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HERCEG JÁNOS 

MÓDOSULÁSOK 
REGÉNY 2. 

Elmúlt a nyár, s ha egy darabig néptelenek maradtak is a padok aa körúti 
fák alatt, az iskolaév közeledtével egyre többen szállingóztak lassan visz-
sza, s ahogy jött az ősz, Kosta Grk .is mind gyakrabban nyitotta ki feje 
fölött az esernyőt, konokul őrizve helyét a háza el őtt. A harántcsíkos, rö-
viduj j.as trikókat zártabb és komolyabb zubbonyok meg blúzok váltották 
fel a gyerekeken; én is kaptam egy gyönyörűnek mondott narancssárga 
szövetblúzt fiú létemre, amelyet mélységesen utáltam. 

— Mi kifogásod lehet ellene? — húzta fel anyám rosszallóan a sze-
möldökét. — Még békebeli tiszta gyapjú! Úgy kaptam protekcióval Vuje-
vics úr révén a pult alól a Menyasszony boltból! Majd megvarrom neked! 

Akkoriban kezdtek elhalványulni a különbségek a nemek között, lega-
lább a gyerekeket illet őleg viselet dolgában, s a blúz, mint praktikus ruha-
darab, sa fiúk között is terjed őben volt. Ingszeriíen kihajtott gallérja volt, 
s derékban buggyosra hagyták, mert a kelleténél hosszabb. volt, de a be-
húzott.-gumi által jócskán felemelkedett. Szóval csöppet se volt fiúsnak 
mondható. Szilárdan el is határoztam, hogy ezt én nem viselem, 's amikor 
anyám egy alkalommal mosás után kiakasztotta száradni, a bal oldalán 
késsel behasítottam, mintha csak a szélben szakadt volna el, pont a szí-
vem fölött. 

— Ejnye! Sírni tudnék, hogy ez a szép kis blúz fennakadt az eperfa 
ágában és beszakadt! — sóhajtozott szegény anyám, de aztán megköny-
nye!bbülve tette hozzá: Szerencse, hogymaradt bel őle egy darab, úgy-
hogy majd zsebet varrok a szakadás fölé és olyan lesz megint, mint az új! 

Ebben a blúzban járultam aztán anyámmal Major Károly igazgató úr 
elé a m. kir. főgimnáziumban a beiratkozashoz. Mert egy pillanatig se 
vált kétségessé, hogy anyám girnnáziumaba írasson polgári helyett. Pedig 
a nagyobb fiúk :a Juhász utcában, Mócs meg Engusz és Hernhutter Imre, 
akit apja, a bácskertesi boltos adott be koszt kvártyélyra, mind-mind pol-
gáriba jártak. Sőt az elemi ötödik meg hatodik osztályába is sokan, mint-
ha az is elég lett volna egy szegény fiúnak, hogy aztán mesterséget válasz-
szon, minthogy az osztálytagozódás már a gyerekkorral, az iskolával kez-
dődött. A történelmi módosulás azonban sok mindent megváltoztatott a 
város társadalmi életében, itt-ott a közös nyelvi hovatartozással öröknek 
tetsző  válaszfalakat is ledöntve, .s így mintha az iskola is egyszerre min-
denkié lehetett volna, miután az az „m. kir." egy vastag vonallal áthúz-
va jelezte az impériumváltozást, már az elemi negyedik osztályának bizo-
nyítványán is. 

Én ugyanis nem a római katolikus fiúiskolába jártam, amely emele-
tesen és tornyosan három utca kiszögelésében állt a zárda mögött, úgy-
hogy óraközi szünetben az egész városrész hangos lett a zsivajtól, amíg a 
tanutó urak a Farkas-féle söröz őben bekapták hamar a zónapörköltet vagy 
a vesevelőt, s lefújva a vastag habot a korsóról, le is öblítették mindjárt. 
Engem anyám, isten tudja, milyen meggondolásból, az említett állami 
elemibe íratott, amely alig egy-két év el őtt nyílt meg, mint a tanügy ,mos-
tdhagyermeke. Saját épülete se volt, minden évben máshova jártunk, hol 
az evangélikus, hol a református imaház udvarának valamilyen hodályába, 
vagy az ipartestület szorított helyet a folyosó végén, illetve a szerb temp-
lom mögött óriási gabonaraktárból kinevezett tanteremben, amely kés őbb 
garázs lett. 

Iskolánk mostoha sorsát nemcsak az évenkénti költözködés jellemez. 
te, amiben a „m. kir." tanfelügyel őség kénytelen volt a felekezetközi csen-
des ellentéteket is kiaknázni, hanem az is, hogy kevesen voltunk. 
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Lombos Albert tanító úr bejött az els ő  és második összevont osztály-
ba, mire valamennyien katonás vigyázzba álltunk, imádkozás nélkül, s in-
tésére leültünk a helyünkre, azzal megkezd ődött az óra. De hát mit is 
imádkoztunk volna, hiszen nemcsak katolikus, de zsidó és pravoszláv fi-
úkból és lányokból álltak az osztályok, úgyhogy a másik iskola „miatyánk-
ja" itt indokoltan elmaradt. Talán a szbavóniai Julián-iskola emléke kész-
tette anyámat, hogy állam és egyház engesztelhetetlen harcában, amelyet 
Szilágyi Dezső  polgári reformja indított el, engem ebbe a többnyelvű, több 
nemzetiségű  gyerekekből összeállt iskolába írasson. 

Terzin Ilona! — szólította fel az els ő  padban ülő  kislányt Lom-
bos tanító úr, talán kötelez ő  udvariasságból, miután annak apja a tan-
felügyelőségnek volt a beosztottja, s kés őbb maga lett a tanfelügyel ő  a há-
ború után. — Mondd el, hol születtél és mikor, s mi édesatyád és édes-
anyád neve! 

A kislány ujja hegyével gyengéden átfutott s űrű, fekete szemöldökén, 
s aztán csengő  hangon rendre megfelelt minden kérdésre. 

Kragujevics Jakab, Kohlmann Anna, Scháffer Ferenc ... — állítot-
ta fel sorban a szerb fiút, a zsidó lányt, s a takarék pénztárosának a ifiát, 
akinek csak át kellett kiabálni a Gákovai utcából, s máris megjelent a 
Bajai úti átjáróház kapujában, ugyancsak lányosan blúzba bujtatva, ami 
egy kicsit megvigasztalt fiúságomon esett sérelmemért. 

Az ismerkedésnek ez a módja egyben talán értelmiségi vizsga is volt, 
mert aztán a palatábla használata után Lombos tanító úr leült a sarokban 
álló harmóniumhoz, s halkan énekelve, fekete kabátjában jobbra balra haj-
ladozva muzsikálni kezdett, mindig ugyanazt a dalt és dallamot elölr ől 
kezdve, hogy: „Kossuth Lajos azt üzente", mindaddig, amíg a két osztály 
vele nem énekelt, s akkor talán már vége ‚is volt a tanításnak. 

Jó az, ha összeszoknak a gyérekek! — mondta L őwy bácsi, míg 
anyám sebesen hajtotta a varrógépet a csíkos eserny őhuzatokkal. — Csak 
így lesz rendes, türelmes ember bel őlük! 

A következő  évben Lukics Etelka volt a tanítón őnk, mivel a tanítókat 
egymás után küldték ki a frontra. Csak mintha a katolikus fiúiskolában 
nem változott volna a tanítói kar összetétele: „Buva, Buva!" — kiabáltak 
a kövér, dörmögő  öreg tanító után az utcán saját tanítványai röhögve a 
sarok mögül, mire az néha visszafordult és azt mondta botját magasra 
emelve: „Na várjatok csak, majd adok én nektek!" Mindezt mi tartóz-
kodó elismeréssel messzir ől néztük, s aztán megnyugodva vonultunk a 
mi iskolánkba, valamiféle nagyosfölénnyel is, amíg Lukics Etelka sötét-
kék blúzban s kihajtott gallérral írta fel a mondaitokat, alanyt és állít-
mányt megkülönböztet ő  igyekezettel, s ha megfordult és felénk nézett, 
mennyei fény ragyogott a szemében. Nem is emlékszem, hogy valaki is 
rossz 'lett volna az osztályban, mintha szépség és fiatalság nagyobb tiszte-
letet és fegyelmet tudott volna tartani, mint a nyers, boríz ű  szigor a másik 
iskola tanítói részéről. 

A negyedikben nem ilyen üde jelenség állt el őttünk a katedrán, nem 
is volt már olyan fiatal, de sok emlékeztető  jel szerint nagyobb felkészült-
ségű  pedagógus, mint az előbbi kék szemű  angyal. Nemes Paulának hívták, 
Weiss papírkeresked őnek volt a sógornője, s ha illő  távolságban hazavit-
tem utána a füzeteket, akkor egyszer ű  tárgyilagossággal azt mondta a Sán-
dor Béla utca kapujában: „Nagyon köszönöm, fiam!" 

Különben ez az utca is, amely a szerb körútról nyílt s a f őutcáig ve-
zetett, egyik sarkán a takarék emeletes komoly és el őkelő  épületével, mási-
kon egy temetkezési vállalat üzletével, amelynek kirakatában mindig lát-
ható volt • egy komplett ravatal, minden oldalán hosszan kilógó csipkés 
szemfedővel, s két végén hatalmas kandalláberekkel, amelyeket egy-egy 
gyászhuszár vitt teljes díszben, s kimért léptekkel a- .temetéseiken a halot-
taskocsi után, amelynek mind a négy sarkán egy-egy aranyozott angyal 
guggolt lehajtott fejjel, sírva, s így az egész utcának valamiféle gyászos 
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jelleget adott ez a bolt, pedig máskülönben maga az utca nagyon is vegyes 
lakosságú volt, mintegy átmenetet adott körút és belváros viszonyának a 
maga heterogénségével. 

Itt azért nem szeretnék lakni! — jelentette ki anyám az ő  folyton 
visszatérő  költözködési gondjában, saját házzal kiegészítve persze. — Itt az 
embernek elmegy a kedve az élett ől, ha azt a ravatalt látja! Mintha csak 
bele kellene feküdnie abba a koporsóba, hogy kivigyék máris a temet őbe. 

Pedig egy kárpitos legyen a belvárosban! — ellenkezett vele apám. 
— A külvárosi nép szalmazsákon alszik, nem ruganyos matracon! 

Végül is az ő  szempontja győzött legalább a műhelyt illető leg. 
Vukováron volt ugyanis egy gyermektelen nagynénje, Minkovi ć  gyap-

júfonó felesége, s ha karácsonykor vagy húsvétkor vendégségben voltunk 
náluk, apám műhelygondjai is szóba kerültek. 

Ein grösseres Haus — mondta onkel Josef, mert horvát szárma-
zása ellenére elnémetesedett a mesterségben és ott fenn a Svábhegyen, 
úgyhogy a sarki kocsmában nem hiába énekelték a szombat esti zenéhez: 
„Da unten und oben, dort tanzen die Schwoben, nach der kleine giegel-Gei-
ge, nach dem grossen rumbumbum ..." — Olyat vennék, hogy a házbér is 
jövedelmezne, s a te műhelyednek is lenne helye benne... 

A gyapjúfonoda lelke, ahol három segéd dolgozott, a nagynéni volt. 
ő  vette át a környék parasztasszonyaitól a gyapjútfonásra, oly édesded 
hangon: „Budi mirna, sve će gazdarica da uredi ..." — mondta minden-
kinek, aki gyapjút hozott, önmagát a mindent eligazító angyal szerepében 
gazdasszonynak nevezve, horvátul, mert ő  meg elhorvátosodott a környék 
népével való állandó érintkezésben, ahogy egy Szentgyöngyi nev ű  kefekötő  
oly vad horvát lett, hogy felgyújtotta lenn az alsóvárosban a magyar isko-
lát, amit persze a gyapjúfonó házában is helyénvaló h őstettnek tekintettek, 
mert hát mit akarnak azok a magyarok itt a Szerémség f ővárosában... 

A többség természetes vonzását most aztán itthon is tapasztalhattuk, 
ugyanakkor azonban számban kisebb, de keser űen elszánt ellenállást is, 
úgyhogy a háború után a rend őrségnek ilyen téren is megszaporodott a 
dolga. „Maurert az este bevitték!" — hallatszott súgva, úgyhogy csak a 
nevek változtak ebben a riadt tudósításában az ellenállóknak. 

Pedig oly jámbor intézmény volt az a városi rend őrség a későbbi 
időkhöz viszonyítva, a régi rendszer embereit is szép 'számban átvéve, úgy-
hogy helyén maradt a huszártisztb ől lett Martinovi ć  rendőrkapitány, Fa-
zekas, a detektív és Zsigmond, Aniši ć  meg Szávler a rend őrök közül, s így 
azután esztendőknek kellett elmúlni, is a gumibotnak megjelenni, hogy „kor-
szerűsödjék", a talpsimogatást és gúzsbakötést is alkalmazva majd az ál-
lamellenes közegekkel szemben. 

„A Pávó fiúkat szüleikkel együtt átdobták a határon!" — terjedt to-
vább a hír, mivel az említett gimnazisták számos ház falára írták lemos-
hatatlan nagy bet űkkel a Bajai úton Vörösmarty Szózatának els ő  két sorát. 
S az iskolának is tennie kellett valamit, hogy hasonló esetek ne fordul-
janak elő . 

Nálunk, az elsőben Kovács tanár úrnak, úgy is, mint osztályf őnöknek 
volt a feladata, hogy hasonló esett ől eltanácsoljon bennünket, pedig mi 
még nem is éreztük, mivel kellene szembeszállnunk, amennyiben elfogott 
volna bennünket gyerekeket valamiféle honfibú, hiszen a Vörösmarty-verset 
már a tanév elején át kellett húznunk a Négyesy-féle tankönyvben. 

Amennyiben önök ilyen meggondolatlanságra elszánnák magukat 
— jelentette ki az ügyhöz méltó szigorral, ,s következetesen magázva ben-
nünket, a padok között sétálva, miközben zsakettje két szárnya jobbról 
és balról ütemesen legyezte csíkos nadrágját —, számolniuk kell a súlyos 
következményekkel! 

„Majomkirály!" — súgta Végh Márti, egy tizenegy éves kislányt meg-
hazudtoló felnőtt kritikájával, mert Kovács tanár úr a kapott ukázt is 
pózolásra használta fel, mint egy rossz színész. A magázással is önmagá-
nak tartozott, mintha főiskolai katedrán adna el ő  egyetemi polgároknak, s 
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nem egy vidéki gimnázium els ő  osztályában tanítana felváltva latint és 
magyart. Nekem egyébként minden okom meg lenne rá, hogy halott porai-
ban is megkövessem szolidaritásom miatt a fenti kritikával, hiszen köze-
pes tanuló létemre mégis ő  volt az, aki időnként ,felolvastatta velem a dol-
gozatomat, s aztán azt mondta: 

Leülhet, pupák! 
Nem úgy, mint Nemes Paula az állami elemi negyedik osztályában, 

aki minden tantárgyból kit űnőt adott nekem, még hittanból is, noha zsidó 
létére aligha lehetett tájékozott 'ismereteimet illet őleg a katekizmusban, 
csak éppen magyar írásból érdemesített jelesnek, úgyhogy évtizedeken át 
próbálom azzal vigasztalni magam, hogy talán kaligráfiára gondolt. 

Az oly sokat emlegetett házat is megtaláltuk vukovári nagybátyánk 
pénzével. Nem is kicsit, s nem is a város szélé, hanem a Basa utcában, 
amely a török hódoltság korára emlékeztetett, jóllehet akkor már Dositej 
Obradović  nevét viselte, s azzal a házzal, s megint hetes számmal a se-
lyemtéglás gimnáziummal srégen át. Anélkül azonban, hogy szegény anyám 
álma valóra válhatott volna. Csak a műhely kapott helyet a nagy ház ud-
vara mélyén egy pékséggel megosztozva. A hosszú házban maga a pékmes-
ter lakott, míg az utcára néz ő  boltjának ajtaja nem gy őzte a csengetést, 
akkora forgalmat bonyolított le, főleg óraközi szünetben, amikor Hermina 
kisasszony, a pék lánya mélyen kivágott nyári blúzban szolgálta ki télen 
is a perecért meg császárzsemlyéért átszaladt diákokat, akik közül sokan 
talán nem is annyira a péksütemény miatt látogattak oly gyakran át, ha-
nem a mosolyába beleveszni egy kicsit a nagylánynak, ahogy vastag ajka 
kinyílt és fehéren fénylett rájuk a fogsora. 

— Pák nem konkurálhat egy kárpitossal! — jelentette ki apám meg-
felelő  önérzettel 'anyám enyhe szemrehányásaira, hogy pont ezt a házat 
találta alkalmasnak a megvételre, mintha a vukovári nagybácsi jövedelme 
a házbélb ől fontosabb lett volna, mint a biztonságérzetünk egy lakással, 
amely már a gazda távolléte és rokoni kapcsolata révén is a saját tulaj-
don illúzióját kelthette volna. És az a távolság hazulról ugyancsak lehan-
golta anyámat. 

Naponta háromszor kutyagolhatsz oda-vissza! S ha én is bejönnék 
segíteni, hajnalban kellene feltennem az ebédet! 

De a ház megvolt, már majd csak még egyszer megvenni lehetett, 
vagy megörökölni, nem is tudom, hogy végleg is miénk legyen, a pékség 
meg éjszaka üzemelt, reggel már csak a félmeztelen pékinasokat lehetett 
látni, ahogy álmosan áttántorogtak az udvaron egy közös szobába, ahol 
emeletes ágyakba bújtak és csak délre keltek fel, talán Hermina kisasz-
szony kedvéért inget és nadrágot húzva, s őt meg is fésülködve, miután a 
mester úr harsány hangon elkiáltotta magát: 

Auf! Húzzák már a levesmarsot a barátoknál! 
A pék cégtáblája két keresztbe tett veknivel kissé háttérbe is szorult 

az öblös karosszék mellett, amely apám szakmáját hirdette, mint kárpi-
tost és díszítőt. Mert a díszítés művészete drapériákkal, zsinórokkal és 
szalagokkal kiegészítő  része volt az ő  .iparának, nemcsak szobabels őknél 
alkalmazva, de mélyen lehulló, s közben kétoldalt lengedez ő  kisebb zász-
lókkal is növelve a hatást a szabad ég alatt egy-egy diadalkapun a Bajai 
úton és a megyeházához vezető  fasorban, a tizenhárom aradi vértanú egyi-
kének, Schweidel Józsefnek bronzszobra el őtt, ahova október hatodikán 
kivezényelték az iskolákat, s Vértesi Károly, minden ünnepség elnémítha-
tatlan szónoka, szélesre tárt kézzel kiáltotta az ég felé: „íme, hódolat és 
tisztelet minden érz ő  kebelből árad féléd ..." S erre megint belehasított az 
őszi ködbe a már említett villanyszerel ő  és optikus, Hrabovszky István 
hangja: „Ó, mért oly borús az ég felettem ..." 

Ha valaki azt hitte volna, hogy a háború befejezésével nem lesznek 
többé diadalkapuk, azt csakhamar meggy őzték a változatlan tények, mert 
csupán a zászlókszínei változtak, mintha csak maga a kor ünnepelte volna 
önmagát minden alkalmat kihasználva, úgyhogy az utcaseprők mindun-
talan gödröket ástak túlórában az égig ér ő  oszlopoknak, csak most nem 
a kalocsai érseket hozta négylovas hintó, hanem a pravoszláv püspököt 
Karlócáról. 
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Hajde, šakanac! — szólt rám Laza Mr đanov s a vállára vett, úgy 
vitt fel a diadalkapu legtetejére,. úgyhogy reszketnem kellett izgalmamban 
az úttest fölött összeborult lombok alatt. 

Na mért vagy úgy felháborodva? — kérdezte állítólag Gering Mici 
trafikjában Laza Radiši ć, az új polgármester, elődjétől, Hauke Imrétől, aki 
mintegy gyásza jeléül szakállt növesztett s úgy járta reggelt ől estig a vá-
rost, amelynek többé nem ő  volt a podesztája, miközben csak a trafik nem 
változott. — Felelőtlen elemek akadtak a te korodban is! 

Mert egy éjszaka elt űnt az a szobor, senki se tudta, hova lett, de sze-
rencsére benyitott a trafikba lila cingulusával Evetovi ć  bácsi 'prépost, ,a 
Történelmi Társulat működő tagja, aki az új megyegyűlésnek is tagja lett, 
s mosolyogva szólt bele az urak vitájába: 

Nemcsak felel őtlen elemek, de gavallérok is voltak azért mindig. 
A szoborról jut eszembe, hogy 1849-ben, amikor Nemegyei őrnagy kivo-
nult Zomborból és Stejin harc nélkül foglalta el a várost, els ő  dolga volt, 
hogy pleinparade-ban tisztelg ő  látogatást tegyen Schweidel József felesé-
génél, Bilinszky Danicella bárón őnél, hogy 'személyének és házának teljes 
védelméről biztosítsa. Pedig, • ugye, Schweidel a másik oldalon állt... 

És ha már benne . volt a békéltető  példabeszéd hangulatában, hát azt 
is megemlítette, hogy ezzel szemben 1914-ben, amikor a monarchia hadat 
üzent Szerbiának, Miši ć  vajda, a hadügyminiszter vagy vezérkari f őnök 
éppen Karlsb.adban kúrálta a gyomorfekélyét, úgyhogy hamar szalonkocsit 
kellett neki adni, hogy hazamehessén mozgósítani a hadseregét. 

Várjatok, még nem fejeztem be! — kiáltott fel, amikor az urak lel-
kesen helyeseltek, hogy volt idő , amikor a fair play semmiféle körülmények 
között se volt elhanyagolható, s így folytatta: — Ezzel 'szemben a monar-
chia vezérkari főnöke Svetozar von Borojevi ć  volt, ami ellen senkinek 
sem lehetett kifogása, mert a likaiak voltak a legjobb katonái Ferenc Jó-
zsefnek! 

Miután az urak ily módon a 'legnagyobb egyetértésben léptek ki a 
korzóra, Gering Mici összecsapta a kezét, úgy nevetett, hogy milyen bolond 
ez a világ, s 'azon melegében elmesélte, amit hállott, :a vev őinek, ha nem-
csak újságért jöttek be, hanem egy kis trafikálásra is, és a ledöntött szo-
borról szólni. 

Az uraknak ez a hangulatkelt ő  magatartása másutt is megnyilvánult, 
amit a szomszéd Gulyás Lajos olyképpen fejezte ki, amíg a járdát söpörte, 
s a párkányt porolta le az ablakok alatt, mert talán éppen avatásra ké-
szültek estére a Jövend ő  szabadkőműves páholyban, 'amelynek ő  „laikus 
testvére" vált, vagyis házmester és szolga egy 'személyben: „A kutya ugat, 
a karaván halad". 

A rejtélyes szomszédság viszont érthet ően izgatta a kedélyeket a Ba-
sa utcában, mert egymás után vonultak az urak némely estén abba a ház-
ba, úgyhógy már az is gyanús volt, miért nem nappal jönnek. 

Mert akkor nem érnek rá! 	jelentette (ki kurtán a „laikus test- 
vér", amit már azért is el kellett hinni neki, mivel mindenki ismerte a 
páholy tagjait, dr. Wohlheimert, aki kétlovas fekete határon látogatta a 
betegeit, maga is talpig feketében, Kerényit, a b őrgyárost, dr. Protićot, 
akiről nem is lehetett pontosan tudni, hogy micsoda, Gradi ć  főmérnököt, 
akinek halvány sejtelme se lehetett, hogy 1941-ben honvédgolyó járja majd 
át aa szívét, amíg hálóingben kiszalad, hogy a csöngetésre kaput nyisson 
reggel, s még sokan mások, többek között a fiatal sziváci orvos, aki világ-
fájdalmas hangulatainak borulatában verseket írt a Bácsmegyei Naplóban, 
két törvényszéki hír közé szorítva, a kísérteties magányról, a disznóólszagú 
falusi utcákról és népének rideg közönyéről panaszkodva, mindhiába per-
sze. Már a neve is rém romantikus volt, ahogy lassú léptekkel jött, Szent-
eleky Kornél, felöltőjének gallérját feltűrve a széles '.karimájú kalap alatt, 
ami által egész megjelenése egy kis bohém me'llékízt kapott. A páholy 
rejtélyességét különben otromba tréfákkal is igyekeztek a magukat józan 
polgároknak tekintő  egyének feloldani, miután Gulyás Lajos hosszú és 
méltóságteljes lassú léptekkel szótlanul elment, valahányszor arról faggat- 
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ta valaki, hogy mi minden történik ott az esti órák alatt az urak között, 
s így például Tomasics építőmester azzal nyitott be Gering Micihez, hogy: 
„Kérek egy pakli szabadk őműves cigarettát." S ha az megkérdezte, miért 
nevezi így a méregerős „ljubuškit", azt mondta: „Mert csak k őművesek 
szívják a szabadban!" 

A „laikus testvér" velem körülbelül egykorú fiai közlékenyebbek vol-
tak apjúknál, s elmondták, hogy akiket maguk közé fogadva felavatnak, 
azt anyaszült meztelenül és megláncolva vezetik be a terembe, mint aki 
minden rosszat levetett magáról, •s .aztán a szabadk őművesek mestere hoz 
zá lép, leveszi róla a láncot, mire sorban megcsókolják a többiek is. 

— Lányokat is avatnak? — érdekl ődött közülünk valaki, mintha azt 
még elképzelni is sokkal izgalmasabb lett volna, de aztán bele kellett nyu-
godni a tagadó válaszba, amitől még nagyobb lett a rejtély. 

A Basa utca már ezzel is jóval érdekesebb volt a Juhász utcánál. Ez 
volt a város, az igazi város a gimnáziumon túl a Szentháromság térrel, egy-
felől a városháza épületével, szemben a Grassalkovich-palotával, amelyben 
a pénzügyigazgatóság hivatalai voltak, tovább a plébánia templommal s 
a piactérreQ, amelyet félkörösen lelógó vastag láncok vettek körül vörös 
márvány oszlopok között, jelképesen figyélmeztetve az egyházi területen-
kívüliségre, miközben hangos kofák oda se nézve kínálták portékájukat a 
városi nagyságáknak, mivel a külterületeken, mint a Juhász utcában is, 
minden háznak kertje volt, nem kellett a piacra menni. És amit els őnek 
kellett volna említeni, itt vélt a városháza szélesen és súlyosan terpeszkedve, 
testes oszlopaival is jelezve a kocsifelhajtót, :körös-körül üzletekkel a föld-
szintjén, ahogy még Brankovics gróf rendezkedhetett be a Czoborok után 
a homályos történelmi legendák szerint. 

— Ehhez se megyek többet! — mondta anyám Bajiéról, a divatárusról 
ott a városháza alatt, aki els őnek tette kirakatába 'hazafiasságát bizonyí-
tandó: „Govori državnim jezikom!" -- Igaz, hogy nagy „tessék parancsolni"-
vall jött elém mézédes hangon és galambszürke nadrágban, de mégis! 

S ott kapott helyet az üzletek sorában a városi könyvtár, miután 
Bielitzky Károly pénzügyigazgatási ellen őr a bécsi Biblioteksverein szá-
mára gyűjtött híveket, s egy idő  múlva azon elképzelésének adott kife-
jezést, miszerint jó lenne talán szerb és magyar nyelv ű  művekkel kiegé-
szíteni a havi csereküldemény száz kötetét abban a ládában, s miután 
néhány kötettel eleget véltek tenni kérésének a császárvárosban, le is fes-
tette magát Puchta Richard helyi piktorral, az ell őtte heverő  könyveket is 
láthatóvá téve három nyelven, mintha apja nem Morvaországból került 
volna ide .a rossz hírű  Bach-korszak alatt, úgyhogy ő  még meg is nősült 
itt, elvette Buday Ilonkát a bezdáni útról, közel a Kálváriához. 

Ez azonban már búcsúja volt a könyvtáralapítónak, átadta helyét 
Heissler Ferencnek, mert mélyen elkeserítette, hogy a szabad királyi vá-
ros, úgy is mint megyeszékhely, nem fordított kell ő  anyagi figyelmet a 
beszerzésre, noha neki már sikerült elszakadnia Bécst ől, önálló intézmény-
nyé alakítva a 'könyvtárt. Az elnöke a könyvtárbizottságnak persze va-
lamilyen előkelőség volt, a polcok között viszont az említett Heissler Fe-
renc cserélte a köteteket, óvatosan mászkálva •a létrán fel-alá. Ezer sze-
rencse, hogy mindig akadt önként ajánlkozó, díjtalan segít őtársa, gyámikor 
már a látása nagyon megromlott, mint a fiatal Schmitt Jen ő  törvényszéki 
díjnok, akinek persze nem volt •a homlokára írva, hogy egyszer még majd 
filozófiai doktorrá .avatják a jénai egyetemen, majd többször is bíróság 
elé idézik azon állítása miatt, hogy az állam szervezett rablóbanda. 

Soll ich das Fenster aufmachen, Franzi bácsi? — kérdezte ott a 
boltívek alatt az öreg könyvtárkezel őtől, mert nyirkos és dohos volt a 
levegő  és la porszívó se volt még feltalálva. — Wird es Ihnen nicht kalt 
sein? 

Dehogy sejtette ebben a gyengéd gondoskodásában, hogy egyszer al-
földi magyar parasztokkal 'kommunista közösséget alapít, amelyben min-
denki lemond a maga egyéni tulajdonáról, mégis botrányba fullad majd fi-
lantróp igyekezete, mivel tagjai az asszonyt is közös tulajdonnak tekintették. 
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Talán ez volt az oka, ez a penészszaga a könyveknek, hogy anyám so-
káig a lelkemre kötötte: 

Eredj, cseréld ki ezeket a könyveket, kisfiam, a Vasgyárosra, amit 
Ohnet György írt, meg arra, hogy Jön a rozson át, hirtelen nem is jut 
eszembe, ki írta. De a Láncokba menj, ne a városháza alá! 

Mert tikkar már ott is nyílt egy kis könyvkölcsönz ő , a Raics testvérek 
rőfösüzlete meg özvegy Mayerné tejcsarnoka között. Mindössze egy szo-
bára valót tettek ki a könyvek, jóllehet többet kellett fizetni, mint a városi 
könyvtárban, de újabb, sőt legújabb „remekművek" álltak a nagyérdemű  
olvasóközönség rendelkezésére, mint a fenti példából is látható. A „városi-
ban" meg a több mint harmincezer kötet nagy részét „nemes lelk ű" ha-
gyatkozóktól hordták a' polcokra, évtizedek múlva is húsz példányban tá-
rolva az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben vaskos köteteit, 
mélyre nyomott arany bet űkkel a fedelén. 

Jaj, ez is megvan! — kiáltott fel ujjongva ifjú dr. Frey Imre fiatal 
felesége: — Varjú a toronyórán meg Te csak pipálj, Ladányi! 

Hm, hm! — hümmögött a férje szorosan mögötte, fél kézzel még 
béle is karolva a hölgybe, akinek egy strucc egész hófehér szárnya volt a 
kalapjához varrva kacéran, ha mindjárt kissé már divatjamúltan is, amit 
nekem se volt nehéz megállapítani, míg férje nyilván azon hümmögött, 
hogy neki megvan otthon a teljes Cohen, a numizmatikusok bibliája, ez 
meg itt bizonyos Csathó Kálmán könyveiért lelkesedik. 

Időbe telt ugyanis, amíg nemcsak a Basa utca népe szerzett tudo-
mást róla, hogy a műhelyünkkel átellenben lakó, rövidlátón topogó járás-
bíró olyan tudomány művelője, amelyről nem is igen hallottak addig. S 
a titok még csak megnőtt attól, hogy ő t magát alig tízévi szolgálat után 
kényszernyugdíjba küldték, mert nem volt államalkotó elem. Ez a közjogi 
fogalom abban az id őben gyakran kapott helyet egészen egyszer ű  embe-
rek szóhasználatában, s így dr. Frey Imre, Terikével, afeleségével, aki a 
batinai hegyen is feltette még néha az említett tollas kalapot, ha kicsit 
mélyebbre ereszkedtek a présházak között • a templomba vasárnap, nyugdí-
jas mivoltában oda vonult vissza, a Leányvár aljába, ahol még mindig 
akadt római cserép, sőt olykor pénz is, ha rigolírozni kellett a sz őlő t va-
lahol. Pedig a szakirodalom könyvein kívül régi pénz is rengeteg halmozó-
dott náluk a házban, gondosan katalogizálva, apró bet űkkel a pici bo-
rítékokon Hadrianus császár neve vagy csak az, hogy „Árp. kir.", ami ugye 
Árpád-házi királyokat jelentett. 

Te még emlékszel Terike kalapjára? — nézett rám sok-sok év után, 
amikor már én is gyakorló remetéje voltam tavasztól őszig a sző lőhegynek, 
s hallgattam a meséket pinceszeri estéken, hogy mi minden volt ott a bol-
dog békevilágban, s amikor rdr. Frey Imre már nemcsak a pesti Archeoló-
giai Értesítőnek írt tanulmányt, de annak a folyóiratnak is, amelyet én 
szerkesztettem, és Terike már nem is élt. — Most adtam oda utolsó da-
rabjait a ruhatárának, mert bemolyosítják nekem az egész házat! 

Ljubicának? 
Igenis Ljubicának! Mert el fogom venni feleségül, ha elválik az 

urától és én is leteszem a gyászévet! Nagyon jól f őz! És nem maradhatok 
egyedül ebben a nagy házban. A múlt héten el is estem a szobában! 

Talán egy kicsit mámoros voltál, Imre bácsi? 
Hm! Nem mondhatnám! Legföljebb egy kis szalonspicc lehetett! 

Mert remetéskedni se lehet büntetlenül. S a magánynál sincs rosz-
szabb társaság. Pláné ott fönn a hegyen, ahol az ő  villájuk volt, oly maga-
san, hogy nem akadt kútásó, aki ott vizet mert volna ígérni, csak az es ő-
vizet fogták fel, mosakodásra, permetezésre, f őzésre, inni már nem volt 
gusztusuk rá, így aztán lassan megszokták a saját termés ű  szlankamenkát, 
amely öthektós hordókban sorakozott a hosszú pincében a nehezebb bo-
rok mellett. 

Gondolod, neked való az a Ljubica, Imre bácsi? 
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Hetven felé járt, az említett Ljubica b őven a lánya lehetett volna, 
s hogy mivel babonázta meg a szép szemén és egyéb kézzel fogható tulaj-
donságain kívül, isten tudja. Ott lakott a házban az urával, feljárt takarí-
tani, bár arra se volt nagyon való, mert letette a forró vasalót a ró-
zsafa intarziás asztalkára, úgyhogy megjavíthatatlanul tönkrement, míg a 
drága keleti szőnyegekből rajokban repült fel a molypille. 

Mint a városi múzeum tanácsának elnöke azonnal 'szóltam barátom 
nak, a múzeum igazgatójának, hogy itt valamit tenni kell. Megmenteni, ha 
még nem késő, az egyébként már korábban védelem alá helyezett európai 
hírű  numizmatikai gyűjteményt, amelyből néhány aranyérme máris elt űnt. 
Ezzel napok alatt megváltoztattuk dr. Frey Imre hátralev ő  éveit, könyv-
tárát és pénzben ki se fejezhet ő  értékes gyűjteményeit a múzeumra ha-
gyatva vele. 

— Nem volna jobb, ha Ilonkát vennéd el feleségül, Terike barátn őjét? 
kockáztattam meg a nehéz kérdést, Imre 'bácsinak azonban felcsillant a 
szeme aranykeretes csiptetője mögött. 

— Gondolod, hajlandó lenne a hitvesém lenni? 
— Próbáljuk megkérni a kezét! 
Ilonka igénytelen külsejű  vénkisasszony volt, szegény úrilány, s va-

lamilyen kegydíjból élt rég meghalt apja után, aki hivatalnok volt a vá-
rosházán; s oly boldogan mondott igent, hogy attól fogva száját se tudta 
becsukni, amikor kimentünk hozzá Imre bácsival az Apatini út végére, ahol 
a mély sánc még nyitva bűzlött az ablakok alatt, csak a közeli kis parkhoz 
érve süllyedt szégyenében a föld alá, mert kellett a hely bicikliútnak, mi-
vél a csatornai strand, természetesen toronnyal a bejárata fölött, még elég 
messze volt. 

Csak a Frey-féle rokonok háborogtak, még mindig a nagy Frey-vagyon 
maradékát siratva aranym űves apa után, aki a híres numizmatikai gy űj-
temény megalapozója volt azután, hogy a Történelmi Társulat a megye 
minden falujában többször is kidoboltatta, miszerint ami kifordul a földb ől 
az ekevas után, az akkor is érték; ha nem arany. Utóbbikat a szerb és sokác 
eladó lányok ugyanis felfűzve a nyakukba akasztottak és úgy 'sétáltak va-
sárnap egymásba karolva a f őutcán. Nemcsak isten háta mögötti redves kis 
falvakban. Zomborban is, a megye székhelyén, a két háború között is egy 
darabig még. Így történhetett, hogy a Történelmi Társulat, amelynek el-
nöke mindig a soros főispán vagy országgyűlési képviselő  volt, s működő  
tagjai papok vagy legalább tanítók, rendkívüli ülésen vette fel tagjai so-
rába a két „jóravaló, törekvő" iparost, az ékszerész id ősebb Frey Imrét 
és a kékfestő  Husvéth Istvánt, aki szintén éremgy űjtő  volt, s ugyancsak 
mellényzsebből fizethette volna ki az egész korgó gyomrú társaságot, a f ő-
ispánokat is beleértve. 

Dr. Frey Imre minden ingó és ingatlan vagyonát a zombori múzeumra g  
illetve a városra hagyta. Ezzel szemben a város kiemelt nyugdíjat biztosí-
tótt a 'számára, kilenc hold föld haszonélvezetét, egy állandó háztartási 
alkalmazottat és évi kétszeri négyhetes nyaralási, 2d'letve :telelési költség-
megtérítést a tengeren vagy 'a szlovén hegyekben. 

Az esküvőt is hamarosan megtartottuk, ugyancsak a város költségére 
az Elefánt vendégl őben, miután az oltárnál i's mi ketten álltunk az ifjú-
nak éppen nem mondható pár mögött, Konjovi ć, a múzeum igazgatója, 
meg -en. Ilonka a :szolidnál kissé mélyebben kivágott borvörös ruhában 
volt, amitől hervatag nőiessége mintha váratlanul kivirágzott volna, míg 
Imre bácsinak az esküv ői ruha nem okozott gondot, minthogy mindig 
sötétszürke öltönyt viselt, a magántudósok nemzetközi egyenruháját, akár 
esett, akár fújt, fehér keménygallérral, amely kaucsukból lévén már azért 
is igen praktikus volt. 

— Fiúk — kiáltotta félénk az első  koccintások után —, én olyan bol-
dog vagyok! Talán életemben nem voltam ilyen boldog soha! 

S az egész sírnivalón 'szomorú volt mégis, ha eszünkbe jutott, hogy 
szegény Terikét is szülői közvetítéssel hozta el a várható negyven holdjával 
Zentáról fiatalon Imre bácsi, minthogy egy 'tudós, ugye, nem ér rá átadni 
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magát a szerelem haszontalan gyönyörének, s ami utána jött az önkéntes 
batinai száműzetéssel, mivel nem volt államalkotó elem, úgyhogy a pesti 
leveleket a Numizmatikai Társaságtól, vagy magától Posta Bélától, az érem-
tan legnagyobb tudósától, illetve Hóman Bálinttól felbontva kapta meg, s 
így múlt el az élet. Hiszen id őnként megjelent Belgrádból Miodrag Grbi ć , 
nem röstellett kompon átkelni a Dunán, hogy sz őlőtőkék között bukdá-
csolva megcsodáljon egy-egy gyöngyfüzéres római cserepet, •de aztán me-
gint jött egy háború, .Grb;ić  korábbi látogatáséi elmaradtak, amikor pedig 
Imre bácsi zsakettet húzott fel a tiszteletére s villája el őtt idegesen fel-alá 
járva várta érkezését. 

— Talán Prokesch Páci is átnéz Szabadkáról! — ígérte Terikének 
a másik numizmatikust ehhez a randevúhoz, mire az lelkesen felkiáltott 
abban a vigasztalan magányban: 

— Jaj, az egy Olyan finom úriember! Nagyon örülök! 
Néha Kókay Károly toppant be Bajmokról, mert az avar harcos áll-

kapcsa mellett egy fibulát is behoztak neki Telecskáról, s dr.. Frey szak-
értői véleményét szerette volna hallani, mivel jómaga inkább a magyar 
nyelv archeológiájában szokott elmerülni. Id őnként hosszú levelekben meg-
róva a Bácsmegyei Napló vagy a Reggeli Újság munkatársait, mert a „föl" 
helyett „fel"-t írtak, amivel szerinte súlyosan vétettek Berzsenyi és Pet őfi 
szelleme ellen. 

Nemcsak Zomborban, a Basa utcai házban, Batinán is katonás rend-
ben sorakozott Imre bácsi szobájában Bács-Bodrog vármegye Történelmi 
Társulata Évkönyvének mind a harminchat évfolyama, fel lehetett nyúlni. 
bármikor, s megnézni, mit mondott err ől vagy arról Dudás Gyula, illetve 
Gubicza Kálmán, mint valami törvénykönyvben. És ez volt minden. 

A társulat „múzeumnak" nevezett gy űjteménye a mégyeháza négy ter- 
mében porosodott huszonhárom éven át, a sztapári és monostorszegi sz ő t-
teseket megette •a moly, a numizmatikai anyagból nem maradt jóformán 
semmi, s a kelta menyasszony csontvázának üvegkoporsóját 1941-ben fel-
törték a katonák, mert csak így juthattak hozzá a karperecéhez. 

— Mikor beiratkoztam Kolozsváron a jogra — révedt el néha ifjúsá-
gának emlékein Imre bácsi —, Gozsdu Elek keményen megdorgált: „Azt 
hittem, több esze lesz, öcsémuram, mint nekem volt annak idején, s a 
bölcsészetet választja. Mivel én szegény fiú voltam, nekem fenn kellett 
tartani magamat, de ön?" Mert akkor ő  minden vasárnap egy-egy előadást 
rendezett a városháza nagytermében mint a Szabad Líceum elnöke. És 
akkor jelent meg beszámolóm az Archeológiai Értesít őben a kiskőszegi 
meg mátételki leletekről, ami persze az ő  figyelmét nem kerülhette el. 
Egy napon befordult atyám üzletébe a f őutcán és közölte vele, hogy sze-
retne megismerni. Jelentkeztem nála, leültetett, szivarral kínált, az volt 
életemben az első  és utolsó szivar, úgy elfogott a köhögés, hogy azt hit-
tem, rnegfuTladok, s Amstadt bácsi, az altiszt is beszaladt, hogy megnézze, 
mi van. Azt mondja erre a méltóságos úr, miért nem mondtam, hogy nem 
vagyok dohányos. Miért? Mert röstéldtem. És ,rosszallására a jogonckodá-
som miatt bevallattam, hogy atyám nem engedett a másik pályára. Azt 
mondta: „Hát nem látod, hogy a tanárokat kutyába se veszi senki? A Kör 
helyett is inkább a Kaszinóba járnak és az iparosok hosszú asztalához 
ülnek az ajtó mögött." Nevetett. És felszólított, hogy tartsak egy el őadást 
ezekről az ásatásokról a Szabad Líceumban a városházán.. Gondolhatod, 
hogy megrémültem ett ől a nagy megtiszteltetést ől! De óriási szerencsém 
volt, az előadás elmaradt, mert nem volt rá kíváncsi senki. Egy lélek nem 
jött az előadásomra, úgyhogy jó atyám is azt mondta: „Na, látod! Majd 
ha doktor úrnak kell szólítani téged, akkor gyere ide!" A méltóságos úr 
meg, vagyis Gozsdu Elek, pödört egy mérgeset a hegyes bajuszán, majd 
bebújt szürke felölt őjébe, fejébe nyomta a magas szürke cilindert, s mire 
mi kiértünk, már el is tűnt a Flórián utca gesztenyefái alatt... 

Nagyon előre szaladtam Imre bácsi után az id őben! Sietek is vissza a 
gyerekkoromba, a Juhász utcától is elbúcsúzni közben. 

(Folytatjuk) 
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BETELJESÜLÉS TORLÓDÁS 

Megkínált 
mosollyal az élet, 
eltévedt szépségek 
békéje incseleg, 
boglárkaszín 
gyanakvás 
dédelgeti 
a redőző, tiszta 
mindenséget, 
lehunyt szempillák 
biztatják titkon 
a rezdüléseket, 
bent, a testmélyig 
érzékek cikázó 
hancúrozásában, 
a völgy hajzatával 
takaródzó sötétség, 
gyümölcsillatban 
szédelegve vonaglik, 
az egekb ől záporoz 
lüktet ő  véráramig 
a teremtő  életerő . 

Jelenvilág, 
villámsújtás, 
nyugtalanság, 
tömegvonzás, 
viszontagság, 
ostorcsapás, 
tudatosság, 
kápráztatás, 
mulandóság, 
felszólítás, 
bujakórság, 
poroszkálás, 
életformák, 
szívdobogás, 
vakigazság, 
népmegváltás, 
társtalanság, 
ünneprontás, 
világváltság, 
parázsszítás, 
hallgatagság, 
osztozkodás, 
hontalanság, 
rosszragyogás, 
sorsomország. 

URBÁN JÁNOS 

A H ŰSÉG ZSOLDJA 

Megtépázott szívem tiszta, 
mint a felh őtlen ég, 
szülővárosom 
megmutatott, hogy mélyebb 
legyen a szakadék. 

Kellek? Nem kellek már, 
ebben a vitatható percben, 
gyermekutcám, 
gazdátlan vétkemben 
rólad megfeledkeztem. 

Hűség zsoldja szembogár, 
hullásban ájult szeretet, 
az én falum 
engem végleg elbocsátott: 
kegyelemb ől mehetek. 

Hordom a nevemmel neved, 
a meleg leheletet: 
Tűzsziget, 
a testemben visellek, 
mint anyajegyet.  

Kitárom két karom 
a jajveszékel ő  szélnek, 
békítlek, föld, 
a megsebzett szó lehet 
a legőszintébb ének. 

Hol lesz porrá csontom? 
Hol az ígérettemető, 
ahol túlmutat 
az utóéletre ítélt, 
békét teremt ő  idő . 

Vallomás a feln őttkor, 
visszanéz ő  tekintet, 
az égitestek 
őrként a szívembe fájnak: 
a bukó fej búcsút inthet. 

Elveszít testvér, jóbarát, 
feledhet a táj hangtalan, 
anyanyelvemben 
nappal álmodni mertem, 
nemcsak föláldozni önmagam. 
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VANKÓ GERGELY 

A BENNE-LÉT ELÉGIÁJA 

A csönd mindenekben. 
Tengerlátó szemem 
havat rével a háztetőkön. 
Cserépről csorduló hóiramodást, 
föld felé vékonyuló 
jégcsap-cselédeket, 
kik csillogón tartják a házat, 
mely nem örökségük. 
Egyelőre őszbe bárgyul 
a nyárnak bronzveretű  
ölelés-szimfóniája. 
Hangszereit sorban 
félrerakja. 
A fák még tartják maguk. 
Az ég kökény-szirup, 
a felhők eső tlenek. 
Egységgé formálva 
a sokrétűség gyönyörét, 
gyarlóságát: 
verssé teszed azt. 
A többlet, 
ami fönnmarad, 
elégséges a túléléshez. 
Erők teljessége: 
senki sem bízik benne, 
hogy megóv-e dúlástól, 
veszejtést ő l. 
Rend az érzelemben, 
meteor-pöttyözés 
föltérképezése. 
S a lángok, 
a versbe-lobogók: 
hazaterelik 
az eltévedt hajót. 
Csupán az első  mondat, 
veleje az ébredésnek: 
az riaszt 
s mámorba ringat, 
azután már minden egyéb 
csak feledés, 
jó és gonosz, 
dűnék hableány-fodros 
rokolyája 
pásztázik távol a pusztaságba. 
S nem vagy magad! —  
A kiábrándultság 
kísér és kísért 
a kétely, 
szembeszállhatsz irgalommal, 
szenvedéllyel, 
mikróba-csontos agyvel ődet 
lendítheted szamár-állkapocs 
sújtásra, 
rokkannak a nyakkend ős 
filiszteusok — 
ez a látomás  

nem hagy nyugodni rég. 
Alkosd magad, 
s mivel mással, 
mint bet űvel, 
szóval, mondattal építkezve, 
s nem lehet kétséged afel ő l, 
hogy egyszer megidéznek, 
mikor már gerincedből 
cédrus fakad, 
oroszlánok sem kóborolnak 
az Atlasz lejt ő in, 
hegylánc sem lesz, 
a völgyeket felszippantja 
az odaadás, 
mely kívülrő l sugárzik, 
gejzírekb ől szökell ő  
fúria, 
kinek sem szeme, 
sem szája, 
sem táltosfoga — 
és mindeme lendületbe 
beleépül a most. 
A kis gnómember 
semmit sem tett, 
csak állott a csatamezőn, 
huszonnégy órát, 
s a katonák, 
mindkét részr ől, 
messze elkerülték. 
Állj a mez őn, 
s versed magaddá lombokul — 
semmi sem fontos már, 
a fontosságnak 
tudása sem. 
Gazellák járása a sor, 
mit papírra vetsz, 
s a pontosság, 
mely ismérved, 
legfőbb kegyed, 
mit gyakorolhatsz 
világgal és magaddal —  
a pontosság önmagát adja. 
Elhatározásod, 
hogy nem tágítasz 
alfától omegáig, 
sikerrel kecsegtet, 
ám a valóság 
parazsát nyelni, 
midőn a nektár, 
az amrita sem h űsíthet 
e végtelen 
s együgy ű  vállalkozásban. 
Az omega mindenképpen 
magába göngyöli az alfát, 
cselekvés nélkül is 
célba juthatnál előbb-utóbb. 
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A gnómember állong, 
bénasága szédületes száguldás: 
ez az, ami ,  döntő  
ebben a fékeveszett, 
csíraképtelen, 
de termő  hajcihőben. 
Tapadunk valakihez. 
Életünkkel és halálunkkal 
a Földdé lényegülünk. 
A kezdet: a szó. 
Szó se essék róla. 
A benne-lét lehet 
főnix-méltatója. 

1987 októbere 

TÚRI GÁBOR 

EGY NEMTELEN DUELLUMRA 
azaz 
EGY PARÁDRIPOSZTRA 
(ÚJABB BIRODALMI SZONETT, CS. B.-NEK) 

Vérvételnyit nem is tett a csöpp; 
bár kereszt se volt (s vörös!), de ennyi még telt, 

s elsőnél eshetett volna több, 
ha elég! helyett Segéd hagy venni _tételt. 

Mivé korcsosul az egyszer éretté telt 
nemz ő  dárdából a bikacsök? — 

Bízvást szögezheti fixen le a Tételt 
Emberestül krucifixre szög. 

Oldalbordád helyét mely átverte: nem 
duellumi dárda volt, Ember a fán! 
Bika nem lesz tinó, (azaz:) nemtelen. 
S két nem adhat párt a bajban, bár profán. 

Pofád mellesleg a kendőn látva más. 
„Meghátt?" — kérdi, s ujjat sebbe márt Tamás. 

(1987. június) 
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KÉZFO GÁ S O K  

IVAN GORAN KOVA ČIČ  

A MI SZABADSÁGUNK 

EMLÉKEK 

Mint tenyérb ől a pillangók, úgy szálltak 
a gyermekkori emlékek tova. 
Ujjak hegyén csupán a pilleszárnyak 
ezüstje maradt: emlék hímpora. 

ALKONY 

Mint holt zuhatag, lehanyatlik az árok, 
s barázda alél az ugarra. 
A mezsgyekarók sora árnyba szivárog; 
az úton igát von a marha. 

Mint szörnyeteg-állat, a hegy feketéllik, 
az égbe a kín belesajdul; 
ébred, s zizerészik a kerten a szél itt, 
s rá lombsuhogás szava jajdul. 

Felállva megannyi kisértet .a házsor, 
az alkony elindul a völgybül. 
Most tér meg ,a nő-csapat az aratásból, 
s távol valahol kocsi zördül .. 

VIRRASZTÁS 

Csöpp tücsök dalol, akárha szállna 
bódulat és ébrenlét között; 

Fák, virágok, fűszál selymes árnya 
csillagfény-ruhába öltözött. 

Cirip-hangra kórus felel szerte: 
belezeng a nyári éj ege. 

Tücsök-é e milljom álom-verte — 
vagy az égbolt csillag-serege? 

Kihuny fönn a fényes, lenge kékség. 
Harmatos csend; madárdal fakad. 

Zeng a sövénynél a cirpelés még. 
Fényétől a csillag elszakad. 

Némán estem: mellem megremeg. 
Mind elveszett valahol az éjben: 
csillag, fűszál, tücskök, emberek. 
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ÉJJEL 

Ezek nem csillagok s nem égbolt: 
ez zsongó méhvel teli méhkas; 
a hold: arany méz maradéka, s 
csorgat keserű  szájba mézbort. 

Ezek nem csillagok s nem égbolt: 
ezek csak gyászos fény ű  könnyek, 
egy drága arcon elömöltek; 
lángjuk szememre tiszta fényt ont. 

Szív heves álma! Ég dala támad! 
Lelkes öröm kél, s mosolyog a bánat. 

REGGELEK 

Ajtód zára éjjelente megcsikordul 
durván, mikor tőled visszajönnék; 
járom a mező t, míg a Hold Napba fordul, 
s aranykendőn fogja föl a füvek könnyét. 

SEJTELMEK 

Az éjjelen át feketén dübörögve 
vonat zakatol; ma mi hosszu az éj! 
Egyedül dübörög bele kriptai csöndbe, 
és fénytelen éjben reszket a mély. 

ĆŐ  minden sejtelem őse örökre, 
mert megremeg őn soha célba nem ér: 
Halott! Halott! Halott! — robog dübörögve, 
s belereng feketén a bizonytalan éj. 

VONAT AZ ÉJSZAKÁBAN 

Az éjen át robog a rút vonat. 
Beledobban az éber szív, s a zajgó 
kerékm ű  kattogására az alvó, 
miként halotti jelre, fölriad. 

A vaskerék-sor lenge fény alatt 
zápor-zugással fut ki a kanyarból: 
idegen földre tér, sötét csavargó; 
s az alvót meglepi a kábulat. 

Az éjen átrobog a rút vonat, 
nyomában emberek, tanyák és testek: 
megszállja őket őrült kárhozat. 

A kerekek a messzi csöndbe vesznek, 
mint vízesés zúg és levél ha reszket, 
s nyomában szell ő  rebben, álmatag. 
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MAGÁ NYOS FA 

Susogva tűrted itt a síkon s árván 
szelek viháncolását: lombod árnyán 
levél-erdőd zajos madár-zenéje 
út vándorát ringatta révedésbe: 

dicső  dal és borús büv-ének 
egyként volt kellemes fülének. 

Tapasztalásod volt a mély gyökérzet; 
a termő  lombod: ihlet és igézet; 
és rím levél-diszed — ha zöld, ha sárga —, 
te őszi könny s teleknek némasága; 

az ősz daloddal aranyban fürösztött, 
s az álmaidba tél lopott ezüstöt. 

Voltál virág-disz ű  tavaszi vőfély, 
királyként koronázott a ver őfény 
s megénekelt a felh ő  és a fészek; 
ha hajnalonta föl-fölzizerészett 

az ág-ív napsugár-húrján a szellő  — 
dús lombod lantja volt a dalt lehellő . 

Nem zeng már többé. Torzódon a varjak 
serege csak — egyéb aligha sarjad. 
Te tarlott-ékű, koronája-vesztett 
fa, meggyötört és szörny ű  árnyu tested 

fejét ől, karjától fosztván szakasztott, 
akár tar ágadon a torz akasztott. 

ÖRÖKKÉVALÓSÁG 

Mindegy, hogy nappal van vagy éj, 
mindegy, való ez vagy lidérces álom, 
mindegy, a sötétség mi mély, 
s mindegy, hogy hajnal lesz-e még e tájon. 

Álmunkban átkozott a nap: 
kín, öldöklés, bitófa, balszerencsék. 
Valón az álom kárhozat: 
a kín ma: düh, s a düh: reménytelenség. 

Mi nem tudjuk, hogy mi a testvér, 
a kínban, könnyben nincs kezdet, se vég. 
Az átkos magzat anyja testén 
kezdi a gyilkolás m űvészetét. 

Csontunk inkább a kínra-kész, 
avagy a húsunk tud-e t űrni jobban? 
Egykedv ű, fáradt csüggedés 
a tetemnél dermedtebb otthonokban. 

Mindegy, hogy nappal van vagy éj, 
mindegy, való ez vagy lidérces álom, 
mindegy, a sötétség mi mély, 
s mindegy, hogy hajnal lesz-e még e tájon. 
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SÖTÉT KOR 

Idegen tájon idegen bércek, 
idegen földbe idegen szem hull, 
idegen madarak, messzeségek — 
rosta-kehelyb ől szomj tüze nem múl. 

Fátyol a napfény, végtelen éjek — 
csillagom, legalább te ragyogj hát! 
Várja az erdő, hogy hazatérjek: 
szívem a fészkek majd befogadják. 

Testem fürösztöm zuborgó vízben, 
elepedt ajkam h űsítse nedve; 
kristálygyöngyeit szememre hintem, 

régi elődök útját követve. 
Ez a sötét kor nem lesz a vesztem, 
elélek szirmon, édes fanedven. 

AZ ÉN SÍROM 

Hegy legyen, sötét hely, mely beföd, a sír: 
ordas üvöltsön fent, s metsszen szél, mi sír. 

Nyár örök viharral — hóval rejtse tél 
messzi menedékét, melyhez hang nem ér. 

Felleg-fennen álljon fönt, akárha trón, 
zúghat völgy-haranggal mélyben a torony. 

Föl ne érjen hozzá bűnbánók szava, 
megtértek malasztja, esdekl ő  ima. 

Fussa be a dús fű  és tüskés bozót, 
úttalan legyen mind s meredek az út. 

Senki ne keressen, csak a jó barát — 
ha elmegy, simítsa ő  is el nyomát. 

TAVASZ 

Virágzik a [égben a csicsergés. 
(Hol a fészkük?) Nézek föl az égre: 
pihéktől villog a levegő  kékje. 
Csőrük kis sárga hangja cseng. És 

reng a karszt. Szíven szúr a cserjés 
hangjai apró tűivel. Kitépve 
a való: zúzta hangjuk. Holtak képe 
a sápadt fűben immár zölden elvész... 

Édes dal: hangokból font tüske- 
koszorú, árva sírjuk átölelni. 
Hallgatunk. Könnyét nem rejtheti senki. 

Nem sírás: könny-magok ezüstje 
gyöngysorként fényesen hírük belengi. 
Nincsenek többé, mert akartak lenni! 
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VÁLASZ 

Te gyilkos! 
Ezüst ha lenne árulásom ára, 
én tőrt kovácsolnék belőle, 
és visszakapnád — szivedbe vágva! 

TETEMEK ÚSZNAK 

Tetemnek úsznak, ringatózva úsznak — 
már mind szederjes-zöld, kövérre pöffedt — : 

duzzasztja őket bomladéka húsnak, 
majd megtorpannak, és csöndben kikötnek 
egy fekete parton. 

óvatlan egyik másikába botlik, 
és felszökken e gennyes hordalékból 
hirtelen, mint kiben még szív dobog — míg 
egy rothadt fülben halk víz bugyborékol. 
Egy fekete parton. 

Egy nagylábujj a hullámokon leng még, 
kacsintva tréfál, mintha integetne: 
„Halaknak étke hát, ugye, mi lennénk? 
Hisz az dagadt meg így, ki őket is megette 
egy fekete parton." 

Mint szörny ű  seb, úgy tátong egynek szája, s 
bugyog belőle víz; locsogva mondja: 
„Hazugság! Általam lett teste hájas!" — 
és átcsap rajtuk szennyesen csobogva 
egy fekete parton. 

És mint kiket e szörny-folyó ver, üld és 
terelve sürget — ők állni akarnak, 
hogy érne véget már e szörny ű  fürdés, 
hogy nyernének már végs ő  nyugodalmat 
egy fekete parton. 

Mi drága lenne rettentő  malasztja 
most a kötélnek, mely nyakuknak éke: 
de vissza őket már föl nem akasztja, 
hogy lenne részük szép halotti béke 
egy fekete parton. 

A testbe fúrott súlyos lövedékek 
miért nem húzzák őket le a mélybe, 
hogy érne már ez őrült hajsza véget, 
hogy lelnének itt tikos, néma révre 
egy fekete parton? 

De ők csak úsznak, ringatózva úsznak — 
már mind szederjes-zöld, kövérre pöffedt 
duzzasztja őket bomladéka húsnak, 
majd megtorpannak, és vággyal kikötnek 
egy fekete parton. 
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A LÁNGVONAT 

Fölgyújtottuk a tartályvonatot, 
s most, mint veszett vadállat, 

gazdátlan — élin a lángra kapott 
mozdonnyal — az éjbe vágtat! 

Kibomló széles láng-lobogó; 
nem ismer többé állomást. 

Vágányok mentén roskadozó 
tetemekb ől hányva rakás. 

Néma faluknál eldübörög, 
mint tűzokádó sárkány; 

perzsel a tájon maga mögött, 
az éjbe szikra-kovát hány. 

Fényt vet a fáklya az éjjeli őr 
arcára, mint pokol égve; 

csillagig izzik a szikra elöl: 
mintha repülne az égbe. 

Mind sebesebben b őgve tüzel; 
istállók lova horkan. 

Fölrettent falu népe fülel. — 
Fénye falára lobban. 

És mikor izzón száll a zsarát, 
hajnalig éget a vére: 

horvát harcosok indulatát 
hallja parázs ütemére. 

Fölgyújtottuk a tartályvonatot, 
s most, mint veszett vadállat, 

gazdátlan — élin a lángra kapott 
mozdonnyal — az éjbe vágtat! 

LOVACSKA 

Út mentén lovacska roskadott a hóba: 
sebeiben reszket; hosszú sz őre foszlott, 
mint tetemnek; süket éjén mozgolódva 
hangtalan vonul az úton menetoszlop. 

Rostokolva áll itt, múlik nappal, éjjel, 
mint kit átok szállt meg, moccanatlan — alhat 
is tán; tele teste terjedő  fekéllyel: 
ez mozog csak rajta él ő; szőre sarjad 

még tovább, akár a sír-moha s a pázsit. 
Összetöpped lassan; bármi gebe: csak ló, 
s lankadtan emelne főt, csúf-óriásit, 
súlyosat a nyak, mely vézna és bicsakló. 

Századok vonultán messzeségb ől ér el 
patkó- s fegyver-csörgés hozzá, míg figyelget. 
S most olyan — nyúlt sz őre mind befutva dérrel 
mint tetem, mely hátán hord ezüstszín nyerget. 

És majd így fog állni, ahogy ottan áll most: 
gyilkos mars s e szent harc érces emlékm űve. 
Sebesült a ,tűznél lát majd véle álmot: 
mintha tűzben, füstben még nyergében ülne. 
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PARTIZÁNLÁNY 

Gyönge lányka, nem csüng rajtad ékes 
lcarkötő  vagy drága fémek lánca; 
ki a harcra buzdításhoz értesz: 
ettől szépülsz, s épül, aki látja. 
Karkötő  s lánc nem csüng rajtad ékes, 
gyönge lányka! 

Partizánlány, nem fityeg ma drága-
kő  füledben; s fátylad a szivárvány: 
fegyverrel ki jár darócruhába, 
s férfiöv simul n ő-derekára, 
k ő  füledben nem fityeg ma drága, 
partizánlány! 

Drága húgom, csókoktól se vére 
kinek nem forrt: harcnak zaja múljon — 
gyógyír gyanánt bajtársak sebére 
csók fakad kezedb ől minden ujjon. 
Kinek nem forrt csókoktól se vére, 
drága húgom! 

Friss sebednek új ruhája skarlát: 
friss sebeké. Ékszercsillogás l őn 
pilládon a gyűlölet. Takarják 
melled vér-lobos, golyóvihar-járt 
friss sebek, s ezek ruhája skarlát, 
szép barátnőm! 

A MI ÉNEKÜNK 

Ordasösvény, fészke ölyvnek, 
fojtó szurdok, bérci sáncok: 
partizánok rajba jönnek, 
tépve a fasiszta láncot. 

Napra nappal, éjre éjek 
erdőn, réten, vízen által: 
„Hozzánk mikor, mikor érnek?" — 
távol hív a nép szavával. 

Dörg az akna, bomba robban, 
tépve szét az ellenséget; 
s csillag-gyöngysor gyullad ottan: 
partizánraj-tüzek égnek. 

Virradatnak völgybe ékelt 
falvak fölé pírja szárnyal; 
megosztja a sz űkös ételt 
nép fia a partizánnal. 

S szélesen száll majd az ének, 
míg vonulnak át a nép közt: 
„Harcok ára mennyi élet, 
s harcosoknak száma még több. 

Társ a társsal, menetelnek, 
kéz a kézbe, váll a vállhoz; 
egy se szolgál idegennek: 
űzi, vágja s rá halált hoz. 
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Fasiszták halála eljő  
villám-sújtó láng-hegyekben; 
tarka lombot bont az ed ő : 
partizánokat öleljen!" 

Ordasösvény, fészke ölyvnek, 
fojtó szurdok, bérci sáncok: 
partizánok rajba jönnek, 
tépve a fasiszta láncot. 

A MI SZABADSÁGUNK 

I. 
A Szabadság vért vedel s húst zabál. 
A Szabadság láb-csontokat ropogtat. 
Ajándékai: kínok és halottak. 
A Szabadság rém: dermedt borzadály. 

Csontváz- és hulla-hada vérben ázott; 
ajtaja szörnyű  kínhalálok torka; 
koldusok göncös öltözékit hordja, 
s lenget füst-futott vér f ekete zászlót. 

A Szabadság b őg, s füttyel sistereg, mint 
bomba-lövedék; vigyorog, mint félhold, 
bombázórajtól hogyha zúg az égbolt. 
Körötte kormos hollóraj sereglik. 

A Szabadság nem röpdös: lába mankó. 
S mert szeme sincsen: rút világtalan vak. 
Szellemként jár-kel, s okkal hiszed annak: 
rémisztő, sírból támadott halandó. 

Bitókon hintáz játszadozva. Sebbe 
golyókat csókol, vért ől tüzesedve. 
De sírját leled hegytetőn s a völgyön, 
hol a nap nyugszik s fényesedve följön. 

II. 

Járod Pusztulás Szurdokát, Szabadság, 
bár gebéd beteg, roskatag, kivénült. 
Nyújtsd a csont-kezed, s meglásd, majd a vérünk 
mossa ifjúvá kínod szennyes arcát. 

Asszony nem lehetsz, kit férfi-er ő  jár át, 
dalt nem zengsz, és nem hallatsz te jajszót: 
dörgést, átkot csak, bőgést visszahangzót, 
mint a gépfegyver, puska és a gránát. 

Kússz te, Szabadság — a tollpihe szálljon —, 
tördelt csontjaid csak takarja göncöd. 
Hulláink fölött — mennyi sírba döntött! — 
életeddel állsz bosszút a Halálon. 

TŰRI Gábor fordításai 

A fenti verseket abból az alkalomból közöljük, hogy Ivan Goran Ko,a čić  március 21-én 
lenne hetvenöt éves, hn élne. 
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ÖRÖKSÉG  

BESZÉDES VALÉRIA 

KELETI ELEMEK 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPMESÉKBEN 

Hogy ismerték-e a meséket a honfoglaló magyarok, azt máig nem sikerült 
tisztáznia megnyugtató módon a néprajztudománynak. Az egyetemi tan-
könyv népmesével foglalkozó fejezete ugyan 'fielsorolja az összehasonlító 
folklórtudomány eredményeiből azokat a motívumokat, melyek már min-
den bizonnyal ismertek voltak ebben a korban. Közismert Anonymusnak 
az a feljegyzése, hogy a parasztok hamis meséib ől nem merített; ez a 
megjtgyzése valószínűleg a mesékre vonatkozik. Nem hagyhatók figyelmen 
kívül az etimológiai kutatások legújabb eredményei, amelyek egy-egy szó-
ból az epikus történetek meglétére következtetnek. A kora középkori hely-
nevek: Sarkanusfeu (1262), Sarkanzygethe (1391), Sarkankw (1418), Vrdun-
gusfev (1295), Wrduglcutha (1342), Erdegmarowelge (1416), Ewrdegharkya 
(1498), Bab.at'hoa (1295), Babarethe (1321), Bababyke (1327), Babathowa 
(1138), Babawelge (1446), Medwewar (1272), Medvenadasa (1316), Medueuar 
(1398). A fenti kifejezések honfoglalás el őtti török, illetve szláv jövevénysza-
vak, amelyek népmeséink hőseire utalnak, de nem zárhatók ki a hiedelmek 
sem, amelyek megléte nem kétséges ebben az id őszakban. A tankönyv végs ő  
következtetése szerint: mindazok az adatok, amelyekb ől a honfoglalás előtti 
népmesék meglétére következtetünk, még tisztázatlanok, a kérdést további 
kutatásokkal kell megvilágítani.' A magyar Néprajzi Lexikon Népmese 
címszavában Kovács Ágnesnek más a véleménye. Szerinte a honfoglalás 
korában a prózai epikus műfajok közül a népmesék különböz ő  .műfajait 
már ismerték. A népi kultúra része volt már ebben az id őben a hősmese, 
a bolondmese. Már a varázsmesék is a tündérmesék egy részét is számon 
tartották, elmondták . 2  Úgy véli, hogy a következő  mesék, illetve azok egy-
egy motívuma a honfoglalás korából vagy még el őbbről származik: Sár-
kányölő  vitéz Aath 300, Fehérlófia AaTh 301 B, Testen kívül elrejtett er ő  
AaTh 302, Borsszem Jankó AaTh 312 D, Égig érő  fa AaTh 317, Táltos fiú 
AaTh 328, Hamupipőke• királyfi AaTh 530, Erős János AaTh 650, Változni 
tudó fiú AaTh 665, Sok tudó fiú MNK 725 B, Égitestszabadító AaTh 328, 
Vasfej ű  farkas AaTh 361, Mirko királyfi AaTh 463 A, Táltospárbaj AaTh 531 
V, Veres tehén AaTh 511, Állatságorok AaTh 552. Ezek a mesék motívu-
maikban megőrizték a sámánisztikus világkép egyes képzeteit, de tartal-
maznak szláv, ógörög meseelemeket is. 

Az alábbiakban azokat a meséket vizsgáljuk meg közelebbr ől, ame-
lyeket Vajdaságban, illetve Baranyában gyűjtöttek össze. Célunk az, hogy 
számba vegyük, a jugoszláviai magyar meseanyag mennyit őrzött meg nép-
meséink úgynevezett keleti elemeib ől. Kálmány Lajos, Katona Imre, Pe-
navin Olga publikációit, valamint saját gy űjtésünket elemezzük. 

FEHÉRLóFIA AaTh 301 B. 

Az egyik legnépszerűbb magyar népmese elemzésével kezdjük. Berze 
Nagy János típuskatalógusában 54 szövegváltozatot ismertet, Kis Gabriel-
la 1959-ben már 84 szöveg alapján készíti el e h ősmese magyar redakcióját. 
Ez a mese ismert a jugoszláviai magyarok körében is. Kálmány Lajos a 
múlt század hetvenes éveiben Szajánban már lejegyezte Tehén ifjú szép 
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vitéz Jankó címen. Két évtizeddel kés őbb híres mesemondójának, Borbély 
Mihálynak is egyik legsikerültebb meséje. Borbély Mihály gyerekei közül 
lánya, Vera legszebben el őadott szövege vólt. A Jugoszláviai magyar nép-
mesékben mindössze két változata ismert, amit meglep ődve tapasztaltunk, 
mert Kopácson Katona Imre jegyezte fel, magunk pedig Szajánban vi-
szonylag jól megszerkesztett formában rögzítettük szalagra. 

Esztétikai szempontból a hat varians közül Borbély Mihályé. és a 
kopácsi mesemondóé a legsikerültebb. A FehérZóf is több tradicionális ele-
met is tartalmaz. Solymossy Sándor szerint h ősmeséinkben a madárlábon 
forgó várak keleti eredet űek. Erről a motívumról azonban Honti János 
bebizonyította, hogy a nyugat-európai folklóranyagban is megtalálható. 
Más kérdés, hogy a nyugati változatokba nem éppen a magyar anyagból 
került-e át. 

A madárlábon álló várkastélyok mindig az alvilágban állnak, a mesék-
ben előforduló egyéb palotáknak nincs ilyen tulajdonsága. Borbély Mihály 
meséjében a vár szarka-, varnyú-, illetve hollólábon forog. Lánya ugyanezt 
a mesét már úgy mondta el, hogy a sárkány által elhurcolt leány kácsa-
lábon álló palotában élt. Vastag Matild szövegében is ilyen lába van az 
alvilági kastélynak. Hogy a mai mesemondók számára már mennyire lé-
nyegtelen, hogy a madárlábon álló építménynek az alvilágban keld álnia, 
azt Borbély Vera szövege is jól mutatja, mert már a történet legelején köz-
fi, hogy a földön élő  királynak is vari .kácsalábon forgó vára. A kétkötetes 
Jugoszláviai magyar népmesékben közölt, e típusba tartozó variánsokban 
hiányzik a madárlábon forgó palota. Egy másik történetben, amely több 
tápusból ötvöződik, megtalálható a forgó vár: „No mire odajértek, hát 
forog a palota. Olyan sebesen forog, hogy a madárnak is nehezen lehetne 
beiutnia rajta." (JMN I. 200-201.) Takács Ferenc azonban nem említi, 
miért is forog tulajdonképpen a vár. 

Nem tarthatjuk keleti elemnek, de bizonyára már a honfoglálás ko-
rában ismerték azt a hiedelmet, hogy a sokáig szopó egyénnek különösen 
nagy ereje lesz. Európa-szerte elterjedt ez a motívum; például a német 
mesékben a hőst két, illetve hét évig szoptatja az anyja. Nagy Olga olyan 
román hiedelemmondákat is ismertet, amelyeknek az a lényege, hogy ha 
a vér az anyatejjel összekeveredik, akkora ereje lesz az illet őnek, hogy sem 
az álom, sem pedig a kés nem sértheti meg.' 

A magyar változatokban a hőst többnyire ló, tehén vagy juh szop-
tatja. A .totemizmus emléke ez, miszerint az egyes nemzetségek különféle 
állatokat tisztelnek ősükként. 

A nagy erejű  Jankó totemisztikus származása csak Borbély Mihály 
szövegében világos, ugyanis a király legszebb báránya egy odvas fában 
szüli meg Jufijankót. Szürkeló Péterr ől nem tudjuk bizonyosan, hogy az 
anyja volt-e a szürke ló, mert a mesemondó csak annyit árul el róla: Szür-
keló Péternek hítták, mert kiskorában egy nagy szürke ló szoptatta. (JMN 
II. 56.) A kopácsi változatban a nagy erej ű  hőst édesanyja szoptatja, a sza-
jáni variánsban Kása Petit háromszor hét évig kásával etetik. 

Hasonlóan elhomályosult az újabban gy űjtött mesékben a griffmadár 
alakja. Kása Petit az alvilágból sas hozza fel, mert csodaerej ű  sípjával 
magához szólítja. Az adai variánsban hiányzik ez az epizód. A kopácsi és 
verbicai változatnak ez a része felépítésében azonos. Jufijankó is és Fatö-
rő  is a jégesőtől védi meg a griff fiókáit, s utazásuk során az út legvégén 
a hősök saját húsukkal etetik megmegment őjüket. Kálmány griffmadara 
kegyetlen, mert közli Jufijankóval, hogy ha el őbb kóstolta volna •meg Ü 
húsát, akkor bizony felfalta volna. A Fatörőnek a griffmadár még gyógyí-
tó kenőcsöt is ad, hogy fia megmentő'jéne'k a :sebe minél hamarabb meg-
gyógyuljon. 

Griff isteni madár. Romániában Nagy Olga még olyan változatokat 
is gyűjtött, amelyekben a madár az utazás el őtt elnyeli hősét, s csak 
akkor okádja vissza, amikor kijutnak az alvilágból.' Ezekben a változatok-
ban a madár gyomrában városok, hegyek, völgyek is vannak. 

A griffmadár Berze Nagy János szerint keleti eleme meséinknek, 
mert az alvilági sasmadár a hét isten hatalmát egyesíti magában, ezért 
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lesz a hős hétszer szebb, mint korábban.' Az is isteni eredetére utal, hogy 
figyelmezteti utasát, kötözze magát fához, ha visszajutnak az alvilágból, 
mert .leheletével visszafújhatja. 

A fogalom a magyar nyelvterületen már a kora középkorban ismert 
volt. A Besztercei szójegyzékben Grifom alakban már 1395-ben megtalál-
ható. Jelentése már akkor mesebéli ragadozó madár. A TESZ szerint a 
magyar nyelvbe a németből került, de végső  forrásnak a görög, illetve 
latin nyelvet tekinti.' Szerintünk szükségtelen volt a német közvetítés, mert 
ebben az időben fontos szerepet játszottak a magyar—balkáni kapcsola-
tok. Esetleg ezt az átvételi lehet őséget is figyelembe kell venni. A közép-
kori szerb kolostorok ikonjainak kedvelt motívuma a griffmadár. 

SÁRKÁNYÖLŐ  AaTh 300 

Ennek a hősmesének a gyökerei is Délkelet-Európába vezetnek. A 
magyar folklóranyagba valószín űleg Bizáncból került. A Magyar népmese-
típusokban Berze Nagy harminchárom változatát elemezte, azóta, 1957 óta 
a szaktudomány már félszáznál is többet ismer. Az egyik legismertebb 
hősmese; nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában, Délkelet-Ázsiá-
ban is mesélik. 

Jugoszláviában a .Drávaszögben és Dél-Bánátban jegyezték fel. Bor-
bély Mihály nem mondta el. Hogy a szegedi kirajzású magyar falvakban 
kedvelt volt-e, azt nem tudhatjuk, mert Kálmány egyik gy űjtéséből sem 
került elő . A hetvenes években, amikor ismét Kálmány kutatópontjain 
gyűjtöttünk, akkor sem sikerült lejegyeznünk. 

A mese tehát egész Európában ismert, mégis van egy motívuma, amely-
ről Solymossy úgy tártja,' hogy honfoglalás el őtti elem. A sárkányöl ő  el-
lenfelének, Veres Vitéznek a székér ől egyenként kiugrálnak .a párná'k, 
amikor megjelennek a hős segítő  állatai. Ezzel is élőrevetítik a történet 
végkifejtését, amelyben leleplez ődik Veres Vitéz álnoksága. 

A drávaszögi mesékben ez a motívum hiányzik. A hertélendyfalvi 
változatban viszont szépen kidolgozott. A adatközl ő  a népmesék ismert 
stíluseszközével él, az eseményeket pontosan megismétli, a feszültséget 
azzal fokozza, hogy a négyszeri ismétlés alkalmával mindig eggyel több 
párna ugrik ki Veres Vitéz. alól. 

A párnák kirepülése mellett ebben a h ősmesében lényegesen fonto-
sabb elemnek tartja Nagy Olga a vissza-visszatér ő  „Ne ölj!" formulát. Sze-
rinte ez nemcsak a történet stíluseleme, hanem Lutz Rörich nyomán azok-
ra a mítoszokra utal, melyekben a totemállatok szerepelnek. Fej tegeté-
sében figyelembe veszi a vogul medveénekek tanulságát is. 8  

ÉGIG ÉRŐ  FA AaTh 317 

A mitológiával és az ősvallással van kapcsolatban az Égig érő  fa. 
Solymossy Sándor 1922-ben ezt a motívumot a sámánszertartások világ-
fájával hozza kapcsolatba. A fa megmászását a sámán révülésével azono-
.sítja. A fába vágott lépcs őkön az ég hét, illetve kilenc rétege elevenedik 
meg. Diószegi Vilmos elfogadja Solymossy megállapítását, a tetejetlen 
fában ő  is a táltoshit világfáját látja 9 

Kovács Ágnes nem tekinti külön mesének az Égig érő  fa történetét, 
hanem csak meseelemnek, keretmesénék. A tetejetlen fa motívuma még 
a mesekezdő  formulásban is felbukkan.' ,  Berze Nagy típuskatalógusában 
tizennyolc szöveget vesz számba, a nemzetközi katalógus már harmincat, 
a magyar variánsok mellett pedig csak a német mesékkel számol. 

Berze Nagy és Solymossy" is felfigyel arra, hogy ismert a szomszéd né-
pek epikus hagyományában: szerb, horvát, német szövegekre hivatkoznak. A 
legújabb kutatások alapján tudjuk, hogy a román és a cigány folklórnak 
is ismert motívuma. A folkloristák egybehangzó véleménye szerint a 
magyar hagyományból került át a környez ő  népek meséibe. Solymossy 
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szerint az Égig érő  fa eredetileg nem mese volt, hanem hiedelemmonda, 
de amikor elveszítette hitelét, a h ősmesék egyes változataiban motívum-
ként 'tovább él. 12  

A tetejetlen fa ismert a . jugoszláviai magyar nyelvterületen is. Más 
mesékkel kontaminálódva négy változatát jegyezték fel. A Drávaszögben 
Katona Imre Horváth Antal mondása alapján rögzítette a magyar anyag-
ban is jelentősnek számító változatot. Borbély nem ismerte ezt a h ősme-
sét, de az egyik legsikerültebb mesekezd ő  formulájában felfedezhetjük a 
tetejetlen fa szimbólumát: „Hun vót, hun nem vót, az innenen innen, a 
tunnanon tunnan, az üveghegyeken is tunnan vót, a korpakazalokon pedig 
innen vót egy nagy högy. A högy tetejin vót egy nagy feny őszál, a nagy 
fenyőszálon vót egy kisebb feny őszál, a kisebb fenyőszál tetejin vót egy 
tű , a tű  tetejin vót egy rossz szoknya, annak a hetvenhetedik ráncábú sze-
dem elő  az én meséimet." (Hagyományok II. 31.) 

Borbély mesemondó stílusára nem jellemz ő  a hosszadalmas mese-
kezdés, gyerekei mégis jól emlékeztek erre a formulára. Szabadkán él az 
egyik unokája, aki nem vállalkozott arra, hogy nagyapja meséit elmond-
ja, de tizenöt évvel ezelőtt erre az egy motívumra még pontosan emlé-
kezett. 

Zomborban Barta János e típusnak azt a variánsát mondta el, amely 
a tréfás mesék csoportjába sorolható. A mese lényege az, hogy a cigány-
legény az égig érő  fán akar feljutni a mennyországba, hogy megkeresse 
édesapját: „Egy napon, mikó megtudta az anyjától, hogy az apja régen 
meghalt (az asszony így mesélte nekik), elhatározta, hogy megkeresi az 
apját akár az égben, akár a pokolban. El is indut nagy sebessen, meg 
sem át, míg egy olyan fáhó nem ért, melynek a hegye az égbe, gyökere a 
pokolba nyúlott. A rajkó elővette az lapjátul maradt fejszét, garádicsot 
vágott a fa törzsébe, szépen ,felballagott a mennyországba." (JMN I. 334.) 

A tetejetlen fa keretmese változatát Kopácson Horváth Antal mondta 
el. Katona Imre jegyzeteib ől tudjuk,13  hogy ezt a történetet L őrincz Irma 
is tudta. A drávaszögi mesében János, a kanász mássza meg a hatalmas 
almafát, hogy urának, a királynak, hozzon a terméséb ől, hogy jutalmul 
elnyerje a királylány kezét. Amikor feljut a fa koronájába, rátalál egy 
másik királykisasszonyra, akinek a szolgálatába áll. Megszegi azonban a 
tilalmát és bemegy abba a szobába, ahol a sárkány lelakatolva rabosko-
dik. A mese ettől az epizódtól kezdve összekapcsolódik az AaTh 302. szá-
mú mese egyes epizódjaival. A királylány ravaszkodva megtudja, honnan a 
sárkány nagy ereje, s megszerezteti Jánossal azt a gyors táltoslovat, amely-
lyel visszajuthatnak a földre. A mese befejez ő  részében ismét folytatódik 
a keretmese, János átadja a királynak a tetejetlen fa gyümölcsét, amit ől 
az megfiatalodik. 

A Jugoszláviai magyar népmesék második kötetében olvasható vari-
áns szerkezete egyszer űbb. A ludasi adatközlő  ,a kerettörténetet, az égig ér ő  
fa megmászását komponálta meg legsikerültebben. A f őhőst itt is János-
nak nevezik, ő  is azért vállalkozik a tetejetlen fa megmászására, hogy 
elnyerje a királykisasszony kezét. A cseresznyefán rovátkákat vág fejsze-
jével, 's bocskorait az égbolt egy-egy rétegénél visszahajítja. Még két 
öregasszonnyal is találkozik, akik közül az egyik más változatokban a 
szél, a másik pedig a hold anyja. Márki István szövegéb ől kitűnik, hogy 
a fának nemcsak a törzse nagy, hanem a levelei és a termése is. A cseresz-
nyét keresztfűrésszel vágja el, csak egy darabját dobja le a királynak. Lé-
nyeges a mese szempontjából, hogy a fa tetején egy másik -világ körvo-
nalai rajzolódnak ki: „János mög ott fönt a cseresznyefán nézel ődött. Ak-
kora levelei vótak a cseresznyefának, hogy paloták vótak ráépítve." (JMN 
II. 101.) 

A folytatása már nem :részletez ő . Mindazok a motívumok, amelyeket 
a mesekatalógus szerint e típusnak tartalmaznia kell, fellelhet ők a szöveg-
ben, de azokat Márki Isván éppen hogy csak érinti, egyes motívumok logi-
kailag sem követik a mese menetét. Kár, mert a bevezet ő  rész egy jól 
megkomponált mese kiindulópontját jelzi. 

Az égig érő  fa ismert a szerb népmesében is. Már -1870 ben közölte 
Vuk Karadžić  a Srpske narodne pripovetke című  kötetben. A szöveget 
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1840-ben jegyezte fel M.ihajlo Obrenovi ćtól, a fejedelemt ől. Ez a mese 
csak annyiban egyezik a magyar variánsokkal, hogy h ősének meg kell 
másznia a .tetejetlen fát, hogy elnyerje a királylány kezét. Bálint Vuj:kov 
bunyevác népmeséi között is ismert az égig. ér ő  fa története. Vuj.kov még 
a mese címéül is ezt a motívumot választja: „Do neba ,drvo". Ez a szöveg 
is, hasonlóan a szerb népmeséhez, csak abban hasonlít a magyar változa-
tokhoz, hogy főszereplőjének a fa tetejér ől kell lehoznia a királykisasszonyt, 
mert a sárkány elrabólta. Külön feladata a legénynek, hogy megtalálja a 
hatalmas fát. A magyar változatokban János csak a maga erejére számít-
hat, a bunyevácban viszont a tanyasi legénykének segít őtársai akadnak. 
Mitikus lények ezek, akik maguk is harcban állnak a sárkánnyal. Nem 
emberek tehát a segít ők, hanem a sánta veréb és annak anyja. A fa meg- 
mászásakor, a nehéz pillanatokbanmindig mellette teremnek. Amikor 
pedig a legény fölér az els ő  égi szférába, rátalál a sánta veréb sebesült 
apjára, aki ugyancsak segít őtársa lesz a továbbiakban. A történet fontos 
epizódja, hogy a főhőst átváltoztatják verébbé. Ez a motívum is közismert 
a magyar meseanyagban, olyankor, amikor a sárkányöl őnek el kell buj-
dosnia az anyjától vagy magától a sárkánytól. Az átváltoztatás mitikus 
háttere már elhomályosult a jugoszláviai magyar népmesékben. A bunye-
vác mesében az átváltozás egész mitológikus hátterét kifejti az el őadó. 
Számtalan verébtojást szednek össze a legény segít ői, s annak sárgájával 
kenik be, hogy megváltoztassa alakját. A szerb és horvát hitvilágban a 
tojással kapcsolatban olyan hiedelmeket is számon tartanak, melyeket a 
magyar anyagban nem találunk. A tojás héjában utazik a horvátok bo-
szorkánya, :de felhasználják a tojást rontásra és annak elhárítására is. 

Nehezen állapítható meg, hogy az adatközl ő  vagy Vujkov ötvözte 
össze olyan sikeresen a reális és irreális elemeket ebben a történetben, 
mertmaga a gyűjtő  hangsúlyozta, hogy nélkülözhetetlennek tartja a szö-
vegek stiláris javítását. Mindenesetre a realitásra való törekvés a mese 
menetében a legváratlanabb fordulatokban következik be. Akkor, amikor 
a legény segítőtársaival legyőzi a sárkányt, ugyanis a gy őzelem után a 
sánta veréb anyja arra panaszkodik, hogy nagy könnyelm űség volt ré-
szükről nem megőrizni a sárkány tetemét, mert nagy mennyiség ű  szap-
pant főzhettek volna bel őle. 

A magyar változatokban a királylányt János táltos lova segítségével 
szabadítja meg. Vujkov variánsában is megjelenik a ló, de szerepe a me-
se folyamán nem tisztázódik. 

Az Égig érő  fa a jugoszláviai magyar változatokban is keretmese, te-
hát más hősmesékkel alkot egységes kerettörténetet. A hozzákapcsolódó 
egyéb meseelemek a világfán kívül más honfoglalás el őtti motívumokat is 
tartalmaznak: a táltos lovak versenyét, a sárkány anyját, a boszorkányt. 

A TÁLTOS Ló 

A táltos ló kulcsfontosságú figurája az Égitestszabadító, Aranyhajú 
lány, Állatsógor című  hősmesének (AaTh-319, 531, 552). A jugoszláviai ma-
gyar anyagban a mitikus alakok közül a sárkány mellett a legkedveltebb 
figura. Az említett típusok :ismertek a mi hagyományainkban is. Az Állat-
sógorok a századfordulón ismert mese volt a Tiszavidéken, mert Kálmány 
Lajos nemcsak Borlbély szövegét tette közzé, hanem törökbecsei gy űjtését 
is. Borbély gyerekei közül fia, Lajos emlékezett még egyes motívumaira. 
Észak-Bánáton kívül egy-egy változatát Kopácson, illetve Hertelendyfal-
ván Katona Imre és Penavin Olga jegyezte fel. Az öt variáns közül a leg-
teljesebb, ilegsikerültebb változatot Borbély Mihály mondta él. Az egész 
magyar nyelvterületen népszer ű  történetet Berze Nagy János egy típus 
nak tekinti. Kovács Ágnes szerint több meséb ől kontaminálódott. 

A nálunk fellelhető  anyagban leginkább az Aranyhajú lány típussal 
mutat ,affinitást. Ez a történet kétségkívül a legnépszer űbb jugoszláviai 
magyar hősmese. Ismerik a Drávaszögben, Kishegyesen, Zomborban, Do-
roszlón, Verbicán, Cérna Barán és Hertelendyfalván. Az Aranyhajú lány 
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nemcsak viszonylag nagyszámú variánsával t űnik ki, hanem — a zom-
bori és a kishegyesi változatoktól eltekintve — ebben a m űfajban a jól 
megformált és szerkesztett szövegek közé tartozik. 

Nagy Olga az Állatsógorok típus alapján ördögi származásúnak te-
kinti a lovat, 14  mert a főhős a boszorkánytól kopja a csodagyorsaságú 
paripát. A magyar nyelvterületen negyvenkét változatát ismerik ennek a 
hősmesének, s csak tizennyolcban maradt meg az az epizód, hogy János 
háromévi szolgálata fejében a boszorkánytól ellopja vagy kapja a lovát. 
A vajdasági változatokban különösen Borbély Mihály szövegében őrződött 
meg szépen ez a motívum. A 'boszorkány azért adja oda lovát; mert kény-
telen beismerni, hogy János nagyobb bíbájos, mint ő . (Hagyományok II. 33.) 
A többi változatban is kimutatható, hogy az Állatsógor című  mesében a 
táltos lovat a boszorkánytól, illetve a vasorrú bábától nyerte el a fiú. 
Hogy miért éppen a boszorkánytól, azt azzal az archaikus beidegz ődéssel 
magyarázza Nagy Olga, miszerint minden kincs és jó az ördögt ől szárma-
zik. A táltos lovak az engedelmesség jelképei, erkölcsi szempontból 'amo-
rálisan cselekszenek, bárkit kiszolgálnak, aki értük harcol, hatalmukba 
keríti őket. Mert nemcsak a legkisebb királyfinak és szegény legénynek 
van olyan lova, hanem a sárkánynak és a boszorkánynak is. Az el őbbit is 
a lova figyelmezteti, hogy elrabolták a feleségét. Így van ez a vajdasági 
és a drávaszögi mesében is: „Kutya egy májad, holló vájja ki 'a szemedet! 
Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak el őtted, mi bajod van még? 

Viszik a feleségödet." (Sárkányölő  ikertestvérek. 62.) 

A táltos ló másik ,ala'kj.a is ismert népmeséinkben. Lecsúszott táltos ló-
nak is nevezhetjük. A hős a ganéj tetején találja, a ménes göthös lova. 
Hálából segíti parancsolóját, mert maga mellé fogadja. A táltos lónak 
e típusáról nem tudja a h ős, hogy mágikus erővel rendelkezik. Rendsze-
rint a ló maga könyörög, hogy fogadja szolgálatába, Borbély Mihály tör-
ténetében a 'legkisebb fiú álmában 'tudja meg, hogy a göthös csikónak 
csodálatos nagy ereje van. 

Az archaikus változatokban a göthös gebét tiszta vízzel mossák meg, 
s így válik rendkívül szép, aranyhajú paripává. A vízben való mosdatás 
és a vízzel való itatás a mi meséinkben is ismert. A finnugor népek me-
séjének is kedvelt alakja a gebéb ől átalakult táltos ló. Berze Nagy kutatá-
saiból tudjuk, hogy a finn néphit szerint a ganéjba, földbe ásott csikó, ha 
megtörlik, aranyszőrű  ló lesz. A hitvilágból eredő  elképzelés a mi mesé-
inkben már elhomályosult, a szemétdombon álló göthös lovat csak szána-
lomból fogadja maga mellé a h ős. A táltos lónak ezt a változatát, tehát 
nem a boszorkány lovát, a bunyevác mesékben is megtaláljuk. A három-
szívű, fekete sz őrű  paripát a királyfi az utolsó pillanatban menti meg, s 
az hálából segíti, hogy megszerezzék a legény mátkáját. A bunyevác me-
sében olyan motívum is megtalálható, amely hiányzik a magyar varián-
sokban. A mi táltos lovaink nem osztják meg erejüket gazdáikkal, a bu-
nyevác mesében erre is sor kerül. Megitatja gazdáját is azzal a varázs-
erejű  mézes itallal, amely megsokszorozza nemcsak a ló, hanem a h ő s 
erejét is. 

A sámánhittel áll kapcsolatban népmeséink táltos lova. Diószegi Vil-
mos fejti ki, hogy a sámánizmus hiedelemvilágában mágikus kapcsolat 
van a sámán és lova, illetve rénszarvasa között. Ha a ló vagy a szarvas 
elpusztul, meghal a sámán is." 

Solymossy Sándor a hősmesék keleti elemének tekinti a táltos lovak 
párbaját, valamint a párbaj után bekövetkez ő  'kancatejfürdőt. Ugyanis 
ez a két epizód mindig együtt fordul elő. A táltos lovak kétféle módon 
küzdenek meg egymással. A kopácsi és verbicai változatokban szabályos 
párbajt vív a két ló. Mi Borbély meséjéből idézünk: „Most emögyünk a 
sóstengör szélire. Ott majd ássál le a f őd alá úgy, hogy órom hegye Bö-
gyön ki! Te pedig eredj föl egy fára, szögezd a meg jednek a kardodat! És 
énmajd elnyerítem kéccör magamat, majd átgyün az arancs ődör. De mi-
kor kéccör átgyün, nem tanál engömet mög, visszamén. Mikó harmaccor 
elnyerítőm magamat, oszt átgyün, akkor majd kiugrok a f ő'd alul, és majd 
összeveszünk. Ha én izzadok mög hamarabb, akkor csak d űlj 'bele a kar- 
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dodba! Ha pedig a cs ődör izzad meg hamarabb, akkor csak ugorj le a 
fárul, ülj a tetejembe és gyerünk! Ne tör ődj a csődörrel, majd gyün az 
utánunk." (Pingált szobák. 112.) 

A másik típusú táltospárbajnak költ őibb, szimbolikusabb a jelentése, 
mitologikus a háttere, mert a lovak lángok alakjában vívnak egymással. 
Doroszlón a kék és a zöld láng harcol, Hertelendyfalván pedig a kék és a 
piros. Mind a két esetben a hősnek is segítséget kell nyújtani, esetleg a 
táltos lónak, ha az gyengébbnek bizonyulna. 

„— János, elég! Most már itt vagyon dél félé az id ő . Most te felmész, 
s magadat odakötöd, én belécurukkolok ebbe a gödörbe. Vigyázz, mit 
mondák neked. Ha kék láng jön ki s szájamon, én verekedek, akkor gy ő -
zök, de ha piros láng jön ki a szájamon, akkor gyengébb vagyok, mint az 
a másik lovaik. S akkor — azt mondja —, ereszkedj le a fárul, s vegyed 
a kardod, s segíts nekem." •(Jugoszláviai magyar népmesék II. 214.) 

A táltos lovak párharcának mindkét változatát a folklórtudomány 
honfoglalás előtti elemnek tekinti. A ló egyéb tulajdonságai: repül, tüzet 
eszik, tizenkét lába van, :szellemlénynek kell tekintenünk, amely a fels őbb 
hatalmak parancsára ló alakjában kapja azt a feladatot, hogy a kiválasz-
tott földi embert megvédje. A keleti népek, a nomád népek kultúrájában 
a ló a legbiztosabb támasz, kézzelfogható hát, hogy a teremt ő  képzelet 
ilyen tulajdonságokkal és feladatokkal is felruházta. Solymossy az össze-
hasonlító folklórtudomány módszerével jutott el ezekhez a megállapítá-
sokhoz. A táltosok párbaját csak a kélet-európai h ősmesékben találta meg. 

A legújabb kutatások •is elfogadják Solymossy nézetét. Diószegi Vil-
mos kimutatta: a táltos-hiedelemkör viaskodási motívuma minden lénye-
ges (szám szerint 29) elemében pontosan egyezik a sámán=hiedelemkör 
viaskodási motívumával. Ezek az egyezések kétségtelenül azt bizonyítják, 
hogy a táltosokallatalákban való viaskodása honfoglalás el őtti eleme tál-
tos-hiedelemkörünknek. Más szóval: a sámán-hiedelemkör egyik napja-
inkigfennmaradt emléke.'b 

A BOSZORKÁNY, A VASORRÚ BÁBA 

A sárkány; a táltos ló mellett h ősmeséink harmadik mitikus alakja a 
boszorkány. Ebben különbözik a néphit boszorkányától, hogy nem él ő  em-
ber, rendszerint a sárkány anyja, a fékezhetetlen gonoszság jelképe. Ha-
sonlóan, mint a néphit boszorkánya, ő  is képes az átváltozásokra, de me-
sékben az átváltozás lehetősége sokkal nagyobb, mint a hiedelemmondák-
ban. Népmeséinknek két boszorkány alakja van. Lényeges különbség tu-
lajdonságaikban nincsen. A folkloristák úgy vélik, hogy tulajdonképpen 
kétféle elnevezéssel kell számolnunk. A boszorkányt több helyen vasorrú 
bábának nevezik. Leginkább az Égitestszabadító (MNK 319*), a Sárkány-
ölő  vitéz (AaTh 300), az Aranyhajú királyfiak (AaTh 303), a Vasfej ű  farkas 
(AaTh 361*), az Édes lány és mostoha lány (AaTh 480), a Rózsa és Ibolya 
(AaTh 313) című  mesében nevezik így a boszorkányt. Az már a mesemon-
dók teremtő  képzeletével hozható kapcsolatba, hogy a vasorrú bábának, 
ha emlegetik, mindig megadják a külső  jellemzését, viszont ha csak a 
boszorkányt emlegetik, akkor ez elmarad. 

Nálunk a meséknek ezt az alakját Topolyán, Hertelendyfalván és a 
Tisza menti falvakban ismerik. Borbély Mihály meséjében, ha boszorkányt 
emleget, leginkább vasorrú bábának nevezi. Ennek a vasorrú bábának 
még fia is van, de nem sárkány, ahogy mesei ismeretünkb ől megszoktuk, 
hanem az is vasorrú bába. Kálmány éppen ezért adta azt a címet me-
séjének, hogy Férfi vasorrú bába, mert ezzel is jelezni kívánta, hogy a nép 
már ilyen bábákról is tud. Maga a mese az AaTh 313 és AaTh 361* típusba 
sorolható. A hőst nagy erejű , furcsa nevű. kutyája: Világneheze, a hold, a 
szél és a nap anyja menti meg a boszorkánytól. Ezt a történetet gyakran 
elmesélhette Borbély Mihály, mert gyerekei, Lajos és Vera is jó emlékez-
tek a cselekményre, a kutyára és a különös alakú boszorkányra. 
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Petrovics Imre kígyóbőrbe bújtatott királyfiának a megkeresésében 
a segítő  öregasszony a vasorrú bába: 

„ ... nekivág az erd őnek, lát egy fényösségöt. Nekitartott a Verica. 
Közelödik, közelödik, odaér. Egy olyan kis gunyhácska, egy olyan kis 
ablak rajta. Megkopogtati. Hát egy vassorsú bába benn van. Fenyi. a 
fogát, fenyi a vasorrú bába. Hát azt mondja az asszony: 

Bemegyek, amit azisten ád. Jó estét, kedves jó szülém! 
Szerencséd, hogy annak becsűrté, mer másképp vége az életödnek. 

Látod, fenyem a fogamat rád már. 
Jaj, mögijedt szögény kis nő . 

Mi járatba vagy, fiam? Éhös vagy, ugye? 
Bizony é'hös vagyok, mán öt éve, hogy járok." 

(Jávorfácska. 26.) 

Petrovics Imre emlékezetében ;tehát már elhomályosult a boszorkány. 
a vasorrú bába gonosz alakja. 

Az Édeslány és mostohalányban a nők kerülnek kapcsolatba a 'boszor-
kánnyal. A topolyai Laca néni vasorrú bábának nevezi a munkát adó öreg-
asszonyt. Erős Teréz Hertélendyfalván ugyan nem nevezi meg, de küls ő  
jellemzéséből ráismerünk: „Az ablakonkisz űrődött olyan gyér világ, be-
menyen s hát egy olyan öregasszon vót ott, hogy az óra a f ődet érte. Ahogy 
felhajlik, mert le vót 'hajolva, ahogy felhajlott, hát a térgyit verte." (JMN 
II. 266.) 

Ezt a boszorkányt ismerik a bunyevác népmesékben is. A zombori 
Marija Budinčević  falusi vendéglős mesélte el Balint Vujkovnak. A törté-
net néhány motívumában megegyezik Borbély Mihály szövegével. Az .egy 
házaskéri változatban is a katona tudtán kívül ígéri el fiát a vasorrú bá-
bának, a• bunyevác változatban a királyné hetedik gyereke csak úgy ma-
radhat élve, ha megígéri a boszorkánynak, hogy annak adja feleségül, aki 
tizenhat éves korában megkéri. A zombori mesében a vasorrú bába .dióból 
ugrik elő . Jellemző  rá, hogy mindene vasból van: az orra, a sétapálcája, 
atáskája, a kendője is. Egy másik mesében, melyet Jašo Pletikosi ć  mon- -
dott el, ugyancsak ismert a vasorrú bábának az az alakja, amelyik a sár-
kánynak az anyja. A gonosz lénynek a neve baba-gvozdena svraka, magyar 
fordításban: holló vasbába. Megnevezése ugyan még nem azonosítaná a 
magyar megfelelővel, de a mese cselékménye során ugyanúgy viselkedik, 
mint a magyar mesék sárkány anyja. 

Népmeséink a fentiekben ismertetett alakját egy id őben szláv ere-
detűnek tartották ;  de már Solymossy Sándor kimutatta, hogy a finn-
ugor népek hitvilágának képzete." Az újabb kutatások is ezt a véleményt 
igazolták, mert legközelebbi nyelvrokonainknál is ismert figura. A hantik 
és a mansik ábrazolják a népmesében •leírt vasorrú bábákat. Fából is 
elkészítik, áldozatot mutatnak be neki, s hogy ne korhadjon, az arcát és 
a feltűnően hangsúlyozott orrát bádoggal, ólommal, rézzel vagy ezüsttel 
fedik be. Mivel a szellemlények ilyen .megelevenített alakját a szláv népek 
nem ismerik, a vasorrú bába feltehet ően a finnugor hitvilág képzete. 

Vizsgálódásunk során számba vettük tehát azokat a motívumokat a 
jugoszláviai magyar népmesékben, 'melyekr ől feltételezik, hogy keletr ő l 
'kerültek a magyar néphagyományba. A keleti eredet természetesen nem 
jelenti azt, hogy kizárólag a finnugor népek mitológiájából való, hanem 
azt, hogy mindazoknak a népeknek hagyományában megtalálható, ame-
lyek tőlünk keletebbre éltek: tehát az altáji, török és keleti szláv anyag-
ban. A keleti elemek egyoldalú vizsgálata azonban tévutakra is vezethet, 
mert a legújabb mesepublikációk tanulmányozása 'valószín űleg még árnyal-
tabban megvilágítaná ezt a kérdést. Arra nem vagyunk hivatottak, hogy 
a több évtizedes kérdésre: léteznek-e keleti elemek népmeséinkben, vála-
szolhassunk, mi csak arra vállalkoztunk, hogy számba vegyük a legarchai-
kusabbnak tartott motívumokat 'a jugoszláviai magyar nyelvterületen. Ta-
nulmányozásuk néhány jellegzetes vonásra is ráirányította figyelmünket, 
mindenekelő tt arra, hogy nálunk az egyes néprajzi csoportok hagyomány- 
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őrzőbbek, mint mások. A legtöbb archaikus elemet a Tisza menti, szegedi 
kirajzásúfalvakban, a Drávaszögben és az al-dunai székelyek őriztek meg. 
Hogy egykor hősmeséinknek teljesebb, szebb változatai is léteztek, azt 
Kálmány Lajos, Katona Imre és Penavin Olga gy űjtései igazolják. A 
nyolcvan, negyven, illetve harminc évvel ezel őtt gyűjtött szövegek szerke 
zete egységesebb, a mesei elemek logikusabban következnek egymásból 
Azt is észre kell vennünk azonban, hogy a legarchaikusabbnak tartott mo-
tívumok még töredékesen elmondott meséinkben is fellelhet ők. Ezek a tö-
redékek is 'közelebb visznek a probléma megoldásához, ahhoz például, 
hogy a magyar népmesék keleti elemei a bunyevác meséikbe a mi h ő s-
meséinkből kerültek át, vagy ezek a keleti elemek más utakon is eljutot 
tak a délszláv epikus hagyományba. 

Érdekes és hasznos feladat lenne, ha valaki vállalkozna arra, hogy 
az összehasonlító folklórtudomány módszerével megvizsgálná Balint Vuj-
kov szövegeit és a jugoszláviai magyar anyagot, hogy azokban milyen 
közös és eltérő  vonások találhatók. Tény, hogy azt a keletinek tartott me 
seformulát: „Hol jársz, hol kelsz, ahól még a madár sem jár", a bunyevác 
mesékben is ismerik: „Otkud tebe, sinko, ovamo di ni 'sváka tica ne do-
liće?" (Do neba. drvo. 333.) 
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ÉGTÁJ  

LÁBADI KÁROLY 

A DRÁVASZÖG VILÁGA 
NÉPRAJZI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI BARANGOLÁS 

Vajon mi lehet könnyebb: egy emberr ől jó portrét festeni vagy egy vi-
dékről, tájegységről hiteles rajzolatot összeállítani? Alighanem egyfor-
ma nehéz mesterség mindkett ő . Mert portréfestéskor sem lehet letagad-
ni azt a hátteret, amely évszázadok óta beleszól az ember életébe, akár 
az őskövületeken: kitörölhetetlen nyomot hagy gondolatain, cselekede-
tein, álmain, vágyain. De tájképünk sem lesz hiteles, ha elfordítjuk te-
kintetünket a benne él ő  emberekről, azokéról, akik kezük munkájával 
formálták, alakítják saját arculatukra; azokéról, akik csatákat vívtak 
a tájjal, hogy az befogadja őket, vagy harcokba keveredtek, hogy meg-
maradjon nekik — otthonuk, bölcs őringató helyük, koporsót befogadó 
földjük legyen. 

Egy 178 évvel ezelő tt született szerz ő , Haas Mihály azt írta arról 
a tájról, amelyről szó lesz, hogy: „a' természetnek minden ajándékával 
nemcsak bőven, hanem pazarlásig meg van áldva; 's ... felszíne szelíd 
dombokkal, sző lőhegyekkel, erdőkkel és ismét termékeny síksággal szün-
telen változván — egy természetes angol kertet képez ..." (Haas 'Mihály: 
Baranya. Pécs, 1845. 5-7. 1.). E gazdag kert egyik csücske a • Drávaszög. 
Népe mindig legjobb tudása szerint igyekezett begy űjteni a termést. Nem 
véletlen, hogy a kiöntésekkel, csatornákkal, fokokkal, erekkel felszab-
dalt terület célszerű , alkalmazkodása révén eredményes halászkultúra 
melegágya lett. Írásos adatok is tanúskodnak err ől már a XII. és XIII. 
századból. Sokáig a víz „termette" errefelé a kenyeret. A kopácsi ember 
még ma is tizenkétféle vizet különböztet meg. A környéken nem akad 
még egy falu, amelyiknek lakói ennyire a vízt ől függtek, de olyan sem, 
ahol olyannyira ismerték, oly sokféle változatát különböztették meg a 
halászó víznek. Névadásukkal hol a víz min őségét, hol a mennyiségét je-
lölték meg találóan és árnyaltan. A tavaszi víz májusban öntötte el a 
réteket. Kristálytiszta, nagyon jó halfogó víz. A nyári vizet nem szerette 
a halász. Késő  nyáron elszaporodott benne a gaz, a víz megkeseredett, 
s a halat kihajtotta a rétb ől. Nyárutón a tavak, folyások vize újból fel-
frissült, ez volt az őszi víz. A téli vizet iás szerette a halászember, mert 
ha nagy volt a mélysége, benne maradt a hal is. A jégvíz nagyon zava-
ros, télen található a réten. A fehér víz ugyancsak szennyezett, a jégvíz 
megjelenésekor a partok közelében lehet habosan látni. Fekete víz csak 
az Erdő , a Bajár, a Lankhát nevű  határrészeken volt. Nagyon tiszta, át-
tetsző . A meder 'koromfekete színér ől kapta nevét. Sz őke víz a Megyálja 
rétjén és a Pusztán fordult elő . Se nem tiszta, se nem szennyezett. Halas 
víznek is mondták, mert a rajokban úszó halak felzavarták a homokos-
agyagos medret. Korai áradáskor a Duna fel ől érkezett a rétbe a vörös 
víz. A benne oldott anyagoktól még a vízben álló varsa is megvörösö-
dött. Szotyé vizet télen lehetett látni, ha vastag hóréteg rakodott a víz 
felszínére. A nagyvíz a kopácsi nyelvhasználatban mindig magas víz-
állást jelölt. 

A Duna közelében levő  dombokon, szelíd lejtőkön a lakosság fő  
jövedelmét régóta a sz ő lő termesztésb ől valósítja meg. Olyan sz őlőkul-
túrát ápol, amelynek kezdetei bizonyíthatóan a római korig nyúlnak visz- 
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sza. Folytonossága azóta sem sz űnt , meg: a népvándorlás sem tüntette 
el, és a hanfoglalás után is folytatódott. A középkorban a sz őlősorok 
még a domboldalakról is „lefutottak" — a Drávaszög sík területein is 
elterjedt az ún. ligetes típusú m űvelési mód. Szigeteinek nyoma máig 
megmaradt. Bármekkora pusztítást is végzett a törökdúlás, akkor is gya-
rapodott a vidék: a betelepül ő  délszláv Lakosság magával hozta és el is 
terjesztette a vörösborkultúrát. A sz őlőültetvényeket a legnagyobb ellen-
séggel, a filoxérával szemben is részbensikerült megoltalmazni — ha 
másképp nem, ellenálló oltványfajták telepítésével. Mára a kisüzemi pa-
raszti gazdálkodási módszerek felzárkóztak a nagyüzemi termelési mód 
mögé, korszerűsödtek, s jól megférve egymást segítik. A hagyományos 
szőlőtermesztő  vidékhez a Hegyalja — tulajdonképpen a Drávaszög észa-
ki része — falvai tartoznak: Vörösmart, Csúza, Sepse, Hercegszöllös, K ő , 
Karancs. A legdélibb községekben, az Alfalukban a ligetes m űvelési mód 
nyomai maradtak meg. 

Az alfalusiiak, Laskó (Lug), Várdaróc (Vardarac), Kopács (Kopa čevo) 
és Bellye (Bitje) lakói Vörösmart (Zmajevac), Csúza (Suza), Sepse (Kot-
lina), Hercegszöllős (Kneževi Vinogradi), Kő  (Kamenac) és Karancs (Ka-
ranac) polgárait hegyaljiaknak nevezik, azok pedig őket alfalusiaknak 
mondják. 

A XV. és XVI. században az ínséges id ők ellenére is Vörösmart és 
Laskó a Drávaszög szellemi központjává vált. Az els ő  volt bölcsőhelye a 
Veresmartiaknak (Veresmarti Illésnek, Veresmarti Lázárnak, Veresmarti 
Mihálynak), a második a Laskaiakat (Laskai Demetert, Laskai Osvátot, 
Laskai Csókás Pétert, Laskai Jánost) bócsátotta szárnyukra. Másoknak 
rövidebb-hosszabb ideig otthont adott: Szegedi ,Kis István, a reformátor, 
költő  és nevelő  a hajdani laskói scholában tanított. Tolnai Bálint prédi-
kátor, író is megfordult a településen. A Laskaiak közül, mivel ezt már 
más helyen megtettük (Lábadi Károly: Laskaiak. Eszék—Laskó, 1984.), 
ezúttal csak az egyik nevezetes férfiúról essék említés! Személyér ől ugyan-
is csak nemrég lebbent fel az ismeretlenség fátyla. Laskai Demeterr ől, 
az első  Laskaiak egyikéről van szó, akinek neve szűkebb szülőföldjének 
határán is túl ragyog. 

1984 áprilisában röppent fel a hír, hogy Holt Béla, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főmunkatársa, kandidátus, 'szenzációs felfedezést tett. 
A dalmáciai . Šibenik ferences kolostorának könyvtárában megtalálta az 
ómagyar Mária-siralom utáni eddig ismert második legrégibb magyar 
verses nyelvemléket. 

A magyar kutató tíz eszténdeje gy űjti a latin nyelvű  himnuszokat. 
A Jugoszláv Tudományos Akadémiával fennálló cserelehet őség révén ju-
tott el Šibenikbe 1982-ben, s a ferences kolostori könyvtár katalógusá-
ban tűnt fel neki a Liber Demitrii de Lasco címmel szereplő  kódex. A 
Laskó névből gyanította, hogy magyar vonatkozású kódexr ől lehet szó. 
Tüzetesen átvizsgálta; s a 16. lapon megtalálta a szenzációs szöveget, az 
ötsoros magyar nyelvű  könyörgést •(az ismeretterjeszt ő  írások mellett 
Holl kandidátus tanulmány kíséretében is közzétette felfedezésének ered-
ményét: Magyar Könyvszemle, 100. évf. 1984. 1-2. sz. 3-33. 1.): 

Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma, 
ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak. 
Hugy (hogy) engümet (engemet) méltass halálomnak ideín (idején) 
éltetni 
Ó életnek kenyere, aggy (adj) énnekem örek (örök) eremet (örömet) 
Téged kérlek és unszunlak (unszollak), lelkemet testemmel tisztohadd 
(tisztítsad). 

A kenyér színe alatt jelen lev ő  Krisztushoz szóló könyörgés, amely 
öt egyenlő  hosszúságú, négy 16-os és egy 17-es szótagszámú sorból van 
megszerkesztve, valószínűleg fordítás, ugyanis Holl Bélának sikerült meg-
találnia a magyar vers latin forrását egy XVI. századi németországi kó-
dexben, ám ez mit sem von le értékéb ől, hisz a magyar verselés legko-
raibb életre kapását tanúsítja. A latin verset á „Laskói Demeter kézírásá- 
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val ránk maradt magyar fordítás tartalmilag h űséggel adja vissza, a szót 
szóval, a fogalmat megfelel ő  szinonimával tükrözi" — írja. A kutató 
még azt is feltételezi, hogy a fordítás 1433-nál is korábban 'készült, mivel 
a „magyar szöveg írása teljesen tiszta és javítás nélküli" s a „szótag-
számláló formába tömörített fordítás tökéletesen hibátlan és könnyen 
gördülő". 

A szöveget megőrző  .kódex iskoláskönyv: középkori, káptalani i--
kolában tanított traktátusok, értekezések sorát tartalmazza. Szerepel ben 
ne Bibliából kimásolt fejezet, rövid beszédvázlat, bibliai történet, szen-
tek legendája, vázlatok, valamint egy liturgikus kalendárium. 

A 145x215 mm nagyságú, kitűnő  állapotú kódex 1433 és 1435 kö-
zött feltehet őleg egy scriptoriumban készült. öt ember kézarását lehet 
megkülönböztetni benne. A 268 levél közül 241-et Laskói Demeter vetett 
papírra. 

A felfedezést követ ően, 1984 nyarán a csodálatos, mediterrán hangu-
latú kolostori könyvtárban én is kézbe vehettem a nevezetes kódexet, s 
azóta még meggy őzőbben hiszem, amit korábban is megírtam (Magyar 
Képes Újság, XXXIII. •évf. 25. sz. 1984. jún. 21. 25. 1.), hogy Laskai De-
meter a drávaszögi Laskó szülöttje volt. E feltevésemmel nem vagyok 
egyedül. Arra alapozom, hogy a középkorban gyakorlat volt, hogy az 
ó-val végződő , főképpen két szótagú magyar helynevekb ől képzett mel-
léknév, az odavalóságot, ottani birtoklást jelent ő  családnév is ó=ai áta-
lakuláson ment át. A Laskói tulajdonképpen Laskai, •vagyis Laskai De-
meter Laskóról származó, odavalósi. Laskai Demeterhez, aki a pécsváradi 
középkori virágzó bencés apátság tagja lehetett, hasonlóan írta nevét la-
tinul Laskai Csókás Péter is: Monedulatus Petrus Lascovius Barovinzs. 
Ugyanígy tett Laskai Osvát is a gyöngyösi glosszák kódexében: Constituti-
ones familiae Hungarae observentium, cura vicarialis fratri Osvaldi de 
Lasko ... De az állítás mellett szól az is, hogy a Laskai máig él ő  család-
név a Drávaszögben, Laskón is. 

Az irodalomtörténészek, a nyelvészek, a többi rokon tudomány szak-
emberei számára még sok kérdés megválaszolása maradt hátra. Így 
például a kódex fatáblás kötés ű  fedelének bels ő  pergamenlapján XII. 
századi magyarországi hangjegyes tropárium is látható, s nyilván e vo-
nalas notáció az eddigi legrégibb. 

Az . új felfedezés a Drávaszög szellemi múltjára terelheti az érdek-
lődést, amely gazdag volt, akár a jó föld, mert sok gyümölcsöt termett: 
a magyar nyelvű  dráma a Laskón működő  Sztárai Mihály révén itt szü-
letett, itt tette meg gyermekien. bátortalan lépéseit, s úgy látszik, Laskai 
Demeter révén a líra forrásához is err ől a tájról kúsztak tápláló és buz-
gó erek. 

A Drávaszög népéletének már a múlt században, az 1840-es eszten-
dőktől kezdve akadt érdeklődő  megfigyelője. Ács Gedeon a Dráva-vidék 
falvairól és embereiről, népi életéről ma is meglepő  hitelességgel, pon-
tossággal és teljességgel szólt. Ki is volt Ács Gedeon? Európéer, Laskón, 
Debrecenben vagy amikor a sors Törökországba, Amerikába vetette, vagy 
utolsó éveiben Csúzán, 'mindig megmaradt európai műveltségűnek és 
gondolkodásúnak. A dolgokra, a körülötte zajló eseményekre mindig a 
széles látókörű  művelt ember világralátó szemével tekintett. 

1819. augusztus' 31-én Bellyén született. Két év múlva' Laskóra köl-
tözött szüleivel, ahol édesapja, Ács László lelkésziként ténykedett, s hely-
történeti kutatásokat is folytatott. Kecskeméten és Debrecenben teoló-
giát hallgatott. Atyja halála után visszatért Laskóra, s a megüresedett 
papi állást töltötte be. Az 1848-as szabadságharc kitörésekor ellenállásra, 
a Habsburgokkal szembeni harcra biztatta a környék lakosságát. A for-
radalom bukása után az osztrákok elfogták és bebörtönözték. Csak hí-
veinek jótállása mellett bocsátották szabadon, de nem. érezte magát biz-
tonságban, csatlakozott a menekültek csoportjához, a külföldre emigrá-
ló Kossuth mellé szegődött. Tábori lelkésze lett, végigkísérte Kis-Ázsiá-
ban,' majd Törökországból az Egyesült Államokba költözött. Többéves 
amerikai hányódás. után 1861 februárjában :indult haza. Laskóra utazott, 
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ahol hívei nagy örömmel fogadták, azonban sok protestálás ellenére sem 
foglalhatta el régi állását a bujdosó. Csúzán telepedett le, ahol halálá- 
ig, 1887. november 12-ig magányosan, de békében és nyugalomban élt. 

Naplói, amelyek jelentőssé teszik számukra, 1925-ben bukkantak 
fel. Kilenc kötetet az Országos Széchényi Könyvtár, akkor még Magyar 
Nemzeti Múzeum Kézirattára, vásárolt meg. 1957-ben egy újabbal gya-
rapodtak. A közelmúltban a szegedi Móra Ferenc Múzeum gy űjteményébe 
is bekerült három kötet napló. A magam kutatásai révén újabb négy kö-
tetet sikerült felderítenem. Igy tizenhétre gyarapodott az Ács-naplók szá-
ma. Terjedelmük együttesen csaknem ötezer oldal! Naplójegyzeteib ől, 
amelyek ugyanazon a nyelven íródtak, amelyiken Arany János is írt és 
beszélt, a Drávaszögre vonatkozók közül készül egy válogatás, hogy mél-
tó módon adózhassunk emléke el őtt; tisztelegjünk Ács Gedeon, az els ő  
ismert egyéniség előtt, aki felfedezte és megörökítésre érdemesnek tar-
totta a drávaszögi népélet mozzanatait: 

A vidékről nyomtatott híradások csak néhány évtizeddel kés őbb 
jelentek meg: a budapesti Magyar Nyelv őr az 1880-as években közölt 
híradásokat a drávaszögi falvakból. Demjén Kálmán és Császár Lajos 
főképp nyelvi adatokat tett közzé, de gy űjtéseikben akadnak népkölté-
szeti műfajok is: népdalok, anekdoták, népi játékok, mondókák. De több 
fecske- nem akadt, hogy „nyarat hozzon", az érdekl ődés látóköréből a 
Drávaszög jó időre kisúszott. Csak az 1940-es, részben a Táj- és Nép-
kutató Intézet kopácsi gyűjtése után vagy éppen nyomán lett újból a 
kutatók kíváncsiságának tárgya. Legel őször a páratlanul szép és eredeti 
népművészet ragadta meg az érdekl ődők figyelmét. Gönyey Sándor lel-
kesedéssel, nagy tanulmányban számolt be a drávaszögi f őkötők nagy 
alkotói, tájhoz köt ődő  fantáziáról tanúskodó darabjairól és a kifinomult, 
változatos, a díszítményekhez igazodó hímzéstechnikáról (Gönyey Sándor: 
Drávaszögi hímzések. Bp. 1944). A sok ősiséget megőrzött halászfalu, 
Kopács halászatáról is — amelyről már Herman Ottó is tudósított a 
magyar halászatról írt könyvében — tanulmányt jelentetett meg (Gönyey 
Sándor: A Drávaszög néprajzi elkülönülése. Pécs, 1942), •s  benne még kir 
tér a vidék körülhatárolásának problémájára és a viselet ismertetésére. 

Katona Imre 1942-es mesegy űjtéséből kóstolónak számított a nyolc 
legszebb kopácsi mesét közreadó Csalóka Péter című  kiadvány,. amely 
1947-ben jelent meg. A kutató húsz év múlva újból felkereste a halász-
falut, és újabb meséket jegyzett le, korszer űbb módon, magnetofon se-
gítségével. A legszebbekb ől és a már megjelentekb ől Sárkányölő  ikertest-
vérek (Forum, Újvidék, 1972) címmel válogatást készített. Id őközben Pe-
navin Olga, a jugoszláviai magyar népnyelvi és néprajzi kutatások leg-
ismertebb egyénisége is eljutott a Drávaszögbe, és munkatársaival sok 
adatot, sok-sok műfajhoz tartozót, mentett meg :a feledéstől. Az általa 
gyűjtött mesék java nyomtatásban is megjelent az Új Magyar Népkölté-
si Gy űjtemény sorozatban (Jugoszláviai magyar .népmesék I--II. Akadé-
miai Kiadó, Bp., 1971, 1984). Előtte a hatvanas években Pataky András 
tanító is tucatnyi mesét és balladát gy űjtött Kopácson (Pataky András: 
Kopácsi népmesék. Janus Pannonius, Múzeum Évkönyve, Pécs, 1964.; Ka-
tona Imre—Pataky. András: Kopácsi népballadák. HITK, 7. 'sz. Újvidék, 
1971). Eddig majd másfél száz mesét adott a Drávaszög. 

Az Eszéken . működő  Horvátországi Magyarok Szövetsége három és 
fél évtizede jelenteti meg a Magyar Képes Újságot havonta két alkalom-
mal, 1984 óta hetente. A lapban az 1970-es évekt ől kezdve Örökségünk 
címmel néprajzi, helytörténeti és művelődéstörténeti rovat jelenik meg. 
A jugoszláviai magyar és a magyar szerzőktől eddig már monográfiai 
anyagot tett közzé a Drávaszögb ől és Szlavóniából. A rovatnak sikerült 
maga köré gyűjtenie a horvátországi magyar és anyanyelvápoló iskolai 
tagozatok diákjait, s tervszerű , irányított és szervezett gy űjtéssel járul-
tak hozzá a vidék folklórműfajainak megmentéséhez. 

A táj múltjának kutatásához, az érdekl ődés felkeltéséhez nagy ösz-
tönzést adott Baranyai Júlia esszéstílusban megírt könyve, a Vízbe vesz ő  
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nyomokon (Forum, Újvidék, 1976.; 2. kiadás 1977), amely a drávaszögi 
művelődéstörténet és részben a népélet leírt gazdag tárháza. 

Eszéken 1979 óta minden évben megjelenik a Horvátországi Magya-
rok 'Szövetségének Évkönyve, és benne tanulmányok számolnak be rend-
szeresen a néprajzi kutatások eredményeir ő l. 

A már tervszerű  gyűjtés. következményeként 1980-bari Katona Imre 
és Lábadi Károly Erdők,' mez ők, vad ligetek (Forum, Újvidék) címmel 
közreadta a drávaszögi magyar népballadákat. A kötet 52 balladatípus 
133 változatát tartalmazza. A számok tanúsága szerint, Erdélyt kivéve, 
bármely magyar nyelvterület balladakincsével felveszi a versenyt, Ju-
goszlávián belül pedig el őször jelentek meg olyan ritkaságok, mint a tör-
téneti Szilágyi és Hajmási, a legendás Szálláskereső  Jézus vagy a Két-
féle menyasszony. 

'A kisepikai prózaműfajokat bemutató sorozat els ő  könyveként Hold 
letette, Nap felkapta címmel 1982-ben megjelentek a drávaszögi magyar 
találósok (Lábadi Károly: Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar 
találósok. Eszék, .1982). Tíz helységb ől 856 típusnak 4842 változata került 
elő . Csopórtosításuk a legkorszerűbb nemzetközi szempontok alapján 
történt. 

1982-ben nyílt meg a Laskói Helytörténeti és Néprajzi Gy űjtemény, 
arra az alkalomra jelent meg a Laskaiak című  művelődéstörténeti, nép-
rajzi kiadvány (Lábadi Károly: Laskaiak. Eszék—Laskó, 1983). Bővített 
kiadása 1984-ben ismét az olvasók kezébe került. 

Újabb „műfajfeltárással" gyarapítötta a Drávaszög néprajzi kiadvá-
nyait Lábadiné Kedves Klára. Barkócakoszorú címmel drávaszögi, alfalu-
si játékszereket mutatott be könyvében (Lábadiné Kedves Klára: Barkó-
cakoszorú. Alfatusi — drávaszögi — népi játékszerek. Horvátországi Magya-
rok Szövetsége, Eszék, 1984). A szerz ő  három falu, Kopács, Várdaróc és 
Laskó 230 jól leírt; rajzoikkal és fotókkal dokumentált játékát gy űjtötte 
kötetébe. • 

A kisepikai, folklórgyűjtés második köteteként a proverbiumok ke-
rültek lejegyzésre. Tizenegyezernél is több szólásfélét sikerült összegy űj-
teni: Ahogy rakod tüzed címmel tavalyel őtt jelentek meg (Lábadi Ká-
roly: Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi (magyar proverbiumok. Horvátor-
szági Magyarok Szövetsége, Eszék, 1986). E gazdag anyagban értékes, 
történeti rétegek, foglalkozási és egyéb proverbiumcsoportok különít-
i;:etók el, és a mát is kifejezik. A gazdag anyagból olyan válogatás 
készült, amely a főbb, majd 3000 darabra rugó típusokat foglalja magá-
ba, és jól érzékelteti a műfaj sajátosságait. Szemlélteti azt a szellemi 
gazdagságot, amelyet a Drávaszög népe évszázadokon át meg őrzött, gya-
rapított és visszapillantásra alkalmas tükörként ránk hagyott, hogy meg-
ismerhessük eleink bölcsességét, élettapasztalatait, tudását, amelyek egy-
mást követő  emberöltőkön keresztül megszakítás nélikül csiszolódtak, s 
végső  formát a szólásfélékben, példabeszédekben kaptak. 

Ugyancsak 1986-ban hagyta el a nyomdát Szedem szép rózsámat cím-
mel az a népköltészeti antológia, amely népi mondókákat, dalokat éš 
más népköltészeti m űfajokat tartalmaz a Drávaszögb ől és Szlavóniából 
(Katona Imre—Lábadi Károly: Szedem szép rózsámat. Népi mondókák, 
versek, dalok a Drávaszögb ől és Szlavóniából. Forum Könyvkiadó, Újvi-
dék, 1986). Az összeállítók nemcsak a megjelent, hanem a kéziratokban 
lappangó (ez teszi ki a gy űjtemény nagy részét) recens anyagból is vá-
logattak. A közölt szövegek a szóbeli népköltészet darabjai, tehát nem 
igazi életformájuk a kötet írásbelisége. Mivel ezek jórészt feledésbe me-
rültek, az érdekl ődő  sem győzné a fonók, lakodalmaik és egyéb össze-
jövetelek örökös felkeresését, a szebb alkotásokat igyekeztek a feledés-
től megmenteni, s könyvükben közzétenni. 

Ha ilyen ütemben jelennek 'meg az elkövetkez ő  esztendőben is a 
drávaszögi folklórműfajokat bemutató és feldolgozó kiadványok, telje-
sebb lesz képünk a vidék sok régiséget meg őrzött népi hagyományairól, 
és belátható id őn belül kikerekedhet a Drávaszög folklórmonográfiája. 
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A táj mai arculatán egyre gyorsabban t űnnek el a „ráncok", ame-
lyek hosszú századakon át rendez ődtek hagyományőrző  redőkké. Ezért 
sem hiábavaló a sietség. Az életmódváltás, az ipar er ős vonzása, az új 
kereseti lehetőség megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját, örök-
ségükhöz való viszonyát, s a régiek kárára új szokások, hagyományok 
alakulnak ki. S ahogy változnak a házak lakói, ugyanúgy mások lesznek 
a települések is: napról napra tűnnek el a régi építészet emlékei. Sajná-
latunkra. 

Ma a Drávaszög, Baranya 24, zömmel 'falusi jelleg ű  településén él 
magyar nemzetiségű  lakosság. Az 1971-es népszámláláskor 13 473, tíz évvel 
később, 1981-ben 9920 magyar nemzetiség ű  lakost írtak össze. 

„Mélységes mély a múltnak kútja" — írta le Thomas Mann egyik 
regényének első  'mondatául. Mi is megpróbáltunk fürkészni ebben a mély-
ségben — nem volt szándékunk teljességre törekedni —, s amit talál-
tunk, azt próbáltuk megosztani. De ugyanennek a szándéknak nyoma mu-
tatkozik meg a Laskói Helytörténeti és Néprajzi Gy űjtemény, a vörös-
marti Baranyai Júlia Múzeumi Gyűjtemény létrehozásában, a Magyar 
Képes Újság örökségünk rovatában és mindegyik néprajzi, művelődés-
történeti kiadványban, amelyek az elmúlt id őszakban jelentek meg nagy 
társadalmi támogatással. Mert azt hisszük, hogy népünk életének, m ű-
velődéstörténetének lapjait jól meg kell ismernünk, mert jöv őt elkép-
zelhetetlen múlt nélkül építeni. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 74. 

Vita Közép-Európáról. Valaki felvetette a kérdést, hogy létezik-e még az 
a Közép-Európa, amely Krleža szerint Danzig és Trieszt vonalától nyu-
gatra húzódik. Mert közben nagyot változott a világ. Négy-Britannia és 
Franciaország elvesztette gyarmatait, az Osztrák—Magyar Monarchia Bécs-
csel, amelyet egy időben e földrajzi fogalom szívének tekintettek, nincs 
többé. A kérdés persze már nem geográfiai természet ű . Merőben más értel-
met kapott az elmúlt ötven év alatt, amiikor nemcsak határok változtak 
meg, de ami tartalmat adott, fényt és önérzetet ennek a Közép-Európának, 
ugyancsak eltűnt. 

A kérdést történelmi távlatból vizsgálva úgy t űnik, ez a Közép-Euró-
pa mindig is inkább katonai és gazdasági hatalom tényéhez vette hozzá 
magának az említett szellemi fényt, amelynek kisugárzása a keresztény-
séggel oly lenyűgöző  tudott lenni. Anélkül 'azonban, hogy könnyen leigázta 
volna az iszlámot, amely hosszan tartó török agresszióval állandó rette-
gésben tartotta. Hiába bízta magát a végekre, a gyep űre, amely oly soká 
felvonulási terület volt határőrséggel és sajkásokkal, s a kis népek véde-
kező  és menekülő  sokaságával. A Habsburgok hosszú és parádés uralma, 
egy Napóleon megjelenése nem lehetett tartósan leny űgöző. 'Minduntalan 
közbejött valami, ami ennek a hatalomnak a szilárdságát megingatta. 
Mindenekelőtt a vereségek persze. De vereség és megaláztatás után mint-
ha megint rendbe jött volna minden. 

A váltakozó hatalmi helyzet közjátékaiban lassan kialakult és lera-
kódott, kikristályosodott valami: a reneszánsz, a barokk, a Lajosok pom-
pája, s később, ami bennünket közelebbről érintett: az 'egyszerű  és mégis 
ábrándos biedermeier. Ez azonban már a vég volt, a búcsú, a líra halálhan-
gulatával és az oroszok megjelenésével a világirodalomban, valami addig 
ismeretlen szlavofil mélabúval. 

A Közép-Európát körülvev ő  szellemi határ egyszerre kiszélesedett, a 
levert szabadságharcokat 'követ ően egyfelerősödött, a tömegekre támasz-
kodó társadalmi mozgalom tengere árasztotta el lassan és biztosan Közép-
Európa mégannyira védett :térségeit, úgyhogy megkövesedett dogmák d ő l-
tek halomra ebben a világnézetii harcban, s az azóta kiátkozott Spengler 
következtetéseiben helyesen láthatta meg a nyugati világ alkonyulatát. 

Csak a jóslataiban tévedett, amikor poroszok és angolok ellentéteire 
egyszerűsítve a világ várható változásait még sz űkebb területre korlátozta 
ezt az elképzelt szellemi Közép-Európát. 

Korosztályok viszonyában ez az egykori körülhatárolt szellemi világ 
hosszan tártó haldoklásával érthet ően más hatásokat hagyott maga után. 
Akiknek még a „szétszóródás el őtti" Adyja adta még az ojtást a lázadásra, 
a magyar ugar égbekiáltó igazságtalanságaival szemben, egy új népi szem 
délet világosságában, vagy Krleža hasonló felbuzdulásából ered ő  kegyetlen 
szatírája leplezte le ezt az imaginárius 'Közép-Európát osztrák—magyar és 
„agramerisch" változatában, érthet ően rejtőzködő  nosztalgiával. gondolnak 
vissza rá, egy letűnt világ rekviemjének hangjait is kihallván bel őle. 

A második világháború után ocsúdó nemzedék viszont már nem Kö-
zép-Európa világképét kéri .számon a két nagyhatalom által átalakított kor-
ban, hanem egész Európáét, "amelyb ől a disszidensek szerint nem maradt 
semmi. Épp ezért küzdenek érte. A cseh Milan Kundera,:.' aki három év 
előtt megjelent Közép-Európa. tragédiája című  kötetébena mai helyzethez 
aktualitzálva emlegeti fel a világ változását, a zsidókat.. is elsiratva, akik 
nélkül nem lett volna - olyan szabad és tiszta légköre annak a szellemi egy-
ségnek, amelyet a hatalmi g őg annak 'idején oly kis területre korlátozott. 
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S miután ugyancsak 1984-ben Vaclav Havelt Toulouse-ban munkásságáért 
doktori címmel tüntették ki, egyešek ett ől az évtől számítják a kelet-euró-
pai szellemiség életben tartásáért folyó küzdelem kezdetét. 

Meddő  vállalkozás, tehetjük hozzá nyugodtan, s azért kicsit ,elérzéke-
nyedve is a vállalkozás szépségén és bátorságán. 

~ 

A kihívó kérdést: „Hát mi nem vagyunk európaiak?" a zágrábi képes 
újság vetette fel, mondhatnánk mindannyiunk helyett. Mert tény, hogy 
nem voltunk ott tavaly Firenzében, s igen gyengén képviseltetjük magun-
kat az idén Amszterdamban, ahol a mai európai kultúra szemléjét rendez-
ték meg. Mert ezekkel a rendezvényekkel tisztázódni kíván kontinensün-
kön az európaiság kérdése. Athénindította el pár év el őtt ezt a mozgalmat, 
az ősi Hellász jogutódjaként végleg háttérbe szorítva az id őközben amúgy 
is eltűnt Közép-Európa vezet ő  szerepét a művelődésben. 

Ezt az eltűnést egy új barbarizmus megjelenése és az a pusztítás vál-
totta ki, amely a fasizmussal épp ebben a földrajzi Közép-Európában Dzsin-
kisz kán hordáinál is nagyobb borzalmak végrehajtója volt. Utána lett 
egyszerre világos, hogy a kultúra nemcsak esztétikai, de etikai tartalom 
kifejezője is. Ahol intézményesen lehetett tömegeket a halálba küldeni csu-
pán azért, mert világnézetük különbözött a hivatalos ideológiától, ahol né-
peket lehetett kiirtani egy fels őbbrendűnek vélt fajelmélet nevében, ott 
óhatatlanul el kellett vesznie annak a 'szellemi vezet ő  szerepnek, amelyet 
hosszú időn át egy geográfiailag is meghatározott területen játszottak. Ez • 
az új európai 'közösség viszont nincs többé helyhez kötve. Mert anélkül, 
hogy európaiságának attributumát feladta 'volna, a hellén kultúrától a 
reneszánszon át századok 'szellemi örökségét vallja a magáénak ebben a 
hatalmilag ne s okott világban, amely egyenként ugyancsak a maga kultú-
rájának egyet úralma szeretné kiterjeszteni. 

Ebben van ennek az új szellemi szervezkedésnek a célja és értelme az 
integer Európában, határát a Fekete-tengert ől az Északi-tengerig kiterje-
dőn, a világ senki'földjét is ideszámítva, ahol európai életforma és gondol-
kodás érvényes s ahol, ha szórványokban is, mintegy kisebbségi állapotba 
szorulva, de megtartották ennek az öreg kontinensnek a hagyományait. 

Az európaiságnak ugyanis épp az volt a lényege mindig is, hogy nem 
ismert földrajzi határokat, s Kolumbusz Kristóf vagy Nagy Sándor cár 
után is megtartotta kisugárzó erejét. S ezt szeretnék meg őrizni minden 
erős és veszélyes infiltrációval szemben a mai európai kultúra szervez ő i. 
Persze nemcsak irodalom, zene, színház és képz őművészet legújabb ered-
ményeit felvonultatva minden évben az európai szellemi életnek ezeknek 
a velágszínpadjain, de a vele járó humánum megnyilvánulásait is egy új 
barbarizmussal szemben. 

És egyben útját állni, például, a vészesen terjed ő  amerikai popkultú-
rának, amely kísértetként járja be Európa tájait. Versenyfutás az id ővel, 
mondhatnánk, az új és a régi 'között, miközben minden, ami új ebben a 
mai Európában, egy szerves folytonosság eredménye Picassónál éppúgy, 
mint Bartóknál, az örök értékek id őszerűségét is ideértve persze, amikor 
már a harmadik világ 'is döngeti a kapukat a maga egzotikus népm űvé-
szetével. 

Az eddigi rendezvényekben, talán éppen hangsúlyozott európaisága 
okán, nem vett részt sem a 'Szovjetunió, sem az Egyesült Államok. Hogy 
azonban nem nézik érdektelenül, ami ezeken az esztend őként változó fel-
vonulásokon történik, azt ezer jel bizonyítja, ha tegyük fel nem is vala-
miféle szellemi imperializmus szemszögéb ől nézik, ami itt történek. Külön-
ben ez a szervezkedés minden 'hangsúlyozott európaisága ellenére sem ex-
kluzív 'természet ű. Elképzelhető , hogy egy napon Amerika és a Szovjet-
unió is megjelenik az európai kultúrának egy-egy ilyen rendezvényén, talán 
éppen a maguk elképzelt európaiságának igényével, amelyben az er őfö-
lény a döntő . 
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És ha előbb nem, addigra talán mi se hanyagoljuk la részvételt az 
európai 'kultúrának éppen !soros f ővárosában. 

Az idén 2700 Hemigwayt utánzó pályam ű  futott be Los Angelesben 
az évek óta megtartásra kerül ő  pályázatra. Ilyesmi persze csak Ameriká-
ban lehetséges, a korlátlan lehet őségek hazájában, ahogy régen mondták, 
a dilettantizmus mesterséges tenyészete, amin még csak nem is mosolyog 
senki. Hemingway egykori népszerűsége ugyanis az utóbbi időben érezhe-
tően lanyhult, háttérbe szorította a sci-fi meg a pop-irodalom, amibe sem 
a kiadó, ;sem a család nem nyugodhatott bele. Az egykori világszerte óriási 
hatást keltett Hemingway ellen valóságos politikai hajsza indult a hetve-
nes évek elején. Dekadensnek nyilvánították, széls őségesen baloldalinak, 
Gazdagok és szegények című  regényét Jack London Vaspatájánál is vesze-
delmesebb olvasmánynak nyilvánítva. 

Hemingway ebben a regényben valóban éles, osztályharcos párhuza-
mot vont, csaknem bűnügyi regénybe illő  kalandjaival a szegényeknek. 
Kubai forradalmárok bankrablásra vetemednek, ahogy mozgalmukhoz pénz-
hez jussanak, •s a munkanélküliek, meg a „társadalom aljának" nevezett 
kínaiak és négerek vonulása nem irodalmi statisztéria ebben a m űben, 
amelyet annak idején, 1937-ben csak az oroszok tartottak Hemingway leg-
jobb regényének, hanem egy elszánt, harcra kész, forradalmi osztály kom-
battáns szereplői. Maga a regény nem 'szorosan összefogott cselekmény 
hordozója, meglehet ősen részeire bomlott kompozíció a vérbe fojtott spa_ 
nyol polgárháború után, mint valami artikulátlan kiáltása egy legy őzött 
osztálynak, az író személyes élményeivel és indulatával. „Mi vagyunk a 
kétségbeesett elvadultak!" — mondja Harry Morgan, a veterán, aki azért 
bocsátkozik veszélyes kalandba, mert a gyerekei éheznek. „Mi. vagyunk 
azok, akiknek nincsen vesztenivalójuk!" Ugyanakkor a tábor kétezer 'fog-
lya közül csak negyvenen kommunisták. „Ahhoz, hogy az ember kommu-
nista legyen — szól a megállapítás —, fegyelmezettnek és önmegtagadó-
nak 'kell lennie!" 

Az említett pályázóknak természetesen nem Hemingway világnézetét 
kell utánozniuk, hanem csak a stílusát, ami semmivel se könnyebb. Az 
egyszerű  és világos előadást, a tiszta és közvetlen nyelvezetet, ami nála 
éppen azzal téveszti meg a laikust, hogy olyan magától értet ődőn termé-
szetes. A 2700 pályázóból kiemelt 27 'dolgozat megfelelő  sajtót kapott. Ray 
Bradbury, a divatos regényíró a zs űri elnökének minőségében a verseny iz-
galmas lefolyását ismertette, az új Hemingway-utódokat meg az újságok 
nem győzték ünnepelni a felcsigázott érdekl ődést ugyancsak kielégítve. 

Ezekkel a pályázatokkal Jack Hemingway, az író 60 éves fia remélhe-
tőleg csatát nyert, s így nemsokára egy új Hemingway-kultuszt ünnepel-
hetünk. Máris három életrajzi film forgatását vették tervbe, az „elveszett 
nemzedék" idejéből, ahogy Gertrude Stein nevezte Hem kortársait, James 
Joyce-t, Ezra Poundot is felvonultatva, akik ugyan jóval idősebbek vol-
tak, mint ő, de hozzátartoztak az izgalmas korhoz, amelynek 'hajnalán az 
Ulysses szerzője jelent meg, s amelyet •a fasizmust dics őítő  Ezra Pound zárt 
le, mint háborús bűnös az őrültek házában. 

Nehéz munka volt mindezt így összehozni olyan filmek szinopszisai-
ban, amelyeket méltán várhat az egész m űvelt világ. A kurtára nyírt sza-
kállú, már fiatalon megőszült Hemmel a főszerepben, az egykori „erő s 
embert", az oroszlánvadászt és bokszolót megszemélyesítve: Spanyolor-
szágban, Párizsban, az osztrák Alpokban, Kubában és természetesen az 
Egyesült Államokban, Úgyhogy már a színes és változatos játéktér is 
szavatolni látszik a sikert, a rokonszenves regényíró tragédiáját szintén 
alaposan kiaknázva, amikor negyedszázaddal ezel őtt, világsikereinek csúcs-
pontján oly rejtélyes módon agyonlőtte magát. 

S erre a hírre megint nagy példányszámban jelentek meg Heming-
way leghíresebb regényei, a Búcsú a fegyverekt ől, az Akiért a harang szól, 
Az öreg halász és a tenger, míg A Kilimandzsáró hava az azóta felnőtt if-
jabb nemzedék számára lesz megint szép és izgalmas olvasmány. 
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Csák a Gazdagok és szegények nem kerül újra a könyvesbolto'kba. Nem 
esztétikai okokból természetesen. 

És Jack Hemingway, aki a családot képviseli ötletes és fáradhatatlan 
propagandával, máris bejelentette, hogy Hemingway felirattal sportsap-
kákat dob piacra, ezzel is növélve apja újra visszatér ő  népszerűségét. 

Amikor Shakespeare szemére vetették, hogy már megírt történeteket 
frissít fel, ha mindjártszebben és meggy őzőbben is, mint az eredeti volt, 
azt felelte: „Mit csodálkoztok ezen, hiszen már mindent megírtak!" S 
mintha a téma csakugyan körbejárná a világirodalmat, térben és id őben 
újra visszatérve, s talán az örök igazságot keresve, amely épp azért, mert 
öröknek látszik, folyton eltűnik valahol. Meglehet, hogy ez a titka Shakes-
peare változatlan időszerűségének, s ezért tekinthette a mai abszurd szín-
ház egyik kimagasló alakja, Ionesco is Szophoklész, Aiszkhülosz, s őt Hein-
rieh Kleist mellett Shakespeare-t a példaképének. A 'meglepetés ebben a 
vallomásban Kleist besorolása az örök drámairodalom géniuszai közé, 
nyugodtan átlépve a közbees ő  nagyokon, Ibsenen is, akit A kopasz énekesn ő  
írója egyszerűen nehézkesnek tart. 

De hát újabban Kleist is folyton visszatér. Hol új .kiadásban jelenik 
meg egy-egy műve, hol pedig a témáit írják meg újra. Nemcsak a drámái-
Uan, amelyeket a német költ ő , Goethe kortársa, ugyancsak az antik iro-
dalom formavilágának megfelel ő  színpadon játszatott patetikusan, han-
gos ünnepélyességgel és lehet őleg jambusokban. Prózáját szintén ez a 
teatrális hangulat járja át, '.mintha maga a téma is ebb ől születne, mint 
legszebb elbeszélésében, amelyet egy szenvedélyesen igazságot keres ő  em-
berről, Michael Kohlhaasról írt, akib ől végül elvadult lázadó lesz, mert az 
igazság nincs sehol. A témát Cankar is megírta Jernej szolgáról szóló törté-
netében, míg nemrég Sütő  András ,dráma formájában újította fel, meghagy-
va a nevét is, de más áttételben megszólaltatva az igazságkeresés lángoló 
szenvedélyét. 

S hogy ez a történet máig megtartotta népszer űségét, azt az a tény 
is bizonyítani látszik, mély szerint Zágrábban most jelent meg újra Mi-
chael Kohlhaas tragédiájának leírása, amelyr ől Kleist kortársa, Hebbel 
azt írta, hogy egyetlen német elbeszélésben sem jut ilyen híven kifejezésre 
az élet rettenetes mélysége. Az elbeszélést azóta, Süt ő  Andráshoz hason-
lóan, többen is dramatizálták, legutóbb az apartheid néger változóban 
követelve az igazságot. 

Kleist sokkal nagyobb igénnyel és formai virtuozitással írt drámáinak 
régen (közel sem volt ekkora sikerük. S őt sorra megbuktak saját pátoszuk 
súlya alatt, miközben azóta .is folyon felújítják őket, úgyhogy azt kell hinni, 
most ismerték fel Kleist jelent őségét a világirodalomban, száznyolcvan 
évvel a halála után. 

Azt kell hinnünk,.a mi korunk jobban elbírja ezt a hangos szenvedélyt, 
amelyet Goethe oly hidegen és fölényesen elutasított. Tálán már attól a 
pátosztól is megrémülve, amivel Kleist egyik m űvét a figyelmébe ajánlot-
ta: „Térden állva mutatom fel vele a szívemet!" Úgyhogy a kései olvasó-
ban önkéntelenül megszólal Ady hasonló üzenete a magyar szocialistákhoz: 
„Szívem küldöm, ez ó frigy-ládát, s kívánok harcos jó napot!" De a német 
romantika nem volt ilyen türelmetlenül er őszakos. És jóllehet az istenek 
se mentek még ki a divatból az akkori irodalomban, már az egyszer ű  és 
gutartig Biedermeier közeledett mind határozottabb léptekkel, lehet őleg 
mellőzve a nagy szavakat, amelyeket Kleist nem nélkülözhetett: 

Férjem és uram! Eléd térdelek, 
s úgy nyújtom neked ezt a diadémot. 
Életemet lábad elé teszem; 
ha te adtad nekem ezt a követ, 
nézd meg jól, egy idegen név jelével, 
csókom és könnyem fog rá hullani... 
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Alkmene, Amhpitryon felesége intézi Jupiterhez Szabó L őrinc fordí-
tásában ezeket a szavakat, amelyek ma jóval könnyebben törik át a közöny  

vastag hangfalát, mint a maguk idejében.  

Legalábbis ezt látszik bizonyítani, hogy Kleist remekm űvei Európa-
szerte aratnak sikert, ha nem is tömegeik, de egy szellemi elit el őtt min-
denesetre.  

~ 

Már Könyves Kálmán megmondta, hogy boszorkányok nincsenek, de  

úgy látszik, nem hittek neki. Mert még a XVIII. században, tőlünk nem  
messze, Szegeden is volt boszorkányégetés, úgyhogy Mária Teréziának kel-
lett betiltania a boszorkánypereket. A boszorkányok azonban ott lappang-
tak a köztudatban még sokáig, a művészet se. mondott le végleg róluk,  
úgyhogy a német •népmondából Goethe is átvett egyet Faust alakjában.  

Mert nemcsak nőkből csinált boszorkányt a korlátlan képzelet. A boszor-
kányok mestere mindig férfi volt.  

Ez a felismerés késztette nyilván a bécsi Künstlenh.aus vezet őit arra,  
hogy Medúza varázsa címmel, a boszorkányos Valpurgis el őestéjén meg-
nyissanak egy meghökkent ő  kiállítást Szép modorosság címmel. Modoro-
saknak nevezték ugyanis a Michelangelót követ ő  olasz festők nemzedékét,  
hogy aztán •ez a jelz ő  megmaradjon az erőltetett művészet címkéjének.  
Rubens mellett az építész Piranesit is besorolva a valóságon túli m űvé-
szet boszorkányos alkotásaival, meg Boseht és kisebb kísérletez ő  „csilla-
gokat"  

A kiállítás hangos cégére Rubens Medúzafeje volt, els ő  feleségének  
felismerhető  arcával, mert ez a nagy flamand fest ő  mindig a feleségeit  
ültette le modellnek a szentekhez is. Hogy e Medúza-fejet tréfának ,szánta-e,  

vagy csakugyan ki akart lépni a valóság korlátai közül a varázslat világába,  

nem tudható. Különben ugyancsak itt van az őt is megelőző  Arcimboldo,  
egy virágból és gyümölcsb ől összetett női fejjel a nyarat megszemélyesítve,  
s itt van Bomarzóból egy oldalra d őlt ház, a pisai tornyot is eszünkbe  
juttatva.  

• Éppen csak Hieronymus Bosch nincs velük, aki már száz évvel el ő t-
tük vidáman gyakorolta a fantasztikum megörökítését, ugyancsak tárgyila-
gos realitással ábrázolva boszorkányok és ördögök sokaságát a többször is  

megfestett Szent Antal megkísértésein., mert aszketikus életében ő t sem  
hagyták békén a n ők, boszorkányok képében ismételten megkörnyérkezték.  
Pedig hát ha valakinek, neki okvetlenül itt lett volna a helye, nemcsak  

azért, mert újabban felfedezték, s őt divatos lett ebben, a mai világban,  
amikor gyakran úgy tűnik, hogy a művészet már mindent elmondott, s  
kezdhetjük elölről.  

Mert mintha Bosch is védekezett volna az őt 'körülvevő  tárgyak szug-
gesztiójával szemben, ha nem is tudatosan vállalta az absztrakt megnyi-
latkozást. S így.  maradt meg máig kifejezőnek a művészete. Hogy melykara  
hatással, azt csak egy felejthetetlen emlékemmel tudnám illusztrálni. Mint-
egy tíz év előtt Amszterdamban fiatal amerikai lányok csoportját láttam  

lelkesedni Bosch képei előtt. „Boszko, Boszko!" — kiáltották elragadtatá-
sukban ujjongva, s még tapsoltak is, Rembrandtra oda se nézve, mintha  

kizárólag a boszorkányság fest őjét nézni jöttek volna át az óceánon. A  
művészettörténet diákjai voltak, s Kandinskyra hivatkoztak, meg Arpra,  

szóval nagyon jól tudták, mit vár a kor a festészett ől.  
Sok furcsaság volt látható még ezenkívül is Bécsben, a képtelensé-

geknek ebben a boszorikánykonyhájában a skandináv expresszionizmus_  
tál kezdve Edward Munchhal s a német romantikusokkal egészen a há-
ború utáni Bécs fantasztikus realizmusáig és a pop-ártig, mintha az irreális  

világból se hiányoznék bizonyos bölcsesség. A kritika véleménye megosz-
lott erről a kiállításról. De valaki mégis kimondta Shakespeare igazságát,  
mely szerint „minden álom, ami emberi".  
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ALKOTÓM ŰHELY  

DÉR ZOLTÁN 

EGY ÚJ ÉLETRAJZ ELEMEI 
A KOSZTOLÁNYI CSALÁD LEVELEZÉSÉR ŐL 3. 

Ezután nagy űr tátong a levelezésben; a következ ő  levél már 1918. no-
vember 2-án kelt, tehát az őszirózsás forradalomban, s voltaképpen en-
nek szabadkai eseményeiről szól. Fontos levél, mert a családról és a 
szabadkai fejleményekr ől is érdekes információkat közöl. Szabadkáról 
elmondja Apuska, hogy a hazaérkező  katonák lövöldöznek, fosztogatnak, 
de megalakult a polgárőrség, az majd vigyáz a rendre. A katonai parancs-
nok fölesküdött a Nemzeti Tanácsnak, az új f őkapitány bezáratta a kocs-
mákat, az „úri családok" nem menekülnek, hiszen baj mindenütt érheti 
őket. A Nemzeti Tanács elnöke Mukits - János, a régi szabadkai pártok 
egyikének épp ellenzékben lev ő  vezetője, aki ellenfelével, Biró Károly 
polgármesterrel kibékült. „Jól is van ez így, mindnyájunknak össze kel-
lend tartani a közös veszedelemben." 

Mariska éppen Budapesten van, s nem indul útnak a zavaros hely-
zetben. Apuska már tudja, hogy Szabadkára antantcsapatok érkeznek. 
Abban bízik, hogy francia vagy angol tiszteket szállásolnak be hozzájuk, 
s azok megvédik őket a „csőcseléktől". Nem kétséges, hogy a rend tiszte-
lete, az állampolgári kötelességtudat és az igazgatói szerepben beidegzett 
törvénytisztelet fél az anarchiától, a tömegindulat elszabadulásától. Az 
elmenekülés gondolatát azonban ők is elejtik, aligha tudják elképzelni, 
mi is fog történni. Mukits és Biró kibékül őse, a -  katonai parancsnok föl-
esküvése a Nemzeti Tanácsnak arra vall: a város vezet ői azt hitték, hogy 
a háború ugyan elveszett, a francia megszállás valószín ű , de különben. 
a lényeg, vagyis a hatalom, marad a régi. A történelmi készületlenség, 
áz értelmilség illúziós valóságszemlélete a Kosztolányi családot is jelle-
mezte. Igaz, Apuska megérti, •hogy a katonák a négyéves szenvedés so-
rán megutálták a háborút, az uniformist. 

Szabadka és Budapest között ekkor már akadozik a postai forga-
lom, a leveleket ide s odautazó ismer ősik viszik. A család helyzetképe 
bizonytalan, de decemberben már fölrémlendk benne a háború elveszté-
sének konzekvenciái. Apuska december 1-jén kélt levelét az éppen tet őző  
spanyol náthamellett ez a gond tölti ki. Betegségt ől Apuska ekkor sem 
mentes, most légcsőhuruttal bajlódik, de az új helyzetb ől eredő  aggodal-
ma fölé nő  szokványos bajainak. Levele els őrendű  kordokumentum. „Nap-
jaink nov. 29. óta reménr és aggódás között telnek cl. Aggódunk érte-
tek, hogy Budapesten ne kapjátok meg a rettenetes és nagy mérvben dü-
höngő  spanyolbetegséget, öcsédet is féltjük ett ől, (...) De aggódunk (...) 
városunkért és magunkért is. Eddig ugyan a (...) szerb és francia csa-
patok részéről semmi kellemetlenség nem ért bennünket, s ő t a szerb 
parancsnok nov. 18-án számomra 3 revolver tartására adott írásos en-
gedélyt, habár csak 2-re kértem, de azért félve gondolunk arra, hogy mi 
történik velük, ha (...) . a kivonuló csapatok csak egy részét adják is 
vissza annak, mit a mieink Szerbiában tettek, szomorú kilátásunk van 
a jövőre nézve, ..." 

Aggodalma nem -szorítkozik képzelgésre, praktikus össztöne máris 
cselekvésre sarkallja. Elhatározza, hogy nyugdíjaztatja magát, de attól 
tart, hogy városi alkalmazott lévén, az államra nem számíthat, noha fi- 
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zetése nagyobb felét is az államtól kapta. Fél, hogy a város nem fizette 
be az 1916. december 21-én kelt miniszteri rendelet értelmében a nyugdíj-
alapnak az esedékes 300 000 'koronát. Fiát nyomban meg is kéri, hogy en-
nek a minisztérium illetékes osztályán (pontosan megjelöli, kinél) nézzen 
utána. 

Ebből a levélből tudjuk, hogy a költ ő  eljárása Árpiügyáben végül 
sikerrel járt, Kosztolányi doktor a szegedi gyermekmenhely , kórházában 
dolgozik, .s ott jól alakulnak a dolgai. A levelet ebben a nehéz 'helyzetben 
is a praktikum uralja, de a józanság még ekkor sem konzekvens. A le-
hetőségek között csak azzal számol, hogy ha megindul a tanítás, , ;a szerb 
vagy a bunyevác nyelvet is kell tanítanunk miniszteri rendelet értelmé-
ben és a bunyevác tanulók a vallástant bunyevácul fogják tanulni min-
den osztályban". 

Anyika szintén ugyanekkor, 1918. december 1-jén írt leveléb ől azon-
ban kiderül, hogy Apuska tárgyilagossága önfegyelem m űve. Valójában 
kétségbeesésben élnek, Anyika szerint állandó tépel ődésben, közel a meg-
őrüléshez. Nem tudják, mi lesz velük, nem veszett-e el a bankba tett 
pénzük, kaphat-e nyugdíjat az államtól Apuska. Ha igen, akkor Buda-
pestre vagy Szegedre költöznek. 

Ebből a levélből tudjuk, hogy a levelezésben többször fölbukkanó 
Pista bácsi november 29-én Egerben meghal. Bizonyára az altábornagy 
rokonról, Hofba.uer Istvánról van szó, aki a költ őnek 'keresztapja is volt, 
a Kosztolányimé által írt életrajzban is szerepel. Halála Egerben azért 
érdemel figyelmet, mert az Édes Anna című  regény Vizynéje, Patikárus 
Angéla is odavaló, Jancsi úrfi onnan jön Budapestre, az ő  apja művelteti 
Vizy ötholdnyi szőlőjét Egerben. 

1919 eleje, nyara és ősze a teljes bizonytalanság ideje. Levelek ritkán 
érkeznek, a cenzúra is oka ennek, de azt tudják a szül ők, hogy a spanyol 
náthát a költő  'családja átvészelte, Ádámka fölgyógyult, s nem is nélkü-
löznek. Az utóbbit azonban alig hiszik: Ezalatt Szabadkán lezajlik az új 
állam berendezésének els ő  fázisa. Július 16-án, augusztus 31-én és szep-
tember 21-én kelt leveleiben az őrségváltás tényeiről Apuska részletesen 
beszámol. Az augusztus 31-én írt levél adja hírül Csátih Géza halálát és 
az előtte lezajlott 'szörnyűségeket is. Tényközl ő  levelek ezek, semmit sem 
kommentálnak, a kinevezett új vezet őket, orvosokat a beidegzett régi 
tisztelettudással „úr"-nak titulálják. Önmaguk helyzetér ől szólva se pa-
naszkodnak. Arról sincs bennük szó, hogy Apuska már nem igazgató, ar-
ról igen, hogy tanít, s hogy ennivalójuk, tüzel őjük van. Fájdalmassá csak 
ott válik a levél, ahol a találkozás óhajáról beszél, egyikben helyhatósági 
igazolványt is küld Apuska, hogy a költ ő  hazautazását elősegítse. És nem 
sorvád el ebben a válságos állapotban 'sem a szül ői kíváncsiság: hol 
étkeznek, mivel foglalkoznak, van-e tüzel őjüük? És persze a betegség! Úgy 
is mint tény, mert Apuska most éppen lágyéksérvvel bajlódik, s úgy is 
mint sejtelem: nem vagytok-e betegek? Nincs olyan világfordulat, mely 
ezt az aggodalmat elnyomhatná. 

S ez az aggodalom Hitkán alaptalan. Az apa 1920. január 7-én kelt le-
velében már arról ír, milyen rettegéssel olvasták, amit fiuk betegségeikr ől 
közölt velük. A spanyol nátha után egy évre Ilonra mandulagyulladáson, 
Ádámka diftérián esik át. Az utóbbiról — mint ismeretes — nevezetes 
poémát is írt a költ ő . 

Ez a levél különben már az új helyzet viselésének panaszos tónusá-
ban íródott. Ebb ől tudjuk meg, hogy megindult a normális postaforgalom, 
de jobb — tanácsolja Apuska — nyílt lapra' írni, is csak a családi ügyek-
ről. Árpi vőlegény lett, szülei várják, hogy 'Szabadkára jöjjön: S ebben 
kérdezi Apuska: „Hogyan vagytok a házvételkor csinált váltóadóssággal 
és a kommunista uralom alatt kölcsönzött pénzzel?" Az utóbbi kérdés ar-
ra az előlegre utalhat, melyet a Pardon rovat miatt fölháborodó emigrá-
ció is fölhánytorgatott, a váltó pedig a házvásárlás során Haitvany Lajos 
által aláírt váltó lehet, mert a következ ő  bűntudatos mondatban ezt írja 
Apuska: „Mi már nagyon bánjuk, hogy az egy év el őtt tőlünk a váltó-
adósságra kért pénzt nem, adtuk nektek kölcsön, mert ezzel benneteket 
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is megszabadítottunk volna egy nagy gondtól és tehert ől, de ezenkívül ez 
az általatok kölcsönkért pénz is biztosítva lenne, míg most ..." A továb-
biakban arról van szó, hogy a szabadkai fiók nem fizet, hogy a budapesti 
központ hogy áll, mi a szándéka, nem tudható. Fiát kéri, hogy ennek 
nézzen utána. 

A zaklatott bizonytalanság lassan csöndes megállapodásba csitul. 
Már szó sincs arról, hogy elmenjenek Szabadkáról. Inkább Árpit is ha-
zavárják, s azzal a reménnyel, hogy itthon is maradnak. Fényképek érkez-
nek a menyasszonyról, aki a kés őbbiekben Teri néven szerepel a levele-
zésben. A fénykép az egész családnak tetszik — írja Anyika, s hozzáteszi, 
egyelőre gyanútlan jóhiszeműséggel: „Adja Isten, hogy oly boldogok le-
hessenek, mint a milyen kedvességet mutat az arc kép." (1920. január 
27.) És számolják az időt, amióta nem látták egymást, sóvárogva nézege-
tik az „édes baba" fényképét. S ez a sóvárgás most smár. állandósul. 

3. • 

Említettük, hogy 1918 végétől megritkulnak a Szabadkán kelt leve-
lek. Az 1920. március 25-én írt után a legközelebbi 1921. december 23-án 
kelt, tehát húsz hónap múltán. S közben személyesen sem találkozhattak. 
A következőt 1922. december 1-jén küldte Apuska, tehát ismét hosszú id ő , 
csaknem egy év után. Ezalatt Árpi hazaköltözött, megn ősült, •rendelő t 
nyitott, s 1921 decemberében formálisan ,is cezúra kerül Kosztolányi 
Árpádék életébe: a gimnáziumbeli szolgálati lakásukból kiköltöznek. 

A december 23-i. levél erről a fordulatról számol be az Apuskára jel-
lemző  részletességgel. Megtudjuk, hogy derült id őben öt stráfkocsin köl-
töztek. Az új lakás (III., Belgrádi út -9.) 15 percre van a központtól, jó 
helyen, négyszobás és 'komfortos, udvara és kertje van, s  maguk bérlik 
az egészet. Apuska láthatóan elégedett. 

Az új helyzethez való hozzáedz ődés jele, hogy a költözésrő l zúgoló-
dás nélkül számol be. .Föltűnik, hogy fiuk közben hozzájuk. jutott regé-
nyének, A véres költ őnek milyen nagy teret szentel. A Nero — ahogyan 
a levélből is kitűnik — kézről kézre járt a családban. Igen érdekesek itt 
a délszláv fordításra vonatkozó mondatok is. Arra vallanak, hogy Kosz-
tolányi maga szorgalmazta a fordításokat. Mint ismeretes, eredményesen, 
hiszen ez a műve Krvavi pjesnik címmel 1931-ben megjelent Zágrábban. 

Ennél az irodalomtörténeti adaléknál ebben a levélben talán mégis 
fontosabb a költözés leírásának részletessége. Az újabb Kosztolányi-ta-
nulmányokban többször is fölötlik az a gondolat, hogy a költ ő  húszas 
években írt alkotásaiban ez a sok gond, az otthoniak miatti aggodalom 
és általában • a másokért való felel ősség, az értük való fáradozás •kény-
szere milyen fontos szerepet játszott. Nos, a figyelmet és felel ősséget 
ébren tartó életrajzi események sokasága között nem lehetett jelenték-
telen az, amelyről' ez a levél tudósít. 

Lgen, az új helyzetben visszanyert egyensúly Apuska tevékeny szel-
lemét új aktivitásra serkenti. Anyukával együtt fiuk irodalmi sikereit ed-
dig iás érzékenyen figyelték. Mostantól kezdve azonban ez a figyelem 
elmélyültebb és intenzívebb érdekl ődéssé fokozódik. Nem passzív bámu-
lás ez, hanem, aktív együttélés a fiú sikereivel. Apuska még tanácsot is 
ad a szerbhorvát fordítás . tervéhez. Az igazgatósággal járó közszereplé-
sek hiányában a szereplési és közlésvágy ebben keresi lehet őségeit. Egye-
lőre csak a költő  műveire reflektálva. Ez :a, levél azt is elárulja, hogy ez 
a figyelem a tágabb családban is er ősödik. Amit Budapesten a költ ő  
rokon csinál, az érintkezés megnehezülése miatt fontosabbá, eseménnyé 
válik. Persze oka lehet ennek az is, hogy egy regény az átlagolvasó szá-
mára eleve érdekesebb, mint egy vers vagy esszé. • - 

Tény, hogy a Nero -  élénk érdeklődést támaszt a család tágabb kö-
rében is, s természetes, hogy az anyagi sikernek is örülnek a szül ők. 
A könyvek és •szérepléseík anyagi' haszna mindig is érdekelte őket. Ez az 
öröm azonban egy percig sem ,hoinályo:sítja el azt az ősibbet, melyet 
az unoka immár ,olvasható levelez őlapja okozott mikuláskor. 
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Az a levél, melyet egy év múlva, 1922. december 1-jén ír Apuska, az 
új helyzetben való akklimatizálódás páratlan tüzetesség ű  dokumentuma. 
Terjedelmére nézve is rendkívüli, mert tizenkét lapot tölt ki, de adatai-
nak bősége, információértéke miatt is. Megtudható bel ő le, milyenek vol-
tak egy, a régi világból itt maradt vezet ő  értelmiséginek az élet -föltételei 
1922 végén, az anyagiak és a szellemielk. 

Ami az anyagiakat illeti, azok így alakultak: másfél vagon t űzifa 
21 000 jugoszláv koronába került, 10 mázsa búza 16 400 koronába, három 
disznó hizlalására 15 000 korona ment el, hentesáruért, f űszerért havonta 
10 000 koronát fizettek, a két cselédlány havi bére 1000 korona, az évi 
lakbér pedig 4000 korona. Miből. telt mindez? A cselédeket és a lakbért 
az orvos fiúval közösen fizették, s  Apuska húsz órát tanított a gimná-
zium magyar osztályaiban. Emellett nyolc magántanítványa is volt, így 
összesen 2400 koronát keresett havonta. Ez a pénz romlása ellenére még 
elegendőnek bizonyult az említett kiadásokra. De színiel őadások rende-
zésével (a Nőegyletben) Mariska is keresett valamennyit, s szórakozás-
ra semmit sem költöttek. 

A beszámolóból kitetszik, hogy a nyolc tanítványból hét szerb és 
bunyevác, azt kés őbbi levelekből tudjuk, hogy módos családok gyerme-
kei, akik ismerték a volt igazgató szakértelmét. Ez arra vall = más je-
lekkel együtt —, hogy a történelmi fordulat után a város szerb és hor-
vát vezet ői és a régi értelmiség képesített szakemberei között nem vált 
áthidalhatatlanná a szakadék. A Belgrádból érkezett tanügyi referens ba-
rátságosan és jóindulattal hallgatta meg Apuskának a nyelvvizsga és a 
nyugdíjaztatás ügyében el őadott kérését. S Apuska, híven a régi törvény-
és valóságtiszteletéhez, maga Fis igyekszik hasznos lenni. Tanítványait 
anyanyelvükön tanítja, akadozva bár, de azért elboldogul velük. A• bé-
nultságból ocsúdó értelmiség életösztönének jele az is, hogy a N őegylet 
által a nyugdíjasok javára rendezett m űsor zsúfolt teremben zajlik. 

A honoráriumról azonban, amelyet Mariska a rendezésért kap:, 
Apuska vegyes érzésekkel beszél. Bántja, hogy saját keresetéb ől nem tud-
ja eltartani a családját. Miattuk aggasztja a jöv ő  is: mi lesz, ha ő  már 
nem bír ennyit dolgozni? Legközelebbi veszélynek az államnyelvb ől te-
endő  vizsga követelményét érzi. A törvény szerint a szerbek, horvátok 
és szlovének történetéb ől, Jugoszlávia földrajzából és középiskolai admi-
nisztrációból kell vizsgáznia minden nem ,szláv szárurazású tanárnak, 
„azon hozzáadással — írja Apuska —, hogy aki ezen vizsgálatra az idén 
augusztus 15-ig nem jelentkezik .vagy pedig azon megbukik, el fog bocsát-
tatni az' állami szolgálatból. -Egy kés őbbi rendelet ezt annyiban enyhítet-
te, hogy a vizsgálatot sikerrel ki nem állott tanárok csak a békebeli fize-
tésnek megfelelő  nyugdíjra. tarthatnak igényt". (1922. december 1.) 

Apuska •63 éves ekkor, nem hiszi, hogy a kívánt vizsgán megfelel-
hetne, ezért ež év júliusában nyugdíjaztatását kéri. Attól tart, hogy ha 
'megkapja is, inkább kegyelemnyugdíj lesz, mint ami megilletné negy-
venévi szolgálat után. A nyugdíj törvény éppen ekkor készült, annak ér-
telmében később kedvezően oldódott meg Apuska ügye, de ekkor még 
teljes volt a bizonytalanság. A történethez hozzátartozik, hogy mindez, 
kimerítő  hitelességgel a költ ő  számára íródott. Elképzelhet ő  a hatás, 
amelyet okozott. S innen érthet ő  a költő  gesztusa, aki — mint e levélb ől 
tudjuk — megígéri, hogy ha szülei balsejtelmei valóra válnának, ő  gon-
doskodni fog róluk. Föltehet ő , hogy a Bácsmegyei Naplóval való kapcso-
lata, hogy Szabadkán publikáljon, ekkor foganhatott meg. • 

Az anyagi sz űkösség kihat a találkozástik esélyeire is, mert az út-
levél megszerzése és a vonat — a szül ők anyagi helyzetéhez képest — 
sokba kerül. Erről írva utal Apuska Csáth Géza apjának, B,renner József-
nek az anyagi helyzetére is, s szolgáltat err ől önkéntelenül is értékes 
adalékot: „Csak gazdag emberek utazhatnak most, mint például nagybá-
tyád: Józsi bácsi, ki az idén már harmadszor .utazott fel Budapestre, 
jelenleg Ilonka nénivel a Gellért szállóban lakik, hol még egy hétig ma-
radnak. — Nekünk fáj a lelkünk, hogy immár több mint 4 éve nem lát- 
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hatunk benneteket, nem élvezhetjük Ádámkának rohamosan fejl ődő  szel-
lemi tehetségeit; és különösen nekem sajog a szívem, ha arra gondolok, 
hogy én, aki sok ezer meg ezer tanítvánnyal közölhettem 40 éven át is-
mereteket, épen els ő  unokámnak nem felelhetek a kérdéseire." (1922. 
december 11.) 

Az „első  unoka" jelző  láthatóan rangot jelent a családban. Ez a le-
vél ad hírt először a másodikról, Árpi gyermekér ől, aki Kosztolányi Éva 
névre hallgat, de Pucika néven vonul be a levelezésbe. Ekkor már másfél 
éves, szalad, játszik, minden beszédet megért, maga is sokat beszél, s 
Apuska szerint „mondhatlanul kedves". 

A „bevonulás" aszó szerint értend ő , mert a húszas évek leveleinek 
Pucika igen fontos szerepl ője. Apuska oldalakon át ír róla. Elmeséli já-
tékait, ő  az elsőrendű  játszótársa, elemzi nyelvi készségét, idézi sza-
vait, pontokba foglalva jellemzi a természetét, hogy nem szeret bilire ülni, 
s könnyen dühbe jön. „Ezt a legutóbbi tulajdonságát — írja — az édes 
anyjától örökölte, a pedáns rendszeretet {!] talán t őlem is, akár csak 
Ádámka, mint ezt, édes fiam, te közölted velem nagy örömömre leg-
utóbbi leveledben." (1922. december 20.) 

Ehhez képest majdnem mellékes, hogy Józsi bácsinak egy ebéd a 
Gellért Szállóban 1200 koronájába került. S ugyanitt néhány szó jut a 
költő  tervére, miszerint Garay Háry Jánosából darabot akar írni. Hogy 
a költő  komolyan fóglalkozott ezzel a gondolattal, csak ebb ől a levélbő l 
tudjuk. Amint azt is, hogy a Hatvany kezességével vásárolt Tábor utcai 
ház adósságait ekkorra kifizette. A verzióból, hogy „Hatvany házat vett 
Kosztolányinak", tehát annyi az igaz, hogy kezességet vállalt, de a költ ő  
letörlesztette az adósságait. Segíthette ebben az infláció is. 

Apuska leveleinek hatására gondolva azt hihetnénk, hogy a költ ő-
ben oldották a szülei miatti szorongás görcsét. Annál inkább, mert nem-
csak az új unoka okoztaörömökről tudósított, hanem arról is, hogy ke-
délyének derűjét ' őrzi, sőt sokszor tanártársait is ő  deríti jókedvre. Ha 
a költőt ezek a megnyugtatására szánt közlések valóban megnyugtatták 
volna is, Anyika kendőzetlenebb levelei új rémeket szabadítottak kép-
zeletére. Ekkoriban ritkán, évente egyszer szánja magát írásra, de ak-
kor aztán tömény és súlyosfájdalmat áraszt a levele. 

Ilyen az 1923. március 10-én kelt levél is. De ha a fájdalom okát 
akarnók megtúdni belőle,, a régiekbe ütközünk: hogy elárvultaik, a_ na-
gyobb család iS széthullóban, n ővére, Lujza néni (llecsy Dezs őné) épp 
most költözött át Magyarországra, többet talán nem is lesz együtt a 
család. Amit még írhatna,' arról nem lehet írni, majd Lujza elmondja. 

Mire utalhat, nem tudhatjuk. Nagyon valószínű , hogy a levélben is 
emlegetett bizonytalanság a f őgond: mi lesz, ha Apuska munkabírása ha-
nyatlani kezd? A találkozástól várja, hogy kibeszélheti, kipanaszkodhatja 
magát. Hogy árvasága ilyen hangsúlyt kap, ebben már a szabadkai me-
nyével való viszony szerencsétlen alakulása is részes lehet. Költ ő  fiától 
sem kap levelet immár egy éve. 

A .költő  fiú szeretete azonban átér a határ fölött és segít abban, 
hogy Apuska oly szorongva várt nyugdíjaztatása kedvez ően intéződjék el. 
Az elintézés módja maga is igen tanultságos. A Nyugat -h őskorának leg-
szebb fényei villannak föl benne, az az örökség, mely az államok ellen-
séges viszonya fölött őrizni tudta a szellem méltóságát. Apuska meg-
írja a fiának, hogy nyugdíjaztatását a gimnázium igazgatója támogató 
záradékkal továbbította Belgrádba. Fölsorolja részletesen a kérést alátá-
masztó tényeket, a nyelvvizsga alóli fölmentés érveit, s a költ ő  ezeket 
szép levélbe ágyazva Veljko Petrovi ćnak küldte el kérve segítségét. S a 
régi barát el is járt az ügyben. Kár, hogy a költ ő  ekkori levelei nem 
maradtak meg, így csak Apuska 1923 tavaszán írt leveleib ől ismerhetjük 
e kései szép kézfogás tényeit. Kilenc hónap múlva, 1924. február 23-án 
értesítette a helybeli pénzügyi igazgatóság, hogy — 42 évi szolgálat után, 
amelynek során 18 éven át volt igazgató — a múlt év augusztusától kezd-
ve kapott 1200 dinár előleg helyett március elsejét ől havi 1800 dinár 
nyugdíjat kap. 
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A gondok azonban nem enyhültek, mert közben Árpi évi húszezer 
dinárért . kibérelte Révfy Jen ő  doktor palicsi villáját és 1923 decemberé-
ben kiköltözött a saját költségén rendbe hozott ötszobás házba, hogy ne 
csak Szabadkán, hanem a fürdőhelyen is folytasson magángyakorlatot. 
A tatarozás, a lakás berendezése és új kályhák építése sokban került, 
elfogyott megtakarított pénze, kölcsönöket kellett fölvennie, és :rászorult 
szüleinek a segítségére is. Tetézte a bajt, hogy elesett attól a havonkénti 
1500 korona jövedelemtől, amelyet a Szeretet N őegylet fizetett neki, miu-
tán megválasztotta tüd őgondozó intézetének orvosává, s nem kapott az 
egyesület házában lakást, így továbbra is kénytelen volt horribilis házbért 
fizetni a városi rendelőjéért. Szerencsére praxisa id ővel bejáródott, s 
mindkét családban enyhültek az anyagi gondok. 

De csak az anyagiak, mert Apuska 1924. április 20-án agyvérzést 
kapott. Anyikával együtt húsvétra fölutazott fiához.. „Régen, nagyon ré-
gen — számol be látogatásáról Kosztolányin, aki könyvében tévedésb ől 
egy évvel kés őbbre teszi a történteket —, 1916 óta, nem járt Budapesten. 
Most révetegen jön-megy, nem találja a helyét, délután meghallgatja a 
János vitéz előadását a színházban, a születésnapi ozsonnánál gyerekse-
reg visong, rohangál körülötte. Ijedten, fáradtan nézi őket, este korán le-
fekszik, el is alszik, de éjfél felé hirtelen rosszullét fogja el, szaladunk 
hozzá, apuska nem tud szólni, sem mozdulni, agyszélhüdés érte. Dide or-
vosért rohan, eret vágnak, az ágy ázik a vérben. Apuska beszédközpontja 
csaknem teljesen megbénult s ami a legfurcsább, f őképpen elfelejtett 
számolni. Az is különös, hogy most is, mint sok-sok évvel ezel ő tt, egyete-
mi hallgató korában, amikor a Ferenc József-rakparti ház lépcs ősorával 
lezuhant, — húsvét napján éri a baleset." (I. m. 252.) 

Beszédzavara szerencsére aránylag gyorsan helyreáll, de írása -hóna-
pokig nehézkes. Állapota azonban javul, s csakhamar, május 20-án már 
néhány sort ír fiának névnapja alkalmából, majd június 2-án a beteg-
ségéből való fölépüléséről tájékoztatja. A költői hajlam föltörését jelző  
eredeti versekről itt még nem esik szó, de föltűnő , hogy a lábadozó apa 
milyen kedvteléssel idézi a helyzetre vonatkozó versemlékeit. Ő  a sem-
mittevés fejleményének mondja ezt a tünetet, ,mi a betegség utáni önfe-
gyelem lazulásának képzeljük. A haláltól való ijedelem, a betegség gyer-
mekké degradáló hatásai közepette a matematikus, a tekintélytartó igaz-
gató már amúgy is alaptalan és funkciótlan szigora önmagával szemben 
is meglazul, s szabadjára engedi a közszereplés visszafogott hajlamait. 
Előbb csak a szellemes idézgetésben, idézetek és élethelyzet mulatságos 
találkozásában nyilvánul meg ez a hajlam. A következ ő , június 30-i le-
vélben azonban már alig leplezett őszinteséggel árulkodik magáról. 

Ebben részletesen beszámol fiának arról az .érettségi találkozóról, 
amelyet Köszönöm addig is ... című  könyvében Munk Artúr is megörö-
kített. A mozzanatok itt-ott fedik is egymást, de jellemz ő , hogy Munk, 
aki az érdekes és emlékezetes mozzanatok fölidézésére törekszik, sem-
mit sem szól Kosztolányi Árpád szónoklatáról. A szónok pedig úgy érté-
keli a maga produkcióját,mint a betegségb ől való fölépülés nyilvános 
nagy vizsgáját. S mikor praktikusabb dolgokra tér, s azt hinnénk, már 
el is felejtette a bankett-produkciót, az unokára és a meny operációjára 
vonatkozó sarok után váratlanul közli, hogy a „tegnap mondott mókás 
beszéd utólag készített vázlatát" mellékeli. 

. El lehet képzelni, milyen nyugtalanság és részvét támad a költ őben 
e szereplésvágy láttán. Pedig a neheze csak ezután következett. Mert a 
betegségből épülő  apa helyett, aki .fia írásait a Bácsmegyei Naplóhoz 
közvetíti, .szemérmet és megfontolást áttörve, színre lép a költ ő . Meg-
eredt ihlete lényeges gonddá vált, de az irodalomtudomány nemcsak ezért 
fog ezeknél a leveleknél id őzni: az, amit tartalmaznak, a költ ő  .szemé-
lyes gondjává vált, s nemcsak életére hatott ki, hanem valamilyen mó-
don beleépült m űveibe is. 

(Folytatjuk) 
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SZAJBÉLY MIH Á LY 

TAVASZOK 
CSÁTH GÉZA NOVELLÁJÁNAK SZECESSZIÓS VONÁSAI 1. 

Csáth és a szecesszió kapcsolata a hatvanas évek közepe, az író „újrafel-
fedezését" jelentő  Illés Endre-féle válogatás megjelenése óta (A varázsló 
halála, 1964) nyílt kérdés. „ ... ez a pimodánkodás, ez a soha nem 'látott 
málvilági szépségű  alkotásokért fakarddal és papírcsákóval vívott harc, ez 
a szecesszió" — fogalmazott sommásan a kötet, egészen pontosan az Ópium 
című  novella olvastán Gerelyes Endre (Türelmetlen kritika, Új Írás, 1964. 
12, 1482-1486.). „Mit válaszolhatnánk. Nem ez a szecesszió" — replikázott 
hamarosan Diószegi András Ady, Csáth és a szecesszió. Kritika, 1965. 1. 
35-39.). Csáth írásművészetének szecessziós voltát nem vitatja; annál in-
kább azt, hogy a 'szecesszió alatt „valami degradálót, megbélyegz őt" kellene 
érteni. Véleménye szerint Csáthot „nem betegsége, hanem világnézete" tette 
szecessziós íróvá, s már e megfogalmazásból is kit űnhet, hogy a szecesszió 
szót meglehetősen széles értelemben haználja. Idézi Bródyt, aki elmeséli 
egy helyütt, hogy közönsége akkor titulálta ő t megvetően szecesssziós írónak, 
amikor átlépett a „polgári igazmondás" korlátain, s egy-egy elismert te-
kintélyt tűzött tollhegyre. S idézi Adynak azt a kijelentését is, hogy „Az 
én szecesszióm a haladás harca a vaskalap ellen". Diószegi mindennek 
alapján úgy látja, hogy a szecesszióban „a menekül ő  élet szólalt meg, az a 
hajrás, dekadens önpusztítás, amellyel a sorsot hívták ki maguk ellen. 
De a szecesszió els ősorban mégis harc, úgy, ahogy Ady kifejezte, a haladás 
harca a vaskalap ellen, az élet harca a hálál ellen, és a szépség harca az 
iszonyat ellen". Diószegi tehát a szecesszióban olyan mentalitást, világné-
zetet látott, amely a kor valamennyi haladó írójának m űvészetét megha-
tározza. Két évvel később született, A szecesszióról (ItK, 1967. 2. 151-161.) 
című  tanulmányában pedig azt igyekezett bizonyítani, e gondolatmenet 
logikus folytatásaként, hogy a szecesszió kiemelkedett a kor többi stílusirá-
nya közül, s a századforduló meghatározó stíilusává, korstílussá vált. 

Csáth ma már nem szorul védelemre, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy Diószegi szecesszió-koncepciója is teljes mértékben elfogadható len-
ne. Vitatható mindjárt Ady sorainak értelmezése; lehetséges, hogy a költ ő  
egyszerűen szoros értelemben használta a szecesszió szót, mely etimolo-
gikusan a kivonulás, elvonulás jelentésű  latin secessit szóra megy vissza. 
Ady megfogalmazásában még az is benne rejlik, hogy elképzelhet őnek tart-
ja a szecessziónak másféle, az övét ől eltérő  értelmezését is. A mai olvasó 
számára azonban a legnagyobb hiáínyérzetet az okozza, hogy Diószegi ke-
vés szót ejt a szecessziós stílus 'sajátos jellemz őiről. Nem válik világossá, 
hogy miben különbözik a századforduló többi stílusirányzatától, $ hogyan 
emelkedik föléjük, válik !korstílussá; nem válik világossá az sem, hogy a 
szecessziós ,,kivonulás" miben 'különbözik azoktól a „kivonulásoktól", ame-
lyek a korábbi évszázadok során újra és újra felvették a harcot az éppen 
aktuális „vaskalap" ellen. Annyi bizonyos, hogy a szecessziós m űalkotáso-
kat a következő  nagy .„kivonulás'', az avantgárd utasította a divatjamúlt, 
sőt megvetett tárgyak lomtárába. A szecessziós középületeket persze nem 
sikerült eltüntetnie, s a szecessziós bútorok és csecsebecsék is szilárdan 
tartották magukat a (kis)polgári otthonokban. Azt azonban elérte, hogy 
a 'szecesszió szó hosszú id őre a giccs, az ízléstelenség szinonimájává vált; 
nagyjából ebben az értelemben használta Gerelyes is. Diószegi kétségtelenül 
jóval korszerűbb álláspontot képviselt nála, ez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy a szecesszió-koncepciójának parttalansága következtében 
szót sem ejtett Csáth és a fin de ,siécle-kivonulás sajátos jegyeinek kap-
csolatáról. 

E téren azóta sem következett be igazi változás. A szecessziót Csáth 
kapcsán inkább csak emlegetni, mintsem meghatározni szokás. „A szecesz- 

Csáth Géza szépprózáját és tanulmányait az Ismeretlen házban (Forum, 1977) című , Dér 
Zoltán által sajtó alá rendezett kétkötetes gy űjtemény nyomán idézem. 
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sziósnak mondott kifejezési eszközöket és szemléletet abban . až esetben 
is kereshetjük Csáth novelláiban, ha elméletileg nem tisztázzuk a stílus-
történeti kérdést" — írta legutóbb például Dobos István (Racionalitás és 
misztikum. A novellaíró Csáth, in: Üzenet, 1987. január—március, 60.). Szá-
momra ez a kiindulópont nem elfogadható; úgy gondolom, hogy a vizsgálati 
szempanto'k tisztázása nélkül csak mellébeszélni lehet. A szecesszió eseté-
ben, legalábbis elvileg, bőven van hová fordulni. Szórványosan megjelent 
korábbi tanulmányok után az 1960-as évek els ő  felétől kezdve a témakör 
kutatásának valóságos reneszánsza köszöntött be, párhuzamosan a sze-
cessziós műalkotások iránt óriásivá növekedett .közérdeklődéssel. A prob-
lémát az okozza, hogy a szecesszióról, különösen a Csáth szempontjából 
elsősorban érdekes irodalmi szecesszióról mégsem alakult ki egységes, 
ellentmondásoktól mentes kép. A kutatások f ő  irányait jól foglalja össze 
Kun András Szempontok a szecesszió fogalmának tisztázásához című  ta-
nulmánya (Studia Litteraria 9. 1971. 103-113.) és Edelgard Hajek Litera-
rischer Jugendstil (Düsseldorf, 1971) című  könyvének bevezető  fejezete. 
Gondolatmenetem különösen az utóbbi munkának köszönhet igen sokat, 
Hajek ugyanis nem csupán kutatási •helyzetjelentést kínál, hanem néhány 
jól megfogható, új szempontot .is az irodalmi szecesszió sajátos problema-
tikájának tanulmányozásához. 

A szecessziókutatások általános helyzetér ől a két •párhuzamosan és 
nyilván egymástól függetlenül született eszmefuttatás lényegében azonos 
képet ad. Mindketten tárgyalják .a szecesszió fogalmának sz űkebb és tá-
gabb meghatározásait. Hajek, a két széls ő  pontra utalva, a kérdést Úgy 
veti fe'1, hogy vajon iparm űvészeti stílus-e csupán a szecesszió, vagy pedig 
átfogó világnézet. A legszűkebb meghatározásként Kun is azokra a fel-
fogásokra utal, melyek szerint a szecesszió „az ún. alkalmazott m űvészetek 
sajátos fejleménye", illetve „els ő  és nem döntő  fázisa egy bizonyos ipar-
művészeti reformtörekvésnek". A szélesebb értelm ű  meghatározásokat há-
rom csoportba sorolja. Az els ő  a szó etimológiai jelentéséhez (a már em-
lített kivonuláshoz, elkülönüléshez) ragaszkodva a szecesszió körébe utalja 
mindazokat a törekvéseket, amelyek a századfordulón •szembefordultak a 
hagyományos művészetelmélettel és gyakorlattal, függetlenül attól, hogy 
szembefordulásukat milyen úton-módon, milyen stílustörekvések jegyében 
hajtották végre. A szecesszió ebben az esetben tehát inkább m űvészetszo-
ciológiai, .mintsem stíluskategória. A második felfogás szintén nem stílus-
kategóriaként, hanem korszellemként, életérzésként magyarázza a sze-
cessziót, mely bármely stílus keretén belül kifejez ődhet. A harmadik vi-
szont egyetemes • és meghatározó korstílusnak tekinti a szecessziót, amely 
átfogja a különböző  művészeti ágakat, s a századfordulón valamennyi te-
rületen meghatározóvá válik. E véleményekkel számot vet Hajek is, majd 
velük szemben á következ őképpen definiálja a szecessziót: „Jugendstil ist 
hier die deutsche Vakabel für die internationale, in ellen Berei ćhen der 
•Kun.s.t wirksame Stilisiertingstendenž um die Jahmhunderttivende,` soweit sie 
fonnak und ideologische, kurz stilistische, übereinstimmungen áufweist." 
Meghatárözása magyarázataként elmondja, hogy véleménye szerint a szá-
zadforduló művészetének valamennyi területén (az' iparművészettől a kép-
zőművészeten ésaz építészeten át azirodalomig) jelent ős helyet foglalnak 
el ažók a tendenciák, amelyek a korábban uralkodó historizmussal szem-
berí a stilizálás ••útját választják. Ezeket azonban nem lehet egyt ől egyig 
a szecesszió :körébe sorolni; kétségtelen ugyanakkor, hogy á' stilizálás út-
ját választó törekvések között jelent ős helyet - foglalnak el azok, amelyek 
közös tartalmi és formai jellemzőik alapján szecessziósaknak tekinthet ők. 
Kun úgy fögalmazza meg lényegében ugyanezt, hogy a századfordulónak 
„nagyfokú heterogenitása ellenére van önálló arculatú m űvészete" mely 
már nem historizál, azaz nem utánoz történeti stílusokat, • hanem a sti-
lizálás különböző  útjait keresi és • járja. E stilizáló tendenciák egyike • a 
szecesszió, mely így egyrészt „elszakíthatatlan a századforduló m űvészeté-
riek "általános kérdéseit ől, a •  más egyéb stílusirányzatok :közös indítékaitól, 
sőt amažo'k .célkitűzéseinek -  egy részétől; másrészt rendelkezik • inegkülön-
böztető  sajátosságokkal a világnézeti bázis, a m űvészi akarás, az esztétikai 
formaelvek, valamint amotívumkészlet területén". E megkülönböztet ő  sa-
játosságokkal Kun rövid tanulmányában már nem foglalkozhat részletesen, 
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de annyit mond azért, hogy: „Megalapozott- szecesszió-felfogásnak nélkü-
lözhetetlen eleme ....a szecesszió esztétikájának a különböz ő  művészetek, 
művészeti ágak, műnemek formatörvényeire való konkretizálása.. Hogy csak 
egyetlen szemléletes példát említsek: •a szecesszió központi formaelve; a 
felületiség (Oberfladhekunst) • és a síkszer űség könnyűszerrel- megfogható 
az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparm űvészet területén, de ne-
héz fellelni a lírában, az epikában és -a -drámában.'" Hajék viszont, akinek 
Kunnal szemben. egész könyvnyi terjedelem állt a • rendelkezésére, nem 
torpanhatott meg az általános :kérdésfelvetésnél, s további vizsgálódásai 
során, egyebek mellett szembenézett az -iménti idézetben megfogalmazott 
problémával is. . 

Véleménye szerint az irodalmi szecesszió kutatásának területén ural-
kodó csaknem .áttekinthetetlen összevisszaság legf őbb oka az, hogy - amíg 
a képzőművészetek területén a létében általánosan elismert és-jellemz őiben 
jól megfogható iparművészeti szecesszió biztos és állandó: vonatkoztatási 
pontot kínál, addig az irodalomtörténet kutatója ilyen kiindulóponttal nem 
rendelkezik. Megteremtése kulcs-kérdés,. és Hajek ugy látja, hogy erre ak-
kor van lehetőség, ha sikerül megtalálni a képz őművészeti szecesszió-kuta-
tások során kikristályosodott alkotóelemek szépirodalmi megfelel őit. Köny-
vének töredékesen ismertetett bevezet ője e gondolattal zárul; a következ ő . 
egymáshoz lazán kapcsolódó tanulmányok pedig más-más szempontból kí-
sérleteznek a képzőművészeti és az irodalmi szecesszió közös vonásainak 
feltárásával. Közülük számomra Csáth. novellájának megközélítéséhez a 
Zeit und Raum (Idő  és tér) című  bizonyult a legtanulságosabbnak, mely 
éppen a Kun András. által felvetett probléma ;  .a  festészeti szecesszióra jel-
lemző  felületiség és 'síkszerűség irodalmi megfelelő] ének feltárásával fog-
lalkozik. 

Lessing úgy fogalmazta meg a képz őművészetek es.:az irodalom -kö-
zötti különbséget a Laokoonb.an, hogy amíg az els ő  térbeli állapotokat, 
addig a második időben lefolyó cselekményeket utánoz, ill. ábrázol. E 
felismerés nyomán a későbbi korok kutatói is • mindig a képzőművészet 
és az irodalom alapvető  különbözőségét hangsúlyozták. Hajek, viszont for-
dít egyet a megszokott sémán. Véleménye eszerint• ez a szembenállás- nem 
csupán elválaszt, hanem össze is köt: ha a .tér a fest ő , az idő  pedig a 
költő  területe, akkor a költészetbeli id ő  a festészetbeli tér megfelel ője: 
„Wenn der Raum des Gebiet deš Málers, die Zeit das des Dichters ist, so 
entspricht die Zeit in der Dichtung dem Raum in .der Málerei." - E megfe-
lelés alapja az, . hogy a festészet számára ugyanazt jelenti a tér, mint az 
irodalom számára az id ő : . általuk képesek saját • tárgyuk • (a ,dálgok és • ál-
lapotok, ill..a történések és megtörténend ők) megjelenítésére. KéPes • lehet 
természetesen az irodalom is térleírásra, .hála a nyelv • leíró képességének, 
de ebben az esetben a teret nem egyszerre ismerjük meg, hanem a leírás-
sal való megismerkedés során rakhatjuk .össze, saját • fantáziánkra is tá-
maszkodva eközben. Ugyanez a helyzet fordítva űs: egy képsorozattal, vagy 
például egy-egy mozdulat különböz ő .fázisainak futuristákra jellemz ő , egy 
képen való ábrázolásával kifejezhet ;id őbeliséget a festészet is, de csak 
sajátos térbeli kötöttségeinek keretein belül, ill. azokat lehet őség szerint 
megkerülve. Mindennek' alapján. Hajek arra •a következtetésre jut,, hogy 
festészet -és irodalom .között stiláris egyezésekről akkor beszélhetünk, -ha 
a • ifestészetbeli térábrázólás közös vonásokat mutat az irodalombeli Id ő-
ábrázolással. • 

Ez a közösség •a századfordulón a kölcsönös .lemondásban nyilvánult 
meg: a festészet lemondott a hagyományos tér az irodalom a hagyomá-
nyos időábrázolásról. A szecessziós festészet f ő  jellemzője-a szakirodalom 
egybehangzó ítélete szerint a síkszer űség. Knzn. András erre vonatkózó mon-
datait már idéztem, s hasonló- megfogalmazásokat .idézhetnék nem csupán 
Hajektől (i. -m. 66.), hanem Dominik Jost könyvéb ől (Literarischer Jugend-
stil, Stuttgart, 1969. 6.), vagy• Jürg Mathes•től, aki. az  irodalmi szecesszió 
elméletét bemutató szöveggyűjteményének bevezet őjében a szecessziós. fes-
tészet síkszerűségét a japán művészet korabeli -európai hatásával hozta 
összefüggésbe, korántsem els őként egyébként -  a szakirodalomban (Theorie 
des Ziterarischen Jugendstils, Stuttgart,• 1984. 9.). Helyettük inkább álljon 
itt • egy a korabeli hazai vélemények közül:- „Egy-egy emberalak megnyúl- 
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tabb, vagy szögletesebb, mint a valóságban; egy fa koronája kerekded 
vagy csipkés vonal, amelyet egyetlen szín tölt be minden változatosság 
nélkül; a fény és árnyék játékai hiányzanak: minden tompa és szürke, 
csak a temérdek vonal hajladozása, lengése, kanyargása ad életet a vá-
szonra; vagy sz őnyegszerűen egymás mellé rakvák a legkülönfélébb színek 
s meglátszik, hogy a fest ő  készakarva kerüli a plasztikai hatást." (Lyka 
Károoly: Stilizáló m űvészet, in: Művészet, 1903. 236.). Az impresszionizmus 
síkszerűsége, amelyet Fülep Lajos emleget Magyar művészet (1916-1923) 
című  tanulmányában (v. ö. Exkurzus), nem téveszthet ő  össze ezzel a siíksze-
rűségge:l; míg a síkszerűség az impresszionizmus esetében az extremitásig 
vitt realizmus 'szolgálatában áll, addig a szecessziós ,  festészetben a stilizá-
lás eszköze. A stilizálás, H. ,rost találó megfogalmazása szerint (i. m. 7.) 
leegyszerűsített átformálás. Tegyük hozzá: az összevonás, a s űrítés szolgá-
latában, ellentétben a soha vissza nem tér ő  pillanatot megörökíteni igyek-
vő  impresszionisták törekvéseivel. Igazi gy őzelmi érzés a fest ő  számára, 
fejtegeti Lyka Károly, amikor egyetlen határozott vonallal sikerül vissza-
adnia egy olyan formát, amely valójában sok-sok vonalból áll, egyetlen 
ecsetvonásba tömörítenie azt a számtalan színárnyalatot, amely a valóság-
ban egy arcon, .vagy akár csak egy homlokcsonton játszik. Aki egyszer meg-
ízlelte ezt az érzést, az „tovább fog haladni a megkezdett úton és azon 
lesz, hogy még egyszerűbbre sűrítse, még tömörebben sommázza a ter-
mészetben látható vonalakat, tónusokat, színeket, formákat, s őt- az egész 
képhatást." (i. m. 237.; v. ö. továbbá: 'Champigneulle Art nouveau — Ju-
gendstil — Szecesszió, Bp. 1972. 87.). Mindez nem jelenti azt, hogy a sze-
cessziós festők a térhatás következetes és teljes kizárására törekedtek, 
esetükben azonban sohasem az egy néz őpontból szemlélt tér a kép meg-
határozó strukturáló eleme. Használják azokat az eszközöket, amelyek 
korábban a térábrázolást szolgálták (rövidítések, 'kicsinyítések, 'egymást 
takaró tárgyak stb.), a megörökített alakok és tárgyak azonban nem kerül-
nek igazán kontaktusba egymással. A hagyományos térábrázolás szóbeli 
jellemzésénél használhatóak a közel és a távol, az elöl és a hátul kategóriái; 
szecessziós „térábrázolást" látva inkább a felül és az alul, a mellett, a nagy 
és a kicsi kategóriái jönnek önkéntelenül nyelvünkre. 

A szecessziós festészetnek a hagyományos térhatásról való lemondá-
sával párhuzamosan kezdődik meg a szépirodalomban a hagyományos id ő-
ábrázolással való szakítás. Hajek idézi Musilnak azt a kijelentését, hogy 
az időbeli egymásutániságról, az egyszerű  sorrendről való lemondás ered-
ményeképpen a szépirodalmi ábrázolás nem egyetlen szálat követ • többé, 
hanem kiterjeszkedik egy végtelen síkon {„nichrt einem ,Faden' mehr folgt, 
sondern sich in einer unendlich verwobenen Flá'dhe ausbreitet"; i. ni. 67.). 
Musiilon kívül Hajek hivatkozik Joyce, Th. Mann, Proust, Broch, H. H. 
Jahnn egyes műveire. Megállapítja továbbá, hogy a szecessziónak azért volt 
kedvelt műfaja a líra, mivel az alapvet ően a pillanatnyi helyzet által kivál-
tott érzelmek műfaja, s nem a bizonyos időponttól bizonyos időpontig le-
zajló történéseké. Ugyanez magyarázza véleménye szerint a drámának a 
századfordulón oly divatossá váló lirizálódását, s a hagyományos történet-
megjelenítéstől való tartózkodás teszi érthet ővé a laza epizódfüzérekb ől 
álló, többnyire egyfelvonásos színjáték el őtérbe kerülését. Az epikában a 
bizonyos történetet bizonyos id őbeli távolságból felidéz ő  elbeszélői hely-
zet visszaszoruld a figyelhet ő  meg, az éppen adott (lélek)állapotok meg-
jelenítésére alkalmas formák (bels ő  monológ, átélt beszéd, dialogikus el-
beszélés) javára. Mindez érdekes és több szempontból meggy őző, hiány-
érzetet kelt azonban az, 'hogy Hajek — bár ,deklaráltan ezt a célt t űzte ki 
— a szecessziós időábrázolás speciális ismérveinek tisztázására végül is 
nem vállalkozik. Így legalább két kérdés vet ődik fel: 

Bizonyosan szecessziósnak tekinthet ő-e minden olyan mű , amely 
a századfordulón lemond a hagyományos id őábrázolásról? 

Mi különbözteti meg a szecessziós alkotásokat azoktól a m űvektől, 
amelyek a századfordulótól .egészen napjainkig élnek az id őfelbontás esz-
közével? 

Hajek gondolatmenete azonban e kérdések megválaszólatlansága elle-
nére is komoly segítséget ad Csáth Tavaszok című  novellájának értelme-
zéséhez és stílustörténeti besorolásához. Csáth ugyanis ebben a m űvében 
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nem egyszerűen él az elidőtlenítés eszközével, hanem megküzd érte, s e 
küzdelemben a zene mellett a szecessziós festészetet is segítségül hívja. 

A kritikus és az esszéista Csáth határozott fogékonyságot tanúsított a 
szecessziós művészet iránt. :Sassy Attila (Aiglon) grafikáit méltató írásá-
ban (Jegyzetek egy új rajzgy űjteményr ől és a művészetekr ől, 1910) ponto-
san jellemzi a szecessziós művész eljárását: „Aiglon rajzaiból hiányzik a 
tér ... vonalai szigorúan két dimenzióban mozognak ... ő  nem azt rajzolja 
le, amit lát, hanem azt az érzés- és gondolatkomplexumot viszi át vonalak-
ba, ami benne látási érzetek kapcsán keletkezett ... A látási impresszió 
nem siet egyenesen az izmokhoz, a kézbe, a papirosra ..." Majd néhány 
oldallal később: „Aiglon... a tollat választja, a síkot, a primitív m űvészet 
eszközeit. ... Így rajzoltak az 'egyiptomiak, a nagy primitívek, így rajzol-
tak öntudatosan és szándékosan a preraffaeliták ..." Megtalálta a párhu-
zamot a szecessziós festészet és a modern zene között is. A távlatot a rit-
musnak, a vonalakat a melódiának feleltette meg, 's megállapította, hogy 
a modern zene mindjobban lerázza a ritmus (=távlat!) béklyóit, szabad 
utat engedve a melódiának, azaz a vonalaknak. ... állapodjunk meg ott, 
hogy a ritmus bejutott a muzsikába. Itt már birtokunkba jutottak a zene 
főelemei: a távlat és a vonalak (a ritmus és a melódia), amelyek mellett 
a színek (harmónia), legalább egyel őre, csak másodrangú szerepet játsza-
nak ... a zene itt meg nem állt ... lassanként leveti azt a matematikai jel-
legű  formatisztikus művészi logikát, amelyben Bach géniuszának uralko-
dásakor érte el tet őpontját ... a zene ismét f őképpen .a hallás birodalmá-
ba került vissza, sőt ma ott tart, hogy a melódiáról mindjobban leszedi 
a ritmus szorító fűzőit ..." — fejtegette nézeteit Jegyzetek a zenem űvészet 
fejlődéstanához (1907) című  tanulmányában. A vonalak ,elkötelezettje volt 
a rajzaival bíbelődő  Csáth is, az Üzenet ünnepi számában (1987. január-
március) látható vázlatainak tanúbizonysága szerint. Sikert azonban nem_ 
igen aratott velük; „ ...elnagyoló vázlatszer ű  rajzolási modoromat ... rajz-
tanárom kinevette ..." — emlékezett vissza iskolás éveire Önéletrajzában 
(1913). Rajzolásról és festésről vallott elképzeléseinek igazolását kés őbb a 
magyar szecessziós festészet mesterének, Rippl-Rónainak a pasztelljei-
ben találta meg, viszonylag kései, 1909-es Tanya című  akvaréllje (Üzenet, 
1987. január—március, 176.) pedig akár a festészeti szecesszió síkszer űsé-
gének iskolapéldája 'lehetne. 

A naturalizmus, s annak legszélsőségesebb változata, az impresszio-
nizmus távol áll a szépíró Csáthtól is. öt sem. a látszat, hanem a mögöttes 
tartalom, az emberi lélek érdekli. Novellái kivétel nélkül a századforduló 
stilizálás útján járó művészeti törekvéseinek körébe sorolhatók, a stilizá-
lás érdekében azonban ritkán mond le az időben lejátszódó történetek 
ábrázolásáról; kifejezetten 'kedveli például az id ő  múlását 'közvetlenül ve-
zérfonálul választó naplóformát (Részletek Mariska naplójából, Egy vidéki 
gimnazista naplójából). E szempontból tehát novelláinak 'többsége nem 
tekinthető  szecessziósnak, a Tavaszok című  novella pedig nem tekinthető  
az életmű  tipikus dárabjának. 

Az. elbeszélés kezdése az id őkezelés szempontjából tradicionális: az 
első  mondat jelen idejű  megállapítását a múlt felidézése követi a máso-
dikban, míg a harmadik ismét a jelenhez tér vissza. Hasonló a novella 
elejének térkezelése is. El őszőr a pillanatnyi teret, a tavaszodó Üllői utat 
határozza meg, mely emlékezetébe idézi az elmúlt tavaszok helyszíneit, 
majd visszatér a pillanatnyi térhez, s most már pontosan meghatározza 
saját pozícióját is: „Kihajolok az ablakon." E mondat a novella jelen ide-
jének egyetlen igazi történése; benne a kihajolás mozdulata és állapota 
egyaránt kifejez ődik. A következő  mondat ismét a tavaszi utca képét idézi, 
s ezzel visszautal a kezdő  mondatra; a jelen tavasz megjelenítésére az 
elbeszélő  összesen ezt a két mondatot szánja. A jelen idej ű  történések és 
leírások ilyen 'mértékű  redukcióját az magyarázza, hogy a novella nem a 
jelen látványának ábrázolását, hanem egy, a jelen látványának hatására 
váratlanul feltört sajátos érzelmi 'állapotnak a megjelenítését t űzi ki célul, 
melyben az elmúlt tavaszok emlékei elveszítik id őkoordinátáikat, s egyet-
len pillanatba, a felidéz ődés pillanatába olvadnak össze. 
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S ezzel adott a paradox feladat: az alapvet ően időben lejátszódó 
történésekre épül ő, egyszerre csupán egy történés felidézésére alkalmas 
elbeszélés műfajában kellene megjeleníteni egy olyan +lélekállapotot, amely 
idejüket vesztett történésekb ől áll, s amelynek lényege a sok-sok történés 
egy időben való megjelenése, egyetlen pillanatba s űrűsödése. 

iCsáth. először látszólag. megfut e feladat el ől, s más, .alkalmasabb 
művészeti ágakhoz menekül: a zenéhez és a festészethez.. Megfutása azért 
látszólagos, mert mégsem ült zongorához, és mégsem vett a kezébe toll 
helyett ecsetet. Csupáná . hasonlat eszközéhez folyamodott: „Es most — 
mintha 10=15 zenekar kezdene zenélni 'körös-körül egyszerre ',különböz ő  
távolságokban — fölzendülnek bennem az elmúlt tavaszok emlékei. Fény-
telen fátyolos színek, olyan tiszták, hogy szinte világítanak. Mint valami 
üvegfestmény a nagy kerek ég ablakán. A képek eltakarják egymást, de 
átlátszanak egymáson. Mintha a zenekarok mind más és más darabot ját-
szanának, de valamennyi ugyanabban az alaphangnemben." Bravúros a 
Fénytelen... -kezdet ű , a két hasonlatot összekötő  mondat. A zenei hason-
lat után a hangok hatásának szinesztéziás érzékeltetése ez — ugyanakkor 
a következő, festészeti hasonlat közvetlen bevezetése is. E képzeletbeli fest-
mény olyan, mintha ablak nyílna a nagy kerek kék égen. Az ablak motivi-
kusan visszautal a novella alapszituációjára, az ablakon való kitekintésre, 
s felerősíti' á már eredend ően is benne rejlő , de a hétköznapi szituáció 
által elfedett emblematikus jelentést: ABLAK, amely a zártból a nyitottba, 
az ismertből a titokzatosba engedi a pillantást. Egyben módosítja is az 
embléma megszokott jelentését: a titokzatos világ itt az ablakot borító 
képzeletbeli üvegfestményen bontakozik ki. Mintha a perspektíva eszköze-
it szándékosan nélkülöző , elöl és hátul helyett az előtt és mögött érzetét 
keltő  szecessziós képet látnánk. A Csáth által leírt képr ől azonban a sze-
cessziós festők is legfeljebb álmodozhattak csak; rajta ugyanis nincsenek 
takarások, az előbbiek látni engedik a mögöttieket; az el őbbi és a mögötti 
kérdése nem is eldönthet ő . 

Az idézet utolsó mondata visszatér a zenei hasonlathoz, s ezt viszi to-
vább až író az elbeszélés hátralévő  •részében i's. A következ ő  két bekezdés-
ben azonban már elhagyja a hasonlító szavakat; a tavaszi utca látványa 
által kiváltott érzelmi állapot megjelenítése az elképzelt zenedarab ana-
lízisébe megy át. Az alaphangnem c-moll. „Nálam ez a tavasz hangneme" 
— mondja az elbeszélő , s ezzel már minimális zenei m űveltséggel rendel-
kező  oslvasój át is meglepi. A tavaszhoz ugyanis emblematikusan a meg-
újulás kiváltotta vidámság és felszabadultság érzése kapcsolódik, míg a 
moll tradicionálisan •a szomorú, fájdalmas, melankolikus érzelmek hang-
neme; Vivaldi Négy évszakában például a dermeszt ő  tél és a tikkasztó 
nyár mollban, a tavasz és a vidám szüretet hozó ősz .dúrban szól. A moll 
ilyen értelmezését maga Csáth is meger ősíti. „Tartini az első , akinél érez-
ni lehet a szenvedély retorikai erejét és .a fájdalom zenei kifejezését. Vele 
kezdődik a zenében a moll uralkodása" — írja a Jegyzetek a zenem űvé-
szet fejl ődéstanához (1907) című  tanulmányában. Kés őbb magában az el-
beszélésben :is utal erre: „A teljes moll-akkord komorsága: c-esz-g. A moll-
hoz fűződő  e. jelentés azonban a novella elején még kimondatlan marad; 
az elbeszélő  inkább a közös hangnem különböző  tempójú zenéket össze-
fogó szerepére hívja fel a figyelmet. „Különös, bolondítóan tökéletes, tel-
jes éš szakadatlan zene ez. Mint maga az 'élet" — áll a bekezdés végén, 
s ez az újabb hasonlat kétségkívül nem használ a novellának: túlságosan 
is direkt módon fogalmazza meg és laposítja már-már közhellyé azt ;  amit 
eddig jó érzékkel kimondatlanul hagyott. A folytatás azonban mindjárt 
el is szakad e pillanatnyi didaxistól. Ennyire tökéletes zenét létrehozni 
még a legnagyobbaknak is „csak bizonyos fokig sikerült" — jelenti ki az 
elbeszélő . A következtetést azonban már az olvasónak kell levonnia: az 
elképzelt fesmény és az elképzelt zene valóságban elképzelhetetlen tökéle-
tessége azt jelzi, hogy Csáth nem csupán a szépirodalmat érezte tökélet-
lennek a megjeleníteni vágyott komplex lélekállapot kifejezésére, hanem 
a festészetet és a zenét is; érthet ő  hát, hogy miért maradt a tollnál, s 
nyúlt ugyanakkor festészeti és zenei párhuzamokhoz. 

(Folytatjuk) 
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MÁK FERENC 

KI VÉD MEG ENGEM? 
VERSÉRTELMEZÉSI KÍSÉRLET 

APERSZÚ 

egy eperszín kis kötény 
s a szűnni nem akaró epezöld félelem 
tölti ki immár költeményekbe fúlt 
fél életem 

Tolnai Ottó verse a Gyökérrágó című  kötetében jelent meg (1986), fon-
tos elemeként annak a költ ői világképnek, mely egyfel ől a Virág utca 3 
elszigetelődési tendenciájának, másfelől a Világpor lebontó-építő  szándé-
kának a szintézise. A Gyökérrágó — címével is jelezve — a léttudat al-
kotóelemei körüljárásának az igényét jelenti be, lehatolni a költ ői (em-
beri)' létet determináló er ők és tendenciák világába, felfedni azokat a — 
lényegüket nagyon is a társadalmi körülményekb ől merítő  — kénysze-
rítő  erőket, melyek olyanná teszik ezt a költ ői léttudatot (és az ebb ő l 
eredő  világlátást), amilyennek az a kötet révén megmutatkozik. Nagyon 
erőteljes rettenet és ennek nyomán nagyon intenzív szorongásérzés az, 
ami a verseskötet szövegeib ől kiolvasható. S e szorongás a bu'kolikák-
ban sem oldódik fel, jelen van azokban .a m űremekekben is, melyek egy 
sajátosan Tolnai Ottó-i különbéke kivívásáról tanúskodnak. Azt is mond-
hatnám: felzaklatott különbéke ez, ami végül is arról árulkodik, hogy a 
bukolikák idilli békéje egyfelől nagyon is felszíni képz ődmény, másfelő l, 
mint ilyen, nagyon is törékeny, nagyon iás sérthet ő . Sajátos lelkiállapot 
tükre ez, melynek tragikus felhangjait az elszigetel ődés sikertelen. kísér-
lete adja meg. A kísérlet mögül azonban kiviláglik a küzdés mérhetetlen 
elszántsága. A Gyökérrágó című  verseskötetben mindvégigdomináns sze-
rene van a vallomásnak, s éppen az aperszű  az egyike azon költemények-
nek, melyek súlyt adnak ennek a vallomásnak. 

A birtokos raggal ellátott f őnév, az „életem" jelzi csupán, hogy az 
énlíra egy sajátos ,darabjával van dolgunk. Az is nagyon .jellemz ő , hogy 
az „életem" szó a vers utolsó szava. Meggy őződésem, korántsem azért, 
mintha ennek a szónak amolyan mellékes jelent ősége volna, éppen ellen-
kezőleg, erre épül az egész vers. következésképpen a leghangsúlyosabb 
eleme, szinte körötte és felette lombosodik ki a m űalkotás. Jelzője, a 
„fél" kettős értelmezési lehetőséget kínál. Egyfel ől megosztottságot is 
jelölhetne, tartalmi elkülönítést; életemnek arról. a részér ől szólok, .mely 
az adott tárgy és a vallomás szempontjából különös jelent őségű . Ez a 
magyarázat a kevésbé elfogadható. Minden bizonnyal teljes életr ől van 
szó, legfeljebb az élet delel ő jén, felezőpontján készült a számvetés, innen 
történik .a visszapillantás. S e visszapillantás saját ős sžerkezeti felépít-
ményt kölcsönöz a versnek, szinte technikailag is „visszapillantó", „visz-
szanéző" a struktúrája. Mert el őbb játszódik le egy bizonyos valaminek 
a minősítése; s csak utána válik érthet ővé, hogy mit minősített a költő . 

De miből derül ki, hogy egy költő  (hogy a költő) életéről van szó, 
s nem egy, az élet több-kevesebb intenzitással él ő , de a művészet szá-
mára teljes mértékben közömbös személy életér ől? A szövegen belül 
ezt egy újabb tematikus elem biztosítja; azáltal válik világossá, hogy 
„költeményekbe fúlt" életr ől van szó. Igen expresszív erej ű  a „fúlt" ige 
múlt idejű  alakja. A fulladás valaminek, az életnek a végét, megmásítha-
tatlan lezártságát jelzi. Valami folytathatatlant, valami mozdíthatatlant 
jelez. Múlt idejű  alakja pedig csak megerősíti a befejezettséget. 

Egyfelől itt van a „fél élet" a maga kiegészítésre váró és folytatha-
tó voltával, másfel ől azonban lehetetlen folytatni ezt az életet, mert be- 
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következett a lezáródás, a fulladás. Minden kétséget kizáróan ez utóbbi 
a domináns elem, így kap a számvetés tragikus kicsengést. Tragikus már 
azért is, mert történeti jellege arra utal, hogy az el őállt állapot a költő  
akaratától teljesen független, s mint ilyen, mögötte felsejlenek az ember-
ellenes erők kontúrjai is. Már pusztán az a tény, hogy nem kevesebbr ől, 
mint egy életről van szó, az élethez és az élettel mérhet ő  pusztító erőről 
árulkodik, ezek pedig egyértelműen létfilozófiai magaslatra emelik a 
verset. (Már itt kénytelen vagyok megjegyezni, feltevésemet a verseskö-
tet anyagának teljessége is igazolja.) 

Ennyi a költemény alapközleménye. Ezzel a mögöttes — a szövegbe 
nem beemelt — szférában lejátszódó történés lezárult. Az eseményeknek 
csupán a következménye, a végeredménye regisztrált. 

Van azonban a versnek a két zárósort megel őző  és hangulatában 
már megelőlegező  két kiegészítő  sora is. E két sar, anélkül, hogy a 
költemény két utolsó, frekventált sorának lezártságán bármit is oldana, 
feszességén bármit is lazítana, elmélyíti — és részben megokolja, bár a 
megoldás felé csupán egyetlen lépést tesz a költ ő , jelezve a távlatkuta-
tások lehetőségét —, elmélyíti a tragikus színezéssel már kell ő  mértékben 
ellátott szöveget. 

A két első  sor párhuzamos szerkezet ű , tartalmilag látszólag közöm-
bös, ténymegállapító: 

egy eperszín kis kötény 
s a szűnni nem akaró epezöld félelem 
tölti ki 

Az „egy" határozatlan nével ő  általánosítja a közlést, s ezt a „kis" 
jelző  még inkább felerősíti. Hogyan értelmezzük azonban a „kötény" 
főnevet? Az adott kontextusban mi ennek a releváns funkciója? A kötény 
köznapi szerepe, hogy védjen valamit ől. Találkozunk vele a mindennapi 
ruhaviseletben, igazi funkciója azonban a szerel őműhelyekben, a gyár-
csarnokok szerelőgépei mellett van. Védőszerepe ott igazán a hangsúlyos. 
Hogy itt mégsem e terhelt változatáról van szó, azt bizonyítja rematikus 
eleme, az „eperszín" jelz ője is. A jelző  lírai finomsága mintha a kötény 
védőszerepét is lefokozná, könnyeddé, légiessé, és mint ilyent, az igazi 
védőszerepre alkalmatlanná teszi. Nem a gépek, a hatalmas mechaniz-
musok világát tárja elénk, s elválasztó funkciójával nem a védettséget 
hangsúlyozza. Éppen ellenkezőleg, mintha csupán dekoratív funkcióval 
bírna, s e dekorativitás mögött éppen a védtelenség, a kiszolgáltatottság 
kap • hangsúlyt. Egyfelől ez a kiszolgáltatottság az, ami' tehát kitölti a 
költő  „költeményekbe fúlt" fél életét. 

S ha a kezdő  sor ily szuggesztív erővel tárja elénk e kiszolgáltatott-
ságot, akkor e szuggesztivitás er őteljesen befolyásolja a második vers-
sor értelmezését is. „Epezöld félelem"-r ől szól a költő , s az epezöld sajá-
tos színmeghatározást jelent. Egyfel ől szinesztézia, mert a keser ű  ízt is 
eszünkbe juttatja, másfel ől képzettársítás útján a haragoszöldet, a fris-
sességet, az elevenséget, az er őteljes virulást juttatja eszünkbe. Harsány-
sága domináns elemmé válik a verssoron belül. S a szerkezetet még 
feszesebbre zárja a „sz űnni nem akaró",' körülményes és bonyolult jel-
zőszövevény, mint romantikus elem. 

Úgy tűnik, párhúzamosan 'és egyidej űleg kellett elvégeznem a leíró 
és a magyarázó jelentésértelmezést, amit szerettem volna elkerülni. Erre 
azonban, érzésem szerint maga a vers • lényege kényszerített. Hátra van 
még az értékelő  jelentésértelmezés. 

Ami első  olvasásra szembetűnő  lesz, az a szöveg referenciális inkom-
patibilitása, mely különösen az els ő  két sorra jellemz ő . Hiszen sem az 
„eperszín kis kötény'.', sem az „epezöld félelem" nem els ődleges jelenté-
sével jut különös, lírai funkcióhoz. Sokkal fontosabb a két jelz ős szer-
kezet hangulati hozadéka. Ugyanez a helyzet a második szövegrész „köl-
teményekbe fúlt" jelzős szerkezetével is. Nem szó szerinti fulladásról, de 
pusztulásról, megsemmisülésr ől van szó. . 
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Értelmezni kell még magát a címet is. Az apercu francia sžó, és a 
Világirodalmi Lexikon els ő  kötete szerint áttekintést, vázlatot, észrevé-
telt jelent. Mint műalkotás, mint szöveg m űfaji meghatározása vonatko-
zásában „kis terjedelm ű , egyetlen találó, szellemes, hangulatos gondolat-
menetre összpontosított glossza jellegű  észrevétel, karcolatszerű , esszé-
isztikus leírás, jegyzet". Tolnai: Ottó verse nem szellemes a szó köznapi 
értelmében, de nagyon is találó és hangulatos, tömör gondolatmenetet 
követő  költemény. Nem puszta leírás, de nagyon is er őteljes megele-
venítés. 

Sajátós jellemzője a versnek az interpunk ćió hánya. A modern köl-
tészetben ez a közvetlenséget, de egyszersmind a szellemi megformált-
ság egyszeriségét és oszthatatlanságát hivatott érzékeltetni. Ugyanakkor 
a logika — mint józan kiszámítottság — rendez őerejének a kizárását is 
jelzi. 

Hangsúlyoznom kell: a fentebb több-kevesebb sikerrel elvégzett je-
lentésértelmezés pusztán egy lehet ősége az értelmezésnek. Ám elemzésem 
és következtetéseim hitelét Tolnai Ottó költészetének jelenlegi lényege is 
erősíti. Ez a költészet — bízom benne — a jöv őben, gyarapodása révén, 
különböző  alakzatdkat ölt magára, melyek módosítani fogják az életm ű . 
minden egyes darabján:ak a jelentését és jelent őségét is. Ugyanakkor az 
elemzés tárgyát képez ő  szöveg felmutatott olyan, az egyéni poétikán túl-
mutató jegyeket is, melyek Tolnai Ottó költészete említett korszakának 
sajátos és megmásíthatatlan jegyeket kölcsönöz. Így lesz a Gyökérrágó 
költőnk életművében a félelem és a szorongás korszakát jelöl ő  kötet. 
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KLEMM JÓZSEF 

A MESE VÉGÉN 
A 18. FEST TANULSÁGAI 

A valóban jó fesztivál megszervezését néhány mesemotívumhoz hason-
ló feltétel biztosíthatja. Léteznie kell mindenekel őtt a lélekben szegé-
nyek tömegének. Értsd alattuk rrvindazolkat, akik elszegényed ő  művelő -
dési életünk szürke ihétköznapjaiban éhezik, .szomjúhozzák a kultúrát. 
Léteznie kell továbbá egy jólelk ű  császárnak vagy királynak, esetleg 
hercegnek, vagy legalább néhány anyagiakban jobban álló munkaszer-
vezetnek, amely könyöradományával enyhíti a nép, az istenadta nép 
nyomorát. S legvégül szükség van egy jó tündérre vagy egy arany ha-
lacskára, aki teljesíti a szervez ők három kívánságát: megadja, hogy 
a világban jó filmeket gyártsanak, lehet ővé teszi, hogy szelektoraink 
eljuthassanak oda, ahol ezeket a jó filmeket fölfedezhetik, s — ami 
talán a legnehezebb — megsegíti őket, hogy a kiválasztott alkotásokat 
a külföldi forgalmazók minden anyagi haszon reménye nélkül elküld-
jék a szemlére. Ha mindez megadatik, akkor a fesztivál, akárcsak a 
mese, jó véget ér. 

Legutóbb a január 29-ét ől február 6-áig megtartott 18. belgrádi 
nemzetközi filmszeanlén vártuk bizakodva ezt a happy endet. Remé-
nyünket táplálta az is, hogy számos feltétel a szervez ők kezére ját-
szott. Adva volt például a lelkiekben nyomorgók tömege. Forgalmazóink 
kiürülő  kasszája és filmgyáraink egyre sz űkösebb anyagi lehetőségei 
miatt ugyanis mozijaink lassan filmmúzeumokká alakulnak át, azaz mind 
több régi filmet vetítenek, mert az újak behozatalára nincs pénz. Aki 
j,ó filmet akar látni, annak — ha tehet ősebb — marad a videó, a 
mozi ágrólszakadt szerelmeseinek pedig az évi egyszeri kirándulás a 
filmvilágba a FEST segítségével. 

Megkerült továbbá a nélkülözhetetlen pénzeszacskó is. Szerencsé-
re vannak még bankok, kőolaj-feldolgozók, szállodák, amelyekt ől ha 
nem csurran, csöppen valami a fesztiváli kasszába. Meg aztán itt van-
nak a forgalmazók, amelyek pénz helyett megvásárolt filmjeiket aján-
dékozzák megfelelő  kamat ellenében a szemlének. 

S a harmadik feltétel, a földöntúli tehetségekkel megáldott csoda-
lény? Valószínűleg ezek okozzák a legtöbb fejfájást a szervez őknek. 
Mert: a világ filmtermését még istápolják is úgy-ahogy, s állítólag meg-
hallgatják szelektorainak varázsigéjét is, amikor azok kimondják: „Ott 
legyek, ahol akarok!" A harmadik kívánság teljesítésével azonban igen 
gyakran baj van. A fesztivál elején ugyanis mindig meggy őznek ben-
nünket arról, hogy egykacsalábon forgó filmpalota nyolcvannyolc csil-
logó termét járhatjuk be, végül azonban kiderül, hogy egy négyemele- -
tes bérpalota ütött-kopott lakásaival kell megelégednünk. 

Így volt ez az idén is, amikor a szervez ők az utóbbi évek egyik. 
legjobb fesztiválját ígérték, végül azonban annak is örülhettünk, ha 
akadt néhány dicséretre érdemes alkotás. A 18. FEST tehát csalódást 
okozott. 

KINEK HIGGYÜNK? .. . 

— Ezek után kinek higgyek? — állított meg a szemle után néhány 
nappal egyik ismerősöm. — Hisz te — mondta — egyik_ jelentésedben -
ócskapiaci árukínálatból készített válogatásnak nevezted a fesztivált, né-
hány kollégád viszont már-már lelkendezve búcsúztatta a rendkívül si- 
keres rendezvényt. Lehetséges volna, hogy két különböz ő  rendezvényről 
tudósítottatok? 
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Részéről, persze, szónoki kérdés volt ez csupán, amelyre azonnal 
válaszolt is, és kifejtette, hogy személy szerint jobban élvezi a ledo-
rongoló kritikákat, mert az ember a mai helyzetben ösztönösen szidni 
szeretne valakit, legyen az akár a sarki hentes, az áramszolgáltatók 
vagy a hétágú istennyila. Állítólag még jobban esik,, ha a bírálatot az 
éterből hallja, egyrészt mert hallgatni mégiscsak arany, másrészt mert 
úgy érzi, rokon lélekre talált az elégedetlenség hullámhosszán. 

Őszintén szólva elgondolkodtatott ez a megjegyzése, s úgy dön-
töttem, újra összegeznem kell a tényeket, hogy tisztázzam, valóban 
eluralkodott-e rajtam is a ,;szidjuk, mert a miénk" jelszavú őrület, vagy 
valóban volt oka annak, hogy nehéz szívvel adtam meg még az átmen ő  
osztályzatot is az idei FEST-nek. 

• Lássuk tehát: 
A fesztiválon a szokásosnál több, mintegy nyolcvan filmet mu-

tattak be a különböz ő  programokban. Ebb ől a legkitartóbb néző  kö-
rülbelül ötvenet láthatott, a többit ugyanis a Száva Központban folyó 
fő 

 
műsorral egyidejűleg vetítették. Mivel azonban ezek f őleg áttekintő  

válogatások voltak, nem is tartoztak szorosan a legújabb filmtermést 
bemutató szemle értékelhet ő  részéhez. 

A fesztiváli fő  műsorra tűzött ötven-egynéhány alkotás között vi-
szont csupán egyetlenegy olyan film volt, amely megérdemelte a leg-
magasabb osztályzatot. Nélküle a szemle nem is kaphatott volna át-
menő  minő sítést. 

AZ ÉG BERLIN FELETT 

. És az angyal megismerte a n ő t. Meg a -bánatot. És emberré 
lett. És gyermeki örömmel ízlelte a kávét, szívta • magába a cigaretta 
füstjét. Kóstolta saját vérét, és végre ahot meg ohot mondhatott az 
örökkön-örökké ismételgetett ámen helyett. 

Berlin egéb ől szállt földre ez az angyal Wim Wenders Az ég Ber-
lin felett című  filmjében. Társával együtt el őbb csak elvegyült a tö-
megben, hallgatózott, felidézte magában a nagy utat, az emberiség tör-
ténetét, s leste a beléje torkolló sok kis ő  ,vényt, a halandók életútját. 
És végtelen bánat lett úrrá rajta, mert neki nem marad lábnyoma sem 
itt a földön, s nincs útjá, se története, oka, se célja. És feladta az 
örökkévalóságot, áruba bocsátotta arany páncélját, s most itt jár kö-
zöttünk sokasak kiugrott társával együtt. Talán a m űvészek • ők — su-
gallja Wenders —, ta1an a legnagyobbak, akárcsak Peter Falk, aki ön-
magát játssza a filmben, titokban beismeri: egykoron ő  is angyal volt... 

Ha ezek után emberi viszonylatokban beszélhetünk a tökéletességr ő l, 
akkor ezt meg kell tennünk Wenders filmje kapcsán. Itt minden meny-
nyei sugalmat sugároz. A város felett lebeg ő  és a tömeg között suhanó 
kamera csakúgy, mint a színészek visszafogott, szinte lassított mozgása, 
halkított beszéde. Peter Handke kísér őszövegének melankóliája és Henri 
Alekan kamerája, amely fokozatosan vált át az angyali fekete-fehérb ő l 
az emberi rikító színekbe. Az ég Berlin felett olyan alkotás, amely csak 
öt- vagy tízévenként jön létre, s amelynek bemutatása minden feszti-
vál becsületére válik. 

A FEST jobb . napjait további négy rendez őnek, illetve filmnek kö-
szönhette. Ezek között els ősorban John Huston Holtak című  művét kell 
említenünk. Megdöbbentő  kép: egy ember, .aki önnön sírja felett mond 
búcsúztatót. A halállal !szembenéz ő  halhatatlan művész hagyatéka. Ta-
valy Tarkovszkij Áldozata, az idén Huston előbb említett alkotása. 

Az ír származású legendás rendez ő  búcsúbeszédét honfitársától, Ja-
mes• Jojce-tól kölcsönözte. A Dublini emberek utolsó meséjének mesteri 
feldolgozásával Huston nemcsak a mulandóságra emlékeztet, hanem az 
öregkor nosztalgikus •bölcsességével azt sugallta, hogy az élet és a ha-
lál nem -  ellentét, hanem egység. Árnyalakok vesznek körül minket, s 
mi velük éljük le életünket. A két világ közötti határra ezért nem kell 
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monumentális emlékművet állítani. Elég egy kis emléktábla is, olyan, 
mint ez a hustoni miniatűr remekmű , egy gazdag életmű  végén mon-
dott mementó. 

Az emlékezéssel küzdött, de egyúttal a feledés ellen harcolt Louis 
Malle, a fontainebleau-i jezsuita kolostor egykori növendéke, egy kor és 
önnön felelősségét keresve három zsidó társának és az intézet igazga-
tójának, János atyának a kivégzése miatt. A megrázó dokumentumfilm-
jeiről ismert francia szerző  a Viszontlátásra, fiúk! című  filmjében is a 
szelektált tényközlés mellett döntött. Nem kommentált, csak felsorolt. 
Nem vádolt, csak rádöbbent. Akárcsak önéletrajzi vonatkozású f őhőse, a 
tizenéves kisfiú, akit az események rákényszerítenek arra, hogy felismer-
je: van nagyobb szégyen is, mint az éjszakai ágybavizelés, s nagyobb 
bűn, mint az Ezeregyéjszaka meséinek titkos olvasása. A kolostor véd ő  
falai között csak egy pillanatra jelenik meg a háború, de ebben a pil-
lanatban sűrűsödik össze a kataklizma minden jellemzője: a rettegés, 
az önfeláldozás, az árulás, a segít őkészség, s a gyerekek számára oly 
érthetetlen, értelmetlen jelenség, a halál. 

S felejteni szeretne, de nem tud Tengiz Abuladze grúz rendez ő, a 
Vezeklés szerzője is, aki a diktatúra megnyilvánulási formái ellen lázad 
egy ijesztő  kor, a sztálinii tisztogatások felidézésével. Alkotása nem csak 
szokatlanul bátor, hanem jó film is. A. tragikomédia és a szatíra elemeit, 
a szürrealizmus és a grúz népm űvészet motívumait sikeresen ötvöz ő  
alkotásnak van néhány antologikus érték ű  részlete. Ezek között említ-
hetjük azt a jelenetet, amikor a Szibériába száim űzöttek családtagjai a 
fatelepekre érkez ő  rönkökön keresik a kimerülésig hozzátartozóik nevét. 
A palackpostánál is reménytelenebb üzenetváltás, a remény és a re-
ménytelenség döbbenetes képei. 

Végül a kiemeltek között kell említenünk a számunkra szinte telje-
sen ismeretlen amerikai rendez ő  testvérpár, Joel és Ethan Coen Arizo-
na junior című  fergeteges paródiáját, amely egy szerencsésen végz ődő  
gyermekrablás történetének elmesélésével a tengeren túli társadalom 
konformizmusát és puritanizmusát veszi célba. 

Ezzel le is zárult azoknak a filmeknek a sora, amelyek beszerzé-
séért dicséret illeti meg a szervez őket. A :műsorra tűzött további 21 film 
miatt sem kell szégyenkeznünk. Ez volt az átlagos alkotások csoportja, 
amelyeket minden különösebb erőfeszítés, sóhaj tozás és fészkel ődés nél-
kül végig lehetett nézni, s őt egyes részleteikre sivár perceinkben ta-
lán még emlékezni is fogunk. Itt említhetjük a prohibíció +korát fel-
elevenítő  alkotást, Brian de Palma Megvesztegethetetlenek című  művét, 
vagy Bernardo Bertolucci Az utolsó kínai császár cimű  filmjét, amely 
császári aranysárgába burkolva, s az idei . Aranyglóbusz díj fényét ő l 
övezve érkezett Belgrádba, mégis kissé kiábrándította azokat, akik a 
filmtől nem csak szemet gyönyörködtet ő  látványt, hanem annál töb-
bet is vártak. Közéjük sorolható Stanley Kubrick Full metal jacket és 
a grúz Kvirikadze Az úszó című  alkotása. És jó osztályzatot érdemel 
Uri Barbash Álmodozók meg a Taviani fivérek Babilon, itt vagyunk 
című  filmje is. 

Ami viszont rendkívül sokat rontott a fesztivál összképén, az az 
átlagon aluli, illetve rossz filmek megengedhetetlenül nagy száma volt. 
Az elégséges minősítést érdemlő  17 film felsorolásához kár hozzá is 
kezdeni, a szemle legrosszabbjai azonban — már az elrettentés miatt is 
— megérdemlik a megnevezést. Valóban nem tudjuk, mit keresett itt 
Luis Valdez La Bamba, Jerry London Bérelt rendőr, John McTiernan 
Predator, de különösen Joseph Ruben Mániákus című  filmje, amelyet 
csak a városszéli mozik m űsorfelelősei mutatnának be szívesen, feszti-
váli felvonultatásuk viszont felel ő tlenség. 

A HÁROM KÍVÁNSÁG 

Az elégedetlenség a haladás rugója — ismételgetném talán önma-
gam vigasztalására a FEST-tapasztalatok összegezése után, a jegyzetem 
elején kimondott véleményemet azonban a fesztivál tíz napján látot- 
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tak újbóli átgondolása után sem tnódosithatom. A 18. belgrádi. nemzet-
közi filmszemle csalódást okozott. A m űsorra tűzött filmek választéka 
olyan volt, mint a trieszti ócskapiacon. Kispénz ű  vevőnek kisszerű  fil-
mek. Leárazott termékek! Tessék, tessék válogatni! ... S jónev ű  sze-
lektoraink, Dušan Makanrejev, Boro Draškovi ć  és Gordan Mihić  becsü-
letesen turkáltak is a felhalmozott áruban, csodát azonban nem m űvel-
hettek. Az eredmény: fakó átlagosság néhány véletlenszer űen feltűnő  
színfolttal. A rossz benyomást növelte az is, hogy ezt a néhány jó fil-
met a szervez ők a fesztivál els ő  négy napjára s űrítették össze, a szem-
le többi napján egy valamirevaló m űvet sem láthattunk. 

Hogy ez nem csak magánvélemény, azt bizonyítja az idén el őször 
létrehozott nemzetközi zs űri végső  döntése is. A fesztivál legjobb film-
jei közé soroltak között ugyanis nincs egy sem a rendezvény második 
felében műsorra tűzött művek közül. Az első  helyet, s egyúttal a fesz-
tivál díját teljesen megérdemelten Wenders Az ég Berlin felett című  film-
je szerezte meg. A ranglista második helyezettje Bertolucci Az utolsó 
kínai császár című  műve, :a FEST megnyitó filmje, Abuladze Vezeklése 
-viszont a szavazatok alapján harmadik lett. Néhány ponttal maradt le 
mögöttük Huston Holtak és Malle Viszontlátásra, fiúk! című  alkotása. 

A szemlén bemutatott és megdiosért filmek aránya tehát valóban 
lesújtó volt. Az elégedetlenség jogos. A kérdés csupán az, hogyan válhat 
ez az elégedetlenség termékennyé, miként lehetne kilábalni a FEST-et 
fenyegető  újabb válságból: A választ természetesen az illetékeseknek 
kell meglelniük, egy-két javaslatunk azonban nekünk is lehet. A vak is 
láthatja, hogy végső  ideje lemondani a konok büszkeséggel önfenntartó-
nak nevezett, s ezért ■mindinkább -elszegényedő , elszürkülő  FEST álmá-
ról . . Mert a jó fesztiválhoz, akárcsak a sikeres hadviseléshez, három do-
logra van szükség: pénzre, pénzre és .ismét pénzre. Az aranyhalacská-
tól, a jó tündért ől, a megértő  császártól, királytól, hercegt ől, vagy vég-
ső  esetben a jobban álló munkaszervezetekt ől ezért csak e három sze-
rény kívánságunk teljesítését kérjük. S teremtsünk végre ismét valódi 
fesztivált a FEST-b ől. Legyenek vendégek, fogadások, díjjak. Ne akar-
junk Berlinnel, Canes_nal vagy Velencével versenyezni eközben, ne osz-
szunk Aranypálmát, Aranymedvét, Aranyoroszlánt, de elismerésként szo-
rítsunk ki fesztiváli költségvetésünkb ől legalább egy Aranyhalacskát a 
legjobbaknak. Ez a díj egyúttal minket ;i's figyelmeztetne arra, hogy aki 
nagyot akar tenni, annak mernie kell el őbb nagyot kívánni is. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

FÉL ÉVAD 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÁROM BEMUTATÓJÁRÓL 

Kétirányú tájékozódás jellemezte az újvidéki magyar együttes törekvéseit 
az őszi idényben: egyrészt •a jugoszláviai irodalmak terméséb ől választott 
a profiljának megfelel ő  darabot, másrészt pedig — hagyományaihoz hí-
ven — a világirodalom remek alkotásaiból mutatott be kett őt, amelyek 
közül az első  inkább a közönség nevetni-kacagni vágyó rétege, a második 
pedig az úgynevezett modern színházat kedvel ő  része számára készült. 
Ez utóbbi hozta meg a társulat számára a teljesebb m űvészi sikert, noha a 
másik kettőt is igényesség és a közepesen felüli színvonal jellemezte. Ilyen 
vagy olyan hibáik miatt azonban 1Vlrozek Mészárszék című  drámájának 
az előadása magasan föléjük emelkedik. 

ELLENTMONDÁSAINK TRAGIKOMÉDIÁJA 

A szkopjei Drámai Színház nevezetes Plevnes- ősbemutatója után az 
Újvidéki Színház premierje még akkor is utánérzés-tolmácsolásként hatott, 
ha a magyar nyelvű  produkciót is ugyanaz a Ljubisa Georgievszki rendezte, 
aki a macedón nyelvűvel oly nagy közönségsikert aratott Szkopjéban, majd 
Újvidéken, a tavalyi Sterija Játékókon. Pedig hát valami egészen mást 
szeretett volna létrehozni a vállalkozó kedv ű  újvidéki társulattal, mint 
amit korábban létrehozott a sz'kopjeiakkal: egy jóval tömörebb, .koheren-
sebb művet, amelyben a színészek játékára helyezhette volna a f ő  hang-
súlyt. Csakhogy saját bevallása szerint is annyira elevenen élt még benne 
a Játékokra előkészített változat, hogy a hatása alól nem vonhatta ki 
magát: „Színpadon kiderült, nem lehet sok mindent másként csinálni, 
mert az új ösvények vagy a régi útra vezettek vissza bennünket, vagy elfelé 
vittek a céltól. A szöveg alapüzenetét nem lehet radikálisan másként tol-
mácsolni. Van azonban továbblépés bizonyos színészi. és rendez ői meg-
oldásokban, amelyekről meg vagyok győződve, hogy jobbak a szkopjéinál. 
Nem akartam mindenáron más el őadást csinálni, túlságosan rövid idő  vá-
laszt el az első  verziótól, amelyet még mindig szeretek." (Plevnes ínagyarul. 
Magyar Szó, 1987. október 10.) 

Ljubisa Georgievszki fenti szavaiból ha kisz űrjük az újvidékiek irán-
ti udvariasságot, arról a kétségér ől értesülünk, amely egyazon rendezői 
feladat rövid időn belüli megismétlődésének a célszerűségével kapcsolatos. 
Az .,,R" című  tragikomédia magyar nyelvű  előadása a beavatkozása nyomán 
megmaradt szertelen építkezés ű  álomdrámának, ,amisnek a szerz ője. ta-
lálóan nevezte. Hogy sokszor átírt-átdolgozott mondataiban .mir ől álmodik 
Jordan Plevnes? A mindenkori tiszta forradalomról, amelynek az igazi 
hősei ;.közül oly sokan elvesztek, megmaradtak viszont szép számban az 
olyanok, akik annak idején bitóra küldték az igaziakat, most pedig azon 
fáradoznak, hogy szobrot emeljenek nekik. Makszim Brodszki élszínész 
apját, a tanítót, az R bet ű  tanítása közben lövették agyon forradalmár 
társai néhány üveg .eltulajdonított étolaj miatt, amelyet gyógyszernek szánt 
á gyermekeinek. A kivégzési parancsot kiadó Szerafim Prodanszki (Fejes 
György) szeretne az évtizedek múltával szobrot emelni neki, e rehabilitá-
cióval saját „nagyszerűségét" hangsúlyozva inkább, semmint a szegény ár-
tatlanul elveszejtett tanítóét. • • 

Történelmi és egyéni eTlentmondásaimknak a tragikomédiáját alkotta 
meg Jordan Plevnes az „R"-ben, s ugyanezt Ljubisa Georgievszki is az „R" 
(mint Revoluaion) újvidéki el őadásában. A forradalom szimbólumokban és 
metaforákban jelenik meg itt, tehát a természetér ől nem nyerünk fogalmat. 
Ezért reagáltak annyira széls őségesen a produkció korábbi változatára a 
kritikusok, s ezért voltak zavarban most az újvidéki bemutatóra oly nagy 
elvárásokkal érkez ő  nézők, akikben a darab zárójelenete nem oldotta' fel 
azt a feszültséget, amelyet a nyitó része keltett. Mert ebben a Plevnes-tol-
mácsolásban akkora az érvényre jutó játékstílusok zűrzavara, hogy vé-
gül aligha lehet tudni, mi is volt a rendez ő  eredeti elképzelése. 
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Az „R"-ben csupán egyetlen f őszereplő  létezik: Makszim Brodszk.i él-
színész, az ártatlanul kivégzett tanító egyik fia. 'Georgievszki benne és 
általa mutatja meg a tragikus események következményeit, s e szándékhoz 
Soltis Lajos hozzácsatlakozik a maga nagy-nagy önkifejezési vágyával. 
Soltis ugyanis az a színész, aki még az apró epizódszerepekben is szük-
ségét érzi annak, hogy játékával megfogalmazza önnön m űvészi ars po-
eticáját. Hogyne igyekezne hát azt .kinyilatkoztatni egy olyan h ős bőrébe 
bújva, aki a szerepe szerint világhír ű  színészzseni. 

Soltisnak koránt sincs hát könny ű  dolga, bármennyire testhezálló is 
számára szerepe: a színpadon azt kell szemléltetnie, hogy miként tud na-
gyot alakítani az a bizonyos Makszim Brodszki. S ezt a feladatát dicséretes 
módon él is végzi, könnyed eleganciávalformálva meg a világfi-színész fi-
guráját, aki szuggesztív hatást gyakorol közönségére, de képes magába 
bolondítani bármelyik nőt. Kiderül az is, hogy elmebajos, de nem akármi-
lyen, hanem a Shakespeare-féle „szent őrület" embere, kiváltságos hát. 
Gátlás nélkül kezd el udvarolni az apját kivégz ő  hivatásosforradalmár fe-
leségének, és minden zökken ő  nélkül célhoz ér nála ... Nem ismer lehetet-
lent, mindenkit térdre kényszerít. Arcvonásai lehetnének még markán-
sabbak is, Soltis azonban lágyít rajtuk valamelyest,, Plevnes anarchistájá-
ból egy rendezettebb világ szelíd figuráját kapva meg. 

Soltis nem is a szerint a kotta szerint játszik, amelyik szerint a többi 
színész. Hogy- kinél van az igazi, az nem derül ki, nem is derülhet, hiszen 
Ladik Katalin, Pásthy Mátyás, Fejes György, Fischer Várady Hajnalka és 
Romhányi Ibii csupán egy-egy jelenetben formálja az el őadás arculatát. 

Ljubisa Georgievszki díszletei a darab szimbolikáját szolgálják: Bran-
ka Petrović  jelmezei .a mű  komikumát húzzák alá, s egy álomvilág jelleg-
zetes holmijai. Ivica Klemenc mozgáskompozíciója a dráma abszurditá-
sát domborítja ki. Andrej _ Beljan zenéje segíti a színészeket és a közön-
séget a produkció útveszt őiben való eligazodásban. 

FINOM ÁTTÉTELESSÉG 
Vajda Tibor Bethencourt-előadása a világbéke halk szavú hirdetése: 

csöndes-fohász -egy háború nélküli szép napért, amelyen a szeretet törvénye 
uralkodna. 

A magyar származású brazíliai író .egy frappáns kis mesét mond el 
a pápáról, ,akit New York-i látogatásakor_ hirtelen ötlett ől vezérelve elrabol 
egy félőrült taxisofőr. A zsidó nemzetiségű  Samuel Leibowitz nem is 
annyira tébolyult, mint amennyire egy eszme megszállottja: békét szeretne 
a világnak. Nem azért ejti túszul Albert pápát, mert a legkisebb baja lenne 
vele, hanem mert arra gondol, hogy általa megzsarolhatná a világot: ki-
csikarhatna az államfőktől legalább huszonnégy óra fegyvernyugvást .. . 

Vajda alig foglalkozik a komédia más rétegeivel minden törekvése 
a benne megfogalmazott békegondolatnak a közvetítésére irányul. Ám 
mégis megőrzi a mű  finom áttételességét, és nem bagatellizálja el mon-
dandóját. 

S habár eddig mintegy harminc országban (legutóbb Magyarországon, 
a budapesti Mikroszkóp Színpadon) játszották az Aznap, amikor a pápát el-
rabolták című  darabot, ez a mostani akár az ősbemutatója is lehetne, a 
rendező  annyira csupán az író üzenetére és nem más színpadi szakem-
berek interpretálására figyelt a szöveg értelmezésekor és a maga el őadása 
képeinek beállításakor. Az ő  színpadári :a békét megszemélyesít ő  pápához 
méltó rend és nyugalom uralkodik, és ha oda a mai világ leveg őjét hozza 
is be a tipikusan mai gondolkozású tinédzser leány és fiú, ők is tisztelik 
mind a zsidó családi hagyományokat; mind magát a pápát, akiben a jóságos 
öregembert látják. 

Ahhoz már Fisher Károly kiváló alakítása kellett, hogy a kissé való-
ban fwrčsa viselkedésű  taxisofőrt megkedveljük, és megbocsássuk neki 
tettét: pisztollyal kényszerítette rá a pápát, hogy a lakására menjen vele. 
Cselekedetének indítékait viszont megértjük, mihelyt megtudjuk t őle: na-
gyobbik fia elesett a vietnami háborúban... 

Az újvidéki gárda nem tört nagyra ezzel az el őadással, ám szövetébe 
bőséggel belesz őtte a groteszk és a morbid szálait, hogy az a mesemotí-
vumokat elénk villantó keleti sz őnyeghez legyen hasonlatos. 
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Sem a szerző, sem a rendező  nem nvarkolt sokat ezzel a darabbal: 
csupán azt az abszurd helyzetet bontják ki, amely az elrablóival közössé-
get vállaló egyházf ő  magatartásából adódik. A pápa ugyanis őszinte ra-
jongással fogadja a kisember Leibowitz rendkívül nemes szándékát, hogy 
valamiképpen kierőszakoljon egy nap békét a világnak. Jól is érzi magát 
a zsidó családban, ahol szemmel láthatóan rendben mennek a dolgok, 
kiegyensúlyozottak az emberek: a feleség, a férj, az immár kamaszkorba 
lépő  nagylány és -fiú. Ki-ki a nemének és korának megfelel ő  szerepkört 
tölti be. Ebben a kis együttesben gyorsan megtalálja helyét a „vendég" is, 
aki segít krumplit hámozni a háziasszonynak, és sokat sakkozik a család 
barátjaként gyakran a Leibowitz-házban tartózkodó rabbival... Üdül, pi-
hen hát elrablójának lakásában, a szó szoros értelmében kikapcsolódik. 
Meg is kedveli a család minden tagja, s éppolyan nehezen válnak meg t őle 
aztán, mint amilyen nehéz szívvel búcsúzik el ő  tőlük, magára .vállalva 
ottlétéért a felelősséget, megóva ezzel a taxisofőrt a zaklatástól. 

Kacagtató kis előadás kerekedik hát Vajda Tibor és az újvidéki együt-
tes lelkes tagjainak próbálkozásából, olyan produkció, amely másfél óra 
remek szórakozást nyújt a közönségnek, és frázisok meg giccses jelene-
tek nélkül mutatja meg, hogyan lehet elérni: egy huszonnégy órán át egyet-
len puska se ,dördüljön el a földgolyóbison. 

A színészek atmoszférateremt ő  képességének eredményeként igen mar-
káns és egységes játékstílus jellemzi ezt a Bethencourt-tolmácsolást. Fe-
renczi Jenő , Fischer Várady Hajnalka, Simon Mihály, Faragó Edit, Pásthy 
Mátyás, Fejes György és Banka János a szép családi élet képét varázsolja 
színpadra, amelyet a rendez ő  szerencsésen állít szembe a világ z űrza-
varával. 

A darabban Ferenczi Jenő, Fischer Várady Hajnalka, Fischer Károly 
és Faragő  Edit nyújtja a legjobb ,alakítást, noha Ferenczi kicsit vissza-
fogottabb a kelleténél, Fischer olykor-olykor kisebb hibákat kövest el, Vá-
rady Hajnalka át-átugrik egy-egy fontos részleten, Faragó Edit pedig pilla-
natokra kiesik szerepéb ől. A többiek is valamennyien legalább közepes 
szinten játszanak. 

Annamária Mihajlović  díszletei és jelmezei te:tszet ősek a szemnek. Egy 
jó humorérzékkel megáldott művész sikeres alkotásai. 

A darab utolsó jelenete nemcsak a tekinteteket vonzza magához, ha-
nem a tenni akaró kezet is: mintha befejezetlenül maradt volna, nem 
ártana ragyogóbbra csiszolni. 

MESTERMUNKA 

Íme, ismét egy darab, amelynek témája a művészet és a f őhőse egy 
művész! Nagy hagyománya van az - Újvidéki Színházban az .ilyen drámák 
bemutatásának: tagjai megszemélyesítették az elmúlt évek során Herceg 
János bohócát, Kopeczky László színészét .. . 

Miért izgatják ezek az alkotások annyira ennek a fiatal társulatnak 
a tagjait? Talán a feladat nagysága miatt, talán azért, mert er őteljesen 
fejlődő  kultúránknak szüksége van az önmagával való szembesülésre és 
önnön létezési elveinek az újbóli és újbóli megfogalmazására. 

Túlmenően a benne felmutatott rendez ői, díszlet- és jelmeztervez ő i, 
valamint színészi teljesítményeken, éppen ebben az önkeresési törekvésben 
kell látnunk az újvidékiek mostani Mrožek-el őadásának a fő  értékét: kutat-
ni élet és művészet mibenlétét, megmutatni a kett ő  összefüggéseit. És 
tenni mindezt egy kiváló abszurd dráma, a Mészárszék bemutatásával, 
amely nem közvetlenül vall az emberi lét és önkiteljesedés legfontosabb 
kérdéseiről, hanem jellegzetesen abszurd módon: a valóságot hiteti álom-
nak és az álmokat valóságnak. Tulajdonképpen nem is az életet állítja 
szembe a művészettel, hanem a pusztításra, gyilkolásra tör ő  életet, tehát 
azt, amely a saját ellentétével kacérkodik, mégpedig úgy, hogy a tét a 
saját megmaradása legyen. 

A dráma színdarabra vitele válaszút elé állította L'uboslav Majera ven-
dégrendezőt: készíthetett bel őle egy klasszikus veretű  előadást, vagy egy 
modern produkciót, amelyben az abszurd helyzetek kiélezésére törekszik. 
Ő  azonban a színészekre bízta a döntést. 
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A'darab szereplői pedig nem együtt, hanem külön-külön mérlegelték 
a helyzetet, és ki-ki a maga profiljának leginkább megfelel ő  játékmódot 
választotta: Venczel Válentin •áz abszurd játék mestereként mutatkozott 
meg, a többiek pedig a hagyományos színjátszás eszközeivel éltek, rajzolva 
találó karikatúrát, megformálva hús-vér elevenség ű  Valós hősöket. 

A játékstílusok széthangoltsága azonban csak rövid ideig zavarja a 
nézőt, a későbbiekben már főként csak Venczel Valentin hegedűművészé-
nek a megmozdulásaira figyel. 

L'uboslav Majera groteszk figurát formált Mrožek h őséből: zsenivé 
váló óriáscsecsem őt, aki nem képes szabadulni anyja óvó és nyomasztóan 
ránehezedő  görcsös „szeretetét ől". Mrožek frappáns ötlete révén azonban 
megtörténik vele a „csoda": mesébe ill ő  módon zsenivé lesz ... Bajuszt 
rajzol ugyanis Paganini fejszobrának és az emiatt megelevenedik, lemond 
zsenialitásáról hősünk javára, ő  maga pedig az életet választja. 

A közönség megsejtheti: ha hegedűművészünk gyermekes cselekede-
tével nem nyeri el Paganini zsenialitását, semmi sem lett volna bel őle. 
Így azonban minden lehetséges a számára. Most már anyja hatása alól 
is képes kikerülni, nőket hódítani, élvezni az ölébe ,pottyanó sikert. 

Sok gonddal viszi színpadra L'uboslav Majera a Mrožek4igura sorsát. 
Elénk rajzolja a fiú lelki fejlődésének görbéjét, kiaknázva a groteszk hu-
morban rejlő  lehetőségeket. Elegáns, finom játékra készteti a színészeket. 
Csupán az a kár, hogy nem hangolja egybe törekvéseiket, túl nagy szabad-
ságot ad nekik eszközeik megválasztásában. 

A fonákjára fordított élet színvonalas el őadása született meg mégis 
a keze nyomán, olyan produkció, amelyben ugyan kissé nagy teret kapnak 
Mrožek filozófiájának a tételei, az egyes jelenetek ,kiszákadnak a nagy 
egészéből, de amely mégis mestermunka. Ezt a Mrožek-tolmácsodást is bát-
ran odasorolhatjuk a többi háromhoz, amelyek az Újvidéki Színház ne-
véhez fűződnek, és amelyekkel méltán képviselte magát a különféle or-
szágos vagy tartományi fesztiválokon. 

Kicsit a közvetített mrože.ki gondolatokból, kicsit a játékból értesü-
lünk róla: színpadunkon — Paganini vezetésével — az élet gy őzedelmes-
kedett a gátlásokkal küszköd ő  művészet felett. A hegedűművész akkor 
dönt az élet mellett, amikor már zsenivé lett, amikor élete célját elérte. 
A rendező  mintegy megszünteti itt az ellentétet anyag és szellem között, 
hangsúlyozva, hogy mindig azért küldünk, ami még nem adott a számunk-
ra, rs nem tudjuk értékelni saját adottságainkat. 

Jordan Plevnes: „R". Dráma egy részben. Fordította: Guelmino Sándor. Rendezte: Lju-
bisa Georgievszki. Szerepl ők: Soltis Lajos (Makszim Brodszki, a fiú, a Nemzeti Színház 
művésze, saját nyelvének foglya), Rusz Milán (Ábrahám, az apa; a Szellem, tanító és nép-
ellenség; agyonlövetett R-nél), Romhányi Ibi (Arna, az anya), Ladik Katalin (Katerina, M. 
Brodszki felesége, régész), Márton András (ifjabb Ábrám, a fiú fia), Soltis őszike (Jana, 
a fiú leánya), Pásthy Mátyás (Naum, Jézus b űnbánó követője. M. Brodszki bátyja), Fejes 
György (Szerafim Prodanszki, nyugalmazott hivatásos forradalmár), Fischer Várady Haj-
nalka (Szlobodanka Prodanszka, a hivatásos forradalmár felesége), Szilágyi Rövid Eleonóra 
(Margarita Veterova, M. Brodszki szeret ője), Venczel Valentin (a Nemzeti Színház igazgatója), 
Arcson Rafael (tűzoltó), Kovács Etelka (újságíró), Jelica Bjeli (Maria Malon, az Európa 
Színésze Fesztivál műsorvezetője), Szilágyi Nándor (Alekszandr Petrazsinszkij, a moszkvai 
Hudozsesztvennij tyeatr tagja), Simon Mihály (Remenyik Attila, a budapesti Nemzeti Szín-
ház tagja), László Sándor (Harold Milton, a londoni Old-Vic tagja), Banka János (Patrick 
Lorie, a párizsi Theatre National Populaire tagja), Giric Attila (Bogdan Kamienski, a var-
sói Teatr Dramaticzny tagja), Kákonyi Tibor (Stefan Müller, a nyugat-berlini Shaubühne 
am Lehniner Platz tagja). Fellépnek még: Skinyár István, Szalov László, Törteli László. 
Díszlettervező : Lubisa Georgievszki. Jelmeztervez ő : Branka Petrović . Mozgáskompozíció: Ivan 
Klemenc. Zenei munkatárs: Andrej Beljan. Bemutató: 1987. október 13-án, kedden, az 
Újvidéki Szinház nagytermében. 

Joao Bethencourt: AZNAP, AMIKOR A PÁPÁT ELRABOLTÁK. Vígjáték két részben• 
Fordította: Szántó Judit. Rendezte: Vajda Tibor. Szerepl ők: Ferenczi Jenő  (Albert pápa), 
Fischer Károly (Samuel Leibowitz), Fischer Várady Hajnalka (Sara, a felesége), Simon 
Mihály (Irving, a fia), Faragó Edit (Miriam, a lánya), Pásthy Mátyás (Meyer rabbi), Fejes 
György (O'Hara bíboros), Banka János (a seriff hangja). Díszlet_ és jelmeztervez ő : Annamá-
ria Mihajlovič. Zenei munkatárs: Molnár Dezs ő . Bemutató: 1987. december 15-én, kedden, 
az Újvidéki Színház nagytermében. 

Slawomir Mro iek: M.SZÁRSZirK Játék két részben. Fordította: Pályi András. Ren-
dezte: L'uboslav Majera. Segédrendez ő : Szilágyi Nándor. Szerepl ők: Nagygellért Kiss Júlia 
(mama), Szilágyi Rövid Eleonóra (fuvolaművésznő), Venczel Valentin (hegedűművész), Banka 
János (Paganini-mészáros), Balázs Piri Zoltán (a filharmónia igazgatója), Szilágyi Nándor 
(altiszt). Díszlettervez ő : Juraj Fábry. Jelmeztervez ő : Branka Petrovi č . Zenei válogatás L'ubos-
lav Majera. Bemutató: 1987. december 28-án, hétf őn, az Újvidéki Színház nagytermében. 
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ÓNAPL Ó  OL VAS  

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

BEDER ISTVÁN: Nagyböjt Abbáziában. 
Forum, Újvidék, 1987. 

AZ ELSŐ  NAGY VILÁGÉGÉS ELŐESTÉJÉN 

Olvasóink körében bizonyára némi meglepetést ok`zott a Forum Könyv-
kiadó bírálóbizottságának döntése, hogy az 1986. évi regénypályázat els ő  
díját Beder István pályam űvének ítéli, mivel írónk nevével nem talál-
kozik gyakran lapjaink irodalmig rovataiban és a folyóiratokban. Aki 
azonban rendszeresen figyeli a jugoszláviai magyar irodalom esemé-
nyeit, az tudja, hogy e siker se nem egészen váratlan, se nem el őzmények 
nélküli. 

Beder István először 1966-ban kopogtatott a Forum' Könyvkiadónál 
egy tudományos-fantasztikus regénnyel, amelyet az ifjúságnak szánt. Ez 
a műfaj akkor még világ- és ifjúsághódító útjának az elején tartott, it-
teni író pedig eladdig nem merészkedett erre a területre. A vidéki és kez-
dő  újságíró azonban minden regisztrálható írói kísérletezés, minden el ő -
zetes publikáció nélkül olyan kéziratot tett le a kiadó asztalára, amely-
nek közölhetősége egyetlen pillanatra sem volt kétséges, s amelyb ől ki-
derült, hogy szerz ője mindent tudott például az atomkísérletekr ől, az 
atomerő  pusztításra, de az emberiség haladására, békés célokra is lehet-
séges felhasználásáról, mindarról az áldásról és veszélyr ől, amit ez a 
nagy jelentő ségű  tudományos felfedezés az emberiség számára jelent. 
Persze, nem a szaktudós szintjén tudta mindezt, hanem azon, amely 
elégséges volt ahhoz, hogy továbbgondolva a kérdést, feldúsítva írói 
képzelőerejével élvezetes és izgalmas ifjúsági regény kerekedhessen be-
lőle. Ez volt a Tűzkorong. 

Írók és kritiikusok jól tudják, mennyivel nehezebb a második köny-
vet megírni, mint az els őt, mert már a puszta megjelenés bizonyos kö-
vetelményt támaszt az íróval szemben, s valamilyen kritérium magában 
az íróban is kialakul önmagával szemben. A második könyvnek tehát 
lényegesen jobbnak kell lennie az els őnél! Bizonyára nem voltam egye-
dül a véleménnyel, hogy Beder István nem tudja megírni ezt a máso-
dik könyvet. A Tűzkorong után ugyanis nem kevesebb, mint tizenhat esz-
tendő  telt el újabb könyve nélkül, s úgy látszott, Bedert, a szépirót leír-
hatjuk azokkal együtt, akik egyetlen könyvvel csak úgy véletlenül téved-
tek be az Birodalomba, hogy azután örökre elhallgassanak. 

S aztán, 1983-ban ismét felbukkant Beder István neve, ezúttal a 
Forum Könyvkiadó regénypályázatán, s minthogy a bírálóbizottság meg-
vásárlásra javasolta, a Kecsketemplom című  regény még a jelzett évben 
meg is jelent. Tehát tizenhat évvel az els ő  könyv után! Úgy vélem, hogy 
voltaképpen ez a regény avatta Bedert íróvá. De nem a megkezdett úton 
indult tovább. Az atomok fantasztikus világából visszatért a valóságba, 
a jelenünkhöz, illet ő leg közelmúltunkhoz, s egy mozgalmas, események-
ben, cselekményben gazdag társadalmi regényben mutatta be, hogyan tö-
rik derékba egy nagyra tör ő  és nagyra hivatott ifjú értelmiségi pályája 
a vidéki kicsinyességgel, a nagy hatalmú kisemberek érdekeivel való ösz-
szeütközés során. A Kecsketemplom szerkesztésmódja, a regényépítés mód-
ja számos elemével már a díjnyertes Nagyböjt Abbáziában felé mutat 
előre. A gyakori visszautalás afelszabadulás utáni eseményekre, az 
államosításra, a kisajátításokra, a beszolgáltatásra, az er őszakos szövet-
kezetesítésre stb. a mai, fiatalabb olvasók számára már kissé történelmi 
regénnyé is avatja e regényt, egyúttal azonban azt szólgálja, hogy a je-
lenben játszódó cselekmény meg-megszakításával, az id őrend időnkénti 
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megbontásával a jelen eseményeit történelmi folyamatba helyezze, te-
hát érthetőbbé tegye. Szinte csak úgy mellékesen,. de korántsem véletle-
nül azt is számos példával illusztrálja, mennyire képtelen ez ami kör-
nyezetünk, a mi emberünk megbecsülni, megtartani s 'a közjó javára 
birtokba venni azokat az értékeket, javaikat, építészeti és egyéb m űvésze-
ti értékeket, amelyeket ajándékba kapott el ődeitő l. 
- A Nagyböjt Abbáziában főhőse, Bóka Imre péklegény vándorlásának, 

hányattatásának, kalandsorozatának egyik végtanulsága ez lehetne: 
„ ... űzött a vágy, meg akartam tudni, milyen nagy a világ. Közben csak 
azt tudtam meg, milyen mérhetetlenül kicsiny pont vagyok rajta." De 'a 
regénybe foglalt , életmozzanatokat tekintve az is jellemz ő  hősünkre, hogy 
„botorkálva keresi helyét a nagyvilágban", hisz minden helyváltoztatása 
kényszerű : menekülés a rendőrség, a letartóztatás el ől, a -besúgásra való 
befogatás, a sztrájktörés, a nem kívánt szerelem el ől vagy épp az áhí-
tott szerelem után. • 

Beder István e legújabb m űvét történelmi regénynek kell tekinte-
nünk, hisz • a regényidő  mintegy háromnegyed évszázaddal ezelőtti: a szá-
zadelő  Osztrák—Magyar Monarchiáját, s ő t tágabban a közép-európai tér-
ség korabeli helyzetét, eseményeit: rajzolja elénk. A korrajz pedig igen 
hitelesnek hat s mindvégig egységes, akár a korabeli pékm űhelyek ela-
vult vagy korszerű  berendezéséről, akár a szociáldemokrata irányítású 
munkásmozgalomról szól, vagy éppen a fiumei kiköt őben látott nyüzs-
gésről, ki-berakodásról, • a főurak fényűző  életmódjáról, szórakozásáról 
Abbázia luxusszállóiban, cigányzenés kávéházaiban. 

A jeligés kézirat olvasása közben még el lehetett töprengeni azon, 
hogy szerencsés kézzel jó és hálás dokumentumanyagot talált-e az író, 
vagy alapos történelmi tanulmányokat folytatott-e hozzá. Igaz, akkor sem 
lehetett ez szempont a regény megítélésében, hisz az olvasót és kriti-
kust egyaránt csak a végeredmény érdekli. Ez pedig egy jól szerkesztett, 
mozgalmas, eseményekben, - cselekményekben gazdag regény,--amelyben a 
színhelyek sdkasága, a mellékszerepl ők népes serege révén színesen és 
gazdagon tárul fel el őttünk a századelő  társadalmi összképe. 

Időközben azonban azt is • megtudhattuk, hogy - a sikeres regény való-
jában a jó nyersanyag és a lelkiismeretes írói kutatómunka együttes 
eredménye. A Magyar Szó újságírója szerint „szerz őnk riportalanyának 
vallomásai nyomán Útra kelt, bejárta a h őse által említett helyeket, vá-
rosokat, búvárkodott történelmi levéltárakban, hogy az epizódokat id ő-
beli rendbe szedhesse; az állandóan lombosodó, duzzadó történetet kike-
rekíthesse s regénybe önthesse". Ne akádjunk itt fenn azon a lapszuszon, 
hogy „riportalany", de nem mellékes, hogy korántsem' riportregény a 
Nagyböjt Abbáziában, hánem egyértelműen az immár polgárjogot nyert 
valóságirodalom műfajába tartozik, s legfeljebb adatközl őről beszélhe-
tünk, ajki az írónak a regény nyersanyagát szolgáltatta. Ez az értesülés 
azonban csupán az író - lelkiismeretességét bizonyítja és alkotói m űhely-
titkáról lebbenti fel a 'fátylat. 

A korfestés hitelét természetesen nagymértékben fokozza, hogy az 
író bejárta a helyszíneket s hogy ellen őrizte a történelmi terminusokat. 
Így tudott Szinte minden- részletében --  meggyőző  képet festeni arról," ho 
gyan sodródott Európa — már a század elején — feltartóztathatatlanul 
az első  nagy világégés félé, 'illet őleg -  az Osztrák—Magyar Monarchia a 
végleges felbomlás felé. El őtérben a • gondtalan urakat látjuk, akik' a 
húsvéti ünnepekre érkeztek a fény űző  üdülőhelyre, • „ébéd előtt az árká-
dos, napsütötte teraszon üldögélve gyönyörködnek a tenger szépségé-
ben". Este ugyanezek `az urak és pénzemberek — talán a közeli háború 
igazi vámszedői, hadiszállítói — örömlányokkal szórakoznak. S itt van 
Bóka Imre • bácskai péklegény is: Ő  is ekkoriban érkezik, de nem szóra-
kozni természetesen, hanem dolgozni. Szerencséje van, mert mindjárt 
munkát kap és el őleget; ebb ől fel is öltözik, de aludni a kiköt ő  szénarak-
tárába jár. Az kigyullad, s őt gyanúsítják a felgyújtásával, noha sohasem 
dohányzott. Ezután kezd ődnek itteni kalandjai, hányattatásai és a böjt-
je is. 'Mert a nagyböjtnek itt kett ős jelentése van: egyrészt a katolikus 
vallás előírása szerinti nagyböjtöt jelenti, másrészt a munka, kereset és 
szállás nélkül maradt péklegény kényszer ű  böjtölését. 
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A korrajz kiteljesítésében azonban rendkívül fontos szerepe, funk-
ciója van a szerkesztésnek, amely — mint említettük — a Kecsketemplom-
ban megfigyelt eljárás továbbfejlesztése. Mind Báka Imre •életének a fiu-
mei—abbáziai mozzanata, mind a történelemnek 1912 nagyböjtje körüli 
szakasza a mozaikszerű  szerkesztésmód, az id ősíkok váltogatása réven 
nyeri el történelmi dimenzióját. A jelen egy-egy újabb mozzanata közé 
építve elmondja hősünk egész élettörténetét, amely szülei korai halálá-
tól az árvaházi nevelésen keresztül a 'pékmesterség kitanulásáig, a mun-
ka- és lakóhelyek kényszer ű  váltogatásával Zentától Szegeden, Hódmez ő -
vásárhelyen, Brassón, Kolozsváron, Budapesten, Kaposváron, Ljubljanán 
keresztül az Adriáig vezet. Az író kiforrott kompozíciós technikáját di-
cséri, hogy ezek a váltások mindig 'természetesek, szinte észrevétlenek. 
Első  alkalommal például ilyen asszociációs módszert alkalmaz: korgó 
gyomorral ődöng hősünk az utcán, s közben hallgatja' „a templomból ki-
szűrődő  apácaéneket, melynek 'ritmusa összeolvad a tenger hullámzásá-
val". A csillaggal elválasztott következ ő  bejkezdés első  mondata pedig a 
következő : „Teodora emléke annyi év után sem halványodott el bennem. 
Arca pirospozsgás volt ...", s ezzel 'máris az árvaházban találjuk magun-
kat, Bóka Imre élettörténetének egyik legkorábbi szakaszában. Az id ő-
síkok a következőkben is hasonló módon váltakoznak, azzal, hogy amint 
időben a „jelenhez közeledünk, egyre rövidülnek a jelen életmozzanatai, 
hisz végül is a két id ősík már egybeesik. 

A Nagyböjt Abbáziában a fenti és még számos más erénye, értéke 
folytán jelent ős nyeresége a jugoszláviai magyar (regény)irodalomnak. 

JUHÁSZ GÉZA 

A MEGRAGADOTT ALKALOM 

Gu.y de Maupassant Mont-Oriol című  regényének egyik szerepl ője, a 
modern művészet előfutárának szerepében tetszelegve, a m űvészetben be-
következendő  polarizálódásról beszél, és amikor a zene és festészet után 
áttér a szépirodalomra, tömören és tanulságosan így fogalmaz: „A ház-
mesterek a kalandregényeket szeretik, a polgáremberek a megható re-
gényeket szeretik, és az igazi irodalomért ők csak a mindenki más szá-
mára érthetetlen m űvészi könyveket szeretik." Miután elolvastam Beder 
István Nagyböjt Abbáziában című  regényét, és mivel a könyv olvasásá-
nak egy-egy .szakasza az önfeledt elmerülés boldogságát nyújtotta számom-
ra, feltettem magamnak a kérdést: valójában házmester vagy polgárem-
ber vagyok? Mert .a Nagyböjt Abbáziában kalandokban igencsak b ővel-
kedő  és a maga módján megható regény. Vagy a nagy francia klasszikus 
okoskodó álművész hőse tévedett? A kaland és meghatódás nemcsak a 
fércművek jellegzetessége, azaz: van olyan m ű , amelyben megfér egymás 
mellett a kaland, a meghatódás és — az érték? Megkísérlem a .válasz-
adást oly módon, hogy visszatérek ahhoz a pillanathoz, amikor Bóka 
Imre pék a virágvasárnapi körmenetben a Hajógépipari • Szakiskola ma-
gyar diákjaival torlódik össze. Vagy még nagyobb lépést -  kell tennünk 
a 'múltba és visszakanyarodni Beder István el őző  regényéhez, a Kecske-
templomhoz, amelyet egyértelm űen elmulasztott alkalomnak min ősítettem.. 
Mert a két mű  között lényeges hasonlóságok vannak, ami az írói hozzá-
állást és a megírás indítékait illeti. Beder István a Kecsketemplom meg-
jelenésekor megígérte, gazdag, másodkézb ől származó élményanyagát tö-
retlen akarattal fel fogja dolgozni, fiókjában ott lapul még világunk, .és 
amikor alkotói elméjében majd áttranszform.álód Lk, meglepődünk. A 
Nagyböjt Abbáziában ezt mintegy igazolja:. a visszakanyarodás a mo-
narchia világába meghökkent ő  elképzelés, táj ainkon egyedülálló merész 
vállalkozás. Kibontakozóban levő  múltfeltárásunk újabb tanújele ez a 
könyv. 

. 	Már a Kecsketemplomban a szerző  számára az jelentette a legna- 
gyobb gondot, hogyan- transzformálja át az általa .kikutatott valóságot 
regénybeli valósággá, amely egyszerre konkrét és emelkedettebben el-
vont. Akkori vizsgálódásaim szerint ez korántsem sikerült neki. M űvé-
ben különböző  technikákat alkalmazott, minden szempontból :egy hete- 
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rogén alkotás kerekedett ki bel őle és megmaradt bennem az az érzés, 
hogy az erős szociális indíték felülkerekedett a m űvészi igényességen. 
Minden valószínűség szerint ez az er ős szociális indíték bírta rá Beder 
Istvánt újabb regényének megírására is. Most azonban tudatosan egy-
szerűsítette technikáját, amely egyszerre hagyományos és korszer ű . Ha-
gyományos olyan értelemben, hogy a f őhős időrendi folyamatos mesé-
lése a klasszikus polgári nagyregényt 'idézi, a jelen és múlt váltakozó 
felelevenítése, más szóval az idősíkok ritmikus ingajárata pedig a mo-
dern regény klasszikus vívmánya.. Egyszer űsítést jelent az a körülmény 
is. hogy a. láttatás szöge mindig ugyanaz: mindig Béka Imre az, aki „me-
sél", akinek tolmácsolásában bontakozik ki egy elsüllyedt világ a maga 
szépségeivel és nyomorúságával. Összegezve a fentieket, a Nagyböjt Abbá-
ziában egyértelműen sikeresebb bels ő  formát mutat fel, mint a Kecske-
templom. Úgy látszik, a szerz őnek ez alkalommal jobban sikerült meg-
birkóznia az anyaggal, ügyesebben tömörített és szelektált, mint koráb-
ban. 

Ez az utóbbi megállapítás némileg talán elfogadhatatlannak tetszik, 
ha szem előtt tartjuk a mű  rendkívüli cselekménygazdagságát, de ugyan-
akkor nem szabad szem el ől téveszteni, hogy minden mozzanatról a me-
sélő  beszámolója rövid és a lényegre igyekszik rátapintani. A szerz ő  tel-
jesen azonosul főhősével, akihez, míg az élt, minden kétséget kizáróan 
őszinte rokonszenv fűzte (ez érződik kii a könyv minden .sorából), úgy-
hogy az mondja el, mint egy óriásmonológot, életének egy emberformáló 
szakaszát, hiszen a Nagyböjt Abbáziában egyfajta .monarchiabeli „Wander-
jahre". Az érzelmi okokból fakadó azonosulási szándék ugyanakkor tu-
datos. alkotói törekvés is, úgyhogy a mesélés egy az egyben pereg az id ő  
rokkáján. A mesélés egyszer űsége az, ami magával ragadott, az „ártat-
lan és naiv" megnyilatkozási szándék, a kívülr ől .beerőszakolt, didaktikus 
mozzanat szinte teljes hiánya teszi ezt .a regényt kristálytiszta alkotássá, 
hőse nedig szemünk előtt válik mese-szerű  alakká. Egyetértek Fekete J. 
Józseffel, alki azt állítja, hogy ez a könyv azért nyert els ő  díjat a Forum 
Könyvkiadó állandó regénypályázatán 1986-ban, mert „felt űnően egyszerű , 
tiszta, jól szerkesztett, azaz: felt űnően regényszerű  irásmű". Egyszerűsé-
ge, egyértelműsége, áttekinthet ősége, felépítése, nyelvezete, cselekmény-
gazdagsága; azaz szinte 'minden vonása miatt a Nagyböjt Abbáziában a 
modern regény ellenpéldája lehet. De végeredmény-ben a mese ilyenfajta 
modern megformálása nem tekinthet ő  a modern regény egyik változatá-
nak? Hiszen mondjuk az olasz Camon hasonlóan ír a világ folyásából ki-
rekedt és eldugott falvak parasztjairól és regényei világsikert jelentenek. 
Feltehetjük a kérdést: mi az, ami a szerz ő  „primitív" technikáján kívül 
magával ragadó? Gondolom, a tartalom az, amely ez esetben szerves 
egységet képez a regény bels ő  formásával. 

A Nagyböjt Abbáziában egy nagyon egyszerű  fiatal helykeresésér ő l 
szól. Nincs semmi állandóság életében, esetében állandó az állandó vál-
tozás. Miután kikerül Zen-tán az egyházi irányítású árvaházból és pék-
inasként elkezd dolgozni, élete merő  változásokból áll. Ez 'elsősorban a' 
folyamatos helyváltozásokban iut kifejezésre. Igen rövid id őn belül be-
barangolja a volt monarchia délkeleti végeit, gazdáit legtöbbször suttyom-
ban hagyja faképnél: hol a szerelem, hol az özvegy tulajdonosné molesz-
táló magatartása, hol politikai,  állásfoglalása kergeti az országútra. Ter-
mészetesen időközben gazdagodik élettapasztalata, de változatlan ma-
rad fogékonysága a világgal szemben. Menet ;közben ismerkedik meg a 
munkásmozgalom egyes képvisel őivel, jómaga rövidke tudósításokat írt 
haladó lapok számára, a tarka világban forogva nyelveket ismer meg, 
egyszóval: Bóka Imre, amikor éhesen kódorog Abbázia utcáin, bár még 
húszéves sincs, már érett ember, aki úgy érzi, hogy életének egy szaka-
sza lezárult. De nemcsak az övé, hanem nagy „nevel őjének", a monar-
chiának is. Bóka Imre hazafelé tart. le akar telepedni ott, ahonnan elindult. 
Vándorlása folyamán számtalan emberrel hozza össze a sors: jókkal, rosz-
szakkal egyaránt, de mindannyiukat elfogadja olyannak, amilyenek. Még 
azokat sem gyűlöli, akik rosszat tettek vele. Igazi népi eszményképp.é n ő  
fel h ősünk: dolgos, becsülete-s, ő-szinte, igazságos és — ha kell — az 
igazságért harcol. Ritkán határozza el- magát arra, hogy valami „na- 
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gyot" tegyen, inkább fatalista, naiv és rokonszenves. Az olvasó számára 
épp a főhős iránt érzett rokonszenv az, ami a könyv olvasását igazi 
örömteljes élménnyé teszi. Beder István igyekezett teljesen a háttérben. 
maradni. Hála ennek, a könyvben nincs durva belemagyarázás, a f őhőst 
nem ruházza fel olyan tulajdonságokkal és adottságokkal, amelyek ide-
genek lennének számára. Nem farag bel őle végsőkig következetes és min-
denre elszánt, öntudatos proletárt, mert Bóka Imre, az ő  értelmezésé-
ben, nem volt az. Számára és számunkra Bóka Imre a „csendes" átlag-
emberek egyike, akik ritkán alakítói a történelemnek. Igazi, a szó ne-
mes értelmében vett népi figura. Éppen ezért a Nagyböjt Abbáziában — 
hangvétele és egyéb, a fentiekben vázolt jellemz ői miatt — igazi népre-
gény. Beder Ištván ebben a népregényben nagyapáinkat „támasztotta fel" 
ateljes hitelesség meggyőző  erejével. Közben az élet iszonyatos iramban 
rohan, az egykori tudósító fiókjában ott húzódott meg az anyag, az él-
mény egy immár teljesen elsüllyedő  világról, és az utolsó pillanatban 
a szerző  megelevenítette ezt a világot. Az utolsó alkalmat most nem mu-
lasztotta el. 

Nagy erénye e regénynek az is, hogy az olvasóban nem ébreszt ha-
mis illúziókat, esetleg • riosztalgiát egy elsüllyedt világ iránt. Bóka Imre 
ifjúkorából kiderül, hogy akkor a tömegek .sorsa nem alakult „fényesen", 
a hatalom hidegen nézett le rájuk és igyekezett 'kordában tartani őket. 
Csak itt-ott tör ez fel a regényben jelszavaik formájában, sokkal inkább - 
a megtörténtek magvas elmondása utal rá. Ilyenfajta, Beder-szer ű  népre-
gény nincs a jugoszláviai magyar irodalomban. S tegyem hozzá azonnal: 
kétlem, hogy a jövőben lesz. Épp Beder István példája igazolja azt, hogy 
egy ilyen mű  megírásához feltétlenül szükséges a rendkívül gazdag, doku-
mentált, másodkézb ől származó élményanyag, a kor és a h ős iránti von-
zódás, a mélyről jövő  szociális érzés, az alkotói adottság, a fikció és a 
fegyelem. Márpedig• ezeknek a tényez őknek a szerencsés egybeesése rend-
kívül ritka. Ezért a Nagyböjt Abbáziában magányos és egyedülálló alko-
tás tálainkon, amelynek, ismétlem: kétlem, hogy lesz folytatása. A szerz ő -
nek köszönhetjük, hogy megajándékozott bennünket egy ilyen eredeti és 
egyedi alkotássál. Vagy fiókjában ott lapulnak újabb témák, újabb tör-
ténetek? Ő  maga adja meg rá majd a választ. 

VARGA ISTVÁN 

A KORTÁRS VILÁGIRODALOM KALANDOS ÚTJAI 

SZABOLCSI MIKLÓS: Világirodalom a 20. században. 
Gondolat, Budapest, 1987. 

1. 
Milyen gyakran használjuk ezt a kifejezést: világirodalom, s milyen leküzd-
hetetlen nehézségekkel találjuk szemközt magunkat, ha a fogalom értel-
mezésére kell vállalkoznunk! Hogy megn őtt az információk mennyisége! A 
fordított és ismertetett műalkotások száma! Vajon ebben a mostani id ő-
szakban, amikor az információközlésnek és -szerzésnek ezer új útja 'isme-
retes, beszélhetünk-e még egyáltalán világirodalomról, legalábbis a szó 
hagyományos értelmében, ahogyan azt Goethe használta, s nyomán mind-
azok, akiket megkísértett a lehetetlen, s képet akartak rajzolnia végtelen-
ről? Szabolcsi Miklós, a kortárs világirodalom új krónikása mindenesetre 
tisztában van feladata szinte leküzdhetetlen nehézségeivel, .s bölcs óva-
tossággal vonja meg a szemhatárt: világirodalmon ő  „néhány jelentős mű  
halmazát" és „az irodalmat, mint komplex intézményrendszert" érti. Ugyan-
akkor mégis messzebbre tekint, .mint el ődei, hiszen Kelet-Közép-Európa 
irodalmával éppúgy foglalkozik, mint Dél-Európáéval, Latin-Amerikáéval. 
Hiszen a világháborúk korával vége szakadt Európa-centrikusságú iroda-
lomszemléletünknek, fel kellett ismernünk, hogy a hullámok 'interferenciá-
jából keletkező  korstílusok voltaképpen a világ minden táján megtalálha-
tók, s a jelen világirodalmára alighanem érvényes az a jellegzetesség is, 
melyet a szerző . a regény, pontosabban a „sztori" túlsúlyának nevez. Sza- 
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bolcsi Miklós irodalomképe szerint e műfaj legfontosabb jellegzetessége 
ma is az, hogy a totalitásra törekszik, de közben a' részleteknek is b őségét 
nyújtja, tehát képes az élet titokzatos sokszer űségét megjeleníteni. Mindez 
azt jelenti, hogy felfogásában az irodálom megmarad az élet h ű  és igaz tü-
körképének, olyan emberi alkotásnak, amely intim kapcsolatot teremt a 
befogadó és a valóságanyag között, de ugyanakkor ideálokat is ad, s arra 
indít, hogy világunkat még otthonosabban, még emberibben rendezhessük 
be. Van, aki talán konzervatívnak nevezi ezt az irodalomképet, s a neo-
avantgárd fenegyerekei bizonyára megvet ően söprik félre, de Szabolcsi 
Miklós mégis vállalja azt a folytonosságot, mely nem szakít radikálisan 
a 'hagyományokkal, s alighanem neki van igaza, amikor egybekapcsolja az 
irodalom és az emberi teljesség fogalmait. Másként aligha érdemes... 

2. 

Honnan indul, mikor kezdődik a század világirodalma? Erre a kérdés-
re alighanem lehetetlen válaszolni, s Szabolcsi Miklós is figyelmeztet: nin-
csenek éles határok, csak jelek, melyekre fokozott érzékenységgel kell fi-
gyelnünk, mert ezek tudósítanak irányzatok születésér ől és újak keletke-
zéséről. E jelek már ott világítanak a múlt század utolsó évtizedében, de a 
jelen évszázad kezdetén is. Bovaryné nyugtalan alakja, kielégítetlen, tra-
gikus szenvedélye tűnik fel fényüknél, 's Dosztojevszkij Pilinszky által is 
megénekelt Aljosája. S e 'h ősök még akkor is közösek, ha közben az anyag, 
a regény struktúrája látszólag véglegesre formálódott, majd hirtelen ismét 
elemeire hullott, hogy a Dosztojevszkij által föllazított és bizonytalanná 
tett műfaj azóta is keresse nyugvópontjait. S mellettük harmadikként 
Nietzsche jele tűnik fél az égbolton: a Wagner1mádó, majd Wagner-Magadó 
gondolkodóé, az Új Ember lázas látnokáé, akinek 'hatalmas és mégis lever ő  
bölcselete elhatározó befolyást gyakorolt a kezdetiévtizedekben, nagyob-
bat, mint Widliam Jamesé, Schopenhaueré vagy Bergsoné. Nietzsche nyo-
mában tűnnek fel az irodalom lázas él'hivatottjai, akiket aztán Freud tanít 
meg a délek addig ismeretlen törvényeire, s .márisismerni vélhetjük az ori-
gót, a kezdetet, az els ő  évtizedeknek azt a hátterét, mely még táplálja a 
kései realizmust, s már útjára indította azt az irányzatot, melyet Szabol-
csi Miklós késő  szimbolizmusnak nevez. Láthatjuk az új századot, a mo-
dernizmus vagy Flaker kifejezésével a felbomló realizmus korát, amikor 
„a tizenkilencedik század utolsó két évtizedének oiajsima szelleméb ől hir-
telen egész Európában láz csapott fel, szárnyakat adó láz" (Musil). A ké-
sei realizmust jellemzi az összefoglaló szándék (Thomas Mann: A Budden-
brook-ház), az irónia (France) és az emberi viselkedésformák iránti fokozó-
dó érzékenység (Joseph Conrad). S e kései realizmus igézetében szület ő  
alkotásokat egyre inkább áthatja egyfajta lírai-intellektuális töltés (Csehov, 
Romain Roldand), az egyszer ű  érzések, egy emberibb világrend iránt való 
vágyódás (Gorkij) s az önirónia (Shaw). Közben azonban virágzott a kés ő  
szimbolizmus is,, mely a valóság mögötti valóságelemekkel, az álmokkal, 
sejtelmekkel 'kereste a kapcsolatot, s a szabad, kötetlen önkifejezés meg-
teremtéséért vívta szabadságharcát, olyan vezérek alatt, mint André Gide, 
a nagy hatást 'gyakorolt Verhaeren, Wildiam Butler Yeats. Ezek az érzé-
sek színeződtek sötét halálsejtelemmel, az elmúlás alapérzésével az osztrák 
és német kés ő  szimbolizmusban, melynek legnagyobb 'alakja Rilke, leg-
tálányosabb, „legveszedelmesebb" képvisel ője ,Stephan George, ékinél már 
olyan eszmények tűnnek fel, mint az Új Rend és az Új Birodalom, s ezek-
ből később korántsem az újszövetségi életérzésre hangolt valóság lett . 

Ebben a fejezetben foglalkozik Szabolcsi Miklós aa kés ő  szimbolizmus spa-
nyol és portugál változataival, Fernando Pessoával, a modernismo érett 
szakaszát kezdeményez ő  Ruben Darióval, s az ennek jegyében induló Ma-
chadóval és Guillénnel; a történelmi távlatokat idéz ő  újgörög Kavafisszel, s 
idesorolja Füst Milánt (némiképpen megegyezve azzal a 'besorolási javas- 
lattal, melyet Somlyó György tett a költ őről írt könyvében). A kés ő  szim-
bolizmus saját változatának tekinti az er ős nemzettudattal rendelkez ő , 
az identitás kérdését újra meg újrafelvet ő  közép-kelet-európai irodalmak 
olyan képviselőit, mint Mirosl.av Krleža, Ady Endre, a román George Ba-
covia és •a velük párhuzamos Eino Leino. Több nemzedéket fog át az 
orosz szimbolizmus, melynek legérettebb nagy költ ője Block volt. 
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Minden világirodalmi összefoglalás egyik legizgalmasabb, legnyitot-
tabb kérdése, vajon a fő  korstílusok és áramlatok mellett hogyan, milyen 
formában tárgyalja szerz ője a meglévő, de talán -áramlati szintre nem 
emelkedő  egyéb irányzatokat. Szabolcsi Miklós könyvében ezek az uralko-
dó ,stílusok mellett tűnnek fel, nem annyira stílusmeghatározó jegyeik 
alapján, inkább egy városhoz vagy személyhez kötve. Külön kategóriaként 
tárgyalja az úgynevezett bécsi irodalmat, melynek érdekes jellemz ője, hogy 
egyéb művészeti ágakkal párhuzamosan fejl ődött; külön fejezetet szentel 
az úgynevezett nyelvi forradalomnak, melynek legszéls őségesebb, - máig 
gyűrűző  felismerését Wittgenstein fogalmazta meg a nyelv ellehetetlenülé-
sének tanával. (Rendkívül szellemes és meggondolkodtató, amit e fejezet-
ben Karinthy Frigyes •nyelvszemléletével kapcsolatban fejteget, beállítva 
e hatalmas torzó alkotóját egy fontos világirodalmi jelenség 'középpont-
jába.) 

A fő- és mellékáramlatok, +a jellemz ő  korstílusok felvázolása után e 
korszak nagy összegzőinek rövid portréja következik: Proust, Kafka és 
Ady mértéktartó, igen találó vonásokkal megrajzolt 'képe. Szabolcsi Mik-
lós szerint ők hárman jelentik ennek az els ő , nagy korszaknak a csúcs-
pontját, bennük összegeződnek azok +a szellemi törekvések, melyeket a 
kor történelme inspirált, s amelyek elemeikben a hagyományok révén is 
adottak voltak, de a zseniális írók teljesítették ki őket tehetségük paran-
csa szerint. 

3. 
1910 és 1930 közé esik aa következ ő  nagy egység, Az avantgárd kora, 

mely ennek a kis világirodalom-történetnek egyik legjobban 'megírt feje-
zete. Szabolcsi Miklós nem nyit vitát a fogalomértelmezésr ől, , ;az avant-
gárd mozgalmakon — írja — ...azoknak az általában meghatározott esz-
tétikai, filozófiai, sok esetben politikai programmal bíró áramlatoknak 
sorát értem, amelyek rendszerint kollektív alkotó csoporttá, közösséggé 
szilárdultak". Az avantgárd elemei is adottak az el őző  korszakban (elég 
Walt Whitmanra, Jules Lafourge-ra vagy Rimbaud-ra utalnunk), de az in-
dítóok, a művész és közönség viszonyának megbomlása kés őbbi eredetű . 
E változott viszonynak olyan egyéb összetev ői vannak, mint az ábrázoló 
és ábrázolt, a forma és tartalom, az id ő , a tér viszonyrendszereinek átala-
kulása. Döntő  felismerése és megrázkódtatása az avantgárd m űvészetének, 
Hogy az 'ember képes megismerni a dolgok, jelenségek bels ő  szerkezetét, 
birtokába juthat addig ismeretlen összefüggéseknek. Ez a tudat már 
Apollinaire költészetét is áthatotta, ő azonban inkább 'amolyan ütemel ő-
ző , az izmusok 'korának előfutára. 

Ez a korszak Marinetti Futurista manifesztumával (1909) és az orosz 
Pofonütjük a közízlést (1912) lázadásával kezdődik. A futurizmus felhevült 
lázadó életérzése is egyik összetev ője lett az ekkori messianisztikus vára-
kozástiknak, melyek az els ő  világháborúban súlyos vádságaikat élték. A 
kővetkező  izmus, az expresszionizmus már halkabb emberi érzések jegyé-
ben fejtette ki hatását. (Kiváló, tömörösszefoglalás olvasható Szabolcsi 
Miklós könyvében az expresszionista vers legfontosabb jellemz ő'irő'l és 
az expresszionista színházról.) Inkább stílusáramlat szintjén fejl ődött az 
angol imaginizmus, Ezra Pound költészetének els ő  szakaszában. Szabol-
csi Miklós maga is vitás kérdésnek tartja, vajon a festészetben oly jelen-
tős kubizmusnak van-e irodalmi paraleel.lje, annál jellemz őbb és zajosabb 
küzdélmeket hozott a dadaizmus megjelenése, a lázadás és lázítás gesztu-
sával. A szürrealizmus már a háború utáni korszak terméke: ez is felsza-
badítja az emberben rejl ő  teremtő  ösztönöket az automatikus írásmód 
meghonosításával, 'de a világirodalom egészében is vízválasztó, s els ő  kor-
szakának nagy mesterei egyben nagy megújítóknak is tekinthet ők. Igen 
érdekes és tanulságos, amit Szabolcsi Miklós az izmusok elterjedésével 
kapcsolatban ír. Azokban az országokban, ahol a német befolyás volt er ő-
sebb, inkább az expresszionizmus hatott (például a magyar, a horvát, a 
finn és až észt irodalomban), másutt (például a román, a cseh és a szerb 
irodalomban) inkább a szürrealizmus. S ugyanígy rendkívül érdekes és jel-
lemző  az a kapcsolat is, mely az avantgárdot a munkásmozgalmakhoz 
fűzte, ennek különféle alakváltozatait 'is meggy őzően fejti ki Szabolcsi 
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Miklós. Az irányzat leírása után ismét apró portrék következnek a leg-
nagyobbakról. Ezek közül a „minifejezetek" közül érdemes kiemelnünk 
Eluard és Aragon kitűnő  portréját. Az el őző  nagy fejezet beosztásához 
hasonlóan itt is felsorakoztatja 'a korszaknak 'azokat a jéllemz őit, melyek 
nem tapadnak szorosan • a különböz ő  izmusokhoz, azokkal mégis rokonít-
hatók. Igy illeszkedik a képbe Joyce, majd az avantgárd eszközeit is hasz-
nosító próza (melynek egyik összefoglaló személyisége Iszaak Babel) és a 
társadalmi indulatú amerikai próza (Theodore Dreiser, Upton Sinclair). 
Külön fejezetben szerepel az új klasszicizmus, amely a világ válságából azt 
a meggyőződését vonatkoztatja el, hogy az értékek széttöredeztek és meg-
valósításuk szinte lehetetlen (Benn), illetve hogy azokat a vallásos életér-
zés hagyományaival lehet konzerválni (Claudel, C1he.sterton). Ennek a törek-
vésnek kétségtelenül T. S. Eliot a legnagyobb alakja. 

Az új konzervativizmus egyik érdekes, jellegzetes elágazásának tekin-
ti Szabolcsi Miklós a játékosságot, az új „ezüstkor"-nak e kifejezési for-
máját, mely már Chestertonra is jellemz ő  volt, ott készülődött Piran-
déllónál, de igazán jellegadó olyan művekben lett, mint az Orlando vagy 
Giraudoux regényei és drámái. Külön részletben idézi szerz őnk a kamasz-
regényeket, Jules Renard, Cocteau, Thomas Mann, Móricz és Mátai idevá-
gó alkotásait, s kifejti a kamaszközösség modellálásában rejl ő  lehetősége-
ket, melyeket Musil éppúgy kihasznált •a Törless iskolaéveiben, mint Ott-
lik az Iskola a határonban. 

A 'húszas évek vége már uz avantgárd hanyatlásának kora. Uj tár-
gyiasság tör az irodalomba, s hatalmas sikerrel hódítanak teret és mér-
gezik a közízlést a bestsellerek, feledést, a könny ű  boldogság illúzióját 
kínálva. A boldogság kora azonban nem jött el. A harmincas években a 
világ ismét új háborúra kezdett készül ődni, s ezzel 'párhuzamosan az iro-
dalom is átalakult. 

4. 

A következő  .harminc esztendő  történetét, az 1930 és 1960 közé es ő  
időszakot Új realizmus, szintetikus realizmus, szocialista realizmus cím-
szó alatt tárgyalja Szabolcsi Miklós világirodalom-története. Hogy ez a 
cím, 'illetve ezek az alternatívák teljesen megfelelnek-e a kor :irodalmá-
naek, azon bizonyára lehet vitázni. Tény, hogy az avantgárd lehanyatlott, 
vagy ledöntötték. S az is tény, hogy Lukács György hatalmas tanulmányai-
ban elvégezte az új realizmus elméleti alapvetését. A szintetikus realizmus 
változata, 'pontosabban megjelenési formájaként értelmezhet ők .az olyan 
filozófiai nagyregények, mint a Doktor Faustus, A tulajdonságok nélküli 
ember vagy a Vergilius halála, mégis gitt mintha nem lenne egészen meggy ő-
ző  Szabolcsi Miklós mellérendeléses módszere. Azt azonban nagyon jól 
látja, hogy rendkívül megn ő  e korban a történelem iránti érdekl ődés, 
melynek olyan paradigmatikus 'megnyilatkozását találjuk a kor regény-
irodalmában, mint a József és testvérei. A filozófia és a történelem mel-
lett a realista regény színképébe illeszti Szabolcsi Miklós a lélektani irá-
nyulást is (ez igen fontos elméleti újdonság, mely kétségtelenül komoly 
kihívást jelent az irodalomtudomány számára), mélynek eredményeképp 
létrejön a korban a pszichológiai-analitikus realizmus, s ennek olyan pél-
dái, mint Lawrence regényei, Eugene O'Neill drámái s Bulgakov szinte 
teljes életműve. Persze kérdés, egyazon szemlélet 'körében tárgyalható-e 
az olyan összefoglaló igénnyel készült alkotás, mint a Mester és Margarita, 
illetve a Thibault család, melyet már születése idején is me gkésett re-
mekműnek láttak egyes méltatói, s hogy ideillik-e Makarenko edagógiai 
hőskölteménye, az azonban vitathatatlan, hogy 'Szabolcsi Miklós jó érzék-
kel választotta ki Faulkner és Krleža életm űveit .e korszak és törekvés rep-
rezentánsaiként, s rendszerezési szempontból is kit űnő  ötlete,hogy a 
szintézisteremt ők között tárgyalja García Lorcát, összekapcsolva őt He-
mingwayvel, aki alighanem a spanyol polgárháborút feldolgozó regényé-
vel, az Akiért a harang szóllal alkotta egyik miaradandó remekét, mellyel 
csak Az öreg halász és a tenger vetekszik. Tömör, jól tájékoztató fejezet-
ben foglalja össze Szabolcsi Miklós az új népiességlegfontosabb jellem-
zőit, majd a jobboldali eszmeáramlatok irodalmi vetületeit, így jutva el 
a második Világháború katasztrófájához, mely az irodalom térképét is 
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részben újjáírta. A világ egy részén ekkor lett uralkodó az új realizmus, 
melynek különféle megjelenési formáit mint a szocialista realizmus alak-
változatait tárgyalja a könyv. Kiváló a világháború sakkját féldolgozó vagy 
újraélő  KZ-irodalom bemutatása, nyilván ez is, de az utóvédharcát vívó 
expresszionista és dadaista dráma is ihlette az egyik legizgalmasabb új 
fejleményt, az abszurd drámát, a végs ő  és meggátolhatatlan bomlás do-
kumentuma, Beckett Godot ... - ja, a talányos Borges és az apokaliptikus 
Mi•ohaux. S ugyanígy részben a háborús életérzés szülötte az egzisztencia-
lista irodalom, a Közöny, Az undor s több más nagy hatású mű . Ez a feje-
zet már a hatvanas évek kezdetéig viszi a világirodalmat, mely ekkortájt 
talán még áttekinthetetlenebb lesz, mint korábban volt, még nehezebb el-
dönteni, irányzatok történetét mutatja-e, vagy áramlatokra töredezik-e 
szét. Itt lesz igazán nehéz Szabolcsi Miklós feladata, s itt segítik legin-
kább azok a tapasztalatai, melyeket a Jel és kiáltás megírása kapcsán 
gyűjtött. 

5. 
1960 és 1975 közé esik A neoavantgárd időszaka. Az olasz irodalom-

kritikából eredeztethet ő  fogalmat Szabolcsi Miklós a következ ő  jelentés-
körben használja: „Mit értünk továbbiakban neoavantgárdon? Azokat a 
mozgalmakat, amelyek valamilyen módon a kapitalista rend elleni tilta-
kozásnak, lázadásnak olykor torz tudatformák között megjelen ő  alakza-
téi. Csak ezek az utódai :a század els ő  évtizedeiben indult, társadalmi in-
dulattal teli avantgárd mozgalmaknak." A mozgalom megjelenésének ez-
úttal is társadalmi-politikai okai az els ődlegesek: a hatvanas évek nyugati 
válsághangulata, a „harmadik világ" térhódítása, s a másik oldalon: a kom-
munista világmozgalom differenciálódása, a személyi kultusz megrendít ő  
következményei, s végül: a tudományos-technikai forradalom, a világgaz-
dasági :korszakváltás nyugtalanító sejtelme. Az állam betör az egyén hét-
köznapjaiba, a mindennapi életben egyre fenyeget őbb az izoláció, az el-
idegenedés kínzó érzése. A szuverén individuum eszménye mindig is moz-
gatója volt az avangárd mozgalmaknak, hogyne találta volna meg cselek-
vési 'terét a neoavantgárd ebben a z űrzavaros, ellentmondásos helyzetben. 
Megkezdődött a személyiség integritásáért vívott harc, s egyre szilárdult 
az ellenkultúra elmélete, mely országonként változó, de mindenütt a láza-
adást jelképezi. 

Szándékosan nem elemezzük részletesebben Szabolcsi Miklós igen 
fontos munkájának ezt a fejezetét, hiszen benne már említett korábbi 
művének főbb meglátásait összegezi, itt-ott új felismerésekkel és tapaszta-
latokkal egészítve ki, de az egész alapkoncepcióján nem változtatva. Annál 
fontosabb és izgalmasabb a berekeszt ő  fejezet számtalan fájdalmas kér-
dőjele. Az utolsó évtizedet tárgyalva Szabolcsi szembenéz azzal a kérdés-
sel is, vajon nem az irodalom végnapjai jöttek -e el. A latin-amerikai iro-
dalom betörése mindenesetre azt mutatja, hogy a regényírásnak belátha-
tatlan tartalékai vannak. A líra vége? című  alfejezet fazonban már arról 
szól, hogy a költészet visszatér a hagyományokhoz, de meg is 'kérd őjelezi 
önmagát. Hogy ennek a folyamatnak hol a végpontja és mi a kifutása, azt 
jósolni sem lehet. 

Szabolcsi Miklós azzal a gesztusával, hogy megírta világirodalom-
történetét, megbízható, szellemes, ötletes és tanulságos összefoglalását ad-
ta az elmúlt évtizedek fejl ődésének, egyben hitet is tett az irodalom jöv ője 
mellett. Bárcsak igaza lenne... 

AZ EGYENSÚLY MESTERE 

FRÁTER ZOLTÁN: Osvát Ernő  élete és halála. 
Magvető , Budapest, 1987. 

Osvát Ernő  a magyar irodalomtör- mivel zárkózott ember volt, inkább 
ténet legellentmondásosabb egyéni- a Nyugat folyóirat munkatársai le- 
ségei közé tartozik. Pontosabban, velezésének, visszaemlékezéseinek 
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tükrében tűnik ellentmondásosnak. 
Munkásságának tanulmányozása 
természetesen nem csupán azért je-
lentős, mert itt egy rendkívüli egyé-
ni esettel találja szemben magát a 
kutató, hanem azért is, mert a szá-
zadelő  megújuló magyar irodalmár 
nak titkaiba, annak életb ől is eredő  
meghatározottságaiba nyerhetünk 
betekintést. Eddig jobbára csak ke-
gyeletteljes visszaemlékez ők és tár-
sadalomtudományi kiindulópontú 
irodalomtörténészek szóltak a Nyu-
gat legendás hírű  központi alak-
járól. Végső  ideje volt tehát em-
berközelbe hozni azt, aki leginkább 
csak távoli hatalmas szobor szilu-
ettjeként sejlett fel a homályban. 
Fráter Zoltán ennek tudatában al-
_.otta meg aránylag kis terjedelmű  
de igényes irodalomtörténeti mun-
káját. 

Az Osvát Ernő  élete és halála 
című  monográfia az elmélyült, sok-
oldalú feltárásnak, nem pedig a 
végső  szó kimondásának igényével 
készült. A jellem- és szellemrajzot 
fejlődésében, állandó jegyeit és vál-
tozásait érzékeltetve igyekszik elénk 
állítani. Igaz, olykor meglehet ősen 
éles vonásokkal választja el egy-
mástól a magán- és a közetikát, s 
ezzel ő  is áldoz valamennyit a nagy 
ember mítoszának. Vagy esetleg azt 
gondolhatta, hogy a személyiségnek 
és művének egyöntetűen szinteti-
kus minősítésére csupán az alap-
munkálatok elvégzése után kerül-
het sor. A vizsgálat els ő  felének, 
de részben a kiértékelés feladatá-
nak is, Fráter Zoltán meggyőző  
felkészültséggel és íráskultúrával 
tett eleget. Noha a filológiai terhek 
vállalásának következtében viszony-
lag nagy anyagot mozgat, m űve ol-
vasmányként is érdekfeszítő . 

Fráter Zoltán monográfiája több-
nyire a származással, neveltetéssel 
és a jellemmel összefüggésben bon-
colja témáját. Az osváti szerep ki-
alakításától azonban ő  is elválaszt-
hatatlannak tartja a századel ő  ma-
gyarországi társadalmi viszonyait s 
az ezeknek megfelel ő  ízlésigényeket. 
Osvát esztétizmusba menekülésének 
így egy időben volt alkati, családi, 
társadalmi és ízlésbeli oka. Az esz-
tétizmus tehát nem csupán a ma-
gánélet megoldatlanságáért, a csa-
ládi élet riasztó sivárságáért kárpó-
tolta, hanem a lélek polgári ments-
várát is jelentette a társadalmi ér-
dekek mindenféle háborúságával  

szemben. A vezérség viszont a ter-
mészetes közegükben ki nem bon-
takozott művészi-alkotói ambíciók-
nak adott szabad utat. 

A monográfus által feltárt do-
kumentumok szerint tehát több oka 
és tünete volt annak, hogy Osvát 
Ernő  a művelődési élet legfelel ő s-
ségteljesebb pozícióját harcolta ki 
magának. Vele kapcsolatban önzés-
ről azonban nem beszélhetünk a szó 
megszokott értelmében. A kímélet-
len szerkesztő  ugyanis saját maga 
ra sem vigyázott. Az életben az imp-
resszionizmus és a hedonizmus 
foglyaként az alkalmi örömöket tar-
totta fontosnak. A rendet egyrészt 
mint társadalmi rendet adottnak 
érezte, másrészt pedig az önfegyel-
met tükröző  eszményi stílusban ke-
r2ste, a szellemi életben akarta 
megteremteni. 

Jól teszi Fráter Zoltán, hogy a 
szerkesztő  azon kortársainak ad 
igazat, akik elsősorban a teljesség-
igény eltúlzásával magyarázzák a le-
gendás szerkesztő  alkotói meddő sé-
gét és ízlésterrorját. Ezt az eszté-
tizálásban kimerül ő  szabadságesz-
ményt, kompenzáció formájú ön-
megvalósítást ugyanakkor az teszi 
ugyancsak viszonylagossá, hogy re-
ális alapok nélkül általános, objek-
tív érvényt akar szerezni magának. 
Az ízlés én vagyok — hirdeti Osvát, 
egyéni koncepciója mellett kardos-
kodva, ám nem mindig sikeresen, 
mert az igazán nagy alkotók szá-
mára a művészet abban az id őben 
nem a valóság fölé emelkedés esz-
köze volt. Így aztán Osvát szerkesz-
tői tevékenységét csak a Nyugat 
indulását követ ő  évekre vonatkozó-
an minősíti pozitívnak a kutató. 
Csak akkor volt igazán érzéke a 
művészethez és a valósághoz egy-
aránt, amikor Adyt, Móriczot, Ba-
bitsot és társaikat megnyerte fo-
lyóirata számára. Kés őbb náluk job_ 
ban tisztelte az őt túlzottan tisztel ő  
középszert, a neki hódoló írón őket 
Nem függetlenül az irigységt ől, hi-
szen a gátlásait sajogtathatta a 
nagy alkotóegyéniségek forradalmi 
öntörvényűsége. Ezért ahelyett, hogy 
mindvégig a másokkal, főleg a leg-
nagyobb tehetségekkel való azono-
sulásra törekedett volna, kezd ők és 
befutottak kéziratait javítva s cen-
zúrázva, saját műveit írta. Ami ki-
felé a liberalizmus tágassága volt, 
az befelé egyre inkább kicsinyes 
zsarnokságnak bizonyult. 
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Osvát Ernő  azonban iszonyúan 
megbűnhődött könnyelműségeiért, 
diktatorikus magatartásáért. El ő-
ször a felesége lett öngyilkos, majd 
a lánya halt meg tüdőbajban, hogy 
mindjárt utána az apa önként kö-
vesse a halálba. Valószínűleg a kol'-
szak jelképeként is felfogható tra-
gédia indokolja az osváti életm ű  
kiértékelésének késését. Az id ő, a 
sors ítélete már idejekorán oly szi-
gorúnak ígérkezett, hogy a korszak 
legjobb íróinak fenntartásai elcsi-
tultak. Talán a tragikus események 
előérzete befolyásolta őket, hogy  

egyértelműen dicsérő 	szavakat 
mondjanak egykori támogatójuk és 
gáncsolójuk jubileumán. 

Többen említik Osvátnak egyes 
munkatársai iránti segít őkészségét, 
a Tanácsköztársaság idején tanúsí-
tott gerinces magatartását, a lánya 
meggyógyulásáért hozott áldozatát. 
Fráter Zoltán is magasrendű  er-
kölcsnek minősíti az embernek e 
dicséretes igyekezetét. Mi ás ember-
nek látjuk Osvátot, aki végül is le-
törlesztette nagy adósságát, s emel-
lett örökséget is hagyott az utókor-
ra: a Nyugatot. 

VAJDA GÁBOR 

MUNKÁRA SERKENTŐ  TANULMÁNY 

ERDÉSZ SANDOR: Az archaikus eposz kérdései. 
Folklór és Etnográfia 28. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1986. 

Erdész Sándor, Ami Lajos cigány 
mesemondó izgalmas, a régi hitvi-
lág számos hiedelmét meg őrző  és 
a szakkörökben nagy felt űnést kel-
tett, sok más tanulsággal is járó 
meséinek felgyűjtője és 1968-ban 
kötetbe szerkeszt ője egy évszázada 
rendkívül sokat vitatott, kutatott, 
de a mai napig eredményt, meg-
nyugtató eredményt nem hozott ku-
tatás témáját veti fel s járja körül, 
ti. azt a kérdést feszegeti, volt-e ma-
gyar népi eposz vagy sem, s ha 
nem volt vagy csak elveszett, fel-
fedezhetők-e legalább a nyomai a 
magyar népköltészet más m űfajai-
ban, a népi hitvilágban. 

Tudott dolog, hogy a folkloristák 
szívesen foglalkoznak a nemzeti h ő s_ 
epikával, mely a nemzeti büszkesé 
get táplálja, s amelynek kétségtele-
nül van reális alapja. A XVIII. szá-
zad vége és a XIX. század els ő  fe-
le volt a hősepika felfedezésének, 
felgyűjtésének, kiadásának ideje. 
Gondoljunk pl. csak Vuk Karadžić-
nak a szerb hősi dalok gyűjtésére 
irányuló törekvésére. A h ősi dalo-
kat ugyanis fontosaknak tartották, 
mert az a vélemény alakult ki, 
hogy a dalok történeti becs űek, 
bennük a nemzeti történelem ese-
ményeit, tragédiáit követhetjük nyo-
mon. Gondoljunk csak pl. a rigó-
mezei csata egy epizódját feleleve- 

nítő  hősi dalra, a Jugovićolc anyjá-
nak halála címűre, a délszláv nép-
költészet egyik gyöngyszemére vagy 
a Marko királyfiról szólókra. Az epi-
kus dalok füzére pedig rendszerint 
egy-egy nép javát szolgáló, el őre-
haladását segít ő, természetfeletti 
erejű  vagy hatalmú hősnek csodála-
tos erej ű  lovával, fegyverével, rend-
kívüli, nagy erej ű  társaival véghez-
vitt harcrait, vitézkedéseit, az ég 
és föld rontó szellemeinek, gonosz 
erőinek legyőzését, világjárását, 'ka-
landjait és végül diadalát, halálát 
vagy messzire távozását mondja el. 
Szép példa erre a finn Kalevala 
vagy az észt Kalevipoeg. 

A XIX. században, a nemzeti ön-
tudatra ébredés korában divatos 
volt általában keresni az ősi múl-
tat. Mindenfelé egyre szaporodnak 
az őstörténeti munkák, köztük 
olyanok is, melyek délibábos törté-
neteket, elméleteket dobnak be a 
köztudatba. Megindul minden nép-
nél az ősköltészet epikus énekeinek 
gyűjtése. A gyűjtőmunka során be-
gyűlt egyes epikus énekb ől azután 
egyetlen szerkeszt ő  utólagos rende-
ző  munkával alakítja ki az eposzt, 
mint tette azt pl. Elias Lönnrot a 
Kalevala, Kreutzwald pedig a Kalevi-
poeg epikus énekeivel, hogy csak a 
legismertebbeket említsük. Az Eu-
rópa-szerte megindult gy űjtés ered- 
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ményeként a valódi folklór verses 
epika anyaga került el ő . Előkerül-
tek pl. a világhírű  szerb hőskölte- 
mények, az orosz bilinák, a Reguly-
tdl, Munkácsyitól felfedezett és le-
jegyzett gazdag obi-ugor verses epi-
ka. A magyar hősepikát, általában 
a népi •termékeket is gyűjtetik. Ré-
vai Miklós 1782-ben a Magyar Hír-
mondóban közölt felhívása, Ráth 
Mátyás szerkesztőnek a felhíváshoz 
csatolt bevezet ője külföldi, angol, 
francia, olasz, német példákra hi-
vatkozva sürgeti a népi termékek 
gyűjtését. Meg is indul a munka. 
Egymás után jelennek meg a még 
ma is értékesnek, hasznosnak 
mondható gyűjtemények: Erdélyi 
János: Népdalok és mondák (1846-
48), Magyar közmondások könyve 
(1851), Magyar népmesék (1855), Kri-
za János: Vadrózsák (1863) és a 
többiek, csak hősköltemények, népi 
eposz nincs sehol! A magyar h ős-
epika nem került elő . Vörösmarty 
Mihály, Arany János az elveszettet 
pótolandó megpróbálja rekonstru-
álni az eltűnt epikai anyagot. Arany 
pl. a regék,mondák felhasználásá-
val megírja a Buda halálát 1863-ban, 
melyben a csodaszarvas legendája 
is helyet kapott, megírja a Szent 
Lászlóról szóló éneket, a Toldi tri-
lógiát, a Hunyadi ciklust. Vörös-
marty Zalán futása 1823-ban ké-
szült el. Ez mind nagyon szép — 
mondhatnánk —, de ezek nem népi 
eposzok, műköltők fantáziájának 
termékei. 

Arany János írta le 1860-ban a 
következő  gondolatot: „Valahány-
szor idegén népköltések egy-egy ré-
gi maradványa kerül kezembe, min-
dig elborultan kérdem magamtól: 
volt-e nekünk valaha ős eredeti epo-
szunk." Válaszol is az önmagának 
feltett. kérdésre. Igenl ő  a válasz. 
Arany szerint volt ősi naiv epo-
szunk. Fel is sorolja, hol kell keres-
ni a nyomait. Többek között pl. 
megemlíti Anonymus munkáját, f ő-
leg a honfoglalásra vonatkozó részt 
tartja az eltűnt, „naiv eposz" átvé-
telének, de annak véli Kézay .króni-
kájából Árpád honfoglalását, Lehel 
és Bulcsu halálát, Thuróczy króni-
kájából .Botond tettét. Arany azt 
vallja, hogy a krónikák átmentet-
ték az eposzt, mert azok költ ői le-
írásokat, eposzi: szerkezetéket őriz-
nek. Hivatkozik Galeottóra is, aki 
szerint Mátyás udvarában (jóval a 
tatárjárás után!) a h ősi dalok ének- 

lése még szokásban volt. „Legin-
kább a török elleni hőstetteket ke-
rítik sorra, mindig a megfelelő  szö-
veggel." A krónikások feljegyezték 
azt is, hogy III. Béla, mikor Eszter-
gomban fogadta Barbarossza Fri-
gyes német-római császárt a szent-
földi keresztes hadjáratra vonultá-
ban, a vendéglátáskor magyar h ő s-
dalok is elhangzottak, nemcsak fran-
cia Roland-énekek és német Niebe-
lung-énekek. 

A XX. század tudósait, irodalmá-
rait és néprajzkutatóit !is érdekelte 
a kérdés. Többen azon a vélemé-
nyen voltak és vannak, hogy volt 
naiv eposzuk a többi néphez hason-
lóan a magyaroknak is, csak a ta-
tárjárás és a török hódoltság ide-
jén eltűnt, elveszett, de Voigt Vil-
mos szerint „sokkal nehezebb en-
nek a nyomait is megtalálni". Dió-
szegi • Vilmos, Győrffy György, Ké-
pes Géza, Vargyas Lajos, Lükő  Gá-
bor és Gáldi László véleménye sze-
rint a magyar népköltésben fellel-
hető  nyomok a kérdésre adható 
igenlő  választ támasztják alá. 

Erdész Sándort az foglalkoztat-
ja, hogy a magyar „néphagyomány 
milyen eposztöredékeket őrizhet a 
hun-magyar (Ménrót, Hunor, Ma-
gor) mondakört megel őző  időszak-
ból. Bizonyos, hogy a legkorábbi 
korszakból is jóval több mítosz, 
eposztöredék lappang, mint ameny-
nyiről számot adok, de jómagam az 
eposz összeállításához csak néhány 
gondolat, néhány adat .felsorolásá-
ra vállalkozhattam" — írja a szer-
ző . A szerző  felteszi a kérdést, mit 
tartalmazhatott a népi eposz. Erre 
a nem is olyan könnyű  kérdésre a 
ma már ismert nagy eposzok (a 
Gilgames, az Iliász és Odüsszeia, 
az Aeneis, a Kalevala, a Kalevipoeg, 
a Niebelung-ének, a Medve-énekek, 
az Igor-ének stb.) közös jellemző  
tulajdonságait összevetve mondhat-
juk, válaszolhatjuk, hogy „az epo-
szok foglalkoznak az istenekkel, a 
világ- és az emberpár teremtésével, 
a nagy erejű, isteni származású mi-
tikus hősök tetteivel. A mitikus hős 
egyúttal az illet ő  nemzetség, nép 
őse is. Az eposz hőse természetfelet-
ti erővel, képességekkel rendelkezik, 
csodás fegyvereket, lovat szerez, dé-
monokkal, ellenséggel hadakozik, 
jóbarátok csatlakoznak hozzá. Fe-
leséget szerez különböző  megpró-
báltatások árán, városokat, várakat 
épít, népét honvédelemre, állatte- 
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nyésztésre, összefogásra tanítja. A 
hős sokat bolyong, nagy utakat tesz 
meg a világban, a túlvilágban. Az 
eposzok hosszan szólnak a h ős ha-
láláról, a temetésér ől és a halála 
utáni túlvilági életről. Végül: az 
eposzoknak általában — ismert 
vagy ismeretlen — szerz őjük, össze-
állítójuk van!" 

Ezután 40 oldalon keresztül a 
magyar eposz forrásairól — felté-
telezett forrásairól (P. O.) — olvas-
hatunk. A gesták, krónikák, kora-
beli feljegyzések megemlítése után 
a szerző  a magyar népköltészetben 
található nyomok tárgyalására tér 
ki, helyt adva Arany János ama té-
telének, hogy „a mese a nép epo-
sza, a monda pedig a nép történe-
te". Erdész így viszi tovább a gon-
dolatot: „A népmese világa ... sok 
mindent megőrzött a mitikus múlt-
ból, a totemisztikus származású 
nagy erej ű  hősök tetteit, a világ 
berendezéséről szóló elképzeléseket, 
mindazokat az eposztöredékeket, 
amelyek 'kronológiailag a hun—ma-
gyar mondakört megelőzik ... A tör-
téneti és helynévmagyarázó mondák 
pedig bőven szólnak olyan történe-
tekről (Attila kardja, Csörsz árka, 
Hadak útja, Tordai hasadék stb.), 
amelyekről a krónikák keveset vagy 
semmit sem tudnak." A mítoszokat 
a világ, az ember teremtésér ől a 
szájhagyomány őrizte meg, csak kb. 
150 éve jegyzik fel őket a gyűjtők. 

Az Atyám teremt őm és társai c. 
fejezetben az Isten, az ördög, a 
Nap, a Hold és a Szél, a boszor-
kány, a jóindulatú, a hitvilágból ki-
veszett atyaistenn ővel rokonságban 
levő  vasorrú bába, Krisztus, Szent 
Péter, angyalok, démonok (Halál, 
Pestis, Éhínség, Háború), betegség-
démonok, Est, Éjfél, Hajnal miti-
kus lények „tevékenységének, cse-
lekedeteinek széles körét már csak 
a népmesékben kereshetjük . Az 
archaikus eposz h őse a hiedelem-
mondák tanúsága szerint le tudta 
győzni a félelmetes, ártó mitikus 
lényeket". 

A Mitikus h őseink c. " fejezetben 
„azokról a rendkívüli tulajdonsá-
gokkal rendelkező  férfiakról olvas-
hatunk, akik a történelem korai 
szakaszában a néphagyományokban 
éltek s az archaikus eposzok h ősei-
vé váltak ... felfedezéseikkel a ha-
ladást szolgálják". 

A mitikús hősök két csoportra 
oszthatók: I. Totemisztikus h ősök, 

akik növényi vagy állat ősöktől szár-
maznak (táltosok), lásd pl. a kö-
vetkező  mesékben: Fehérló f ia, Szar-
vasfiú, Csodaszarvas, Őztestvér, Ál-
mos születése, Borsszem Jankó, 
Babszem Jankó, Tölgyfavitéz. II. 
Világjáró hősök: rendkívüli erővel 
és tudással rendelkez ő  emberek, 
akiknek van egy bűvös kardjuk, egy 
táltoslovuk: Világszép János, Mir-
ko királyfi, Márko királyfi. 

A következő  fejezet a magyar 
népi eposz témaköreivel foglalko-
zik, vagyis arra a kérdésre keresi 
a választ szemelvényekkel alátá-
masztva, hogy „a magyar népkölté-
szet tanúsága szerint milyen míto-
szokat, képzeteket, gondolatokat 
tartalmazhatott az elt űnt népi 
eposz". A világteremtés, az els ő  em-
berpár teremtése, mitikus h ősök 
tettei (Erős Gyurka, Bakaraszt, Ki-
rályfia Kis Miklós), az égitestek meg-
mentése, a világhatalom megszer-
zése, feleségszerzés, nagy utazások 
az égbe, a mitikus alvilágba, a nép 
tanítása, a hős halála lehetett téma-
köre az elveszett eposznak. 

A hun—magyar mondakört ől Ist-
ván királyig c. fejezetben a kora-
beli epikus költészetben is élő  tör-
téneti mondákra kerül sor, azokra, 
melyek a kronikákból is ismertek. 
I{lyen p'1. a hun—magyar mondakör-
ből a csodaszarvas üldözése, Attila, 
a hunok királya, Buda halála, Atti-
la halála, a Hadak útja. A magyar 
honfoglalás mondái közül pedig 
Emese álma, a vérszerz ődés, Zalán 
futása, Pannónia meghódítása, a ka-
landozások: A Szent Gallen-i ka-
land, Lehel kürtje, Botond, a mon-
dakör az államalapító Istvánnal le-
záródik. 

Az Összegezés helyett c. zárófe-
jezetben a szerző  megismétli véle-
ményét, azt, hogy „a magyar népi 
eposz hajdani meglétében nincs jo-
gunk kételkedni". Természetesen 
így utólag már nehéz megmondani, 
hogy inalójában milyen témakörök 
szerepeltek, mert az archaikus 
eposz egyetlen verse, egyetlen sora 
sem maradt fenn, csak a hagyo-
mány őrizte prózai folklóranyag, 
amelyet érdemes felgyűjteni, hisz 
volt rá példa, hogy prózai anyagból 
is születtek epikus költemények. 
Nagy költőkre, alkotókra, Lönnro-
tokra, Kreutzwaldo'kra vár a nemes 
feladat: az eposzanyag több kuta-
tó együttes munkájával történ ő  fel- 
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gyűjtése után a néphagyományból 
összeállítani a magyar nemzeti e-
poszt. A ma már újonnan feltárt 
óriási folklóranyag lehet ővé :teszi 
az eposszal kapcsolatos álláspon-
tok felülvizsgálását, a feltáró mun-
ka megtervezését, illetve folytatá-
sát és a finális termék el őállítását, 
csak megfelelő  személyre vagy sze-
mélyekre van szükség. 

Erdész Sándornak ez a gondo-
latokban gazdag, ugyanakkor gon-
dolatébresztő  tanulmánya nyereség 
a kérdéssel foglalkozó szakiroda- 

lom számára, de az általános folk-
lorisztika számára is. Hozzáten-
nénk még, hogy a mi népmeséink, 
a Jugoszláviai magyar népmesék 
köteteiben megjelent igazi népme-
sékből is számtalan bizonyító anya-
got emelhetünk ki és sorakoztathat-
juk Erdész példái mellé. 

Valóban hasznos, hogy Erdész 
Sándornak a tárggyal kapcsolatos 
gondolatai napvilágot láttak, mert 
segítenek más kutatóknak, ötlete-
ket adnak, további elmélkedésre, 
sőt munkára serkentenek. 

PENAVIN OLGA 

KIRKÉ IS MEGÖREGSZIK EGYSZER 

JERZY ANDRZEJEWSKI: Senkise. 
Fordította: Gimes Romána. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

Újra az Odüsszeusz-téma! Az élet-
veszély pillanatában mondja a f ő-
hős: „Az ének mindig ének marad. 
Még eléneklem az igazit ... Az 
egyetlent. Az enyémet." Andrzejews-
ki is még „megénekelte" saját 
Odüsszeuszának sors-át, posztumusz 
kötetében egyfajta számadást talál 
az olvasó. F.s a híres lengyel mű-
vész nem is titkolja forrását. Már 
a mottó utal a különös címre, Ho-
mérosz eposzának kilencedik éneké-
re, de megnevezi másik el ődjét is, 
Dantét, aki szerinte Kolumbusz el ő-
futárját látja a Pokolban bűnhődő  
vándor-Odüsszeuszban. A harmadik 
ihlető  pedig Konsztantinosz Kava-
fisz, az I thaka című  költemény szer-
zője, egy újabb vándor-Odüsszeusz 
ábrázolója, ábrázolója, aki arra az útra céloz, 
amelyet a „leleményes" h ősnek meg 
kellett tennie. Homérosz követ ő it 
főként az a kérdés foglalkoztatta, 
hogy miképpen folytatódott az 
Ithákába visszatérő  király sorsa. 
Odüsszeusz utolsó órája is ismeret-
len számunkra. 

Andrzejewski 	ialkatáslélektani 
gondokra utal műve elején: „Min-
den történet szavahihet ő  elbeszélé-
sét szemtől szembe a meredek fal-
lal kell kezdenünk, vagy ha úgy 
tetszik, a magas fal tövében. Mi 
van a másik oldalon? Mi az ének? 
A meredek fal lassú áttörése, a 
nehéz téglák elmozdítása." 

A Hamu és gyémánt szerzője 
sajátos módon töri át a „falat". 

Szokatlan dolog, de az olvasó el-
ső  élménye a regény műfaji, formai 
jegyeihez kapcsolódik. „Sűrített" 
epikus alkotás ez, de nem egysze-
rűen drámai erej ű , hanem olyany-
nyira közelít a drámához, hogy bi-
zonyos helyeken megszűnik a „koz• 
lés", és felváltja a dialógus, tehát 
a megjelenítés. A regény harmadik 
komponense pedig az álom-mono-
lóg, amelyben Odüsszeusz egyes 
szám első  személyben szólal meg. 
A művet maga a szerző  tagolja 68 
egységre, a számot zárójelbe he-
lyezi, és a bekezdések elé illeszti. 
A részeket drámai jelenetekhez ha-
sonlítjuk, hiszen egy-egy szituációt 
tartalmaznak, kiélezett helyzeteket, 
de a moralizáló-filozofáló író is je-
len van. Az álom-betétekre a meta-
forák, sőt szimbólumok használata 
jellemző , többnyire előrevetítenek 
valamit, az itt felbukkanó motívu-
mok később általában 'visszatérnek. 
A szöveg tehát csak látszólag la-
zább szerkezet ű , a 'kohézió mégis 
megvan, a kompozíciós egységek 
felépítettségükben értelmi-tematikai 
egészet alkotnak, az értelmi össze-
függések logikai hálózatát pontosan 
kimutathatjuk. A regény szövege te-
hát kohezív. 

A modern világirodalom igazán 
elkápráztatott bennünket formabon- 
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tó kísérleteivel, de ritkán olvasha-
tunk olyan műalkotást, amelyben 
a formai megoldás maradandó él-
ményt is jelent. 

A regény egyik legjelentősebb 
hőse Shakespeare drámáinak jelleg-
zetes figurájára emlékeztet. Ő  Pi-
tyeri Vigyori, az udvari bolond. 
Már a neve is telitalálat, de a for-
dató munkája is az. Beszél ő  név, 
amely sírás és nevetés, tragikum és 
komikum dialektikájára utal. E ket-
tősség azonban nemcsak a bohóc-
figura jellemzője, hanem a miénk, 
embereké is. A név ironikus hatást 
kelt, a jellem is ilyen. A „földközel-
ben" élő  ember látásmódjával meg-
lehetősen cinikus módon közelít a 
valósághoz. Nem hús-vér figura, in-
kább modell, mint ahogy ura, 
Odüsszeusz is az. Beszélgetésük 
mindig morális-filozófiai vitát ered-
ményez. A regény legmaradandóbb 
részlete a befejezés, a hajóban ve-
szélybe kerülő  két hős dialógusa. 
Pityeri Vigyori a szakadék kapcsán 
veti fel a kérdést: „Nem tudom, 
hogy kemény-e az a hegy, de bizo-
nyosan magas." Odüsszeusz válasza 
így hangzik: „Én magam építettem, 
hát hogyan nézhetnék fel rá a 
csúcsról? Sokszor néztem már, de 
mindig az aljáról." 

Egy másik éjszakán ismét fel-
bukkan a csúcs-motívum, de ekkor 
már másként: „Már nem látom a 
csúcsot. Felhők közelednek az em-
lékeimben." Később pedig így foly-
tatja Odüsszeusz: „Már nem aka-
rok fennállni a csúcson." A már  
szó sem véletlenül ismétlődik, nem 
csupán a szintaktikai struktúrában 
kap fontos szerepet. Andrzejewski 
Odüsszeusza emlékez ő , múltkeres ő , 
csalódott ember, ,aki a m ű  végén az 
eget és a tenger mélyét egyaránt 
sötétnek látja. A perspektíva hiá-
nyát jelzi az irodalmi toposz, a s ö-
tét s é g motívuma. Ugyanez a sö-
tétség azonban már a 24. részben, 
Odüsszeusz álmában is megjelent. 
De vajon létezett-e távlat a m ű  ele-
jén? Ez az Odüsszeusz nem az ú j 
jegyében kel útra, mint Dante h ő-
se, ő  visszafelé halad, mint . Krúdy 
Szindbádja, és Kirkét keresi fel a 
szigeten, hogy újraélje emlékeit, 
hogy megtalálja elveszett boldogsá-
gát. Penelopé már nem szerette ő t, 
ezt haldoklásakor el is árulja, Té-
lemakhosz elhagyja apját. A boldog- 

ság szigetét azonban hiába keresi 
fel, mert a csodálatos Kirké rút 
vénasszonnyá vált, fiuk, Télegonosz 
pedig gyengeelméjű, akit maga 
Odüsszeusz öl meg. Andrzejewski h ő-
se tehát nem „leleményes", de nem 
is igazi vándor, hanem egy magá-
nyos ember, aki elidegenedik a vi-
lágtól, társaitól, a reális élett ől, és 
akit a kiélezett helyzetek b űnös .tet-
tekre késztetnek. Sorsa a bukás és 
a halál. A magány és a boldogság 
a regény két legfontosabb motívu-
ma. Odüsszeusz nem a jövőben, ha-
nem a múltban keresi boldogságát, 
míg el nem veszti illúzióját. Noé-
mónnak mondja ki gondolatát: 
„Aki megismeri a boldogságot, arra 
vágyik, hogy örökké tartson, olyan 
változatlan formában, ahogyan egy-
szer már feltárult el őtte." Egyszer 
pedig gyengeelméjű, akit maga 
get szeretné boldoggá tenni, de No-
émón, a „szerelme" visszavág: „Te, 
aki attól is vonakodsz, hogy egy 
embert boldoggá tegyél?" 

Odüsszeusz a Senkise, ahogyan 
a Küklopsznak bemutatkozik, de ak-
kor ő  a Mindenki és az Akárki, a 
„Jedermann" is, tehát ő  az ember 
modellje, és a művet keserű  para-
bolaként foghatjuk fel. 

Zárjuk fejtegetéseinket Odüssze-
usz és Télemakhosz beszélgetésének 
egy részletével, amelyben két nem-
zedék áll egymással szemben! A 
partnerek ismét modellek, a Senki-
se vagy az Akárki képvisel ő i, vagy-
is valamennyiünk gondolatait mond-
ják ki. Télemakhosz szavaira az apa 
indulatosan, kérdéssel és felkiáltás-
sal reagál: 

„— Ikarosz nyilván gyenge lehe-
tett és ijedős. Én erős vagyok és 
bátor. A te fiad vagyok. 

Vagyis soha, még álmodban 
sem zuhantál le? 

Magasan szállok és könnye- 
dén. 

Tehát te tudod, mi a boldog-
ság! 

Az álmaimról beszélek." 
És vajon hol a boldogság, ha 

már az ifjúság álmai is szertefosz-
lanak? Ez azonban az olvasó kér-
dése, de az íróé és az emberé is, 
tehát senkié és mindenkié, pontos 
választ viszont nem ad rá „senki 
se" 

HÖZSA ÉVA 
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Előfizetési felhívás 
Az Üzenet cím ű  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 művel ődési 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 műveivel ismerteti meg olvasóit. Az 
Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése a 
célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és művelődéstörténeti 

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 jöj jön 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 megértő  segítségét. 
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