-
doltak, nem áll eleve szemben a 
fennállóval, de mert -a létez őt min-
dig a lehetségeshez méri, megfigye-
lései és javaslatai szinte mindig az 
eretnekség határán vannak. A mora-
lista önkritikusságával, nem pedig 
álszerénységgel magyarázható az a 
megjegyzése, amely szerint ő  sem 
egészen őszinte, nála is működik 
írás közben az öncenzúra. Ezek már 
az öngyötrés látszatát kelt ő  abszo-
lút igények, hiszen — s ezt Csoóri 
tudja legjobban — az eddigi forra-
dalmak sikerei és álsikerei a mai 
forradalmár szerepét is befolyásol-
ják. Meg kell őrizni, újjá kell - al-
kotni, tovább kell adni a jót! — 
ez az egyik legfontosabb -célkit űzé-
se az esszéistának. A jó, az érték 
viszont csak úgy tudatosítható, ha 
a rosszal, az elvetendővel állítja 
szembe. Ennek megfelelően a Csoó-
ri-esszé nem más, mint a jónak 
és a rossznak, a példamutatónak 
és az elvetendőnek a folyamatos 
megkülönböztetési kísérlete. Az• élet 
bármely területér ől, a művészet 
akármelyik ágáról vagy történeti 
korszakáról legyen is szó, az id ő-
szerűsítő  törekvés és a nyelv köl-
tői gazdagsága teszi az írásokat egy-
neművé, együvé tartozóvá. 

A Készül ődés a számadásra cí-
mű  könyv eredetisége tehát nem 
elsősorban a gondolatokban rejlik. 

Ezzel mindenekelőtt az író van tisz-
tában: nála a szerénység és öntu-
datosság majdnem azonos fogal-
mak. Csoóri Sándor ugyanis a né= 
pies íróknak, köztük főleg Illyés 
Gyulának a tanítványa. Ámde az 
utolsó nemzeti költőnek a szemlé-
letét iazzal a plebejus hevülettel 
igyekszik kitágítani, mely a Pusz-
ták népe szerzőjében és a nagy 
magyar írók többségében megvolt. 
Egyszóval: fiatalnak megmaradni — 
ez a Csoóri-esszék programjának a 
lényege. S ez többnyire könnyedén 
sikerül. Természetesen nem min-
dig, ami szerencséje is az írónak. 
Szerencséje — ti. törekvésének em-
beri határait jelzi. 

Csoórinak addig van nemzeti, s őt 
nemzetfeletti méretekben egyértel-
műen igaza, míg nemzedéktársai és 
a nagy elődök műveit minősíti, a 
saját arc poeticáját fejtegeti igen 
változatosan, vagy pedig társadal-
ma fogyasztói beállítottságát s né-
mely vonatkozásban rövidlátó poli-
tikáját bírálja. Véleménye akkor vá-
lik vitathatóvá, amikor például az 
újabb nemzedék nyelvének elvont-
ságát mint magyartalanságot rosz-
szallja. Ez azonban korántsem je-
lenti azt, mintha idegenkedne az 
egziszaténciál-filozófiától, hiszen nem-
egyszer hivatkozik is rá. Ezért meg-
lepő  az objektív lírával és általá-
ban az avantgárddal szemben tá-
masztott kifogása. Meghökkent ő , lé-
vén, hogy az általa többször is nyo-
matékkal dicsért Nagy László-vers, 
a Menyegz ő, aligha fér bele azok-
ba a keretekbe, amelyeket az esszé-
ista a saját alkotói gyakorlatából 
a személyesség .jegyeiként következ-
tet ki. Az objektív líra és az avant-
gárd a magyar irodalomban sem 
önmagukban problematikusak, ha-
nem csupán epigonjaik révén lesz-
nek azokká. Miként a szubjektív 
líra hívei is. Ma mind a bölcseleti, 
mind pedig a pszichológiai okok 
az előbbieket támogatják. Az egyé-
niségről a műalkotás-egyéniségre te-
relődött át a hangsúly. S ez Csoó-
ri Sándor nemegy nagyszer ű  ver-
sében is így van. Más kérdés, hogy 
a kritika értékválságban van, s 
nem kellőképpen határozott a so-
rozatgyártásban készült felel őtlen 
kiélések, játszadozások és alkotói 
elmélyedéssel, megszenvedettséggel 
született művek megkülönbözteté-
sében. Ez azonban már etikai és 
esztétikai kérdés; nem a líra ob- 
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jektivitásának vagy szubjektivitásá-
nak primátusáé. 

Tematikai szempontból a Készü-
lődés a számadásra című  könyv ke-
let-közép-európai probléma-enciklo-
pédiának is tekinthető . Főleg a ha-
zai, de a szomszédos országok né-
mely írója ürügyén is a múlt ta-
nulságai, •a jelen érdekei és a jö-
vő  lehetőségei jutnak szóhoz a kö-
zeliben is a távolihoz érkez ő  esz-
mefuttatásokban. Minden írás, min-
den sor a teljességre törekv ő  em-
ber megnyilatkozása. Nem a türel- 

metlen dogmatikusé, hanem az el-
fogulatlan értékel ővé és a vallomás-
tevővé. A tolerancia azonban így is 
alkalmi kettősséghez vezet. Ez azért 
dicséri a szerzőt, mert az egy meg-
határozott költ ői magatartás, s a 
hagyományhoz közelebb álló eszté-
tikai ízlés képviselőjeként nyitott 
igyekszik maradni a saját törekvé-
sétől távolabb eső  értékekkel szem-
ben. Ez természetesen nem mindig 
sikerül neki, — ami legkevésbé a 
vitakultúráját teszi kétessé Csoóri 
Sándornak. 

VAJDA GÁBOR 

KEMÉNY, SZÜRKE TÖMBBŐL HASÍTOTT ÉLET 

TOLNAI OTTÓ: Prózák könyve. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Meggyőződésem, hogy Tolnai Ottó 
prózavilágába is versein át vezet az 
út, hiszen ami költészetében indu-
lat, az novelláiban — és természe-
tesen regényeiben is — látomássá 
terebélyesedik. Feltétlenül így van 
ez, hiszen a Tolnai-novellákat min-
denekelőtt látni kell, ezek a prózai 
alkotások nagyon határozott vizu-
ális élményt nyújtanak. Egy, az em-
lékezet síkján felötl ő  gyermekkori 
élmény — a tollraktárban való rej-
tőzködés, miközben a reggeli har-
matban szedett zöld barackot fal-
ták — egyetlen színes, pazarul vil-
logó látomásban nyer megfogalma-
zást: „a smaragd jég nélkül nem 
bírtuk volna ki azt a hófehér pok-
lot". Az áruházban fekete nyelű  fog-
kefét keres, mert meggy őződése, 
„fantasztikusan hatna egy üres, hó-
fehér fürdőszobában". Nehéz eldön-
teni, ezek a prózai villanások mik 
is: impresszionista költemények, 
vagy op art alkotások? 

Van 'azonban még ennél is biz-
tosabb bizonyíték arra, hogy a Tol-
nai-novellák világát eleve a látvány 
élménye határozza meg. A szerz ő  
Szent Sebestyén című  elbeszélésé-
ben afféle vallomásként elmondja: 
„Egyszer, egészen véletlenül, végig-
néztem a nürnbergi perről szóló do-
•kumentum:film montázsolását. Az 
akasztásnál megakadtak. Azt hi- 

szem, a hanggal volt valami hiba. 
Vagy százszor megismételték az 
akasztásokat — oda-vissza! Végül 
már verejtékezni, nyögni kezdtem. 
Aztán éjszaka, álmomban tovább 
folytattam, hol felgyorsítva, hol tel-
jesen lelassítva, megállítva, ezeket 
az odavissza akasztásokat ..." Maga 
a látvány idővel minden bizonnyal 
elhalványult, de a látvány nyomán 
keletkezett iszonyat beleégett a lé-
lekbe. Nemcsak Adorno híressé vált 
mondata jut eszembe, miszerint 
Auschwitz után többé nem lehet 
énekelni, de sokkal inkább Márai 
Sándor azon kijelentésére kell gon-
dolnom, amelyben elmondja: egy 
társaságról szeretne regényt írni, 
mely egy asztal körül ül és éppen 
délutáni teáját issza. Nincs ebben 
semmi rendkívüli, a különös csu-
pán az, hogy az asztal is, a székek 
is, a teadélután résztvevőivel együtt 
ötven centivel a föld felett lebeg! 
A maga korában a gondolatot még 
szürrealista látomásnak nevezték. 
Az efféle talajtól való elszakadás, 
valamint a világ, a valóság lebegé-
se csupán annyira hihetetlen, mint 
amennyire hihetetlen az, hogy a 
történelemben az ész századát az 
érzelmek kultuszának százada, ezt 
pedig az erős és az erőszak száza-
da követte. Nincs tehát olyan, a 
képzelet szülte látomás, melyet a 
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történelem, borzalmait az irracio-
nális magasságig növesztve, ne tel-
jesített volna túl. Mindebből az kö-
vetkezik: ma már nem lehet úgy 
élni, ahogyan az élet méltósága 
megköveteli! S ha a művészetek 
hű  képet akarnak adni err ől az 
életről, akkor követniük kell annak 
irracionalizmusát. 

Tolnai Ottó szemléletbeli válto-
zása költészetében és novellisztiká-
jában messziről követhető  nyomon. 
Korai novelláinak egyikében olvas-
ható a következ ő  részlet: „Tovább 
gereblyéztem a füvet, próbáltam 
boglyát rakni, mint azt kedves kö-
zös ismerősünktől -- emlékszel, 
Zérus?! — tanultuk volt, amikor 
még azt hittük, a ház, az udvar, a 
kert az az alapegység, amelyb ől — 
mindenek ellenére — ki fogjuk nö-
veszteni új világunkat, ha már nem 
mentünk időben világgá, ha már 
nem lettünk öngyilkosok ..." Két 
dolog a hangsúlyos ebben a gon-
dolatban: egyfelől az otthon me-
nedéket nyújtó biztonságának a re-
ménye, másfelől a hit, hogy min-
dennel szemben, mindenek ellené-
re — a nürnbergi akasztások foly-
ton visszatérő  és örökre velünk ma-
radó borzalmával szemben is — 
megteremthet ő  ez az utolsó mene-
dék! Gyökérrágó című  versesköte-
tének Bukolikák ciklusa a bizony-
ság rá, hogyan foszlott szerte a re-
mény, hogyan hullott a szándék a 
rettenetes kiábrándulás feneketlen 
mélységeibe, amikor a Virág utca 
3: ,idillje" is- vágóhíddá alakult át, 
ahol a tenyérben tartott, frissen ki-
tépett borjúagy felett már csak az 
a kérdés: „Hány, liter bikavért bír 
meginni egy százéves diófa?" 

A valóság ránk nehezedő  kény-
szerei azok, amelyek kialakították 
Tolnai Ottó világlátását, s a lát-
ványból sarjad azután novelláinak 
belső  világa is. Érdemes még egy, 
az Ixion, a mókuska című  novellájá-
ban olvasható vallomását idéznem: 
„A szöveg számomra, hogy tovább-
ra is az ördögnél maradjak — 
mondja Tolnai —, olyan ördögla-
kat-féle, olyan szerkentyű , mint az 
a régi forgóajtó, aminek lassan, ész-
revétlenül félredőlt a tengelye, akár 
a rongyos szertári glóbusoknak ..." 
A Tolnai látta és átélte világ ferde 
tengelye és Márai föld felett lebe-
gő  valósága végtére • is ugyanazon 
valóságélményb ől ered: a világ s  

a világban egzisztáló tárgyak és 
élőlények. önmagukkal történt meg-
hasonlottságának élményéb ől! Ez az 
a valóság, amelyben minden lehet-
séges, s amelynek láttán az író va-
lóságláttató gesztusa „állandó olda-
lazásnak" tűnik. 

A mindennapok valósága olyany-
nyira irreálissá vált, hogy a kér-
dés, , ;hová jutunk egy mozgólépcs ő  
visszáján fejjel lefelé?" — nem is 
tűnik meghökkentőnek, hiszen a va-
lóság tengelye amúgy is ferde már. 
Ebben az így meghatározott világ-
ban kapnak helyet a kafkai törté-
netek: a pillanatok alatt őszülő  em-
ber, a rókalyukba hurcolt csecse-
mő , a kocával együtt állatkerti ket-
recbe zárt fiú, akit a püspök pa-
rancsára engednek csak ki, vagy 
a málnát szedő  szájkosaras gyere-
kek népes serege. A ferde tengely ű  
értékrend szüli a felismerést egy-
részt, hogy „nincs szebb dolog, mint 
késő  ősszel, negyvenfokos lázzal al-
mát enni a mozgólépcs őn", más-
részt, hogy „talán nincs is szebb 
dolog a világon, mint egy végtelen 
tüll beszegése. Egyáltalán a besze-
gés művészete!!!' A való világ el-
képesztő  mássága azonban nem 
fosztja meg ezt a prózát az irónia 
lehetőségétől sem. .„Elképzelni is 
rossz egy olyan országot, ahol csak 
harmadrendű, olcsó sekéksefekete 
löttyöt árulnak tinta helyett” — 
háborodik fél őszintén a novellis-
ta, aki érzi, mekkora szüksége van 
a fekete tintára, ha a látványról kí-
ván írni! 

Mintha valami rettenetes súly 
nehezedne a kötet négy ciklusba 
sorolt novelláinak világára, mintha 
hősei egy kegyetlen hatalom kiszol-
gáltatottjai lennének. Ez a nyo-
masztó hangulat olykor csomópon-
tokba sűrűsödik, mint a Zászló, 
kék zománcos jelvény című  elbe-
szélés egy, szinte az örökkévalóság-
ba merevedett jelenetében: „Mind 
hidegebb lett. Összerezzentünk, 
megszorította a karomat, amikor 
egy-egy .nehéz zöld levél ütődött a 
kis pohár falához. Olykor az a pár 
csöpp bor szétgurult, majd ismét 
találkozva, kis tócsát alkotott a po-
hár fenekén. Néha dió pottyant az 
udvar kövezetére, összereccsenve, 
mint valami gyerekkoponya. Vala-
melyik szomszédban levelet égettek. 
A folyón mintha víz alól dudáltak 
volna a hajók. A madarak egyene- 
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sen, határozottan repültek az éj-
szakába." Megint csak a színeket 
kell, nem csupán látni, de érezni 
is ahhoz, hogy előttünk legyen a 
brougheli kép a maga vörös, bar-
na, sötétzöld és szürke színeivel. • 

A Gastarbeiter Story ciklusába 
gyűjtött novellák esetében azután 
mintha mindennél több feketét 
használt volna a szerz ő, különösen 
az egyik legjobb elbeszélésében, a 
Briliánsban. Ez a valahonnan ránk 
szakadt végtelen monológ minden 
bizonnyal a modern magyar novel-
lairodalom páratlan remekműve, 
mely a mindenkori kiszolgáltatott-
ságnak úgy állít emléket, hogy köz-
ben a századvég Európájának min-
den szennyét és mocskos áradását 
elénk zúdítsa. Nem olvastam még 
ezen a tájon megrázóbb novellát. 
Itt még a mandarinselyemnek is 
legalább akkora súlya van, mint 
ama nevezetes térképnek a szerz ő  
Végeladás című  drámájában. „A 
kecske meg a kutya messzir ől kö-
vettek. Érezték, készül valami. Iz-
zott a határ. Parázslott a hó. Egy 
nagy kristály volt a világ. Egy nagy 
tiszta kristály. Rettegni kezdtem, 
beállít anyukám, és összemaszatol, 
összenyálaz, összeszutykol mindent." 
Ilyen szívszorító látomás magyar 
novellában egyszer, Török Gyula 
Fehér Virág című  mű ben fordul 
elő. Mindez most újra él, egy őrü-
letbe menekülő  asszony emlékeze-
tében. 

Meghittebb, visszafogottabb a kö-
tet utolsó, A tékozló fiú hazatérése 
című  ciklus novellafüzére. A gye-
rekkor békés, otthoni tájain járunk, 
ahol mintha a tragédiák is meg-
szelídültek volna, valami különös, 
talán az emlékezés ködén át látni 
csak Vámbér bácsi fájdalmát, ami-
kor elveszíti szeme világát, vagy az 
első , (kamaszkori utazás végs ő, szív-
be markoló felismerésének döbbe-
netét: „Börtönbe zárhatnak. Meg-
halhatok." S egy másik novellában 
a feledhetetlen látvány, a barna 
deszkán a véres klottgatya. Egy 
végső  alaptörvényeire lebontható vi-
lág, melyben a lehatárolódás ered-
ményeként megmarad a rettenetes 
kiszolgáltatottság. 

Úgy pergetem ujjaim közt újra 
és újra végig a kötetet, mint az a 
vidéki szerzetes, aki először olvas-
ta anyanyelvén a Bibliát, és ré-
mülten fedezte fel, hogy .az emberi 
szenvedés abban a pillanatban is-
tenivé nő , amidőn saját húsába vág. 
Mert amíg latinul olvasta az ószö-
vetséget, idegen volt tőle mások ré-
mülete. Ám most, hogy ismert fü-
lének a hang, rádöbben, hogy a 
bűn és a parancs egyaránt az övé, 
s hogy mindkettő  mennyire testre 
szabott. Neki szab határt és korlá-
tot egyaránt, s hogy igazi feloldást 
sem a bűn, sem a parancs kény-
szere alól ezen a tájon sohasem 
nyerhet. 

MÁK FERENC 

ÉRZELMES BÚCSÚ 

DUDÁS KÁROLY: A gyalogtörök. 
Forum, ú jvidek, 1987. 

Nem hiszem, hogy Dudás Károlyt 
csak az bírta A gyalogtörök meg-
írására„ hogy egyszer egy kis ol-
vasója megkérte, írja meg gyer-
mekkori élményeit. Jóval mélyebb 
erők késztették alkotásra. Talán az 
idő  múlása serkentette arra, hogy 
a még friss gyermekkori élménye-
ket lejegyezze, megfelelő  irodalmi 
formába öntse, azaz megelevenítsen 
egy olyan világot, amely a süllyedés 
szakaszában van. Talán jól is tette, 

hogy elhatározta magát az írásra, 
mert később mindjobban elhalvá-
nyultak volna az események, az érett 
ember utólagos „beleérzései" pedig 
hamis képet kerekítettek volna ki: 
az élmény hitelességét és frisséssé-
gét a mitikus fénye vonta volna be. 
Hiszem, már most is jelen vannak 
a mítoszt teremtő  színek. Éppen 
ezért, valamint más okokból, A gya-
logtörök különös és megragadó tor-
zóként hat. 
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A könyvben három Dudás Ká-
roly van jelen: az író, a Szabadkára 
feljött iskolás, valamint a csantavé-
ri elieanista. A szerző  tehát három 
látószögből láttat azzal, hogy a né-
zőpontok legtöbbször ügyesen válta-
koznak, az átmenetek törésmente-
sek. Hála ennek, az olvasás felhőt-
len az 'ifjú olvasók számára. Épp 
a hársvas megközelítés miatt válta-
koznak a megközelítés hangjai is. 
A felnőtt Dudás Károly nosztalgi-
kus érzéseket bolygat fel magában 
(és a felnőtt olvasóban), a lírai visz-
szaernlékezések a maguk enyhén 
könnyes képeivel a regény legszebb 
részei közé tartoznak. A szerz ő  
szinte minden alkalommal távol 
tartja magától a melodráma lan-
gyos légkörét, lírája egyszer ű, köz-
vetlen és emberi. A Szabadkára ke-
rült Dudás Károly igazi drámai 
hős. Két világ között vergődik az-
zal, hogy a régitől képtelen — és 
nem is akar — elszakadni. Eleinte 
a szabadkai városi valóság elriaszt-
ja, az iskolában nem tud beillesz-
kedni az ottani közösségi életbe, 
gyakori egyedülléte gondolatait 
mindig visszatereli a szül őtáj las-
sanként mitikus vonásokat felvev ő  
világába. A regény végén zártsága 
feloldóban van, fokozatosan kibé-
kül a várossal, az ottani emberek-
kel. A harmadik Dudás Károly 
olyan „ősélményekben" részesült, 
amelyek tulajdonképpen alapul szol-
gáltak e mű  megszületéséhez. Ezek 
a részek a legterjedelmesebbek, a 
legközvetlenebbek, b őven tartal-
maznak hiteles párbeszédeket, je-
leneteket a falusi gyerekek életé-
ből, és ezekben felvonulnak a jel-
legzetes helybeli emberek, szokások 
körvonalai alakulnak ki. A hagyo-
mányos realista regény ábrázoló 
eszközeit alkalmazza e világ meg-
jelenítésére a szerz ő, de talán ki 
kell emelni csendes, ugyanakkor 
néha a .gyermeknyelv vulgarizmus-
ba átcsapó humorát. S mindezt ol-
vasva nem is vesszük észre, hogy a 
regényben mindössze három folya-
matos cselekménysor bontakozott 
ki előttünk: a faluvégi „régészeti" 
ásatás, a tengeren eltöltött egy hét 
és a nagyapa tanyájának leégése. 
Ezeknek a megjelenítése emlékez-
tet leginkább a hagyományos ifjúsá-
gi regényekre. De az érték tulaj-
donképpen abban rejlik, hogy mi-
lyen művészi képességekkel transz- 

ponálja át a szerző  intenzív élmény-
anyagát szépirodalmi alkotássá, ho-
gyan válik e három cselekménysor 
(és még jó néhány, amelyr ől csak 
említés történik) egy meghatározott 
lelki állapot tömény és lebilincselő  
kifejezőjévé. Mert van a könyvnek 
egy alaphangja, amely ezt a lelki-
állapotot hűen visszatükrözi: a bú-
csúzás érzése. 

Van az elmúlásnak, s ennek egy-
egy állomása a búcsúzás, valami-
lyen torokszorongató szépsége, ami-
kor a megtörtént és az átélt mint-
egy tömör formában alakot ölt lel-
künkben. Ez a tórokkszorongató 
szépség bírta .rá Dudás Károlyt ar-
ra, hogy ezt a regényét megírja, 
amely egyszerre szál' gyerekekhez 
és falnőttekhez. A regény a búcsú 
pillanatát örökíti meg: a kis hős fel-
nőtté válik, gyermekkorától végleg 
elszakad. De úgy érzem, hogy A 
gyalogtörök nemcsak a gyermek-
kortól való elszakadást ábrázolja, 
mert a szerző  ugyanakkor egy meg-
határozott zárt közösségt ől, letűnő-
ben levő  világtól is búcsút vesz. 
Ugyanakkor biztos vagyok abban, 
hogy amíg él, az e világban szerzett 
erkölcsi mércék irányítják majd 
életét. A nagy tűz, az eltávolodó 
fehér hajó a .folyamatosság látszó-
lagos megszakítását jelzi, de az új 
felé történő  nyitás korántsem je-
lenti a régi feladását. 

A búcsú érzése dominál a könyv-
ben, és ez rányomja pecsétjét az 
egész műre. A regénynek végered-
iményben nincs igazán összefüggő  
cselekménysora, drámai váza, a 
szerzőt életérzése olyannyira kitöl-
ti, hogya tárgyi valóságot csak szí-
nes kavicsok vagy mozaikok formá-
jában rakja ki elénk. Minden arra 
szolgál, hogy szemléltesse azt, amit 
érez. Eddig egyetlen Dudás-műben 
sem tapasztalhattuk a líra ilyen 
nagyfokú dominációját. Álmok, lá-
tomások, képzelődések töltik ki hő-
sének életét. S a könyv nyelve is 
lágy, simulékony, behálózó, a jelzők 
mesteri használata különös tompa 
csillogással vonja be. A líra felé 
mozdítja el a művet a jelképek 
gazdag felvonultatása is. Szinte 
minden tárgynak van mélyebb, jel-
képes értelme, valamilyen kimon-
dott vagy sejtett jelentése. Egyéb-
ként is Dudás Károly ebben a 
könyvében sokat inkább sejtet, 
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mintsem kimond. Ellentétben váll 
viszont a könyv lírájával az egyes 
jelenetek bántó élességű  miikrorea-
d:izmusa vagy a falusi életszagú 
gyermeknyelv durva humora. 

A fentiekben vázolt írói attitűd 
miatt A gyalogtörök formája a tor-
zó. A szerző  érzelmessége nem tette 
lehetővé egy tudatosan szerkesztett,
szilárd formai váz produkálását. 
Igy aztán egy különös és egyedi 
halmaz keletkezett, amelyre az al-
kalmazott stíluseszközök tarkasága 
a legjellemzőbb. A ketrecbál zárt 
és kerek, farimailag szilárd egysé-
gével szemben A gyalogtörök töre-
dékek gyűjteménye, amelyet a szer-
ző  érzelmi feltöltöttsége igyekszik 
úgy-ahogy egybefoglalni. Viszont, 
szinte észrevétlenül bontakozik ki 
előttünk egy csodálatos lélekrajz iás,  

úgyhogy A gyalogtörök tulajdon-
képpen, és ebben látom egyik leg-
nagyobb értékét, Dudás Károlynak 
egy teljesen új arcát fedi fel. Igaz, 
legutóbbi újságírói tudósításaiban 
is gyakran bukkannak fel lírai ele-
mek, de ilyen nagymérvű  kibonta-
kozásuk egyelőre csak A gyaZogtö-
rökben tapasztalható. Az előző  mű-
veiben észlelt kemény és 'szigorúan 
tényszerű, precízen realista valóság-
ábrázolást ebben a regényben tel-
jesen felváltja az érzelmi, lírai áb-
rázolási mód. Ez is igazolja azt, 
hogy a mű  a szerző  legbensőjéből 
fakad, nem a .szerzettből, hanem a 
hozottból. A gyalogtörök érzelmes 
torzó a gyermekkorról, könnyes bú-
csú egy silllyedő  világtól, a szerző  
egy új arcának felfedése és méltó 
gazdagítása irodalmunknak. 

VA RGA ISTVÁN 

MÁR ÉS MÉG 

BOSNYÁK ISTVAN: Mű  és magatartás. 
Forum, Újvidék, 1987. 

„Műveim egy nagy ,vallomásnak a töredékei." 
(Goethe) 

„Pedig ez 
mag — a 

Indítsuk mi is két mottóval fejte-
getéseinket, ahogyan a Mű  és ma-
gatartás szerzője leszi! Csakhogy 
a könyv mottói a műfaj definiálá-
sát szolgálják, a fentiek értelmi-
tematikai összefüggésben állnak a 
kötet írásaival. 

Bosnyák István 1970 és 1985 kö-
zöttr alkotott esszéit. és kommentár-
jait olvashatjuk benne, tehát a két 
„könnyebb" értekező  prózai műfajt 
választotta szerzőnk. Gondos elő-
szavában o. „szubjéktív taglalás" 
attitűdjére hivatkozik, valamint a 
sajátos esztétikum keresésére. A 
kötet két .részből áll, amelyeket a 
Kortársak és az Élő  hagyományok 
cím különít el egymástól. Már a 
fordítottnak tűnő  sorrend is fi-
gyelmet érdemel, mert szerz őnk  

a pálya csak a héj volt, a forró 
vívódás és meghasonlás — körül." 

(Németh László) 

magatartására utal. Mi nem a mű-
faj, hanem éppen a magatartás fe-
lől közelítünk a gyűjtemény írásai-
hoz; hiszen Bosnyák szerint elem-
zései során „az adott írásm ű  in-
kább csak nemes eszköznek bizo-
nyult, semmint. szent célnak". A 
kötetben szereplő  alkotók magatar-
tása bizonyítéka annak a pszicholó-
giai ténynek, amely szerint a sze-
mélyiség a társadalmi életformá-
ban alakul ki. Bontsuk hát fel a 
kötet szigorú szerkezeti rendjét, és 
próbáljuk összekapcsolni a maga-
tartásformákat! 

Az adott alkotók és alkotások 
hátterében „kóros" és • ellentmondá-
sos századunk tűnik fel, amelyet 
az Ady Endre-i nyílt történelem-
szemlélettel közelíthetünk meg a 
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legadekvátabban: „ ... korunkban 
már s korunkban még minden le-
hetséges, századunkban már s szá-
zadunkban még minden lehetetlen!" 
Így fogalmazza meg Bosnyák Ady 
szemszögéből a századunkra jellem-
ző  paradoxont, amely nem puszta 
háttére a művészetben, hanem ez a 
kor formálja, alakítja alkotóit. 

És hogy milyen magatartást ta-
pasztalunk jelen és múlt jelent ős 
íróinál? Szerzőnk főként a nyílt 
szemléleti magatartás jelent őségét 
emeli ki, és Adyval kapcsolatban 
részeletesen is elemzi. Az ő  eseté-
ben erre a magatartásra egy egész 
életprogram épül: „Ismérvei között 
egyaránt megtalálható a szelíd dio-
nüszoszizmus és az epikuroszi 
bölcsesség igénlése ... , mindenek-
előtt pedig az olyan-amilyen élet, 
olyan-amilyen jelen mégis-vállalásá-
nak szándéka ..." Hit és szkepszis 
dialektikája rejlik a magatartás-
ban, Ady a „teremt ő  ember", a „visz-
szanéző  és „előre látó" művész, és 
megjelenik Bosnyák szubjektív, de 
általános érvényű  megállapítása: 
„Olvasván magára kérdez az em-
ber, lehet-e ebben a korszer űnek 
nevezett században, ahol már és 
ahol még minden lehetséges, lehet-e 
ennél a vérbelinél is reálisabb vi-
lágszemléleti magatartást tanúsí-
tani?" 

A nyílt szemléleti magatartás 
minden jelentős huszadik századi 
művész jellemzője. Ezt hangsúlyoz-
za szerzőnk Gáll Ernő  esetében is, 
de a kortársak sem különböznek 
elődeiktől. A „poéta-újságíró" Do-
monkos az életkontrasztokat hagyja 
meg kontrasztnak. Dudás Károly a 
„konkrét élettények nyílt tekintet ű  
riportere", de tulajdonképpen Ba-
ranyai Júlia „tájmeg őrző  alkotói li-
rizmusa" mögött is ez a magatartás 
lappang. A dacos mégis-morál ott 
van valamennyi alkotás létrejötté-
ben.. 

A démonok is korunk jellemzői. 
Adyt, az embert, a két goethei érte-
lemben vett démon tartja fogva 
századunk Petőfijeként. A félbetel-
jesülés kommentárja: „Huszadik  

századi emberi sors, huszadik szá-
zadi költői reakció ..." Szerzőnk 
szerint „démon" köti össze a két 
,,antibarbarus alkotót, Krležát és 
Sinkót is, pedig a temperamen-
tum-különbségre már Marijan Mat-
ković  rámutatott. Összekötik azon-
ban Őket a „rokon alkotóértelmisé-
gi démonok". 

Fontos szerepet tulajdonít Bos-
nyák az önismeret és önismeret-tu-
dat kérdésének. Szazadunk jelleg-
zetessége az eretnekmagatartás, a 
Lukács György kapcsán elemzett 
nemzedéki messianizmus, amely-
nek, „kockázatvállaló" etikáját 
hangsúlyozza. A kapcsolatnélküli-
ség, az elidegenedés kérdése is 
gyakran előtérbe kerül, amelynek 
még nyelvi szinten megmutatkozó 
torzító hatására is találunk példát. 
A nemlét élménye főként a hábo-
rús nemzedék gyermekkori élmé-
nyeivel kapcsolatban merül fel. Ezt 
bizonyítja Maurits alkotói pályája. 

És mindezek után az olvasó ar-
ra is választ keres, hogy ;mi jellem-
zi az adott mű  szerzőjét. Vajon mi-
lyen magatartást tanúsít a magatar-
társt elemző  író? Talán a nyílt 
szemlélet és a kérdező, illetve rá-
kérdező  ember magatartását emel-
hetnénk. ki, hiszen az írások kérdé-
seket vetnek fel, amelyek kérdések 
is maradnak. A lukácsi problémát 
és a Jób etikája és bukása kérdését 
kérdő  mondattal is zárja, Koncz 
István pályájának nyílt kérdésére 
utal, de tulajdonképpen az esszéíró 
Méliusz bemutatása is monográfiai 
feladat. 

Az író is kicsit „mentegetőzik" 
könyve elején ;  az irodalomtudósok 
sem- ezt várják, hiszen számukra a• 
szöveg nem eszköz, hanem cél. Né-
meth László írta 1970-ben: „Minden 
embernek van egy hivatása, olyan 
tevékenység, amely szinte üdvössé-
gévé vált; számomra ez az esszéírás 
volt: ' Szerzőnk .is tudatosan vállal-
ta ezt a „hivatást", mert időnként 
fel kell tennünk a kérdést: Mi az, 
ami korunkban már és korunkban 
még lehetséges, illetve lehetetlen? 

HÓZSA ÉVA 
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KÉ R DŐJELEK 

SZOMBATHY BÁLINT: Művészek és m űvészetek. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Őszintén szólva nem mindennapi 
zavarba kerül az ember, ha van 
annyira fanatikus, hogy átrágja ma-
gát Szombathy Bálint Művészek és 
művészetek című  új kötetén. Ebben 
a könyvben ugyanis — legalábbis e 
sorok Írója számára — annyi ért-
hetetlen dolog van, mint tíz átla-
gosban együttvéve, hogy a nyilván-
való tévedésekről ne is beszéljünk. 
A helyzetet csak súlyosbítja, hogy 
e sorok írója nem szeret bírálgat-
ni, különösen abban a kulturális 
környezetben nem, ahol tapasztala-
tai szerint sokkal fontosabb, hogy 
kinek van igaza, mint hogy mi az 
igazság. .Némi . gondolkodás után 
azonban e sorok írója úgy hiszi, 
hogy feltalálta magát: miután fog-
lalkozását tekintve riporter, még-
hozzá száguldó, úgy döntött, hogy 
a tőle elvárt objektív recenziót iga-
zi riporter módjára szubjektív kér-
désekkel helyettesíti. 

Miután. a riporter hajlamos ar-
ra, hogy összezavarodjon, az ele-
jén kezdi. A cím alatti föliratból 
megtudja, hogy a kötetbe gyűjtött 
öt egymástól független írás mű-
faját tekintve tanulmány. A ripor-
ter kérdése így hangzik: milyen ala-
pon? Milyen alapon nevezi a szerző  
tanulmányoknak azokat az írásokat, 
melyek nélkülözik a tanulmány 
alapvető  kritériumait? S itt a ri-
porter elsősorban nem is arra gon-
dol, hogy a szerző  nem tüntette fel 
a tanulmányírás konvencióinak meg 
felelően az idézetek forrását, hogy 
egész sereg hosszú citátumról még 
az sem derül ki, hogy kitől szár-
mazik, hanem inkább arra, hogy 
mi abban a tanulmány, ha a szer-
ző  mindössze átmeséli a nemzet-
közi szakirodalom egy részének vo-
natkozó részleteit? Hogy lehet pél-
dául több ezer kilométeres távol-
ságból tanulmányt írni Joseph 
Beuysról, ha tudjuk, hogy munkás-
ságának lényege az élőben realizált 
esemény? Hány Beuys-akciót látott 
vagy láthatott a szerző? A riporter 
attól tart, hogy ez egy kicsit olyan, 
mintha a zenekritikus arról az ope-
raelőadásról írna tanulmányt (!),  

amelyet nem is hallott. De legyen 
ez a kisebbik gond: a riporter a 
saját példányában máris áthúzta a 
„tanulmányok" szót és ceruzával 
odaírta, hogy „informatív ismerte-
tések", majd a biztonság kedvéért 
zárójelbe: „összeállítások". A ripor-
ter ugyanis az „informatív" szót 
nem tartja eléggé pontosnak, mivel 
átlagosan minden ötödik oldalon 
talál olyasmit, amit ő  inkább dezin-
formációnak érez. Hogy csak a leg-
jellegzetesebbekre kérdezzünk rá: 
milyen jogon tulajdonítja a szerz ő  
Walter Benjamin Kommentár és 
prófécia című  művét Theodor W. 
Adornónak? (2.); El Liszickij nevé-
nek miért csak három helytelen 
írásmódja váltakozik [11. és 20. o.: 
Lissicki; 19. o.: El (Lazar) Lissicki; 
20. o.: Li.ssitzky] és miért nem for-
dul elő  mondjuk helyesen, foneti-
kusan írva is; mit szóljunk ahhoz, 
hogy , a mail artot a piac a mai 
napig sem tudta abszorbeálni ..." 
(59.), amikor tudjuk, hogy az úgy-
nevezett művészbélyegek (pontosab-
ban: küldeményművészek által ter-
vezett és gyártott bélyegek) ma 
már a galeristák és -a filatelisták 
körében egyaránt komoly áron cse-
rélgetik gazdájukat; elhiggyük-e, 
hogy „Egy mail art-mű  szerzője 
minden esetben tudja, hogy kinek 
a tulajdonába kerül majd munká-
ja ..." (59.), amikor például a kö-
tetben is tárgyalt Cavellini — aki 
nélkül Szombathy szerint „már el 
sem képzelhető  'napjaink művésze-
te" — a legegyügyűbb „művészi üze-
netét" is több száz, kínosabb eset-
ben pedig több ezres példányban 
kürtöli világgá? Újabb kérdés, hogy 
mi a marginális a küldeményműve- 
szetben, amikor — s ezt épp Szom-
bathytól tudjuk meg — pecsétm ű-
vészeti alműfaja a legrégibb holland 
pecsétcég anyagi támogatását élve-
zi; mi benne az intézményellenes, 
amikor már nemcsak a tehet ős nyu-
gati galériák és kiadók karolják fel, 
hanem a mi piciny újvidéki Forum 
Könyvkiadónk is segíti népszerűsí-
tését? Nem sértődnek-e meg a szer-
ző  intézményellenes küldeménymű- 
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vész kollégái, ha megtudják, hogy a 
Forum közülük nyolcnak reprodu• 
kálta ebben a kötetben (hétszáz 
példányban és színesben!) „intim", 
,)személyhez szóló", „marginális" 
„alkotását"? 

Ez az egész ügy azonban Szom-
bathy kötetében távolról sem olyan 
átlátszó, mint a mi riporteri meg-
fogalmazásunkban. Maga a szerz ő  
gondoskodik róla, hogy lehetőleg 
minden sokkal ködösebbnek látsz-
szon, mint amilyen. Íme egy pél-
da a Malevicsről szóló írásból: „Ma-
levics miszticizmusa viszont nem 
hozható közös nevezőre a vallásos-
sággal és a teológiai lelkiállapotok 
fenomenológiájával, csupán annyi-
ban tekinthető  annak, hogy áttéte-
lek nélkül, közvetlen úton transz-
formálja az érzéki világ attribútu- 

mait" (18.) Aki ezt megérti, kap egy 
nagylemezt a riportertől. De halad-
junk tovább. Cavelliniről írja a 
szerző : „Első  fényképe hat hónapos 
korában készült róla, amikor még 
nem is sejtette, hogy érett korában 
mint történelmi személyiség tekint 
le ránk" (44.). Ennek megfejtéséért 
már nem jár lemez, mert éppúgy 
a humor kedvéért került bele ebbe 
az idézetgyűjteménnyé fajuló re-
cenzióba, mint a következ ő : „Az 
expresszionizmus együtt érzett a 
tökéletlen emberrel, s minden tőle 
telhető  eszközzel segítette annak er-
kölosi-anyagi felemelkedését, szelle-
mi feleszmélését" (68.). A riporter-
nek még nagyon sok kérdése len-
ne, ám attól tart, hogy ha tovább 
folytatja, rajta is eluralkodik az 
expresszió .. . 

SEBŐK ZOLT Á N 

DÉLI BOSZORKÁNY ÉS TÁRSAI 

POLNER ZOLTÁN: Jegykend ő  a forgószélben. 
Somogyi-könyvtár, Szeged, 1987. 

Polner Zoltán, a Szeged környéki táj 
kitűnő  néprajzkutatója, ismét fon-
tos könyvvel gazdagította a magyar 
népi hitvilág évről évre bővülő  iro-
dalmát. Az egy híján tíztucat hie-
delemközlés és -monda -- csak 
a legszükségesebb szakmai eligazí-
tással bővítve — a boszorkány alak-
jához, tevékenységi köréhez kapcso-
lódik. Könyve beosztásánál, a bo-
szorkánytörténetek rendszerezésénél 
Polner Zoltán az 1980-as hiedelem-
monda-katalógus ajánlásai szerint 
járt el, természetesen az anyag kí-
nálta pontosításokkal, finomítások-
kal. 

Különösen értékesek azok a tör-
ténetek, amelyek a boszorkány em-
ber elleni tetteiről szólnak. Fon-
tos, hogy a szerző  kiemeli, amiről 
egyébként több szöveg is tanúsko-
dik, miszerint „a boszorkány alak-
jában a garabonciás, a táltos voná-
sai is megtestesültek". Máshol ar-
ról ír, hogy az ún. váltott gyereket  

több adatközlője is táltosnak tar-
totta. Hasonló elképzelésekkel mi 
is találkoztunk Dél-Bácskában. A 
foggal született, tehát táltosnak tar-
tott gyereket ugyanúgy „gyógyítot-
ták" ;  ahogyan a váltott gyereket 
szerezték vissza Csongrád megyé-
ben: sütőlapáton a tüzes kemencé-
be tolták. 

Feltűnően nagy számú az álla-
tok, főleg a szarvasmarha megron-
tásával kapcsolatos hidelemtörténe-
tet találunk a könyvben. Úgy lát-
szik, hogy a szemverés mellett en-
nek a boszorkányos aktivitásnak az 
emlékei a legszívósabbak a magyar 
parasztság körében. Számunkra kü-
lönösen értékesek azok az adatok, 
amelyek vajdasági vonatkozásúak. 
Egy szegedi adatközlő  például csan-
tavéri születésű  nagyanyjától hal-
lott hiedelemtörténetben számol be 
az úgynevezett déli boszorkányról, 
aki a tavaszi, déli, meleg .szelekkel 
érkezik, hogy elcserélje saját gye-
rekével a masokét. 
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Két szövegben — egy tápéi és 
egy mórahalmi történetben — is uta-
lás történik a cernabarai (Crna Ba-
ra) tudós asszonyra, aki minden 
bizonnyal Vajdaságban is ismert le-
hetett gyógyító és jósló ténykedé-
séről. Mindkét esetben tanácsot ad 
a megrontott (megvadult, illetve vé-
res tejet adó) tehén meggyógyításá-
hoz és a rontó személy leleplezésé-
hez. Talán nem érdektelen megem-
líteni a javallatait. A megvadult ál-
lat faránál a trágyába kell szúrni a 
„vasvellát", a fej őbe (sajtárba) pe-
dig egy nagykést kell tenni, s a 
tejet ráfejni. Ennek hatására a ron-
tó személy megjelenik. A véres te-
jet adó tehén gyógyítására azt 
ajánlja, hogy szőlővessző  parazsá-
ban tüzesítsenek fel egy hétlyukú 
patkót, s arra fejjenek rá a véres 
tejből. Ebből „erős szél" kerekedik, 
amely eljut a • rontó házáig. Ezu-
tán a tejet a balta élével vagy fo-
kával meg kell verni, attól függ ően, 
hogy a rontó életére akarnak-e tör-
ni, vagy megelégszenek azzal, ha 
megbetegszik. 

A népi hitvilág jugoszláviai ma-
gyar kutatói számára minden bi-
zonnnyal értékes az alábbi király-
halmi (bácsszőlősi) vonatkozású 
adat is, amelyet már csak bizarr-
sága miatt is teljes terjedelmében 
közlünk. A történet Ötörvösön ke-
rült felvételre. 

, ;Azt hallottam valamikó, mesél-
te apám, hogy lént szógát ű  Király-
halmán ilyen jómódú gazdázná. Hát 
ű  fejte a teheneket, nyóatíz tehe-
net. Egy röggelre véröset adtak 
mög rugtak, nem löhetött fejni. 
Oszt vót égy idős asszony a ház-
ba, az mindég feketébe járt. Az uj-
jai így égymásra vótak fonyódva,  

e vót nyomorodva így az ujja. Oszt 
bemén az apám,. mondja, hogy nem 
adnak a tehenek tejet, oszt rugnak, 
vágnak mög vérön gyün tűlük. No, 
aszongya, akkó, Pista, fejjé mind-
egyiktű  égy kicsit. Oszt fejt is olyan 
félliter körű, azt beledűtette vele 
az öregasszony égy vályúba, asztán 
égy nagy késsé mög égy baltává da-
rabolni köllötit a tejet. Oszt az 
öregasszony már akkora bef űtötte 
a kemöncét. Mikor jó összedarabol-
ta a vályúba ezt a tejet, akkó ki-
díútötték égy másik edénybe, és ak-
kó bedűtötték a forró kemöncébe. 
Az öregasszony előhúzott a szoknya 
alól égy revolvert, o:szt dirr-durr, 
ilyen szabadkéményök vótak, kilü- 
völdözött. Mán mönt is kifelé az 
öregasszony, égy másik öregasszony 
mög gyütt be, de a 1£apun nem en-
gedte be, hanem ott mindjárt ütöt-
te. Az úgy ordított, aszongya apám. 
hogy borzasztó. Oszt ement, mán 
estére fej ték a teheneket, mán nem 
vót sé:mmi baj sé." 

A magyar boszorkányról alko-
tott eddigi képet 'sok tekintetben 
árnyaltabbá teszi Polner Zoltán 
könyve. Ilyen szempontból is figye-
lemre méltó az a klárafalvi törté-
net, amelyben a kovácsfeleség csi-
kóbőrbe bújva „kisérgette a legé-
nyeket". A lóvá változott és meg-
patkolt boszorkány mondaköre lé-
nyegében az egész magyar nyelvte-
rütelen közismertnek számít, az ál-
latmaszkot öltő  boszorkány azon-
ban bizonyos értelemben nóvum, s 
talán a sámánizmús reminiszcenciá-
jának tekinthető . 

Kurtára szabott ismertet őnkből 
remélhetőleg kitűnik, hogy Polner 
Zoltán könyvét a népi hitvilág ku-
tatóinak és az ért ő , érdeklődő  ol-
vasóknak egyaránt ajánljuk. 

CSORBA BÉLA 
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KÖNYV A KISAJÁTÍTÁSRÓL 

JOŽEF SALMA:_ Eksproprijacija. 
Informator, Zagreb, 1986. 

A kisajátítás a magántulajdon meg-
szűnésének vagy átalakulásának, de 
ugyanakkor a társadalmi (állami) 
tulajdon létrejöttének évszázados 
jogi intézménye. A magántulajdon 
közérdekű  célok megvalósítása 
iránti korlátozásának embrionális 
formái, utak, utcák, piacterek, köz-
fürdők vagy más hasonló jellegű  
építmények létesítése érdekében, 
ismeretesek voltak már °a régi ró-
mai jogban és ,a  feudalizmus korá-
ban i's. A tulajdonjog átalakulásá-
nak ,alkotmány-jogilag is intézmé-
nyezett formája azonban a múlt év-
század erőteljes ipari fejlődésének 
eredménye. Közutak, vasútvonalak, 
bányák, nagyipari üzemek létreho-
zása és nagy kiterjedésű  városren-
dezési tervek megvalósítása céljá-
ból a törvényhozás lehetővé tette 
a sokszor állam- vagy általános ér-
deknek nevezet közérdek megálla-
pításával a tulajdonjog megválto-
zását vagy korlátozását a kisajátí-
tás jogintézménye útján. Az általá-
nos gazdasági és társadalmi fejlő-
dés állandósága miatt a kisajátítás 
conditio .sine qua non a mai kor 
valamenyi, így a szocialista jogrend-
szerekbe sorolható jugoszláv jog-
rendszerben  is. A magántulajdon 
kisajátításával létrejött társadalmi 
tulajdon a gazdasági tevékenység 
bővítését, a közművesítési létesít-
mények létrehozását, a városrende-
zési tervek alapján történő  lakás-
építést és a honvedelmi célokat 
szolgálja. A kisajátítás lényegesen 
különbözik az elkobzás ,(konfiiszká-
ció, és az államosítás .(nacionalizár 
ció) jogintézményétől, jóllehet vala-
mennyi a társadalmi tulajdonszer-
zési módok közé sorolható. A kon-
fiszkáció, főleg büntető  jogi célki-
tűzések megvalósítása érdekében, 
egy meghatározott személy ellen 
meghozott térítés néllküLi intézke-
dés, a nacionalizáció meghatározat-
lan száanű  személy irányában fo-
ganatosított ingatlanokon vagy in-
góságokon fennálló magántulajdon 
megszűnését eredményező  jogintéz-
mény, rendszerint kártalanítás nél- 

kül. A kisajátítás kizárólagosan ,a 
volt tulajdonos kártalanításával tör-
ténik. Hatályos jogrendszerünkben 
a kisajátítás nem a szövetségi, ha-
nem a köztársasági és tartományi 
törvényhozás hatáskörébe tartozik. 
A törvényben megjelölt községi kép-
viselő-testület, a 'köztársasági, illet-
ve Tartományi Végrehajtó Tanács 
vagy más törvényben megjelölt 
szerv által a közérdek megállapítá-
sával meghozott kisajátításról szó-
ló határozat ellen indíthaltó közigaz-
gatási per biztosítja a törvényesség 
és alkotmányosság védelmét. Az il-
letékes közigazgatásiszerv előtt a 
kártalanítási összeg megállapítása 
iránt indított eljárást a volt tulaj-
donos és a társadalmi tulajdon új 
alanya közötti megállapodás hiá-
nyában a jogszabályok a községi 
bíróság előtti nem peres eljárásra 
utasítják. 

A kisajátítás e rövid áttekintésé-
ben előadott tételeiből is megálla-
pítható, hogy rendkívül összetett 
alkotmányjogi, polgárjogi:  közigaz-
gatásjogi és gazdaságjogi -elméleti 
és gyakorlati kérdésekre igyekszik 
a szerző  egységes rendszerbe fog-
lalva áttekinthető  választ adni. A 
kivsajáttítás két legérzékenyebb és 
esszenciális. függvényét, a közérdek 
megállapítását és a volt tulajdonos 
kártalanítását bontja alkotó elemei-
re az összehasonlító jogelmélet és 
a hazai bírói gyakorlat tükrében. 
A volt tulajdonos akaratával ellen-
tétben történő  kisajátítás csak a 
méltányos kártalanítással semlege-
síthető  a köz- és magánérdek együt-
tes kiegészítése érdekében. A közér-
dek a jogszabály által adott defi-
níció hiányát a szerző  elméleti ma-
gyarázattal és a bírói gyakorlatból 
vett példákkal pótolja. 

A kártalanítási összegre vonat-
kozó és a közigazgatási eljárásban 
a volt tulajdonos és a kisajátítást 
elrendelő  vagy a társadalmi 'tulaj-
don új alanya között létrejött. meg-
állapodás a kialakult joggyakorlat 
szerint szerződésnek minősül és 
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megtámadható •a harmadtúli ,sére-
lem vagy érvényteleníthet ő  a felek 
akarati hibája miatt. 

A kártalanítás történhet termé-
szetben vagy pénzben. A jogszabály-
ban megjelölt mércék ellenére a 
kártalanítás a kisajátítás tárgyá-
tól függően forgalmi, építészeti vagy 
tényleges mérték alapján történik te-
kintettel a volt tulajdonos szemé-
lyes körülményeire, foglalkozására 
és a kisajátítás tárgyában eszközölt 
beruházásokra. A kártalanítás mér-
tékének megállapításánál jelentkez ő  
kérdésekre a könyv gazdag bírói 
gyakorlattal ad választ, de megíté-
lesem szerint a szerzőnek egyes ki-
sajátítási tárgyak, a mezőgazdasági 
ingatlanok, lakóházak és a volt tu-
lajdonos személyi körülményei és 
más mércék 'tekintetében — az idé-
zett határozatok mellett lehet ősége 
volt azt elsősorban tartományunk 
felsőbáróságainák gyakorlatával gaz-
dagítani. Tartományunkban ugyanr 
is a kártalanítási ügyek zöme a fe-
lülvizsgálati eljárás kizárása miatt 
nem kerül elbírálásra Vajdaság 
Legfelsőbb Bíróságánál. 

A jogelméletben és -gyakorlatban 
a kártalanítással kapcsolatos ka-
matok időpontja és a kártalanítás 
esedékessége körül fennálló kérdé-
sekre a szerző  de lege lata kereté-
ben nyújtott megoldásokon túl de  

lege ferenda az általános költel.mi 
viszonyokból eredő  késedelmi, bün-
tető  kamatok megfizetési kötelezett-
ségét szorgalmazza. Megítélésem 
szerint is egyedül ez a megoldás 
biztosítja a volt tulajdonos kárta-
lanítását a 'kártalanítási összeg ké-
sedelmes megfizetése esetén. 

A monográfia szerény terjede-
lemben szól a kisajátítás jogintéz-
ményének keretébe sorolhaitó társa-
dalmi tulajdonnak a társadalmi jogi 
személyek közötti önigazgatási úton 
történő  átruházásáról. E jogintéz-
mény . jogelméletidilemmái egy 
egész sor vitás kérdésre várják a 
megnyugtató választ. 

A könyv egy részlettanulmány 
követelményeihez híven tartalmazza 
valamennyi köztársaságunk és tar-
tományunk kisajátítási törvényének 
teljes szövegét és a kisajátítási el-
járásra vonatkozó hatályos nem pe-
res eljárásjogi szabályokat. Tlgen 
módon, és az ismertetésünknek 
megfelelően, a szerző  a könyv elő-
szavában előadott megállapításával 
ellentétben, nemcsak a joghallgatók-
nak, hanem az igazságügyi intéz-
ményekben, a közigazgatásban dol-
gozó szakembereknek, ügyvédeknek 
és tudományos dolgozóknak adott 
kezébe egy jogelméleti és joggya-
korlati szempontból is értékes ta-
nulmányt. 

Dr. KORHECZ TAMÁS 

EGY ÚJ BIBLIOGRÁFIAI SOROZAT ELSŐ  DARABJA 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN—NEVENKA BAŠIĆ  PALKOVIĆ—EVA BA-
ŽANT: Bibliografija Mije Mandića — Mijö Mandi ć  bibliográfiája. 
Monográfia, Szabadka, 1987. 

Mijo Mandić  nevét elsősorban az 
általa alapított és egy ideig szer-
kesztett katymári újság, •a Neven 
tette ismertté, valamint az a szám-
talan újságcikk, amelyet ebben a 
lapban és más újságokban, alkalmi 
kalendáriumokban lett közzé. Öt-
venhat év alatt (1884-1940) a Ne-
ven többször változtatta alakját és 

szerkesztőségét, de mindvégig — s 
ez a lényeg — bunyevácul jelent 
meg.

rdemes lett volna Mijo Man-
dić  családfáját kideríteni. Pillanyat-
nyilag csak annyit tudunk, hogy egy 
észak-bácskai, vegyes anyanyelvű  fa-
luban, Katymáron született 1857. 
szeptember 12-én. Szüleinek, kiter- 
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jedt rokonságának kinyomozása  
nem jelenthet gondot, mert a katy-
mári plébánia 1748-tól hiánytalanul  
őrzi a falu anyakönyveit.  

Elemi iskoláinak elvégzése után,  
sok tehetséges társához hasonlóan,  

két út állt előtte: vagy papnak,  
vagy tanítónak megy. Mandi ć  az  
utóbbit választotta, és 1876-ban Ka-
locsán szerzett tanítói oklevelet.  

Nem világos előttünk, hogy miért  
nem a jóval közelebbi bajai taní-
képzőbe iratkozott be, hiszen 1870- 
től az már működött. Talán az egy-
házi kézben levő  kalocsai intézet-
ben tandíjmentességet, netán anya-
gi támogatást kapott, míg az állami  
irányítású bajai ezt nem adta vol-
na meg. Mindez csak találgatás, s  
mindössze arra jó, hogy jelezzük  
azokat a homályos foltokat, melyek  

Mijo Mandić  életútján még mindig  
megtalálhatók.  

A Baja környéki falvakban (Ma-
daras, Gara, Katymár) működő, lel-
kes és céltudatos tanítónak csak-
hamar sajnálatosan kellett tapasz-
talnia a bunyevác tankönyvek hiá-
nyát. Ezen segíteni akarván rövid  
időn belül két tankönyvet is írt a  
garai tanítóskodása alatt. Az els ő t,  
a Prirodopis, prirodoslovlje i slov-
nica za bunjevačku i šokačku dicu  
(Természetrajz, természettudomány  
ás nyelvtan a bunyevác és sokác  
gyermekek számára) címűt Szabad-
kán nyomtatták, és itt jelent meg  
a földrajzot, történelmet és alkot-
mánytant tárgyaló könyve is.  

Szándékában állott egy nagysza-
bású bunyevác—magyar és magyar-
bunyevác szótár összeállítása. A ter-
vek szerint a kétszer tízezer cfm- 
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KŐHEGYI MIHÁLY  

szóttartalmazó mű  azonban soha-
sem látott napvilágot, mert az el ő-
fizetési felhívásra csak igen gyé-
ren jelentkeztek. A Neven hasábja-
in (1884. január 1.) a szerző  ugyan  
megkísérelt további előfizetőket to-
borozni, de az eredmény ezúttal is  
elmaradt.  

Mijo Mandić  másik maradandó  
sorozata a Bunjeva čko-šokačka Da-
nica, alcíme szerint Szabadkai Nap-
tár, mely 1883-tól 1941-ig jelent meg  
folyamatosan, és az észak-bácskai  
bunyevác-sokác családok kedvenc  
téli olvasmánya volt. Nemzedékek  

adták kézről kézre, sőt néprajzgyűj-
tő  utak során még ma is előkerül  
néhány féltve őrzött példány.  

A termékeny szerzőt az első  vi-
lágháborút követően tanügyi taná-
ososnak nevezték ki, de csakhamar  
nyugdíjba vonult. 1921-ben azonban  
újra állást vállalt a szabadkai Vá-
rosi Könyvtárban, melynek igazga-
tója lett. Hivatását igen komolyan  

vette, sokat tett az állománygyara-
pításért és a könyvtári rend meg-
teremtéséért. 1932-ben azonban vég-
leg visszavonult a közéleti munká-
tól, s 1945-ben meg is halt.  

A most kiadott bibliográfia 632  
tételt tartalmaz. Ebb ől 378 a Mijo  
Mandić  által írott cikk, tanulmány,  
könyv, naptár. Különösen értékes  
a rendkívül nagyszámú róla szóló  
írás és ismertetés, melyet a teljes-
ségre törekedve állított össze a  
három szerző. Dicséret és köszönet  
illeti a szabadkai Monográfia Tár-
sadalmi Szervezet kezdeményezését,  
amely ezzel a kötettel indította el  
bibliográfiai sorozatát. Reméljük,  
hamarosan újabb kiadványaival ta-
lálkozhatunk.  
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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. Követi 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 m űveivel 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 képz őművészeti 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 szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fó-
ruma legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megért ő  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 


