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HERCEG JÁNOS 

MÓDOSULÁSOK 
REGÉNY 6. 

Három tiszteletkörrel kellene zárni ezt a megemlékezést a Pus'kaporosrál, 
s Falcione Sándor, vagyis Csíró alakját is felidézni ebb ől a messzeségb ől, 
hiszen ő  ugyaricsak megjelent fehér lipicai cs ődörén lovagolva, Vülrnas 
császár 'szakállal a vásár négyszögét körülálló jegenyék alatt. „Csíró!" — ki-
áltotta valaki, s erre mindenki odanézett, a lószakért ők kellő  tisztelettél 
persze, a baranyai cigányok meg, akik oly pokoli ügyességgel tudták meg-
fiatalítani a legszánalmasabb gebét, be is festve, s őt kivasalva a szőrét, s 
még nyeríteni is megtanították megint, ha esetleg a nyihogást id ős korá-
ban elfelejtette volna, kalaplevéve és haptákban állva fogadták Csírót. El-
sőnek velük fogott kezet, ezzel is mélyen lesajnálva a többi állítólagos ló-
szakértőt, köztük Brettschneidert, a legnagyobb bécsi versenyistálló tréne-
rét, aki a tavaszi és őszi vásárok elmaradhatatlan látogatója volt, s itt, a 
lovaknak ebben a színes és hangos forgatagában még fehér szarvasb őr kesz-
tyűjét is lehúzta, amennyiben a nagy úr parolázásra egyáltalán figyelemre 
méltatta volna. 

Minderről mi, gyerekek már csak akkor hallottunk, amikor a lovak 
és lószakértők eltűntek, s a vásártérb ől egy hétre megint futballpálya lett, 
úgyhogy csak a jegenyék őrizték hűségesen a terepet és Liscsevics Feri 
elfoglalhatta helyét a fűre fektetett két kabáttal jelzett kapuban. Kinn. 
laktak az Apatini út végén; a tisztvisel őtelep új házainak egyikében, vaslán-
dzsás kerítés mögött, red őnnyel az 'ablakokon, de barátunk, a II/A nem ép-
pen kitűnő  tanulója nem sajnálta a félórás kutyagolást hazulról, hogy meg-
védje az osztály becsületét alabdarúgásban. A tanév végén aztán már 
másnak kellett a kapuba állnia, mivel Liscsevics Titusz helyettes {rend őr-

•főkapitány családostól elköltözött Zomborbdl a határon túl maradt Bajára. 
A tisztviselőtelep házainak többsége lakót cserélt, s így aztán az egész 

Apatini út, amely a Felsővárast Szelencsét ől elválasztotta, mintha népes-
ségéhen is megváltozott volna. Maradt a sárgaklinkertéglával kirakott út, 
ahol a kocsisok megrántották a gyeplőt, hogy álmos kocogás helyett vág-
tatni kezdjenek a lovak a Csatorna hídjáig, mert azon túl már megint be 
kellett érni a szerényebb rnakadámmal egészen a Dunáig. S maradt a házak 
hosszú sora a Vadászkürtt ől Zsulyevics Ernő  okkersárga házáig, talán egy 
kilométernél is messzebb. Ez volt a város leghosszabb utcája, közepe tá-
ján a kórházzal, mellette, be a Szeder utcába — talán praktikus meggon-
dolásnak engedve — a Szent Rókus nevét visel ő  temetővel. Az Apatini út 
választóvonalán túl, szemben a Szeder utcával a pravoszláv kistemet őbe 
vitt az út, mintha a városrendészet a nemzeti egyenjogúságnak a halálban 
is eleget kívánt volna tenni. A város legnagyobb forgalma az {Apatini úton 
bonyolódott le, a dunai vízimolnárok szekerei között egy-egy halottaskocsi-
val, a járda melletti sétányon meg nyáron a Csatornára igyekv ő  kerékpá-
rosok és gyalogosok tömegével, a fürd őzők- társadalmi megoszlása szerint, 
ha majd kiértek. 

Délután kiviszem a gyereket a körtefához! — mondta apám, s csak-
ugyan felültetett maga elé a 'biciklire, hogy úszni tanítson a Csatorna in-
gyenstrandján, a vadon nőtt körtefa közelében, szemben a túloldali, fából 
ácsolt fürdőházzal, ahol Plafon Lugumerski fürdőmester nemcsak gyereke-
ket, de térdig érő  fodros fürdőruhába öltözött nőket is úszni tanított. 

Tempó, tempó! — hajtogatta rém 'komolyan tanítványait egy rúdra 
kötött kötélen a vízbe lógasztva a hosszú korláton át,'Miközben jómaga 
lassú léptekkel vitte azt a rudat, időnként felkapva, ha a delikvens fuldo-
kolni látszott, majd tovább folytatta a tanítást: — Fejet feltartani, lábat 
kirúgni! Egy, kettő , tempó, tempó! 

Maga a „fürdőház" egy kiszolgált uszályból alakult át, közepén desz-
kakerítéssel kettéosztva, egyik oldalán URAK, másikon HÖLGYEK felirat- 
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tal .a parti akáclombik alatt, a lépcs őn pedig úgy ültek a nők, mint a ,tollász-
kodó galambok, és ezt nevezték napozásnak. 

Csak kapaszkodj jól a vállamba! — 'mondta apám, amikor a hátára 
vett és belépett velem a vízbe. Itt úszkált aztán velem a körtefa 'környékén, 
tiszteletben tartva a fürd őház területenkívüliségét, a Csatorna közepéig. 
Ezen az oldalon jóvaltöbben fürödtek, mint odaát, gyakran csak az alsó-
nadrágot térdig feltűrve, s kizárólag férfiak. Előfordult, hogy fiákeresek 
hajtottak be a partról, s miközben a lovukat csutakolták, maguk is r meg-
.mártóztak. 

— Na, most már próbáld meg magad! — mondta egy napon apám, mi-
után előzőleg kioktatott a legegyszer űbb s nyilván legősibb úszásra, a vizet 
szaporán magam alá lapátolva, mint a kutya. 

Egy, kettő , egy, kettő ! — mondta 'ő  is, szorosan mellettem úszva, 
mire a fürdőmester szigorúan átnézett az illetéktelen kontárkodásra. 

Időnként hajó jött nagyokat dudálva, hogy elijessze maga el ől a für-
dőzőket, de azok csak annyi helyet csináltak, hogy majd felkapaszkodhassa-
nak a kis vontatót követő  uszályokra, s a hídtól aztán már a víz sodra hoz-
ta őket vissza. Nemsokára azonban felépült a hídon túl, betonkabinokkal, 
a „strand" bejáratának lapos tetején büfével, a hosszan vonuló korlát kö-
zepén s a két végén pedig egy-egy fehérre festett ment őövvel, miközben ma-
gas ,oszlopokon, s a víz fölött mélyen benyúlva, ugródeszka feszült, pad-
láslépcsőhöz hasonló feljáróval, amelyen id őnként dagadó izmaival a ha-
talmas Mehr Zsigament fel, a szobafest ő  és birkózó, úgyhogy mindenki-
nek oda kellett néznie, hogyan alakul át alakjának felkiáltójele kérd őjellé 
a levegőben, s szökik fel ugrása után magasan a víz, mintha nem is ember, 
hanem cápa tűnt volna el a hullámokban. A szép, sz őke Milkónét világos-
kék fürdőruhában annyira lekötötte a látvány ott a büfé naperny ője alatt, 
hogy észre se vette az eldobott jó lapot, amellyel pedig megnyerhette vol-
na a bulit. Felejthetetlen mutatványai azonban éppúgy nem segítettek a 
nehézsúlyú szobafestőn, mint az a körülmény sem, hogy egy német szoba-
lányt vett feleségül, mert 'kés őbb, bár fehér karszalagosan, de soha többé 
nem jött vissza az orosz hómez őkrő l. 

A túlsó parton olykor-olykor juhnyáj jelent meg, s a juhász kampós 
botját az álla alá tartva megtámaszkodott a fák alatt, hogy 'birkáit a pu-
lira bízva sokáig nézze a napozó nőket. Néha meg a szikár Rüll Istvánt 
lehetett látni, ahogy a két szép lányával futóversenyt rendezett a Csatorna 
két hídja között, pedig a kocogás az id ő  tájt még nem volt divatban. Korát 
egyébként hathatósan megel őzte a városban azzal is, hogy az utcai átjárók 
alatt futó esővizes árkok fölött az ő  betonhídjai feszültek a korábbi ge-
rendahidak helyén, úgyhogy hiába ment végbe az impériumváltozás az ál-
lamnyelv módosulásával, még sokáig olvasható volt ezekbe a szép kavicsos 
hidakba beépítve a készítő  .műkő . nester teljes neve és címe. A moderni-
záló Zombornak ez is egy beszédes bizonyítéka volt, akárcsak a strand, 
ahol a gyerekeket ott lehetett hagyni a homokban, hogy várat építsenek, 
amíg odakinn nem kezd tülkölni a városba visszainduló busz 'kalauza, 
ugyancsak a korszerűség jelét kifejezve. 

Én ragaszkodom a jelszóhoz: tengerre magyar ! — mondta fejhang-
ján, s karjára akasztotta eserny őjét Zsu ►lyevics Ernő, aki a haladás meg-
szállottja volt, nemcsak azzal, hogy a századvég éveiben kiküzdötte a ke-
reskedelmi iskolát, amelynek a háború végéig igazgatója lett, de többek 
között azzal is, hogy az iparosok árucsarnokát szervezte meg szövetkezeti 
alapon, amelynek aztán apám is igazgatósági tagja volt. De még korábban 
a • !sdkkirakatos üzletház udvarán a ikárpitosmuűhely vezetője, ahol kisgye-
rek koromban laktunk is, úgyhogy anyám egy életen át mesélhette, mint 
valami csodát: 

— Egyszermegszöktél nekem. Hiába hívtalak, nem jöttél, nem találta-
lak sehol. Csak a végén jutott eszembe a nagy keresésben, hogy felmenjek. 
Hát a hatodik 'kirakatban akadtam rád, egy ebédl ő  asztalánál ültél s néztél 
ki a Bajai útra. Amikor megtaláltalak, éppen egy id ősebb úr integetett, 
mert már-már azt hitte, nem is egy él ő  gyerek, akit lát, hanem baba! Apád 
előző  nap húzta át borvörös b őrrel az ebédlőszékeket, azokat kerested. 
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Perast a világ legszebb tengerparti városa! — agitált tovább, ahol 
csak lehetett, Zsulyevics Ern ő . — És potom pénzen árulják a házakat! Tes-
sék megkérdezni Gernert, Wallient Sándort, (vagy Csávosit, micsoda édeni 
tág az ott a sziklás tengerparttal! Ők már boldog háztulajdonosok! 

Ez az ő  új honfoglalása a kotori öbölben, amelyr ől oly lelkesen szóno-
kolt, hangját asztmásan s egészen mélyr ől felnyomva, legalább olyan izgal-
mas vont, mint az az igyekezete,.amelyet a századforduló éveiben, s a „Pár-
toljuk a magyar ipart!" szellemében kifejtett. Abban azonban nem volt 
egyedül. A Bácska hasábjain gyakran ajánlották Vértesi Károllyal a haza-
fias érzületű  hölgyek figyelmébe a „honi kéket", mert nagyon szép nem-
zeti forradalom lenne, ha a bécsi meg párizsi selymek és brokátok virá-
gos mintájú kelméi helyett ebből a kék-fehér vászonból varratnának ruhát 
maguknak, s aztán ,)hadd pukkadjon a német!" Persze ez a mozgalom ku-
darcba fulladt, a „honi kék" megmaradt a falusi asszonyok használatában, 
s még Panni, Zsulyevics .Ern ő  testes házvezet őnője is összecsapta :a kezét 
és nagyot nevetett rajta, mert már ő  is kiurasodott. 

Egy új Zombor alakulhatna ki a tengeren pár év alatt — folytatta 
Zsulyevics Ernő  magára maradva a lelkesedésben, mert Vértesi Károly a 
háború alatt meghalt. — Meghódíthatnánk magunknak az Adriát! 

.A disszimiláció szele az új viszonyok között őt éppúgy nem érintet-
te, mint Liscsevicset, a helyettes rendőrfőkapitányt, aki a tetejében még 
Titusz is volt. Vagy az alispánt, Szabovlyevics Dusánt, aki majd húsz év 
múlva a megszállókkal jön vissza, Szabófia Lehelre megmagyarosodva, s 
hogy Zomborban továbbra is Dusán maradt, azon sem csodálkozhatott. 

És Liscsevics Feri se a régi nevén került vissza pár esztend őre, mint 
írnok a megyeházára, mert Baján oly szegények voltak, hogy az érettségi-
nél tovább már nem jutott. 

Zsulyevics Ernő  a háború alatt kénytelen volt abbahagyni propagan-
dáját a tengerparti Perast meghódításában, miután korábban se fogadták 
általános örömmel ajánlatát a zomboriak. 

Bolond maga, tanár úr — mordult rá például Falcione Csró és sré-
gen nézett fel a kalapja ,karimája alól —, mit csináljak én ott a tengeren? 
Cézárt se vihetem magammal, a lovamat! Gyalog járjak, mint valami 
közember? 

Nem volt ez földesúri gőg a hóbortosnak ismert Csíró részéről, aki 
halála ellőtt százvalahány hold földjét a zombori földművesiskola alapítá-
sára ajánlotta fel, inkább csak ilyen eredeti módon tért ki tréfásan a ten-
ger hódítása elől. Emberségéről mindennél meggyőzőbben 1942 telén tett 
tanúságot, az újvidéki razzia után: 

Barbárok! Gyilkosok! — kiabálta a főutcán, mert süket volt, s meg-
állította a szembejövőket: — Hát ez a magyar .fölszabadulás? Gazemberek! 

Zsulyevics Ernő  messze túlélte Csírót. Még kilencvenévesen is látni 
lehetett sietni eserny őjével az Apatini úton, amelynek végén a háza vont, 
erkéllyel, de emelet nélkül, mint akinek úrhatnámságában félúton 'meg kel-
lett állnia. Addigra már élete büszkesége, az Árucsarnok szövetkezet is 
megszűnt létezni, míg a zomboriak perasti házait az ottani nép foglalta 
el, lakójoguk elismerésével, úgyhogyfelmondani se lehetett, csak a tulaj-
don üres illúziója maradt. 

Meg a díszes okmány, mely szerint Zsulyevics Ern őt érdemei elisme-
réseként díszpolgárává választja az ötszáz lakosú városka elöljárósága. 

Nélküle szegényebb lett egy színfolttal az Apatini út. Egy id ő  múlva 
a vízimalmok is leálltak a Dunán, nem jöttek többé kocsijukat tetejesen 
megrakva a lisztes molnárok, hogy a Láncok mellett kirakodva mérni kezd-
jék a rétestésztának is fölöttébb 'alkalmas sikértartalmú lisztet. A tumultus 
azonban nem csökkent a leghosszabb zombori úton. Az er ősen megnő tt 
gépkocsiforgalom meg szinte észrevétlenné tette a temetések vonulását, 
a régi kórház helyett pedig új, korszer ű  hatalmas épületben gyógyítgatták 
a betegeket a Bajai út végén, hogy aztán már majd csak az idegbetegek 
tömegei részesüljenek átmeneti kezelésben a régiben. 

Az Apatini út elején, a Vadászkürt Forintosában azonban vígan mu-
zsikáltak, s nem szűnt meg a forgalom balra, a második utcában, a Madár 
utcában sem esténként, mert nappal azért nem illett oda befordulná, meg 
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az örömlányok is csak alkonyatkor keltek fél, hogy szájukat kipirosítva, 
hajukat kisütve, felmenjenek majd magas sarkúcip őben a szalonba, ahol 
a vak mester fekete szemüvegével már ott ült a zongoránál, s nem kellett 
látnia, mert amikor a kapu fölött kigyulladt a vörös lámpa, 'abban a pil-
lanatban leütötte ő  is a billentyűket, valamelyik lány pedig hangosan éne-
kelte: „Valahol a Volga partján ..." 

— Laci fiam meg zsírszódát ivott — panaszolta két zeneszám között 
a Forintos prímása —, mert ellene voltam, hogy kiváltson egy üzleti lányt. 

De vagy a zsírszóda volt kevés, amit a banda kisb őgőse lehajtott, 
vagy már talán az se volt igazi, mint oly sok minden még, mert pár nap 
múlva oltár elé állhatott a jó útra 'tért lánnyal, megbocsátó apai áldásban 
részesülve, hogy igazán derék felesége legyen majd neki az az üzleti lány, 
'aki az évek során hat gyerekkel ajándékozta meg, azok között is csak egy 
lány volt, a többi mind fiú, ha igaz. 

I"gy hát az éjszakai élet népe napirendre térhetett 'az eset fölött, 
annál is inkább, mert ennél 'különb 'dolgokat tudott a fáma azon a 'kör-
nyéken, a szálloda szobáinak délutáni pásztorórás vendégeir ől nem is 
'szólva, mert elég vált átnézni az Apatini út másik oldalára, a kiszolgált al-
ispán s Európa-szerte ismert fez őr, Szemző  Gyuszi házára, ahol „lány-
istálló" nevet kapott a 'hárem, úgyhogy a 'botrányirodalom nagymestere, 
Nádősi Sándor hiteles adatok alapján írhatta meg „ ...négyezer n ője volt" 
címmel a regényét róla. A regény h őse már akkor sem volt ismeretlen a 
régi Magyarország olvasói el őtt, minthogy egy fiatal nagyváradi újságíró, 
Ady Endre vitriolba mártott tollal írt egy bácskai leánykérésr ől, amikor 
a moravicai Ungár József 'kocsi'saival dobatta ki a kér őt, Szemző  Gyulát 
kíséretével együtt. Igaz viszont, hogy nem sokkal azután egy szál ingben 
szöktette meg a !kipöndörített v őlegényjelölt Ungár Pi'ros'kát, majd egy mu-
latságon az akkori f őispán férjezett lányát. De 'nemcsak szöktetési kaland- 
jait tárgyalta meg apróra a régi Zombor úri népe kell ő  csodálattal. Tisz-
telettel vették tudomásul azt a tény is, hogy Szemz ő  Gyuszi a pravoszláv 
pátriárka tízezer holdját vette 'bérbe a vajszka-zsivai rétben, és nem cse-
kély bámulatot keltett a hír, hogy egy egész ci.gánybandávail munzsikáltat:ta 
át 'magát a demarkációs országhatáron, s a vámosok a határ mindkét 
Oldalán mély tisztelettel hagyták tovább 'menni a különvonatot vele és a 
bandával, dehogy sejtve, hogy a nagyb őgőbe sok millió koronát rejtett, 
amit a koronának dinárhoz való négy az egyhez arányú beváltása el ő tt 
csempészett ki, ugyancsak pár milliót keresve a vállalkozáson. 

Házát megvette Kerényi Sándor, aki isten tudja, honnan került Zom-
borba, s bőrgyárat épített a vasútnál, úgyhogy a 'szomszédos épületben a 
Polgári Kaszinó tagjai este tízkor 'kénytelenek voltak abbahagyni a kugli-
zást, hogy a bőrgyáros nyugodtan alhasson feleségével és a 'három fiával, 
udvarra végén pedig a korábbi „lányistálló" raktár lett. 

És sietve meg 'kéll jegyezni, hogy nemcsak 'kuglizás folyt, mint talán 
régen, és kártyázás a nagyterem asztalainál, a Kaszinó körút felé forduló 
részén már délután be kellett spalettázni az ablakot, hogy ne álljanak meg 
bebámészkodni a járókelők. 

Nem Méhet bemenni! — állt az ajtó el őtt zordonan a félkegyelmű  
udvaros hegyesre fent bajuszával, még az elnököt is elutasítva: — Pró-
bálnak! 

Új dolog volt ez a próbálás minden este, amikor hol a színjátszók, hol 
a dalárda énekesei, hol pedig a zenekar tagjai szállták meg az egyetlen 
szabadon maradt helyiséget. 

Majd 'szétverik Őket megint az orjunások! — jósolta egy részeg, 
talán éppen Hajósevits, a köszörűs, de Tantner Ottó tiltón emelte magas-
ra a mutatóujját, mintha valami igen fontos dolgot 'akart volna mondani: 

Akkor is! Játszani kell! 
Fiatalkorában tamburmajor volt a 23-as gyalogezred zenekarában, 

valahonnan a szlovén hegyekb ől került ide és itt maradt. Cukrász lett, de 
a fél életét itt töltötte a Kaszinóban. S azzal a megjegyzésvel, hogy „ját-
szani kell", megértette az új id ők szavát, ha neon is tudott rendesen ma-
gyarul. 
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Mert a rejtélyes nacionalista szervezet rendzavarói csaknem min-
den alkalommal próbálták megakadályozni játékukban .ja, műkedvelőket. 
A szép Butkovics Maca éppen a nagyáriát énekelte egy operettb ől, ami-
kor dögletes bűz kezdett terjengeni, úgyhogy dr. Müller János„ a rendez ő  
kénytelen volt a függöny elé állni, hogy .nyugalomra intse a „nagyérdemű • 
'közönséget". 

—. A bűz ugyanis elszáll, hölgyeim és uraim, de mi "megmaradunk! 
Régen nem volt szükség műkedvelőkre, s ha advent ,hetében ünnepi 

előadást rendeztek az apácák, angyalszárnyakat kötve néhány kislányra, 
az ilyesmi megmaradt az érdekelt mamák szűk 'körében, s a teadélutánok 
hangulatában, mert komoly előadásokra ott volt a színház, piros plüssel 
bevont páholyaival félkörösen, s komolyan csikorgó vasfüggönnyel az. el ő -
adások után. S habár régen volt, még hallani lehetett a hírét, hogy azon a 
színpadon PriePle Kornélia játszotta Csiky Gergely Nagymamáját mint 
vendég, s már Öregen persze, de azért mégis kifogták a lovat és maguk húz-
ták a kocsiját Vadászkürt-beli szállására ifjúságukra emlékez ő  zombori 
urak. És Ódry Lehel itt énekelte a Bran'kovvics Györgyr ől szóló opera nagy-
áriáját, amely saját műve és librettója volt. Erkelnek kellett aztán anegzené- 
síterrie, mire a proszcéniumpáholyokat és 'a földszint els ő  sorait nemes-
militicsi előkelőségék foglalták el, hogy lelkesen ünnepeljék a körükb ől 
megszökött boltasinasnak azt a megdics őülését. 

Szóval a színház szent dolog volt Zambarban, s mivel Rakodczay Pál 
társulata az impériumváltozás után többé nem jelenhetett meg, evégb ől 
az aranyifjúság se halmozhatta el virággal a szép sz őke Sárvári Annát, aki 
pedig nyúlfarknyi mellékszerepeket kapott csupán, s a karzatnak játsžott, 
vagy épp ezért, úgyhogy már. csak utódaik 'tudhatták meg, hogy a ;boldog-
talan szegedi költő, Juhász Gyula is reménytelenül szerelmes volt, ;  belé. 

— Alakítsunk színházszövetkezetet! — javasolta Zsulyevics Ern ő , ami 
vel Perastot csak később fedezte fel, de leszavazták. Nemcsak azért, mert 
a színpad szerelmeseit nem lehetett alapszabályok sz űk kereteibe szorítani. 
Világnézeti okok sem engedték meg. A szomszédban ott volt a Katolikus 
Legényegylet a maga jámbor repertoárjával 'a faršangi vigasságok idejére, 
s a Farkas utcában, a zsinagógával szemben egy kis földszintes ház földes 
szobáiban a szocialista fiatalság is él őadásokkal próbálkozott. 

• — Csak arra vigyázzatok — mondta a viaszsárga, sovány Székely' Jó-
zsef —, hogy 'csavargó huligánok ne férkőzzenek a soraitokba! 

Mert azután, hogy az új világ víziója egy zombori patikus, Đurica Antié 
előtt is megjelent, úgyhogy megvette ezt a házat, hadd legyen a Munkás 
Testedzőnek, amely elnökévé választotta, saját otthona, a rend őrségnek 
velük is ,meggyűlt a baja, már nemcsak a magyar Olvasókör meg a Kaszi-
nó környékét kellett szemmel tartania, id őnként kajmákos bottal és civil-
be öltözve egy-egy rendőrt is odaállítani megfigyelés céljából, de ezeket a 
szervezett Farkas utcai proletárokat is. 

„Ép testben — ép lélek!" — íratta ki nagy bet űkkel a kis ház egyik 
szobájának ajtaja fölé a bűvös jelmondatot Héhn János, a birkózók trénere, 
aki térdnadrágban járt és „miszternek" szólította magát, ki tudja, miért, s 
már ez is odacsődítette a fiatalságot. Nemcsak magyarokat, Isa Milovan-
čevet meg a görbe nyakú Vasót, á 'kefeköt őt, úgyhogy lányok is egyre töb-
ben jöttek össze az otthonban, s Nagy Pista, a kés őbbi. olimpikon, majd 
vásári birkózó nem győzte mutogatni a muszJklijait. Kés őbb én s odasod-
ródtam barátaimmal , szerény szolgálataimat kulturális munkára felaján-
lani, s amikor Makszim Gorkij Éjjeli menedékhelyének betanulását java-
soltam, Székely József erélyesen. leintett: 

— Á, a .menedékhely, a „herberg" a lumpenproletárok • otJbhona! Azok-
tól pedig óvakodni kell! Már Lenin elvtárs megmondta, különben Ilyen 
messze álltam t őle, mint most magától, hogy a lumpenb ől lesz a sztrájk-
törő , az aljas besúgó! 

Szegény Zsulyevics Ernő  hát magára maradt szövetkezeti ajánlatával 
a magyar kulturális munkában is, nem csoda, hogy a tengeren keresett 
alkalmat csillapíthatatalan aktivitásához. A tenger az én gyere'kkoromibán 
különben is bűvös szó volt. Engem is matrózblúzban járatott anyám, kék-
szegélyes nagy gallérral s szalagos sapkámon arany bet űkkel volt 'kiírva: 
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„Tengerre magyar!” Schön Adolf könyvkereskedés•éne'k 'kirakatában Pedig, 
egészen addig, amíg• „be nem jöttek a szerbek" = ez az id őhatározás so-
káig megmaradt! —, a  Szelek szárnyán című  meséskönyv volt látható a 
szerző,- Herczeg Ferenc fényképével a címlapon, délcegen trikóban és fiata -
lon, mélyen lenyúló szőke pofaszakállával, ahogy jachtjának fedélzetén az 
árbockötélbe kapaszkodva állt, egy egészen rövid kis átmeneti korszak jel-
képeként, mintha a magyar terjeszkedésnek ez lett volna a legszebb álma 
— az Adria! • És a tenger nekünk az új határok között is megmaradt, ezt a 
tényt igyekezett megértetni, mintegy vigasztalásul, s asztmájának leküzdé-
sében reménykedve Zsulyevics Ernő . 

A jelszó, „játszani •kell" — Tantner Ottó szavaival —, valahogy_ ott 
maradt a levegőben, úgyhogy a zenekarban pár évig még látható volt Ju-
hász Károly is a hegedűjével, sőt Csavojác János, akinek ott maradt a 
nyakán a fehér selyemkendő  akkor is, ha nem szorította álla alá 'a• hege-
dűt, • csak órát adott tanítványainak a Csendes utcában, ugyancsak nyitott 
ablak mögött télen-nyáron, s a szótlan, zárkózott dr. Henneberg, akir ől 
olyasféle irigy megjegyzés hangzott el az iparosok asztalánál, hogy „köny-
nyű  neki", mert száz hold földet kapott hozományként a felesége, s továb-
bi száz hold örökség vár rája, s már ezért is nyugodtan hangolhatta csel-
lóját, a Parasztbecsület egy-egy futamát is megszólaltatva közben, amíg a 
hosszú Oszvald, Tantner Ottó örököse a katonazenekarban, szétnézett, hogy 
itt van-e már mindenki, a zongoránál pedig az ifjú Kiss Lajos nyújtogatta a 
nyakát, ha éppen vakációra jött haza a pesti Zeneakadémiáról, Herceg-
szántó és Béreg között átkelve a határon az éj leple alatt, mert ott jóval 
'olcsóbban dolgoztak az átvezetdk,•mint mondjuk Kelebiánál, annak ellené-
re, hogy ott a sz őlő tőkék jó bujtatók voltak. A zene egyébként a nemzeti-
ségi ellentéteknek se hagyott helyet, s így nyugodtan 'kontrázhatott hango-
lás közben társának a másik csellista, Stanoje Laloševi ć, annak ellenére, 
hogy apja a tizennyolc után megalakult vajdasági kormány els ő  elnöke 
volt, s Oszvald karnagy szlovénsége se t űnt zavaró körülménynek, mert 
legföljebb németül mondta meg, amit akart, de már azért is magukénak 
kellett tekinteni, mert feleségül vette a .műkedvelők szépséges primadon-
náját, Butkovics Macát.. . 

A színjátszóknak nem volt ilyen könny ű  a. dolguk, mint ezeknek itt 
a zene hangjainak nemzetköziségében, s ezeket nem is támadnák meg este 
a sarok emögött furkósbotokkal próba után, az átkozott nyelvkülönbség 
miatt. De épp ezért volt sakkal több bajuk a repertoárral. 

— Ragaszkodom hozzá — mondta a Kaszinó elnöke —, hogy a m ű-
kedvelők előzőleg bemutassák . a 'színdarabot, amelyet közönség elé akar-
nak vinni! 
. • — Jó van, tatám, — intette le hosszú kezével Zvirsitz• pedig neki csak 

az iparosok dalárdájáért kellett felelnie —, majd beszélek a rend őrkapi-
tánnyal, hogy ne vacakoljon sokat. 

. Mit tudjátok ti benn;  hogy idekint- mi fáj ..." — énekelte a vita 
hevületében • valahol hátul Deogáró István kétértelm űen és tiszteletlenül, 
mire .mindenki nevetett, mert Kálmán Imre operettjét még m űsorra se 
tűzték, s a cenzúra különben sem engedte volna el őadni. - . 

— Ti csak nevettek — mondta a városházai iktató, •akit meghagytak 
az állásában, mert els őnek tette le az esküt. — Pedig inkább- sírni. kellene! 

Szegény. rendőrkapitány végigharcolta a világháborút, nagyezüst vi- 
tézségi érme is volt, s talán már ezért is •látta el túlzott buzgalommal cen-
zori feladatát, a csárdásnak sem engedélyezve kétszer öt percnéil többet a 
táncmulatságokon, a kötelez ő  kólót követőn a 'hagyományos keringőn kí-
vül, amelyet táncközben is mindenki álmatagon dúdolt: „Kis •solna'kam a 
Dunán lengedez ..." 

Landaú Géza tánctanárnak soha annyi dolga nem volt, mint a húszas 
évek elején, amikor az új táncokkal amúgy is kiszélesedett m űsorát szláv 
nemzeti táncok koreográfiájával kellett megtetéznie. Délután be se fejez-
hette tisztességesen preferánszpartiját a Lloydban, mert négy órakor már 
mi gyülekeztünk •a Vadászkürt apatini úti oldalán, mint a ,diáktanfolyam 
növendékei. 'Nernčsak a kóló figuráit mutatta be személyesen, csíkos nad-
rágban és lakkcip ősen a tanár úr, miután a csárdást gyorsan elintézte: 
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dva +kora'k desno, dva 'korok levo, a maga borzalmas -  szerbségével; de szi-
lárdan ragaszkodva az „államnyelvhez", a vranjankát, s őt a kukunješćét is 
tudnunk kellett, miközben ő  szemléltető  előadásában nagyokat szökdelt a 
sor elején: „Čaša, flaša, boca ...", úgyhogy Tussay néni a zongoránál alig 
tudta követni. 

Ó, az államnyelvet mindenütt nagyon komolyan vették. Kartontáblá-
kat tettek ki a bolti kirakatokba is, melyeket drága pénzen árulták isme-
retlen, sötét alakok ezzel a felirattal: „Govori državnim jezikom!" Gyak-
ran maga a boltos, sőt a vevő  egy kukkot se tudott „államnyelven", de a 
tábla szigorú intelemként a helyén maradt éveken át, miközben •a pult mö-
gött nagyokat dadogott a tulajdonos, ha valaki gyanútlanul „államnyel-
ven" kért valamit. Szerencsére a vevőnek több esze volt, ha 'kedvére való 
volt a még csak nem - is drága áru, s így valahogy mégiscsak elhárították 
maguktól a nyelvek zavarának ezt a babiloni átkát, amíg a boltos saját 
érdekében meg nem tanulta az „államnyelvet". 

Landau Géza nagyabb távlatokat vett a nyelvi kommunikációhoz, lé-
vén nemcsak tánc-, de illemtanár is, s +miután felvilágosított 'bennünket, 
hogy a hölgynek mindig a jobb oldalunkon van a helye, s természetesen 
mindig őt kell előreengednünk, ha belépünk valahova, kivéve a nyilvános 
hélyeket, mint például egy vendégl ő , ahol mi vagyunk kötelesek előremen-
ni, •s elhárítani az esetleges bajt vagy akadályt, a továbbiakban arra az 
esetre is előkészített bennünket, persze az illemtan határai között ma-
radva, ha például kikerülünk a nagyvilágba, esetleg Párizsba, hogy ,a  merci 
meg a s'il vous plait legyen mindig a nyelvünk hegyén, nem kevésbé a 
pardon is, amihez még sasszézott is egyet, úgyhogy félnünk kellett, hátha 
valamelyikünk nem tud uralkodni a rekeszizmain és hangosan elröhögi 
magát. 

Tussay néni, aki fiatal lány korában tárcákat írt, s azokat Mályva 
álnéven 'kötetben is kiadta, a tanfolyamnak ezen az illemtani részén ölébe 
ejtette a ikezét, mert hattól nyolcig és nyolctól tízig moziban szolgáltatta a 
zenét, minthogy a' hangosfilm még nem volt .feltalálva, s ennyi zongorá-
zás alaposan kifárasztotta. Ott is alkalmazkodnia kellett a zenével a film-
hez, akárcsak itt a tánchoz, s ha történetesen egy Chaplin-burleszket vetítet-
tek, szélsebesen kellett követnie a játék iramát, így hát most annál a hosz-
szú Bösendorfernál ülvemaga volt a fáradtság és szomorúság. 

De aztán ennek is vége volt, mert a tanár úr elkiáltotta feléje magát: 
„Siani! ", s erre máris belevágott a billenty űkbe szegény Tussay néni és vad 
staccatóban játszotta az új tánc dallamát, úgyhogy nem gy őztük !követeti 
lábbal és pajzán szöveggel, amelyet már a cselédlányok is nagyban énekeltek 
az utcán gyanútlanul.ablaktisztítás közben: „Jaj, Stux úr, mit csinál, maga 
rossz, hisz az éjszaka hosszú még ..." 

Én akkor lettem szerelmes egy Manci nev ű  szőke lányba, aki prepa-
randista volt, s így id ősebb, mint én, kész nő , minden megvolt rajta, ami 
az ibolyakék szemén kívül kellett, úgyhogy este nem tudtam élaludni, ha 
rágondoltam. A tanár Úr el őttünk tolatott egy kövér lánnyal, 'mindig kövér 
lányokkal szerette bemutatni a figurákat, ki tudja, miért, de én nevetni se 
voltam képes rajta, csak beleestem hülyén abba a Manci!ba, a kék berakott 
szoknyájával, s egy árva szót se tudtam kinyögni, amíg hazakísértem, 
ahogy illett; az Apatini út végére, az Alkonyat utcába. 

Mit szól hozzá, Horváth tanár úr már Sopronban tanít! — mond-
ta és felnézett rám, hosszú szempilláján átsz űrve napfényes tekintetét. 

Borzasztó! — mondtam ostobán, és csak baktattam mellette fél-
álomban. 

Hát mégse veszi el Sándor Margitot! 
Mért is venné el? — tűnődtemtanácstalanul, talán a magam re-

ménytelen állapotában, s akkor már házaértünik, a házuk elé. 
Hogy miért lesz egy utcából Alkonyat utca, azt is oly természetes-

nek találtam szomorúságom okán, s azért is, mert az Apatini útról a teme-
tőbe torkollott, s hét órakor itt is .megszólalt a harang, a lélekharang. 
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A tánctanfdlyamnak is vége lett, már Csak az Amat őr futballpályára 
menet néztem be futólag, meg hazafelé jövet, de a lány nem volt sehol. Há-
rom év után találkoztam vele, s az a találkozás aztán meghatározta sorso-
mat. Akkor írtam ugyanis életem els ő  novelláját A bohóc szerelme címmel, 
s ez :a csoda annyira felbátorított, hogy elvittem a négyoldalas Som'bari 
Újságnak. 

Ki küldte? — kérdezte Bosnyák Ern ő , aki egy személyben volt 
nyomdász, lapkiadó, sőt ,filmproducer, miután a megyeháza mögötti mo-
ziját „gyúlékonyságra veszélyesnek" találta :a hatóság, de kellett hát bon-
tania, a film azonban addigra annyira .megfert őzte, hogy összeszedte a 
műkedvelőket a Kaszinóból és leforgatta velük az SZHSZ Királyság els ő  
játékfilmjét. 

Ki küldte, ki küldte! Nem készültem fel erre a kérdésre, úgyhogy Bos-
nyák Ernő  egyik szája szögletéb ől a másikba tette át a pipáját, s miután 
kezével végigszaladt borostás arcán, odaszólt egy lánynak, aki a tégely-
nyomót taposta szorgalmasan: 

Darinka, tedd ezt a szerkeszt ő  úr többi kéziratához! 
A lány leállt a géppel, csak egy futó pillantást vetett rám, mert 

nem úgy festettem, mint jövend ő  munkatársa lapjuknak, amelybe tekin-
télyes urak írtak, s nem pattanásos arcú suhancék, mint én. Pedig szom-
baton már megjelent a novellám. 

Hogy aztán sóhajokkal teli történetem h ősnője, Manci, akit akkor, 
mint fiatal tanítónőt, már elhelyeztek a tornyosi tanyákra, elolvasta-e ál-
néven írt vallomásomat a bohóc álarcában, sose tudtam. meg, de a jelek 
szerint ez mintha már nem is lett volna fontos. 

Első  kritikusom a már említett tuzlai bosnyák fiú, Đuro Mitrović  
könyvkötőinas volt a szomszédunkban lakó Cuconics mesternél, de már a 
felszabadulás előtt, s miután négy év alatt csaknem tökéletesen megtanult 
magyarul, nyugodtan el őhúzhattam zsebemből novellámmal az újságot, 
amikor a futballpályáról hazatér őben leültünk a kis parkban az Apatini út 
végén egy padra. A fák között oda lehetett látni az Alkonyat utca sarkára, 
meg is próbáltam onnan meríteni lelkier őt a várható kritikához, de a kék 
szemű  lány mintha már nem lett volna egyáltalán érdekes. A kritikát vár-
tam. 

Olyan, mint Szonya! — mondta Đuro a lányról óriási túlzással, 
mert az a Manci aligha kísért volna el engem, mint az a másik RaszJkol-
nyikovot a száműzetésbe. De barátom Dosztojevszkij regényének b űvöleté-
ben alighanem minden lányt hajlandó volt Szunyának nézni. 

Korábbi „irodalmi 'sikereim" a bökversekkel legföljebb sért ődéssel 
végződtek, s így Bogdán Ilus, a szép, molett zsidólány csak azt mondta: 

Majd föladom Kovácsnál! 
De nem adott föl. Osztályfőnökünk sose szerzett tudomást err ől a 

bűnömről. Legföljebb valamelyik fiú, aki éppen szerelmes volt a szép kövér 
kislányba, bokszolt hátba, s ez volt az egész. 

Nem voltam verekedős gyerek. Apám nem egyszer mondta: 
Nem szeretem, hogy olyan mafla vagy! Hagyod végigkarcolni az ar-

codat, ahelyett, hogy orrba vágtad volna a nyavalyást. 
Mert egyszer a nálam fél fejjel alacsonyabb Péter Béla, akit a ,svábos 

kiejtéséért csúfoltunk, mert Paripáson n őtt fel, német gyerekeik 'között, s 
miután játék közben megunta pimasz csúfolódásomat, amiikor odakiáltot-
tam neki: „At ite asz a lapta!", vakmer ően nekem ugrott, villámgyors 
mozdulattal végighúzta 'körmeit az arcomon, aztán elszaladt. Pedig nem 
voltam gyáva gyerek, és gyönge se voltam, csak talán 'lassú, de az edzé-
seiken, az Amatőr ifi csapatában, ezt a lomhaságomat is le tudtam küzdeni, 
úgyhogy nemhiába játszottam a jobb szélen, s futottam szélsebesen a kapu 
felé. Ideálom, Weiss, aki pécsi emigráns volt, állítólag akkori magyar vá-
logatott, s akit alacsony termete emiatt „Apró"-nak hívtunk, nemhiába 
kiálthatta felém, gúnyosan persze: 

Na, te fürge, add már be! 
Mikor átdobták a határon mint kommunistát, mert a nagymalomban 

volt .gépápoló és sztrájkot szervezett, úgyhogy még Grósztata se ment há- 
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rom napig dolgozni, én is abbahagytam a játékot, s már csak megszokás-
ból jártam ki egy darabig az edzéseket végignézni, meg aa meccsekre. S 
hol volt már a Puskaporos akkor! 

A másik két futbalhkrekk, Csillag meg Szabó Tóni óvatosabb volt, a 
kommunistagyanús Amatőr helyett a másik csapatba, aa Sportba lépett, a 
vezetőség állást szerzett nekik, hogy megosszák velünk a „kisebbségi sor-
sot", ahogy az újságok vezércikkei 'hozták divatba ezt a szólamot. 

Mindez azonban már későbben volt, előbb még meg kellett szenvedni, 
már nem is a latint, amelyet időközben töröltek a tanredb ől, :miután isko-
lánk reálgimnáziummá alakult át, hanem az algebrát, amelyhez nekem sem-
mi érzékem se volt. Minden más tantárgyon átverekedtem magam vala-
hogy, a számoknak e hatványozott művészete idegen .. földrész maradt ne-
kem. Isten csodája, hogy mégsem buktam meg.. Közben osztályunk létszá-
ma állandóan csökkent a határon túlra került osztálytársaink folytán, míg 
az onnan jöttek nem a magyar tagozatba iratkoztak, érzelmileg a többségi 
néphez tartozván, szüleikkel azért jöttek haza. 

Különben újságjaink hangvétele is megváltozott. F őleg a Bácsmegyei 
Naplóé, amelynek szerkeszt ősége túlnyomórészt baranyai emigránsokból 
állt, akik otthon saját bőrükön érezték a fehérterror borzalmait, úgyhogy 
a belgrádi lapoknál is sötétebbre festették a Horthy-Trendszert. 

Korábban még jót mulattunk Báder bácsi, egy nyugalmazott törzs őr-
mester dicsekvésén, akinek a fia tényleges tiszt volt odaát: 

Mein Feri ist bei die fehérek! 
Most a gyűlölet hangján írt ćikkek hatása ellen védekeztünk. 

Azt én azért nem hiszem — mondta anyám —, hogy a zsidókat 
csak úgy egyszerűen bedobják Pesten a Dunába. 

A mi tudatunkban Pest volt a világ közepe, minden szegény mesterle-
gény álma! Csak ott munkát kapni, és már valóra vált az álom! Grósztatá-
nak mind a három fia odasietett, amint felszabadult. És fehér betétes, 
oldalt gombos cipőben jöttek haza látogatóba, félcilindenrel a fejükön. Ők 
hozták haza a divatos .slágereket, kics ődültek a szomszédok, amikor kö-
zépső  nagybátyám, aki aztán vöröskatona, s őt Lenin-fiú lett, kellemes bari-
tonján énekelni 'kezdte kinn az udvaron ott a Fecske utcában, ha Náncsi 
néném barátnője, Jel.aéić  Sida átjött: „Ezüsttükrös kávéházban üldögéltem 
elmélázva 'magamban ..." Mert tetszeni akart ;a szép barna szerb lánynak. 

Emlékszel Szűcs Lili lakodalmára? — szakította félbe anyám most 
hangos újságolvasása közben apámat. — Micsoda fényes lagzi volt az ott, 
a Dohány utcában, a zsidó templom el őtt! 'Még Szűcs úr is kénytelen 'volt 
magas cilindert tenni a fejére, olyan előkellő  násznép verődött össze. Ma-
gas rangú tisztekkel! Pedig hát háború volt. Tíz kiló zsírral mentem fel, 
de már a Keletinél leszállva száz spulni ezeryardos cérnát 'kaptam 'érte... 

Igen, mert Kövess, aa hadügyminiszter, az, aki elfoglalta Belgrádot 
meg Montenegrót, az unokabátyja volt ... Azért lett Vázsonyi Vilmos a 
koma... 

Nehéz volt beletörődni, hogy mindez ilyen gyászosan ért véget, úgy-
hogy 'apám néha sarokba is vágta az újságot. De el kellett hinni, Pesten 
maradt Ádám bátyám, aki a Brachfeld-szalon szabásza volt, s !akinék egy 
zsidólány volt a mennyasszonya, burkolt formában hasonlókat írt. 

Becsmegyei Neplő! — kiáltotta rekedt hangján Búzási, miközben 
a felesége kitartóan szidta, mert fát se tudtak bekészíteni télire, míg aztán 
egy napon'úgy össze nem verték valahol, hogy attól fogva némán csúsztat-
ta be az újságot a résnyire nyitva hagyott ablakon. 

Egyszer Úgyis agyonütik nekem — mondta a felesége —, de akkor 
legalább én hordom szét az újságot! Ó, istenem, megvan az én :keresztem! 

S Búzási úgy ment előtte szótlanul a kocsma felé, mint valami mártír, 
aki foglalkozásának lett az áldozata ebben a háború utáni módosult világ-
ban, így hát le kellett öntenie egy-egy pohárral a bánatát. 

Csak Világos Mátyás Sütötte változatlan buzgalommal a gesztenyét a 
főutca sarkán, mintha mi se történt volna. 

(Folytatjuk) 
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MAJOROS SÁNDOR 

GESZTENYEILLAT 

A töltésen elhanyagolt gyalogösvény kanyargott. Néhol szinte elveszett a 
fűben, bojtorjánban. Nem látta a talpfák végét, minduntalan megbotlott 
bennük, és a kavicsok is a legváratlanabb pillanatban 'mozdultaik ki cip ő-
je -alól... Meleg volt; szellő  sem rezdült a környéken. A búzamez ő  fölött 
remegett a levegő , távolabb meg mintha szikes víz csillogott volna. Err ő l. 
jutott -eszébe, hogy szomjas. Hat órája nem ivott egy kortyot sem. Azt hit-
te, könnyen talál majd ivóvizet, de az ,akácligetek csak mohával borított 
falmaradványokat rejtegettek. Mióta megsz űnt a vasútforgalom, a kör-
nyékbeliek elköltöztek a tanyákról. Magukkal vittek minden 'értékes hol-
mit, még az ajtót meg az ablakfélfát is. Talán így akarták a világ tudtára 
adni, hogy nem jönnek vissza soha többé. 

. Dél jócskán elmúlt, mikor megpillantotta az állomást. Virágzó gesz-
tenyeliget közepén bújt-meg, előtte néhány vagonroncs, távolabb cölöpökre 
épített víztorony feketéllett. Elhaladt a magtár mellett, kikerült egy ács-
kavashalmot, és megállt a váróterem el őtt. Az ajtó fölül hiányzott a hely-
ségnévtábla. Meztelen villanykörte lógott 'a hajdan volt 'tartókapcson. Le-
tette csomagját és megfogta a kilincset. 

Keres valamit? — kérdezte egy hang. 
Megfordult. Szutykos vénember állt mögötte. Nadrágot mosott egy 

rozzant bádoteknőben. 
•= Maga a házigazda? 

Én vagyok. Miben-lehetek szolgálatára? 
Filmrendező  vagyok — mondta, és alaposan végigmérte az öre-

get. = Legújabb munkámhoz ikereseti terepet. Ez a végállomás? 
Nem — rázta fejét az öreg. — Még hét kilométert megy a vonal, 

a 'téglagyárig. De ott már házak sincsenek. 
-- És itt? 

Itt sem rózsás a helyzet. Rajtam kívül huszonnégyen laknak a 
faluban — a ház felé mutatott. — Jöjjön a teraszra, ülve kényelmesebb a 
beszélgetés. 

A terasz — mint kiderült — a váróterem el őtti tér volt. Folyófűvel 
benőtt korlát vette körül. Meghitt volt, akár egy lugas. Leültek a padra. 
Az öreg szipkát vett ki zsebéből, cigarettát tömött belé és meggyújtotta. 

Évek óta nem járt erre senki — mondta. 
Maga miért maradt itt? 
Van egy lánc földem, meg aztán hová is mehetnék? A lányom kint 

él Kanadában, a fiam tengerész. Mióta megszüntették a vasutat, nem lát-
tam egyiket sem. 

Nem gondolt arra, hogy ellátogathatna hozzájuk? 
Ugyan minek? A városban elviselhetetlen a lárma. Akinek pénze 

van, mindent megengedhet magának, de akinek nincs, akár éhen is pusz-
tulhat. Nem törődik vele 'senki. Itt más a helyzet. A földön minden meg-
terem. Nyáron dolgozok, télen meg leülök a kályha mellé, és nézem hogy 
esik a hó ... 

A rendez ő  lehunyta szemét és beszívta a gesztenyeillatot. Úgy ter-
vezte, két órát pihen, utána elindul a 'téglagyár felé, ahonnét csak két ki-
lométert kell gyaQogolni a nemzetközi útig. Ha jól kilép, :sötétedés el őtt 
megérkezik a benzinkútra, és telefonálhat taxiért. Szerette ezeket a föl-
fedező  utakat. Az érdekesebb helyszínekr ől vázlatokat is készített, vagy 
kedvező  napállás esetén fényképez őgépet használt. Ezen az állomáson eszé-
be sem jutott ilyesmi. Furcsa bódulat lett úrrá rajta. Szundikált, s talán 
aludt .iás néhány percet, de hirtelen fölkapta a fejét. Úgy t űnt, mozdony-
zúgást hall. Az öreg ránézett, mosolygott. 

Maga is hallja? — kérdezte. 
Azt hittem, képzelődöm. 
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Nem képzelődik. Ez tehergőzös. Minden évben hallani lehet, ha 
virágzik :a gesztenye. Néha még fütyül is. 

Nem értem — csodálkozott a rendez ő . — A környéken nincs másik 
vasút! 

Nincs hát. Ezen a vonalon kell érkeznie. 
Maga is jól tudja, hogy ez lehetetlen! A kanyaron túl már a síne-

ket is fölszedték! 
Persze, hogy tudom — állt föl az Öreg. — De azért nem árt az 

óvatosság. Megyek, átállítom a váltót .. . 
A rendező  is föltápászkodott. Mondani akart valamit, tiltakozni, lá-

zadni a nyilvánvaló értelmetlenség ellen, de nem jött ki hang a száján. 
Valami baj van? — kérdezte az öreg. Sapkája,ingje, s őt még a 

szakálla Fis virágportól fehérlett. Olyan volt, mintha lisztben hempergett 
volna. — Rosszul érzi magát? 

A szívem ... olyan 'furcsán kalimpál .. — hebegett a rendez ő . 
Egy kis mozgás majd helyrehozza. Próbálja meg átállítani a vál-

tót, addig én leengedem a sorompót. 
Ostobaság volt hallgatni rá, mégis elindult +á fehér-piros vaskorong 

felé, amelybe a tolórúd vége csatlakozott. Átevickélt a derékig ér ő  vad-
muharon, a törmelékkel borított 'síneken, és ;megmarkolta a szerkezetre 
erősített kengyelt. Teljes er őből feszíteni kezdte. Hiába; meg sem moccant. 
Újból nekiveselkedett. Hátába éles fájdalom hasított, s egy pillanatra el-
sötétült ellőtte a világ. Visszafordult az állomás felé, mintha onnét várt 
volna segítséget, de a teraszon nem látott senkit. Rozsdás lakat fiyegett 
a váróterem ajtaján, a bedeszkázott ablakon pedig verebek tollászkodtak. 
A fehér port igyekeztek lerázni magukról, ami, 'akár a hó, .az egész környé-
ket beborította. 

Lerogyott a földre. Tudta, hogy nem szabód elaludnia, mert örökre itt 
reked, de képtelen volt erőt venni magán. Feje lebicsaklott, s előbb oldal-
ra dőlt, majd teljesen kinyújtózkodott a fűben. 

Késő  este volt már, mikor végre föltámadt a szél, és magával sodorta 
a gesztenyeillatot. 

BESZÉDES ISTVÁN 

VADGALAMB RÖPÜL 
	

GUELMINO SÁNDOR 

TÖPRENGŐ  
Hallottad-e a kertészt sírni, 
japánakácok közt ki kószál, 
és nyír, kapál, mozdít a rózsán, 
harmatnál csak amely, ha él. 

Bukszust, mariskafát, ha nyesni, 
mint igénylet: tuját, füzet locsol, 
mert eső  kisérel hava esni, 
s mára már vörös az égig a pokol. 

Vadgalamb röpül az esti 
elsötétedés feletti 
örökzöld lombok közt. A mély 
mézgás törzshöz zokogni tér. 

1988 

Istenem, már negyvenhárom 
szuronyos tél vonult rajtam 
át és irtott ki belőlem 
lelkes lelket, ami voltam —
tébláboló messzeségben. 

A gyulladt szem, szálkás ajkak 
egy világot vesztegetnek, 
s áron alul kínálják, míg 
redőhálós arabeszkek 
összekuszálják arcomat .. . 

1988 
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KALAPÁTI FERENC 

HAJ OLAJ A HALOLAJ? 

céltalan szavak 
bihály urunkat üldözték egykor 
kora estharmata alatt követve 
elhagyott hangját szótlan 
tekintettel a háton tapadt vigyáz-
z a jó cet bekap 
s ha nem hát az sem baj 
a hívatlan vendég s a kelletlen látogató marad 
tétova létben fagyhurut izgatag 
mert az uj-j nem ismeri a tüzet vagy 
nagyon is jól a szagtalan 
pézsmában rejlő  jótékony hatást 
vadász a nem és az elgondoló 
zsebében a korszakalkotó tal-ál-mány mag terem 
a cápa alhasi hodály 
feneketlen homályban fogant 
boszorkánylevél valamint a közöss-égi tudat 
hasadt választékossága mondta becses gaz 
óriásszáj lecses nyelve alatt 
burjánzó szépremény ű  ugyanaz 
ha elbírja a torok láttán az 
egyre nehezebben nyel ő  giga 
„vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak" 

MEG-HEG(G)-LETT 

csorba lasszót fon köréd az ész 
orra passzol kő  lasztit a félsz 
s bölény mód arcod tartod 
lám nem vagyok kitartott 

a szakadó parton megdermedt lélegzet 
foszlányaiba kapaszkodó ép szeglet 
vágyaimból ím egy lett 
in memóriam gitt-egylet 
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KÉZFOGÁSOK  

LOJZE KRAKAR 

HÁBORÚ 

Jöttek és így szóltak: jöjj! 
Elment és nem tért soha többé vissza. 
Jöttek és így szóltak: jöjj! 
Elment és nem tért soha többé vissza. 
Jöttek és így szóltak: jöjj! 
Megölték őt a ház küszöbén. 
Jöttek és egyetlen szót sem szóltak. 
Megerőszakolták a küszöbön. 
Májusi reggelen jöttek 
nesztelen léptekkel. 
Fagyos, jeges éjszaka jöttek 
lovak véres csontvázán. 

BÖRTÖN 

A szabadság nem lép át e küszöbön, 
teljesen szabad vagy itt, négy fal között. 
Csak jól körül kell nézned, hogy lásd, 
ki fürkészi tetted s gondolatod. 
Napfényre sincs már éppen szükséged, 
hisz nem népes strandon vagy, s őt, szabadon. 
Gondolatban bármikor ledöntheted 
e falakat, és kedvedre keverhetsz 
robbanóanyagot, hogy az egész királyságot 
végre az ördög kebelébe küldd. 

HADIMÚZEUM 

Miről elmélkedik a már veszteg géppuska? 
Az él őkről, akik épphogy megmenekültek? 
A bokorról, mely remegett, mint nyárfalevél, 
mikor a tár tüdeje utolsót ráhörgött? 
Vagy arról a két, még egészen fiatalról, 
kik még akkor is egymás kezét szorították, 
mikor vadul rájuk csaholt? Most már nem vár rá más, 
mint a legszörnyűbb büntetés: a rozsdahalál. 

ESTE 

Titokkal teli surran a macska találkára. 
A vonat a távval enyelegve zakatol. 
A fa betölti els ő  éji őrhelyét. 
Egy tudós elefántcsonttornyába vonul. 
Az éj szürke pora szüremlik a felh őn át. 
Időnként egy-egy csillag aranya csurran. 
A város utcái szorosan összeölelkeznek. 
S rajtuk át surran a macska első  találkára. 
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ÉVEK 

A lánykák anyókákká őszültek, 
Télapó dere csípte a költőket, 
az egykori szesztestvérek 
most halotti arcok orvosai. 
Együtt virrasztom át velük az éjszakát, 
újból együtt simogatjuk 
egy hajdani lány sötét haját, 
a lányét, ki többé vissza sosem tér. 
A lánykák anyókákká őszültek, 
a költők könyvek törpéi lettek, 
az egykori szesztestvérek 
orrkarikás, láncos rektorok. 
A lány sötét haja belobogja 
az ünnep elő tti szürkeséget; 
zászlók helyett lobog a messzibe 
emlékeket temet ő  éjszakán. 

BALLADA 

Egy ember ül az asztalnál, 
fejét a kezére hajtja, 
mellette egy asszony, kinek 
már semerre sem visz az útja; 
az ember fejét borgőz húzza, 
asztal alatt ólomlábak, 
bekopog a barna éjfél 
a szívekre telepedve. 
Egy ember ül az asztalnál, 
fejét megtámasztva, 
mert azt borgőz súlya húzza, 
az asztalon morzsafélék, 
asztal alatt ólomlábak, 
melyek útra már nem kelnek, 
bekopog' a barna éjfél 
a szívekre telepedve. 

KŐ  
Tűz szárnyal az éjen át. 
Hajnaltájt már magadban leled. 
A saját medred Mélyén bukkansz rá. 
Oly éles, mint a himalájai kés. 
És ekkor magadba döfnéd. 
A saját arcodba vágnád. 
De nem döfheted magadba. 
A jobbod ehhez gyönge már. 

BALÁZS Pál fordításai 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 78. 

A Faust négyszáz éves. Nem Goethe remekműve, hanem annak ősforrása, 
egy rémregény, amely mondákból, legendákból és részben valóságelemek-
ből állt össze, s ponyván árulták a népnek; A frankfurti nyomdászt ugyan 
nem ördögűző  hajlamai késztették a kiadásra, hanem az aktualitástól re-
mélt haszon. És nem csalódott a számításaiban. A mintegy száz évvel ko-
rábban született knitlingeni .Georg Faust alakja körül kialakult legendák 
igen hálás talajra találtak a mind er ősebben kibontakozó humanizmus 
korában a tudatlan nép körében. E nyugtalanító legendákat egyik beszédé-
ben Luther is alátámasztotta, míg utóda, Melanchton „minden ördögök_ 
trágyájának" nevezte a vándor orvost, aki csillagász is volt meg mágus,'s őt 
az aranycsináláshoz is értett, s miután a humanisták kénytelenek voltak 
kiutasítani maguk közül, saját szakállára hirdette a Jó és a Gonosz állan-
dó jelenlétét az emberi életben. Hegel majd csak kétszáz ötven évvel ké-
sőbb dolgozza ki dialektika-elméletét, mit lehetett volna addig a jámbor 
és tudatlan nép. És annyi minden látszott igazolni a sokoldalú frankfurti 
kóklert. A könyvnek óriási sikere volt, s a vásárokon nélkülözhetetlenek 
lettek a bűvészek és varázslók. Doktor Faust alakja ily népszer ű  lett, hogy 
adoptálni kellett angoloknak és franciáknak. Ez volt a nyugtalanító vá-
lasz humanizmusra és reformációra Európában egy olyan korban, amikor 
inkvizíció és boszorkányégetés hivatalos elismerést kapott. Minden iroda-
lomna'k megvolt a maga Faust-legendája, még Magyarországnak is Hatvani 
István személye körül. A fiatal Goethe se varrhatta ki magát delejes hatá-
sa alól, s huszonöt évesen megírta az ős-Faustot, hogy aztán holtáig dol-
gozzék rajta. Hosszú életének minden kételyére választ keresve, amire 
Faustnak sem az Cr, se Mefisztó nem tudott megfelelni. Az öreg Faust utó-
piába menekült, miután szerelme Gretchent bűnbe vitte és a halálba, He-
lént pedig pusztítótermészeti csoda ragadja el t őle. Most már csak ön-
zetlen álmokat melenget, a tengert ől akar földet elhódítani, szabad ország-
ban szabad néppel élni. Goethe legszebb éveit Itáliában töltötte, ismerte a 
római birodalom történetét, s megérte a francia forradalmat, s őt Napóle-
on diadalát és bukását, tudta, hogy ez lehetetlen, hogy ezután már igazán 
csak az utópia maradt, s Faust halála, az örök megnyugvás, azzal a költ ői 
végjátékkal, amelyet utolérhetetlen szépsége tesz hihet ővé, amikor az égi 
hatalmak, elragadják Mefisztótól a lelkét s magukkal viszik túlvilági biro-
dalmakba. Goethe Faustjának ez a költ ői szépsége biztosította a hallhatat-
lanságot, s főleg színpadon a nyugtalanító kétely, amelyet az értelem sza-
badsága mindenütt és minden időben magában hord. De végül is ez ma'- 
radt, ha durván és bután, minden költ őiség és teatralitás nélkül abban 
a négyszáz év előtt írt frankfurti rémregényben is, diabolikus csodáival, 
akárcsak a mindössze három évvel kés őbb megjelent angol Marlowe Faus-
tusában a „hinni vagy nem hinni" izgalmas kérdésével, nem kevésbé nyug-
talanítón, mint korunkban még mindig Goethe látványos tragédiája. Mert 
azok is azt bizonyítják, hogy az embert semmivel se tette felvilágosultab-
bá a reneszánsz vagy akár a reformáció. Marlowe m űvében persze már 
nem fülledt kisvárosi babonákban merül k.i a kísért ő  szellemidézés, az ő  
Faustosa a tengerparton áll, a messzeséget kémlelve a királyi kalózokat 
tartja szemmel, míg jómaga Indiát szeretné uralni,. az óceánt s az újon- 
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nan felfedezett világ minden zugát, s öntudatosan kiáltja: „Mi •a pokol? 
Agyrém! Ahol mi vagyunk, az a pokol!" Aztán persze, mivel az embernek 
nem szabad többet akarnia, mint amennyit az égi hatalmak megengednek, 
végül mégiscsak Goethének kell hinnünk, aki :a torony őrrel kiáltja világgá 
a maga életigenlő  igazságát: 

Boldog szem, amit csak 
láttál, az a Mű, 
jó s rossz, úgy, ahogy van, 
mégis gyönyör ű! 

~ 

Egy remekmű, amely mégsem az. A kirgiz Ajtmatov utolsó regényét 
fogadta ezzel az egyöntet ű  ellentmondással az európai kritika. A hatalmas 
arányok, amelyek ebben a regényben, a Veszt őhelyben, mítosz és valóság 
-yMkori változásában emberek és farkasok világát mossák össze, minden 
kritikust lelkes elismerésre késztettek. És egy se hallgatta el a felt űnő  
hibákat, amelyek a műben ugyancsak szép számban fordultak el ő . De  
mintha épp ezek a hibák figyelmeztetnének a nagyság jelenlétére Dzsin-
gisz Ajtnatov írásművészetében, ,mélység és magasság koordinátái között,  

egyben nemcsak mesterkéltség, de m űgond ,teljes hiányára is. A remekmű  
nem hibátlan, de remekmű. Ilyesvalamit mondott harminc év el őtt Ara-
gon is, amikor ennek a fiatal ázsiainák kisregényét, a Zsamilját a francia  
olvasóknak, mint „a világ legszebb szerelmi történetét" az el őszóban bemu-
tatta. De mondjuk, a kommunista Aragon elfogult volt, s mint a szürrea-
lizmus egykori hívének is oka volt az egészen anélyről jött őstehetség előtt  
mélyen meghajtania magát. Még csak azt se mondta, amit ma Nyugaton  

nem hallgat el a kritika, hogy Ajtmatov árva gyerekként n őtt fel, mert  
apját a sztálini csisztkák idején elvesztette. Mintha már nem is politikai  

hátsó gondolattal említenék ezt, hanem azzal a megfejthetetlen rejtélynek  

szóló csodálattal, amelyet a hatalmas birodalom egetver ő  végletessége  
vált ki'• rna is a világból. Mert Ajtmatov természetesen nem disszidens, jól-
lehet előszeretettel dolgoz fel tabutémát, de • mindig úgy, hogy végül a  

rendszernek desz igaza. S teszi ezt mindenkor a hamvas egzotikum költé-
szetével, s azzal az ősemberi derűvel, amit feltehetően ázsiai szülőföldje  
oltott belé, mely szerint bármi történjék, az élet zavartalanul folyik to-
vább. Ezúttal egy kolhozparasztot mutat be :a kételked ő  és a saját fejé-
vel gondolkodó ember 'szerepében, s bármily rokonszenves alakja Fis :a tör-
ténetnek, él kell buknia az egyéni és a közös érdek kibékíthetetlen ellen-
tétében, .mert termésžetesen az, ami közös, az az emberibb és igazságosabb.  

így kell a regény másik hősének, Avgyijnak is elesne, akit eretnekként  

kizárnak a papi szemináriumból, hogy aztán majd hívei ugyancsak meg-
tagadják, amikor bűnhődésre akarja rávenni őket Mert a cselekmény a  
Veszt őhelyben több vágányon fut, sőt a farkasok és emberek világának  

párhuzamában apokaliptikus arányokat ölt, s a kék szem ű  anyafarkas  
éppúgy a természet törvényei szerint él és küzd, a kölykeiért is harcolva,  

mint maga környezetében az ember. S miután ezt a meseszer űséget egy-
szerűen lehetetlen összehangolni az olyan betétekkel, mint amilyen a ká-
bítószer elleni küzdelem, elkerülhetetlenek voltak az igazán nagyarányú,  

költői gazdagságban pompázó műben az egészen durva hibák. Itt 'érezhet ő  az  
alkalmazkodás a glasznoszt programjához, de Ajtmatov óriási anyagának  

egységét, ha ki is rí bel őle, nem bontja meg. S ha a zsdanovi +szoorealiz-
mus jutna eszébe • valakinek ilyenkor, nem szabad elfelejtenie, hogy  
az ajtmatovi próza költőisége oly nagy és erőteljes, hogy az ilyen vállalt  
hibákat is fölényesen kibírja. Persze mindehhez nagyban hozzájárul a  

messziről jött író személye és származása, s mindaz, amit szülőföldjéről  
meg abból •a néptöredékb ől hozott magával, amely alig egy százalékát teszi  

ki a gigantikus államszövetség lakosságának. S milyen zavartalanul tudta  
elfoglalni méltó helyét, annak ellenére, hogy anyanyelvén ír, a legnagyobb  

oroszok között! Ezt. persze nagyban el ősegítette •a tény, hogy a Szovjetunió-
ban a kis népek íróinak munkái az eredetivel egy id őben oroszul is meg- 
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jelennek, már ezzel is megfosztva művüket a kisebbségi jelző  elmarasztaló 
attributurnától. Ugyanakkor eredeti színekkel hozzájárulva a szovjet iro-
dalom gazdagságához. 

~ 

A színház, amely- annyi vitára adott okot, 's kísérleti állapotában is 
fölébe nőtt a vidéknek, mintha végül is nyugalmi helyzetbe került volna. 
Nem azért, mert a kísérlet is kiéli lehet őségeit, s 'akkor úgy t űnik, hogy 
megtalálta önmagát. Vannak örök kísérletezők minden művészetben, s 
akkor se hagyják abba, amikor már nincs közönségük, mert az újat is meg 
lehet unni, s ez a színházra fokozottan érvényes. A színház a reprodukálás 
művészete, s az a dolga, mint a zenekarnak, hogy minél hívebben közvetít-
se a szerző  intencióit, s amint ezt a szerepét túljátssza, meghamisította az 
előadott darab értelmét. A naturalista színház, amelyet -a maga korában 
nyugodtan avantgárdnak lehetett volna nevezni, ha ezt a szót megtalálták 
volna hozzá, százéves. Freie Bühne volt a neve, Otto Brahm állt az élén, s 
első  sikerét és súlyos elmarasztalását a fiatal Gerhart Hauptmann Vor  
Sonnenaufgang című  drámájával érte el 1889-ben. Richard Dehmel, a köl-
tő  kegyetlen volt, azt írta: „ ...a külvárosi ripacsok nekik való szerz őre 
akadtak." Az egyik lap szerint viszont új tehetség jelentkezett „piszkos 
csomagolásban". S a sok rossz véleményt a 'berlini rend őrfőnökfoglalta 
tömören össze mondván: „Fel kell számolni az egész társaságot!" Csak az 
öreg, azóta rég elfelejtett regényíró, Fontane állapította meg róluk: 
„ ...megtalálták a maguk napját és óráját, a mór mehet, új játék kezd ő-
dött, ők uralják a színpadot." Igaza volt, a naturalista német színház hosz-
szú időre győzött. Mert nemcsak a napot és az órát találta meg m űvésze-
téhez, hanem a megfelel ő  szerzőt is, szóval jókor érkezett. Másfél évtized-
del később Max Reinhardt jelent meg ugyancsak a naturalizmus jelszavá-
val, s talán tőle lehetne leginkább eredeztetni a szóban forgó kísérletez ő  
színház elvét: a szabad színpadi kreációt. De míg Reinhardtnak f őleg illú-
ziókeltés volt a célja, s szeretett a kelleténél nagyobb hangsúlyt adni egy-egy 
jelenetnek, nálunk ez az új színház jóval több szabadságot enged meg ma-
gának. Itt Shakespeare, Madách és Moliére már nem az, aki volt, hanem 
aki elképzelhetően lesz. S jövőjét hangosan és erőszakosan, már-már a 
cirkusz lehetőségeivel élve próbálja megjátszani, holott ebben a másféle 
műfajban a rögtönzés jut szerephez, s nem a kész megírt költ ői szöveg. 
Mivel pedig a rögtönzésben nehéz megállni, főleg akkor, ha sikere van, az 
ilyen színház elkerülhetetlenül és mind er ősebben távolodik el eredeti kül-
detésétől és szerepétől, hogy a szerzőimondandót vigye tovább minél 
hívebben és szuggesztívebb formában. S minden avantgárd m űvészet fö-
lött, ha csak az, eljár az id ő . A színház már Reinhardt korában eljutott 
odáig, hogy Hamlet, mellőzve a jelmezt, szmokingban jelent meg a szín-
padon. Azt mondták, nem a jelmez a fontos, hanem Shakespeare. És azt, 
hogy meg kell fosztani m űvét az úgynevezett korhűségtől, hiszen minden 
időre szól. Ez azonban még mindig nem nélkülözte a szerz ő  és műve iránti 
kötelező  tiszteletet. A minden időre szóló művészet létezését egy azóta is 
minden rendszerben vitatott gondolkodó, Oswald Spengler • határozottan 
megcáfolta. Legföljebb történelmi .stílusokról lehet szó. Az él ő  művészet 
korhoz 'kötött. „Olyan művészet — írta —, amely századokon és civilizáció-
kon át érvényes lenne, nem létezik." S ezért követnénk el hibát, ha a kí-
sérleti színházat, amelyr ől beszélünk, a jövő  színházának tekintenénk. El-
lenkezőleg: nagyon is mai, még abban i's, hogy minden lehetséges és lehe-
tetlen eszközzel magára akarja vonni a figyelmet, nem a szerz őre és arra, 
amit mond. De válságosnak tekinthet ő  korunkban ez az önző  szabados-
ság nemcsak a színházra jellemz ő . Viszont minden művészet, még ellent-
mondásos állapotában is, a maga korának kifejez ője. Higgyük, hogy az . 
említett kísérletez ő  .vidéki színház is ezt teszi. 

~ 

A Seobe c. Miloš Crnjanski-regény felújított nagy színpadi sikerének 
titka aligha választható el azoktól az esenn'énydkt ől, amelyek a -Čarnojević  
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által .indított vándorút színhelyéin napjainkban lejátszódnak. Mert nem ek-
kor kerestek először, s nem is utoljára új hazát maguknak a szerbek. 
Crnjanski regénye már az őket itt ért csalódásból indítja el a tragikus 
történetet. S akkor ragyog fel a keleti égen el őször az ,orosz anyácska" 
napja a menekültek el őtt a végleges haza és a megnyugvás reményét 
keltve. Mert ahova a gy őzelmes zentai csata után jöttek, nem a szabadság 
földje volt. Bécs az elnéptelenedett vidék b őven termő  földjét telepítette 
be nemcsak velük, de németekkel is a birodalom különböz ő  részeiről, akik-
nek nemcsak kedvezőbb feltételeket biztosított, de mindenekel őtt szabad 
költöžködés7 jogot, amit •a Dózsa-lázadást :követ ő  időben az ősi földjén itt 
maradt csekély számú magyarságtól is megtagadott a császárt :szolgáló 
feudális rendszer. A korábban idemenekült szerb szórványok kénytelenek 
voltak fegyveresen szolgálni, mint határ őrök, s ezek a granicsárok kés őbb 
se remélhették polgári jogokat. Főleg nem akkor, amikor ez a kompakt 
tömeg itt megjelent. Igyekeztek szét is szórni őket a Duna—Tisza közén 
és másutt, s Kollonich a telepítéseket háromszáz év el őtt elindító állam-
miniszter és esztergomi érsek biztosította a császárt: „Én Magyarországot 
először rabbá, aztán koldussá, majd katolikussá teszem." Az ideérkezett 
szerbekről szóló titkos jelentésében is fontosnak tartotta szétszóródásu-
kat, „mert — mint írta — ennek a népnek az egység óriási er őt adna". 
De a megosztottságon kívül arra is ügyelt a birodalmi érdek, hogy az ide-
került népeket ,egymással szembefordítsa. Mert csak így vélt lehetséges 
eredményesen uralkodni fölöttük hosszú időn át, forradalmakban és ellen-
forradalmakban ügyesen felhasználva őket, s mire a csalódásból felocsúd-
tak, késő  volt. így fordították szembe egymással az itteni népeket Rákóczi 
szabadságharcában, s a pécskai kapitány, Pera Segedinac, miután felismer-
te a 'bécsi önkénynek mindenekelőtt a szegény népet elnyomó kö+nyörtelen 
gyakorlatát, magyarokkal és szerbekkel fordult fegyveres lázadásban szem-
be a császári hadakkal. Nem bírt a túler ővel, a lázadást vérbe fojtották, 
őt magát felnégyelve szögezték k7 szül ővárosa kapujára. A becsapott, kö-
nyörtelenül kihasznált, a monarchiaminden háborújába bevetett szerbség 
ekkor szánta rá magát egy újabb nagy 'kivándorlásra. Visszamenni az 
őshazába nem Mehetett, ott még a török vált az úr, s a gyéren lakott vidékre 
beszivárogtak az ,arnauták, akik majd szkipetároknak, illetve albánoknak ne-
vezik magukat. A Mária Terézia :franciaellenes háborújában felmorzsoló-
dott, elvérzett csaták nyomorult h ősei, belátva helyzetük tarthatatlanságát, 
parancsnokukkal, Vuk Isakovi ćtyal :a kivándorlás mellett döntenek. Ez 
volt az utolsó nagy szakadás a nép 'életében, s hogy ez aztán Oroszország-
ban a -teljes beolvadással végződött, mint magától értet ődő  tény már nem 
is ád Crnjanski művének tragikusabb alaphangulatot. Mint minden tör-
ténelmi műnek, ennek sem az a fontosabb része, ami a befejezést jelenti, 
hanem ami közben volt. S ebben aligha akad egy nép 'történelmét dráma-
ibb erővel érzékeltető  mű  a világirodalomban. Visszamutató jelentőségét 
időszerűvé tették azok az eseményeik, amelyeknek helyén az els ő  tömeges 
vándorutat elindították. Anélkül természetesen, hogy erre a Seobe szín-
padi változatában utalás történne. Talán nem iás atartalmában, inkább 
csak hangulatában engedi meg az asszociálást százados messzeségéb ől ez 
a történet ebben a mai végs őkig feszült légkörben, amikor maga a m ű  szép-
sége teremti meg a béke illúzióját a szívekben. 

* 

„Emlékező  próza" — hallom minduntalan a frázist Krúdy Gyulaéber 
álomba ringató történeteiről szólva, s Krleža visszaemlékezéseit olvasom, 
miután a mind sűrűbben jelentkez ő  egykori látogatói nem győzik pertrak-
tálni, amiket mondott. És mivel csakugyan sok mindent mondott, lévén 
szenvedélyesen :közlékeny természet, úgyhogy hatalmas életm űve is :az élő  
beszéd varázsával hat, mintha ma sokkal inkább jelen volna szellemi éle-
tünkben, mint amikor élt. Jómagam sajnos nem tartoztam a látogatók közé. 
Néhány •levélen és telefonbeszélgetésen kívül nincs személyes emlékem 
róla. De mint az Agónia első  fordítójának, s aztán a Blitvával is sok dolgom 
akadt Krležával. Ahhoz azonban, hogy elmenjek hozzá, a fordítás munka- 
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jában nem egy fogas kérdést megbeszélni vele, nem tudtam elhatározni 
magamat. Nem a nagyszabású egyéniségnek kijáró kötelez ő  tisztelet, ijesz-
tett el a látogatástól, hanem a szarkazmusa, amelyt ől ritkán kímélt meg 
valaikit. A zombori származású Eliza Gerner, Tito Strozzi özvegye, aki még 
ma is haza llazaláfiogat, igen hihet ően tudta visszaadni egy-egy nem ép-
pen barátságos 'megjegyzését a 'fordítóiról, akiknek emberi habitusáról is 
megvolt a maga kegyetlen véleménye. S a magyar anyanyelv ű  színésznő-
vel szívesen mélyedt el magyar vonatkozású témák szórakoztató megtár-
gyalásában. Tőle eredt, mint nemrég kiderült, a szellemesen gúnyos allite-
ráció szegény Csukáról, aki néha napokat töltött Zágrábban, például a 
Petrica Kerempuh nyaktör ő  fordítási munkájában nem egy 'archaizmusnál 
megakadva, úgyhogy közösen kellett adekvát megoldást keresni, az ott-
tartózkodás költségeinek gondját is magára vállalva ;  s így igen találó 
lehetett Krleža csak úgy mellékesen költött epigrammája: „Cika Csuka 
čeka ček!" Gustav Krklec, :a Srebrna cesta poétája, akihez .Csukát régi ba-
rátság fűzte, azzal enyhítette afáradhatatlan magyar fordító tartós pénz-
zavarát, hogy lakásának egykori kis cselédszobáját bocsátotta rendelke-
zésére. Ez volt a „ Čukina soha", s így született, ebben a hősi szegénység-
ben, amelyet egy kis akasztófahumor nélkül nehéz lett volna elviselni, 
Krleža magyar népszerűsítése. Nekem könnyebb dolgom volt. Az Agóniát 
ugyan nem az én fordításomban adták ,elő, hogy Major Tamás 1948-ban 
műsorra tűzte volna, s amely aztán a jugoszláv—magyar barátság felújí-
tása után másfél évtizedes késéssel került színpadra, mivel az én kézira-
tom állítólag közben elveszett, a Bankett Blitvában első  részének fordí-
tása meg már szinte bels ő  használatra, az itteni magyar olvasónak ké-
szült. Gondot 'akkor okozott, amikor a budapesti Európa vállalkozott a 
regény új 'kiadására. Mert közben Krleža, csaknem negyven év után egy 
majdnem kétszer akkora terjedelm ű  'szöveget írt hozzá, s így tartotta m ű-
vét befejezettnek. A kiadó megrémült. Ilyesmi még nem fordult el ő  a gya-
korlatában. Az első  részt ismerte, el őtte volt az újvidéki magyar szöveg. 
A nagyobb, utólag írt második, befejez ő  résszel kapcsolatban hosszú és 
kínos tárgyalások 'kezdődtek Zágráb, Budapest és Botina között, ahol en-
gem :a diófa árnyékából folyton felriasztott a telefon csöngetése. „Mondja 
meg nekik — kiáltotta Krleža —, 'hogy csak így !chef •d'oeuvre, enélkül töre-
dék. Mondja meg nekik, hogy ez az utóbbi id őben egy noch nie ;da gewesen-
regény, 'európai értelemben természetesen. Miért? Maga nem így gondolja? 
Hát akkor vállalja érte nyugodtan a felel őséget!" Mondtam, persze, hogy 
mondtam, de jó néhány levélváltásba és telefonbeszélgetésbe került, amíg 
•a kiadó elhitte, amit mondtam. Amin azonban magamban megütköztem, az 
Krleža nyíltan és 'hangosan vállalt önbecsülése volt. S most olvasom, hogy 
ezt a véleményét önmagáról nemcsak a kiadóval folytatott alkudozás he-
vületében hangoztatta. Enes Čengićnek Fis azt mondta: „ ....európai mére-
tekben ez egy olyan regény, amelynél az utóbbi harminc év :alatt nem ír-
tak jobbat!" De hát ekkora öntudat, úgy látszik, hozzátartozik a nagyság-
hoz. Így lesz érthet ő  Osvát gyengéd szemrehányása is a Nyugatnál jelent-
kező  nem egy tehetségnek, mondván: „Mire föl olyan szerény, kedves 
uram?" 



BIACSI ANTAL 

ÖT EGYENRANGÚ NYELV 
GYAKORLATUNK TAPASZTALATAIRÓL 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány 1974. február 28-án elfogadott 
első  alkotmányának lényeges rendelkezése az Itt él ő  nemzetek és nemze-
tiségek egyenjogúságának következetes megvalósítására vonatkozik. A nem-
zeti egyenjogúság a társadalmi viszonyok 'egészének szerves részét alkot-
ja, s megnyilvánul a társadalmi élet minden területén: a közigazgatásban, 
a politikai hatalom gyakorlásában, a társult munka önigazgatási döntés-
hozatalában, az oktatásban, a művelődésben, a tájékoztatásban és a köz-
életben általában csakúgy, mint az egyenjogú nyelvhasználatban. 

Úgy tetszhet, hogy közhelyről van szó. Számunkra azonban természe-
tes mindennapi dologról, amit minden vajdasági tud, .vall és a lehet ősé-
gekhez mérten él is vele — ;a tolóablaknál, az iskolapadban, az orvosi ren-
delőben, a vasút- és autóbuszállomások pénztáránál, a sarki boltos pultja 
előtt vagy a művelődési otthon valamelyik szakcsoportjában. 

• Ezt a számunkra anyira természetes dolgot Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány Alkotmánya is kimondja mindjárt az alkotmány 
elején, a 4. és 5. szakasžban: 

„Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban a nemzetek és a nem-
zetiségek az élet, a munka és az alkotás valamennyi területén egyenran-
gúak. 

A jelen alkotmány valamennyi nemzet és nemzetiség számára bizto-
sítja nemzeti sajátosságainak, nyelvének, ,kultúrájának, történelmi és más 
jellegzetességeinek szabad fejlesztését és kifejezését, és hogy ennek érde-
kében szervezeteket alapítson és élvezze az alkotmányban meghatározott 
más jogokat." (4. szakasz) 

„Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban a szerbhorvát, illetve 
horvátszerb, a magyar, a szlovák, a román és a ruszin nyelv egyenrangú." 
(5. szakasz) 

Emellett egy 1977-ben hozott törvény rendelkezik a nemzetek és nem-
zetiségek, tehát az .alkotmányban említett nyelvek egyenrangú használatá-
ról a különböző  szervekben, szervezetekben és közösségekben, valamint 
mégmintegy ötven törvény tartalmaz rendelkezéseket a nyelv- és írás-
használat, illetve a nyelvi egyenjogúság egyes területeir ő l. 

Nemzetiségi politikánk magától értetődő  mértéke ez: gyermekeink 
Öt anyanyelven tanulhatnak; a színházkedvelők öt nyelven játszhatják-néz-
hetik Krležát, Nušićot, Molnár Ferencet vagy Brechtet; békeszeret ő  doQ-
gozóink és polgáraink tájékoztatását ötnyelv ű  sajtó, rádió és televízió szol-
gálja; mindenki korlátlanul igénybe veheti az alkotmány nyújtotta lehet ő -
ségeket anyanyelvének, kultúrájának ápolására, m űvelődésének korszerű  
kibontakoztatására. 

A pusztán számbeli arányulásokat ma már mellékes körülménnyé 
teszi az alkotmányos és törvényes elveken mind teljesebben megvalósuló 
egyenlőség.. fgy jut érvényre az együtt él ő  nemzetek és nemzetiségek közü-
leti meghatározása •a magukról alkotott egységes, egyenjogú vajdaságiság 
tudatképpel. Ehhez a tudatképhez civilizációs történetiségével hozzátar-
tozik az, hogy Vajdaság ismeretes sajátossága a nemzetiségi sokszín űség. 
A tartomány területén huszonhat nemzethez, nemzetiséghez és etnikai cso-
porthoz tartozó ember él. Az 1981. évi népszámlálás adatai szerint a leg-
népesebb a szerb +lakosság: 1 107 375 f ő  (54,4%). A magyarok száma 385 356 
(18,9%), a horvátoké 109 203 (5,4%), a szlovákoké 69 549 (3,4%), a románoké 
47 289 (2,3%), a crnagoraiaké 43 304 (2,1%), a cigányoké 19 693 (0,97%), a 
ruszinoké 19 305 (0,95%) és a macedónoké 18 897 (0,93%) lélek volt. Jugo-
szlávnak 167 215 lakos, vagyis az itt él ő  emberek 8,2 százaléka vallotta ma- 
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gát. A népszámlálási űrlapnak a nemzeti hovatartozásra vonatkozó kérdé-
sét nem válaszolta meg 1424 személy, 1643 pedig regionális hovatartozást 
tüntetett fel (vaj daságinak, szerémséginek, bosnyáknak, dalmátnak vagy 
másnak vallotta magát). Továbbá bunyevácnak 9755, 'sokácnak pedig 199 
lakos tartja magát. Ezenkívül a legutóbbi népszámlálás 5001 ukránt, 4930 
muzulmánt, 3814 albánt, 3808 németet, 3456 .szlovént, 2525 bolgárt, 2012 
csehet, 1046 oroszt, 596 lengyelt, 340 görögöt, 279 zsidót, 195 törököt, 146 
olaszt, valamint száznál kevesebb osztrákot, vlachot, angolt, franciát és 
egyéb nemzeti hovatartozású lakost vett nyilvántartásba. (Vajdaság Szo-
cialista Autonóm Tartomány. Második, átdolgozott kiadás. Forum, Újvidék, 
1987.) • 

Ami nemzeteink és nemzetiségeink nyelveinek szabad használatát 
és a nyelvi egyenjogúság alkotmányos és törvényes rendelkezésének ér-
vényesítését illeti, elmondható, hogy a községi statútumok ;rendszabályo-
zása alapján huszonegy vajdasági községben egyenrangú két nyelv, tizen-
két községben három, tizenegyben négy, egy (községben pedig öt ,nyelv 
egyenjogú használatát irányozza ell ő  a község alapokmánya. Csupán öt 
község statútuma irányozza el ő  egy, a szerbhorvát, illetve •a horvátszerb 
nyély használatát. A lakosság összetétele alapján minden községbén hasz-
nálatos a szerbhorvát, illetve horvátszerb nyelv. Mellette a magyar nyelv 
egyenjogú használatát harminckilenc, a szlovákot húsz, +a románt tíz, a 
ruszint pedig tizenegy község statútuma rendszabályozza. Emellett egy-
egy községben egyenrangú még a macedón és a cseh nyelv is, jóllehet 
ezekről az alkotmány nem rendelkezik. 

A nemzetek és nemzetiségek szabad és egyenjogú nyelv- és íráshasz-
nálatának meghatározásához az alapot a községek lakosságának nemze-
tiségi összetétele képezte. Egy-egy nemzetiséghez tartozó lélekszám leg-
kisebb részaránya egy -egy község összlakosságában, ahol az illető  nemze-
tiség nyelvhasználata egyenrangú a többi nemzet és nemzetiség nyelvével, 
a következő : Bácstopolya községben (a ruszin nyelv) 0,28 százalék .a ru-
szinok, (a szlovák. nyelv) 1,54 százalék a szlovákok részaránya a község 
lakosságának nemzetiségi összetételében. Zrenjanin községben (a román 
nyély) a román népesség részaránya 2,94 százalék, Fehértemplom község-
ben pedig (a magyar nyelv) 3,27 százalék a magyar lakosság részaránya. 

Miért tulajdonít Vajdaság ennyire jelentős szerepet nemzetei és nem-
zetiségei szabad és egyenjogú nyelv- és íráshasználatának? Mindenekel őtt 
azért, mert többnyelvűségű  önigazgatású szocialista közösségünkben ezt 
osztálykérdésnek tartjuk. Mint ilyet a dolgozók és polgárok társadalmun-
kon belüli emberi szabadságaként kezeljük, aminek megvailósítására min-
denkinek személyes joga van, a társadalom pedig ezt köteles biztosítani. 
ugyanakkor ez szavatolja a szocialista önigazgatási viszonyok továbbfejl ő-
dését. 

Ugyanis a nyelv minden nép társadalmi identitásának lényeges ténye-
zője. Emiatt a szabad nyelvhasználat rendszabályozása és fejlesztése els ő-
rendű  társadalmi kérdés. Érzékenysége hatványozottan jut kifejezésre a 
többnemzetiségű  közösségekben, ami miatt az egyenjogú nyelv- és írás-
használat jelzője a nemzetiségi viszonyoknak is. A jugoszláv színtéren a 
történelem folyamán, a társadalmi körülményekt ől függően a nyelv tu-
dott a nemzetek és nemzetiségek közeledésének és együvé tartozásának 
összefogó kapcsa lenni, de nem egyszer volt okozója az ellenségeskedés-
nek, az összeütközésnek is. 

Ezért az érdemesebb elemzések esetében szükségszer űen eljutunk 
mindennapi nemzetiségi viszonyulásunk emberségének próbájához is. 
Mindenekelőtt arról volna szó, hogy fejl ődő  szocialista társadalmunk tör-
ténetiségének válságos folyamataiban és egyre bonyolult, sokágú viszony-
rendszerében egyetlen nemzetünk vagy nemzetiségünk sem szigetelheti el 
magát vagy szigetelhet ő  el a többi nemzettől és nemzetiségtől, amelyekkel 
itt él ésdolgozik együtt. Az egymásrautaltságnak nemcsak a közös törté-
nelmi múltban vannak a gyökerei. A biztos, békés jövőnek is az egymásra-
utaltság és az együvé tartozás a záloga. 

Alkotmányunk, törvényeink és a törvényes rendelkezéseken . alapuló
határozatok bizonyos munkaszervezeteket és egyéb önigazgatási, valamint 
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társádalmi és más hatósági intézményeket közügyekintézésével ruháztak 
fel,bíztak meg. Magyarán: iközszo'lgáilatdkat végeznek. Tekintettel arra, 
hogy a közszolgálatot ezek a szervezetek kiemelt társadalmi érdek ű  tevé-
kenységekben .(közoktatás, egészségügy, kiadótevékenység, .kommunális te-
vékenységek, postaforgalom, pénzügy, vízgazdálkodás, áramszolgáltatás, vas-
út, közúti személyszállítás és hasonló más területeken) végzik, vagy más 
szóval: mivel a felsorolt munkaterületeken az önigazgatási társultmunka-
szervezetek •a dolgozók és polgárok ügyes-bajos napi kérdéseivel kapcsolat-
ban jelentős felhatalmazásokkal rendelkezik, ezek a 'közügyek intézésével 
megbízott munkaszervezetek és hatósági intézmények munkájukban meg-
különböztetett figyelmet kell hogy szenteljenek az itt él ő  nemzeteink és 
nemzetiségeink szabad és egyenjogú nyelv- és íráshasználatának. 

Kiindulva a kérdés társadalmi súlyából és szem előtt tartva a téma 
komolyságát, önigazgatási és társadalmi-politikai szerveink és szerveze-
teink folyamatosan kísérik, hogy miként valósítják meg :a hatósági in-
tézményekben és a közszolgálatokat végz ő  munkaszervezetekben •a nemze-
tek és nemzetiségek egyenjogú nyelv- és íráshasználatának érvényesítésé-
ről szóló tartományi törvényt és törvényrendelikezéséket. A kérdéskör meg-
vitatásához rendszerint a Tartományi Közigazgatási Intézet készít fölmé-
rést. Az 1983-ban készült anyag Elemzés Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartomány nemzeteinek és nemzetiségeinek egyenjogúságáról szóló alkot-
mányos elvek megvalósulása címmel került akkoriban közvitára. Az emlí-
tett intézet munkatársai negyvenhárom olyan vajdasági község rtársuitmun-
ka-szervezetéb ől — összesen 214-ből — gyűjtötték be az adatokat,ahol a 
községi statútumok két vagy több nyelv egyenjogú használatát irányozták 
elő . Harminc postaforgalmi, húsz vasútforgalmi, hat személyszállítási, 
hat vízgazdálkodási, három áramszolgáltatási, tizennyolc 'kommunális, ti-
zennyolc egészségügyi, ötvenhét közoktatási és két filmbemutató munka-
szervezetből, tizennégy vagyon- és személybiztosítási Közösségb ől, tizenkét 
banktól, tizennégy könyvtártól, múzeumtól és színháztól, három könyvki-
adótól, két munkásegyetemt ől és kilenc szociális munkaközponttól kapott 

- adatok szolgáltak alapul az elemzéshez. 
Ebben az évben hasonló céllal készült és került közvitára A Vajdaság 

Szocialista Autonóm Tartomány nemzetei és nemzetiségei egyenjogú nyelv-
és íráshasználatának megvalósulása című  elemzés. Közelebbi 'rendeltetése 
az, hogy alapul szolgáljon ahhoz a vitához, amely a 'nyelvi egyenjogúság 
továbbfejlesztésének és meger ősítésének lényegestételeivel foglallkozik, 
különös hangsúllyal az alkotmánymódosítással kapcsolatban felmerül ő  
kérdésekre. Az anyagnak az a része, amely a társadalmi-politikai rendszer 
működésén belül a nemzetek és nemzetiségek nyelvi egyenjogúságának 
érvényesítésére vonatkozik, ezúttal "jószerivel •a tartomány egész területé-
ről mintegy 725 alanytól begyűjtött 'adat alapján készült el. E célra jelen-
tést 'készített harmincnyolc községi küldött-testület, harmincöt községi vég-
rehajtó tanács, százhetvenhárom községi, nyolc városi és huszonnégy tarto-
mányi 'közigazgatási szerv, Vajdaság Legfels őbb Bírósága, hat fels őbíró-
ság, harmincnégy községi bíróság, hat általános társultmunka-ügyi bíróság, 
Vajdaság ügyészsége, hat fels ő  és húsz községi ügyészség, a tartományi, 
újvidéki városi és huszonnégy községi önigazgatási társadalmi ügyész, a 
tartományi szabálysértési tanács, harmincegy községi .szabálysértést szerv, 
tizenkét tartományi, három városi és száztizenkét 'községi önigázgatási 
érdekközösség, nyolcvankilenc helyi közösség és 'kilencvenkilenc olyan 
társu'ltmunka-szervezet, amely közszolgálatokat végez. 

Nézzük a nyelvi egyenjogúságra vonatkozó általános helyzetképet a 
közszolgálatokat végz ő  munkaszervezetekben. 1983-ban 214 munkaszerve-
zet közül 156, vagyis az elemzés által megvizsgált társultmunka-szervezetek 
csaknem 73 százaléka szabályozta egy vagy több önigazgatási okmányban 
a nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelv- és íráshasználatának kérdé-
sét. Természetesen a törvény és ,a községek statútumainak rendelkezései 
alapján és ezekkel összhangban. Összevetve a helyzetet az 1977-es álilapo-
tokkal, amikor ilyennemű  kötelességét ezeknek a munkaszervezeteknek 
csupán 48,5 százaléka teljesítette, jelent ős az előrelépés. Viszont ha azt 
vesszük alapul, hogy a 'közszolgálatokat végz ő  munkaszervezeteinknek 
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több .mint egynegyedében (27%) még mindig nem végezték el az egyenjogú 
nyelv- és íráshasználatra vonatkozó rendszabályozást, nem lehetünk meg-
elégedve az állapottal — szögezi le az elemzés. Azzal kapcsolatban, hogy 
miért nem tartják ezek a munkaszervezetek tiszteletben azt, amit általá-
nos politikai és alkotmányos elvként a községi statútumokban megfogal-
m:aztak, az értékelés a következ ő  okokat sorolja fel: nincs rá szükség; 
mindannyian beszélnek a községben szerbhorvát nyelven; kicsi a nemzeti-
ségi munkások aránya; nem volt vele kapcsolatban kezdeményezés; mert 
náluk így isminden rendben van ... és hasonló. 

Mit mond az 1988-as elemzés? Ezúttal 99 közszolgálatot végz ő  társult-
munkaszervezet adatai kerültek .górcs ő  alá. A dolgozók és polgárok fő-
ként szóbelileg érintkeznek mindegyik vagy valamelyik egyenrangú nyelven 
— a ;munkaszervezetek 92,59 százalékánál' — a ;közszolgálatok hivatalaival. 
Az írásos érintkezés már jóval kisebb. Az illetékes munkaszervezetek 
46,46 'százalékánál jegyeztek valamelyik nemzetiségi nyelven megfogalma-
zott írásos beadványt. Ilyen a helyzet a közigazgatási eljárások esetében 
is — 39,78 százalék. A nemzetiségek nyelvén lebonyolításra kerül ő  tárgy-
körök 'száma szintén elenyész ő . Ruszin nyelven két ügyviteli tárgyat vezet-
tek egy munkaszervezetben. Szlovák nyelven 181-et két munkaszervezetben, 
magyarul pedig 2224-et mindössze húsz közszolgálatot végz ő  munkaszer-
vezetben. 

A közzétett adatokból azt is megtudhatjuk, hogy a cégeknek az egyen-
rangú nyelveken való feltüntetése, valamint a használatban lev ő  pecsétek 
szövege esetében a helyzet kedvez őbb, mint az írásos ügyintézésben. A mun-
kaszervezeteknek háromnegyede ugyanis a községi statútumokban meg-
állapított egyenjogú nyelveken írja ki cégjelzéseit (75,76%) és használja 
(73,74%). Kétnyelvű  űrlap a tárgyalt munkaszervezeteik csaknem :félénél — 
pontosan 46,46 százalékánál — van használatban. 

Következtetésként az elemzés megállapítja, hogy a 'közszolgálatokat 
végző  társultmunka-szervezetek munkájukban nem teszik meg a szüksé-
ges lépéseket a nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelv- és íráshaszná-
latának érvényesítése terén. 

Mivel az elmúlt időszakban soknemzetiségű  Vajdaságunkban a nem-
zeti 'egyenjogúság politikájának megvalósításában számos 'kiemelked ő  ered-
mény született, aligha fogadhatjuk el az egyenjogú nyelvhasználat érvénye-
sítésére vonatkozó nehézségekkel kapcsolatos, az el őzőkben említett meg-
okolást, valamint azt, hogy csak azért, mert az illetékes munkaszerveze-
tek munkájukban nem teszik meg a 'szükséges és lehet ő  .lépéséket a nemze-
tek és nemzetiségek egyenjogú nyelv- és íráshasználatának érvényesítése 
terén, egyszerűen elkönyveljük a megtorpanás tényét. Annál kevésbé sza-
bad ebbe belenyugodnunk, mivel az össztársadalmi, politikai, gazdasági és 
művelődési élet területén elért jelent ős eredmények a szabad és egyenjo-
gú nyelvhasználattal együtt ma már ugyancsak együvé tartozásunk zálo-
gát képezik. Vele és általa lett a testvériség és egység olyan valós társadal-
mi viszonnyá, amelyet önigazgatási szocialista közösségünk minden tisz-
tességes és jóakaratú dolgozója és polgára úgy őriz, mint a szeme fényét. 
Tulajdonképpen ezért oly nagy jelent őségű  a gyakorlat, hogy dolgozóin:k 
és polgáraink szinte kivétel nélkül minden esetben saját nyelvükön tudják 
elintézni a honpolgári jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó dolgokat a 
közszolgálatokat végző  munkaszervezetek és hatósági intézmények tolóab-
lakainál és fogadóirodáiban, a közhivatalokban, aziskolákban, az egészség-
házak rendélőiben és mindenütt, ahol ebben a községben emberek 
ügyeit intézzük. 

Amellett, hogy az elemzés részletesen foglalkozik :a Vajdaságban él ő  
nemzetek és nemzetiségek egyenjogú írás- és nyelvhasználatának a meg-
valósulásával a társadalmi-politikai rendszer m űködtetésén belül, a Tarto-
mányi Közigazgatási Intézet anyaga ezúttal külön foglalkozik a nemzete-
ink és nemzetiségeink egyenjogú nyelvhasználatának érvényesítésére vo-
natkozó adatokkal, értékelésekkel és kérdésekkel a tartomány oktatási 
rendszerében, a művelődésben, a tudomány és a tudományos kutatómunka 
serkentésében, a tömegtájékoztatásban és a káderpolitika megvalósításá-
ban. 
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Böngészve az adatokat és az értékelések tételeit, megállapítható, 
hogy nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogú nyelv- és íráshasználatának 
érvényesítésében — a biztató gyakorlat mellett — a rendszabályozás terén 
értünk el jobb eredményeket, ami természetesen lényeges el őfeltétele az 
egyenjogúság még hatékonyabb gyakorlati megvailósulasának. Viszont épp-
olyan lényeges az is, hogy az alkotmányban, a törvényes rendelkezésekben 
és a jelentős szerepet betöltő , széles körű  önrendelkezést kifejez ő  községi 
.statútumokban biztosított jogok érvényesítésében milyen szerepet ját-
szunk mimagunk. Miként töltjük meg a törvényes keretéket, a rendsza-
bályozás által adott lehetőségeket életes tartalommal. 

A kettő, a rendszabályozás és a gyakorlati megvalósulás eredménye-
ként a vajdasági dolgozók és polgárok mindinkább :annak tudatában vég-
zik munkájukat, hogy az egyenjogúságról szóló alkotmányos elvek mara-
déktalan érvényesítésével mindenki a maga területén azt a szocialista kö-
zösséget erősíti, amelyet messzemenően kell hogy jellemezzen nemzeteink 
és nemzetiségeink egymás közti megértése ésmagas fokú egysége a társa-
dalmi-gazdasági életben, a küldöttrendszer m űködésében, a döntéshozatal-
ban, a politikai életben, a .közművelődésben, az oktatásban, a tájékoztatás-
ban, az áltálános honvédelemben, a társadalmi önvédelemben, a nemzet-
közi együttműködésben rés nem utolsósorban az egyenjogú nyelv- és írás-
használatban. 

Onigazgatású szocialista közösségünk ereje és a saját er őnk is abban 
van, hogy ezekről a kérdésekről és hasonló dolgainkról nemcsak akkor be-
szélünk, amikor felfelé ível fejl ődésünk, hanem akkor is, amikor ezért gaz 
ívélésért harcba kell szállni és ütközeteket kell vívnunk. Ugyanakkor a nem-
zetek és nemzetiségek egyenjogúságának kérdését sohasem választhatjuk 
el az osztálykérdést ől. Ahol ezt megtennénk, utat nyitnánk a naoionalzzmus-
nak. A baj mindig akkor kezd ődik, ha egy-egy nemzet, illetve nemzetiség 
helyzetét a többi itt él ő  nemzettől és nemzetiségtől függetlenül és az össz-
fejlődés keretein kívül szemléljük smegfeledkezünk a civilizációs hagyo-
mányról, az együvé tartozás gyökereir ől, arról, hogy honnan indultunk, 
mivel rendelkezünk és hova jutottunk. Olyan témák ezek, amelyekkel na-
ponta kell foglalkoznunk. Nemcsak szakmai összejöveteleken és a társa-
dalmi-politikai szervezetek gyűlésein, hanem a helyi közösségekben és a 
társultmunka-szervezetekben, lehet ővé téve, hogy e dolgokról külön tár-
gyaljanak a fiatalok. A fiatalok korosztálya ugyanis kikerülhetetlen ténye-
zője a kérdések megoldásának. Els ősorban rajtuk múlik, hogy a jöv őben 
is megvalósuljon nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogúsága. 
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ÖRÖKSÉG  

A.LEKSANDAR TASIe 

PLATON ATANACKOVI Ć  SZÜLETÉSÉNEK KÉTSZÁZADIK 
ÉVFORDULÓJA 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben Zombor Északnyugat-Bácska jelent ős 
haladó központja, a Habsburg-monarchia szabad királyi városa. Ez a stá-
tusa kiemeli a vármegye és a kamara hatásköréb ől és közigazgatási, va-
lamint gazdasági autonómiát biztosít neki. A város gyorsan fejl ődik, hála 
a termelés és a kereskedelem .fellendülésének: Bács megye 'létrehozásával, 
melynek székhelye Zombor lesz, tovább er ősödik a város közigazgatási és 
gazdasági funkciója, növekszik lakóinak száma. A lakosság összetétele he-
terogén: az 1785. évi adatok szerint Zo.mborn:ak 13 360 lakosa van — ma-
gyarok, szerbek, németek, bunyevácrák és zsiddk. 

A gazdasági élet erősödése magával hozza a kulturális és oktatási 
igények növekedését is. A latin iskola mellett van már grammatikai iskola 
is, 1778-ban pedig megkezd ődik a tanítóképzés, mely töretlenül tart mind 
a mai napig. Ebben az időben már van gyógyszertára a városnak és szer-
vezett egészségügyi szolgálata, foglalkozni kezdenek a belváros urbanisz-
tikai rendezésével. Szabályozzák a Mosztongát, egy szintre hozzák az utcá-
kat és a városközpont elnyeri leend ő  fizionóirniáját. 

Ez a központ és ezek az utcák — mondta nemrégiben Milan Konjovi ć  
—, melyek mint a nap sugarai törnek •a külváros felé, összeölelkezve és 
kacskaringózva, hogy száz méterenként új kilátást nyissanak; ez Zombor. 
Urbánus egész, sok zölddel, sajátosan humán hatással a város lakóira és 
azok magatartására, kiváltképp az alkotókra. — Akadémikusunknak min-
den bizonnyal igaza van! 

Zombor szülötteként vagy lakójaként számtalanhíres, megbecsült 
embert tartunk számon. Szükségtelen őket felsorolni; sokan vannak itthon 
és a nagyvilágban, akik ismerik őket. — Akadémikusunknak valóban iga-
za van! 

Ilyen környezetben született Pavle Atanackovi ć . Családja Macedóniá-
ból szálinazik, régen megtelepedett Zomborban. Június 29-e az öröm nap-
ja az Atanackovi ć  családban: Petarnak és Marijának (lánykori neve Sta-
jić) fia született. 

Pavle az elemit és .a latin iskolát szül ővárosában végezte, tanulmá-
nyait, gazdag kereskedőcsalád gyermeke lévén, gond nélkül folytathatta 
Karlócán (Sremski Karlovci), az ottani gimnáziumban és teológián. Az 
akkori viszonyokhoz mérten jelent ős műveltséget szerzett, amit a „Nor-
mán" tanítói vizsgával egészített ki. 1809-ben :tanítóvá nevezik ki Zombor-
ban. Ez az az id őszak, amikor Ausztria vereséget szenved :a napóleoni 
háborúban és kénytelen területe egy részét Franciaországnak átengedni. A 
franciák félszámolják a német isekolákat és bevezetik a nép nyelvén folyó 
oktatást — ez indítja Uroš Nestorovi ćot arra, hogy emlékiratban forduljon 
a császárhoz, melyben a nép elégedetlenségével foglalkozik és síkraszáll 
azért, hogy az oktatás nyelve az a nyelv elegyen, ,,melyen a szül ők beszél-. 
nek gyerekeikkel és amelyen a ,gyerekek megértik szüleiket". 

1812 végén a Szerb Tanítóképző  Szentendrére költözik. Platon Ata-
naćković  és Kosma Josić  az els ő  tanárok. Platon pedagógiát, hittant és 
egyházi éneket tanít, Dimitrije Isailovi ć  odaérkezése után pedig megtartja 
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a vallási tárgyakat, emellett a selyemhernyó tenyésztési módjaival ismer-
teti meg a növendékeket. 

Mintegy négy év múltán a tanítóképz ő  visszaköltözik Zomborba, ve-
le együtt, hittanárként Platon Atanackovi ć  is. Csakhamar plébánossá vá-
lasztják. Az iskola megnyitásán Atanackovi ć  a fiatalok oktatásának jelen-
tőségéről beszél. 1829-ig több tárgyat tanít: pedagógiát, imódszertant, hit-
iktatást, grammatikát és szláv nyelvet. 

Feleségének váratlan halála után felveszi a szerzetesi rendet: a .kru-
šedoli 'kolostorba vonul, ott kapja a Platón nevet. Lévén, hogy rendkívül 
művélt, széles érdeklődésű  és ambiciózus, gyorsan halad előre az egyházi 
hierarchián: csakhamar a kolostor elöljárója, majd rendf őnöke, később 
budai vladika és élete végéig bécsi püspök. 

Jóllehet magas rangú egyházi személy, Atanackovi ć  a haladó eszmék 
híve volt. Távol állt tőle minden konzervativizmus, éppúgy, mint az oszt-
rákbarát politika. Munkásságában á politikai és kulturális munka az ok-
:hatással párosult. Állandó ellenállást tanúsított Stefan Stratimirovi ć  érsek 
teokrata önkényességével szemben és jól feltalálta magát a nagy francia 
forradalom által megsejtetett változások [társadalmi összefiiggéseiben. A 
haladó eszmék propagálásában és megvalósításában felhasználta társa-
dalmi tekintélyét és magas tisztségét. Két alkalommal volt a Matica srpska 
elnöke. 

Ravde Platon Atanacković  portréja nem volna teljes, ha nem említe-
nénk meg jótékony célú áldozatkészségét: Alapítványt hozott létre a sze-
gény tanulók segélyezésére (Platoneum), az újvidéki gimnáziumnak nyom-
dát ajándékozott, 'könyvtárát a Matica srpskáma 'hagyta, az újvidéki. szerb 
elemi iskolának épületet emeltetett, támogatta az újvidéki színházat és a 
jogi akadémia alapítását ... 

Külön kell foglalkoznunk Platon Atanackovi ć  irodalmi és pedagógiai 
munkásságával. Lrt elemi iskolai tankönyveket, melyekben a népnyelv 
használatáért küzd. (A templomi ószláv nyelvmell őzése az egyházi körök 
rosszallását váltotta :ki.) Legjelent ősebb tankönyvei: Rukopis pedagogije 
(Pedagógiai kézirat), amelyet egykor Uroš Nestorovi ćnak tulajdonították, 
Bukvar za serbska u čilišta u Austrijskorn carstvu (Ábécéskönyv a szerb ta-
nodák számára az Osztrák Császárság területén), Prva jez.ikoslovna čitan-
ka, Druga jezikoslovna čitanka (Első  és Második nyelvi olvasókönyv) és 
sok más munkája, melyeket a szakirodalom tart számon. 

Platon Atanackovi ć  Vuk Karadžićtyal is együttműködött, ami — is-
merve elkötelezettségét a népnyelv 'használata iránt — nem Fis meglep ő . 
Kettőjük kapcsolatáról gazdag levelezés tanúskodik,mely csaknem fél 
évszázadot ölel fel. (Az egyház hatása, ebb ől eredően Atanackovi ć  létérde-
kei is azt kívánták meg, hogy leveleit álnéven írja alá.) Kapcsolatuk barát-
sággá 'mélyült, erről tanúskodik egyebek mellett Platon Vukhoz írt ódája, 
valamint az a tény, hogy Ogledalo čove čnosti című , Bécsben kinyomtatott 
könyvének szerkesztésére Vúkot kérte fel. Nézeteltéréseikb ől, melyek a 
nyelvre és a nyelvtanra vonatkoztak, tartalmas eszmecserék születtek. Az 
is közismert, hogy Atanackovi ć  néprajzi gyűjtést végzett Vuk részére és 
'segítségére volt el őfizetők toborzásában is. 

Mint tekintélyes polgár, több nagy hír ű  hazai és külföldi egyesület tag-
ja volt. Fordítással :is foglalkozott, lapokban, folyóiratokban 'm űködött köz-
re. Munkásságának egészét csak a kor társadalmi, nemzeti és történelmi 
összefüggéseinek ismeretében tudjuk felmérni. Nem is állt szándékunk-
ban új 'tények után kutatni; ezt megtették el őttünk Radivoj Plavši ć, Stevan 
Vasiljević , Ksenija Vuksanović , Radivoj Stákanov, Milenko Beljanski, Mi-
ro Vuksanović , Olga Isakov, Đarde Antié és mások. Az általuk féltárt tény-
anyagot azzal a szándékkal használtúk fel, hogy népszer ű  formában tár-
juk az olvasó elé Atanackovi ć  jubileuma apropóján. 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ László fordítása 
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VIRÁG ÁGNES 

„FELTÉVE, HA JÓL ODAFIGYELSZ" 
A SZÁZÉVES FÜST MILÁNRÓL 

Prófétára emlékeztet, aki sziklából vizet fakaszt, s a lángra gyúló csipke-
bokorban az Urat látja megjelenni. 

Látomás és indulat gyötörte remetére. 
Knistáilygömbbe meredő  alkimistára, akit titokzatos er ők segítenek. 
Szellemidézőkre, aki előhivja az imbolygó árnyakat, s végtelen alázat-

tal értekezik vélünk, de g őgös Magányában csak hallgat, nem beszél. Senki 
sem hisz neki. 

Lenyűgöző , megrendít a sámsoni erő , amely oszlopokat dönt. Az arc, 
a szem, az ujjak, amelyek a stílus legfinomabb ötvösmunkáit bocsátják 
csak ki szigorú szorításukból. 

Valaki valakiről mondta, hogy csak térdre borulva tudja hallgatni. 
Belőlem is kiszakad a szó: én is őt, én is őt. Csakis így. S a szakadatlan 
könnyek.' Mert csak így zokog láthatóan vagy láthatatlanul az ember a 
megi,srnételhetetlen t űnte láttán. 

Templomi csönd és hűvösség, amelyben az architektúra tündöklik és 
az örökmécs fénye izzik. 

A könny. A bűbánás könnye, hogy az emberben rejl ő  lelki nyomorú-
ságokat másképp láttam. És valaki, aki mindezt magán átsz űrte. Hát hogy-
ne lenne keserű. Kosztolányi írta. Kinek is? Talán így: vedd észre az írás-
nak ezt a remetéjét. Vedd észre! 

S a gúny, a durva élc. Persze nehezen viselhet ő  el a másféleség. A 
porból sarjadó virág még ma is csak egy napigtarthatja bimbaját. Mert 
ott a cipősarok. 

Ilyen titokban nyitó, éjszaka nyíló fekete liliom. Mennyi id ő  kellett 
hozzá ... De mennyire lett keserű  addig a gyökér, a liliomhagyma fehér 
szíve. Az is fekete. 

Az örökké javító, az átíró, a végeláthatatlan változatokszobrásza. Mert 
nem mindegy még az sem, elmozdult-e egy szőrszál a hős felvont :szemöl-
dökében. 

A telefon csöng, és éjnek éjszakáján Osváth Ern ő  veszi fel, a fekete 
napfény, hogy hallgassa meg, amit írt. Mert iszonyatos ez az egyedüllét. 
Ez a banjanfa, amelynek ágai körülötte földet érnek, gyökeret eresztenek, 
zárkát alkotnak, de a talajból, ahol az ág érinti, újabb hajtások, virágok 
sarjadnak. Micsoda talpig virágfa ez a magány. 

Színtjátszó bohóc,mondták öregkorára látogatói. De hát miért ne 
játszhatna?! Ezt a mulatságot csak megengedheti magának, aki ennyit 
bejárt a lélek tájaiból. Aki leereszkedett a feneketlen kútba, de :a kötelet 
felvonták, még mielőtt visszatérhetett volna. Így hát maradt a griffmadár. 
Hogy is táplálta, míg fölért? Az egyik lába, a másik ... S maradt a toló-
szék. A kilátás a hegyekre. A nagy ég. A mindenséggel való társalkodás. 
Hát hogyne tekerte volna ujjai köré látogatóit. 

Bohóckodás. IV. Henrikje is az. De mekkora. De milyen! Csupa vil-
lodzás. Mint a fémcsali. Csak forog, forog, s a -  gyanútlan hal ráharap. 

S a fémkéz, a gyűrűktől ékes, amely minden törékenysége ellenére 
papírnyomatékul szolgált íróasztalán. Válami indiai táncosn ő  keze lehe-
tett volna. A tárgyakat sem a mer ő  véletlen válog1atja. 

Aztán mire jó az ilyenféle lobogás, — mondhatná valaki erre az írás-
ra —, a pókhálópalota? Nézzük tán művenként a rád lecsapódott jég-
kristályokat. 
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De előbb mégmindre jellemz ően: egy iszívszórító, komor szépség, szö-
vegben rejtező  delejes 'szuggesztivitás, mély mint valami varázsköpeny 
körülfog, befed, s visz, sodor magával, s te engedsz a szó b űvöletének: 

„S amíg élek felejthetetlen marad nekem az a karácsony, amelyet 
vele töltöttem. Kinn tartósan esett, s én reggelt ől ,estig igazán 'egye'bet se 
csináltam, mint 'kenyeret ettem, és őt olvastam — de még aztán i's, bele 
az éjszakába, egész a bódulatokig. Vagyis, igazán úgy éltem, mint ifjúsá-
gom rajongó korszakaiban. Legfeljebb ha odaálltam olykor azablakhoz, 
bámulni az esőt.... S pipáztam végtelenül." (A feleségem története) 

De lássuk a többit is: 

Loholni bolondúl? Kergetni az őzet, az őzlábút s utána ledőlni, 
susogni, nem is neki, de a holdnak .. . 

Holmi rejtelmekr ől, amelyeket senki sem érthet egészen 
s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve . . 

(öregség) 

S hol gyors felh őt aranyoz szűz, hajnali fény, 
Karcsú égi leány zöld fátylat vont szép, lángoló arca elé: 
Lenge e hölgy és átlátszó, mint üvegkehely sárga bora 
S mint sz őlőfürt, oly áttetsz ő, szép, édes melZegyümölcse! ... 

(Nyilas-hava) 

„Ha.pedig még fájdalom is ér, ami gyakori nálam, mint a :páztak. Nem 
sírok 'pedig, semmitse sírok, csak könnyeim folynak, — így most is. Mar-
komban a késem, köpenyem alatt a lámpa, — egy leselked ő, aki a halál-
nál szörnyűbb dolgokat forgat 'magában és olyasmit készül 'kicsikarni a 
sorstó]., ami nem is létezik, talán s közben csupa könny." 

(A cicisbeo) 

„Ott álltam jó ideig a kapufélfához támasztva fejem, aztán lehúnyva 
szemeim, 'körülbelül így imádkoztam: 

Eljöttél és boldoggá tettél minket ... Uram ... Uram, kiáltok Hoz-
zád! Az Adventben eljöttél hozzánk, a mi látogatásunkra, kik Benned hi-
szünk és megáldottál, lélekszakadt szerencsétleneket ... 

S hogy oly gyengének teremtettél engem is ... — áldom Kezeid! 
Hogy módot adtál segítenem a gyengeséggél is és örökké reszket ő, szeren-
csétlen szívemmel Uram ... — Hiszen tudom én, hogy csakis a Te akaratod 
lehetett ez, csakis a Tiéd... 

Miatyánk ki vagy a menyekben! .. . 

Amen." 
(Advent) 

Karinthy Frigyes Füst Milán költészetét így jellemzi: objektív szomo-
_ rúság. Gunllevic, neves francia író és műfordító a legfranciább magyar köl-
tőnek nevezi. Olvastán, „feltéve, ha jól odafigyelsz", nem tudod feledni. A 
nagyok stigmáját viseli homlokán. 

„Mindent, amit én mondani tudok, megcáfolható. Minden, amit mon-
dani tudok, annak alighanem •diametrális ellentéte is bebizonyítható. De 
továbbá: az ember nem is tudhat Mindent, adataim tehát kétségtelenül hi-
ányosak lesznek mindenben, amit állítok. Ezenfélül adataim hibásak is lesz-
nek. No- de dobd el a felét annak, amit mondok, abból is kijöhet számodra 
valami. Mert valami kis igazamat azért javarészt felfedezheted abban .... 
  Ha jól odafigyelsz. 

(Ez mind én voltam egykor) 
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BURKUS VALÉRIA 

A FEHÉR NÉGER KÍNAI MOSOLYA 
NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT QUASIMODO BRAUN ISTVÁN 

Ahhoz, hogy Quasimodo Braun Istvánra emlékezzünk, nemcsak az Ő  lé-
nyét kell felidéznem, hanem a régi 7 Nap bohémszobájának hangulatát is 
ott a Nićinpalota félemeletén. Azt az örökeké rendetlen, kéziratokkal, kefe-
levonatokkal és valahonnan sejtelmesen el őszüremlő  halk zenével teli szo-
bát, ahol a szerkeszt őség minden tagja a legszívesebben tartózkodott. 

Ő  is ide nyitott be rendszerint. 
Megállt valamelyik íróasztal mellett, puha meleg sáljába burkolózva, 

arcán a csíp ős szél színével ... 
Jöttére felütöttük írógép fölé hajló fejünket,megállt a szapora kopo-

gás. Szerettünk vele beszélgetni. 
Türelmesen, figyelmesen végighallgatott mindenkit, aki hozzá fordult 

az élet bonyolult kérdéseivel, különösen ha azok a paragrafusok világához 
tartoztak, ahol ő  otthonosan mozgott. Meleg szemét biztatón ránk függesz-
tette és várta a szót. Nem sürgetett; nem szakította félbe a mondanivalót, 
mint iakinek végtelen (sok ideje és türelme van minden embertársa számára. 

Volt, hogy pillantását szabad írógép után kutatva jártatta végig az 
íróasztalokon, aztán leült mellé, mert nemcsak mi „hányok" vártuk jöttét, 
hanem a lap „gazdái" is egy-egy témával, „nemszeretem"-megírnivalóval, 
amit ,;majd a Pista"... Ilyenkor nekivetk őzött. Lecsavarta nyakáról a sá-
lat, kigombdlta a nyakkendő  alatt az inge fels ő  gombját, egy ideig maga 
elé nézett, aztán beindította magát. Megindultak ujjai a 'billenty űkön, be-
lemélyedt munkájába, mintha senki sem lenne körülötte. Hogy mégis 
észleli mindazt, ami körülötte történik, arra abból lehetett következtetni, 
hogy versenyt dúdolt az örökké halkan szóló rádióval, s néha megkért vala-
kit, erősítené fel kicsit a hangot, például amikor felhangzotta Sorsszimfó-
nia könyörtelen, balsejtelmű  kopogtatása. Együtt dúdolta • mély hangján a 
gordonkával Beethoven „ötödikjének" vezérmotívumát. 

Sokan kérdezték már t őlem, akik nem ismerték, milyen ember is 
volt. S én (soha nem mertem azt mondani róla (mert féltem, különösen, 
talán kicsit giccsesen is hangzana), hogy titokzatos, rejtelmes ember volt. 

Kiismerhetetlen. Mintha mindenre, ami körülötte történt, valahonnan 
nagyon messziről, kicsit fensőségesen nézne. Egy kevés szánalommal is. 
Mintha tekintete mindig azt kérdezte volna: Mit keresek én itt? Mi kö-
zöm nekem mindehhez? 

Nem, nem fölény vagy neadjisten lenézés volt ebben a pillantásban, 
hanem egy múlt által itt felejtett ember álmélkodása. Egy nagyon mé-
lyen  megrendült, megbántott ember csodálkozása talán, hogy jé, itt va-
gyok, élek, (teszem a dolgom, mosolygok, szeretek, mintha mi sem tör-
tént volna. Pedig ... Pedig mindez csak a látszat. Hiszen én tulajdonkép-
pen valahol messze, időben nagyon messze maradtam, ott élek még ma 
is, s tudatom mélyén még mindig azt az időt próbálom folytatni, amelyet 
az a ,felfoghatatlan valami oly durván kettévágott. Azt a sok mondanivalót 
szeretném végre befejezni, amelyet már soha nem mondhatunk el egymás-
nak azokkal, akiknek nemcsak 'szavuk, de életük is félbeszakadt. 

Riadt tanácstalanság ült ilyenkor arcán. És álaraként egy mosoly. 
Mindent megért ő  és semmit sem értő  rejtélyes mosoly. 

Igen, titokzatos volt, de azért engedte, hogy megfejtsük titkát. Csak 
könyvét, a Kínai szobát kellett hozzá fellapozni a „fehér néger" meséinél. 
És aztán egy kicsit együtt rettegni vele, kicsit érezni azt a megalázottságot, 
a meg nem történhet ő  megtörténtet, amit nem 'évtizedek, de soha semmi 
ki nem moshat, ki nem irthat az ember tudatából. 
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„Engem nők neveltek” — mondogatta szinte menteget ődzve, valahány-
szor elcsodálkoztunk jártasságán a „n ői dolgokban". Nemcsak főzni tu-
dott, és málnát, barackot eltenni télire, ide érzékenyen felfogta a körülötte 
lévő  nők lelkének .minden rezdülését. És szívesen látta szemünkben a hala 
villanását, ha ibolyacsokrot vagy egy szál jácintot tett le suttyomban asz-
talunkra. 

Távoztával — mind munkásságát, mind társas-társadálmi életét néz-
ve — hatalmas űrt hagyott maga után, amit nekünk, ,aikik becsültük és 
szerettük, a mai napig sem sikerült betöltenünk. Ott tátong bennünk pará-
nyi önváddal: elég jók voltunk-e hozzá, amíg itt volt közöttünk, és utána is, 
amikor már nem volt velünk? Nyújtottunk-e neki annyi tör ődést, agymenyit 
megérdemelt? Vagy hagytuk magunkat megtéveszteni mosolya által? Fél-
re tudott-e vezetni bennünket »kedvével, mert ugye nagyon gy űlöletes 
dolog az, ha az embert szánják .. . 

Erőteljes, nagy egyéniség volt. És szeretett élni. Szeretett volna egy-
szerűen, boldogan élni, ha őt is nem kapta volna el egy őrült kor örvénye, 
amelyből kievickélt ugyan, de lényének egy része örökre benne maradt. 

Most, a visszaemlékezés idején, (születésének nyolcvanadik és halálá-
nak tizenötödik évfordulóján, ne őt sajnáljuk hát, csak azt, hogy nincs 
már közöttünk. 
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POMOGÁTS BÉLA 

JUHÁSZ FERENC HAT ÉVTIZEDE 

Juhász Ferenc hatvanéves, és ez nemcsak barátainak, hanem az egész. 
magyar irodalomnak ünnepe: nemcsak Budapesten, hanem Kolozsvárott, 
Pozsonyban, Szabadkán, Párizsban vagy New Yorkban is. Olyan költ őt kö-
szöntünk és ünnepelünk, aki a magyar irodalom évszázados hagyományai-
nak szellemében — Vörösmartyhoz, Pet őfihez, Adyhoz és József Attilához 
hasonlóan — egyszerre vet számot 'a magyarság és az emberi egyetemesség 
vallató kérdéseivel. A múlttal, amely nemcsak némán porlandó csontokkal 
terhes, hanem érvényes tanításokban :is gazdag; a jelenned, amely egyszer az 
ember évezredes vágyainak betöltését ígéri, máskor rettent ő  világpusztu-
lással fenyeget, és a jöv ővel, amelyről legfeljebb a költő  sejtheti, 'milyen 
lesz, lesz-e egyáltalán. 'Mitikus hagyományok, megszentelt erkölcsi eszmé-
nyek, az emberi kultúra nagy értékei vegyülnek el Juhász Ferenc költésze-
tében személyes tapasztalatokkal, örvényl ő  látomásokkal. Így jön létre 
az elmúlt ,emberöltő  egyik legnagyobb szabású és 'távlatú magyar költ ői
életműve, amelynek hitünk szerint természet adta helye van a világiroda-
lom virtuális köztársaságában is. 

Költeményeit és költői eposzait olvasva valósággal ilemyűgöz a világ-
ról: az 'anyag természetér ől és alákzatairól, az 'élő  szervezetek felépítésér ől 
és működéséről, a kozmikus jövendő  „:futurológiai" lehet őségeiről kialakí-
tott költői kép gazdagsága, egyszersmind'ezeknek a költ ői képeknek a lá-
tomásokat is átszövő  tudományos hitele. Mindez elképzelhetetlen, a rend-
szeres és szerves készülődés nélkül, a tanulság, a munka és az ismeret-
szerzés napi erőfeszítései nélkül. A vers őnála valóban ünnep, és ezt az 
ünnepet :a felkészülés köznapjai készítik 'el ő : tömérdek olvasás, cédulá-
zás, jegyzetelés, akár a filológusok esetében. Juhász Ferenc azok közé az 
alkotók 'közé tartozik, akik mintegy el őre megtervezik pályájukat, s akik-
nek egy-egy művében valamely időszak teljes köztői — tematikus és for-
mai — hozzadéka kap foglalatot. Egyik nyilatkozatában arról beszél, hogy a 
költőnek rendszeres munkával kell dolgoznia versein: ,;a 'költ ő  gyűjtögető  
is, részletfaragó, erecske megfigyel ő , s minden anyagot, lírait és emléke-
zetit, történelmit és természetit, :lét4ejl ődéstörténetit fölhalmozva esetleg 
évekkel előre elhelyezi egy mű  vagy a művek adott helyén. S ez 'érvényes 
a művek egymásutánjára 

A magyar líra hagyományos költőfogalmát egy modernebb, a huszadik 
század újító törekvéseine+k áramában megszület ő  'költőfogalommal cserél-
te fel; az ihletettséget kiegészítette a tervezgetés, az anyaggy űjtés és a 
komponálás feladataival. A „poeta doctus"magatartásával hivatásával, eti-
kájával. Önfeledten teremt ő  vátesz helyett Ilátomás.ainak mérnöke kíván 
lenni; olyan mester, aki a m űhelymunka és a látomás kölcsönösségét, egy-
másra ható, egymást mozgósító dialektikáját hirdeti. Az 'ihlet fogalma nála 
a műhelymunka fogalmával párosul, mondhatnók, azonosul. „A megterve-
zett költészet — vallja Juhász — olyan állandó ihletettség, amikor a .világ-
egyetem állandóan jelen van nyüzsg ő  létezőivel és elképzeltjeivel, gomo-
lyogva és lobogva, •s egy-egy részlet a kristály-rend alk:álm,azkodási és szer-
kezeti törvényei szerint keresi helyét, megfelelési helyét a lét fán, valahogy 
úgy, ahogy a fejlődéstörténeti ábrázolásokon a létezés törzsfáján t űnődik 
egy-egy létező ." Valóban, Juhász , ;megtervezi" költészetét; természettudo-
mányos: biológiai, anatómiai, fizikai, csillagászati ,anyaggy űjtéssel készül 
verseire. Mindaz érdekli és foglalkoztatja, ami az emberi létezés és történel-
lem természetét megismerhet ővé teszi. Innen ered szokatlan természettu-
dományos érdeklődése, ezért kerültek könyvespolcára az orvosi szakfolyó-
iratok, a tudományos kézikönyvek és lexikonok. Minden tudást — a ter-
mészetre, az emberre és a történelemre vonatkozó ismeretet — össze akar 
gyűjteni, fel akar dolgozni költeményeiben, különösen eposzaiban. Mi okoz-
za ,a tudás eme költőnél szokatlan vágyát, a teljesség szomját, a megismerés 
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és összefoglalás igényét? Juhász úgy érzi, hogy az emberi történelem kriti-
kus pillanathoz érkezett. Ezt a kritikus pillanatot az atomháború rémének 
megjelenése, az általános pusztulás lehetősége okozza. Valóban szívszorító 
korforduló, az egész történelem fordulata, mid őn az ember — ha sorsa úgy 
alakul — el tudja pusztítani önmagát. 

E kritikus pillanatban, átélve a végső  pusztulás lehetőségét, a költé-
szetnek fel kell mérnie azemberi történelem minden tapasztalatát, az 
ember és a természet kölcsönösségének vagy szembefordulásának titkait, 
az emberi megismerés által birtokba vett világmindenséget. Az atomhalál 
vízióinak .szorongatásában el kell mondani mindazt, amit a költ ő  az em-
berről mondani tud. Éppen ez a kötelezettség ad a költészetnek, hogy 
Adorno híres gondolatára utaljak, „Auschwitz után" új küldetést, új tenni-
valót, amely semmivel sem kisebb; mint a régi korok költészetének küldeté-
se és tennivalója. Különös „fordított" homéroszi ;pillanat ez. A görög eposz-
költő  egy kultúra 'kezdetén, az európai civilizáció születésének ver őfényes 
napjaiban gyűjtötte össze költőként a 'körülötte élő  világ valamennyi szá-
mon tartható . jelenségét és elemét. Juhásznak ellenkez őleg, egy kultúra 
mindennél nagyobb és végzetesebb válságánakidején kell summáznia azt 
a világot, amellyel a modern ember küzd, amelyet a modern ember birto-
kál. Ez az összefoglalás jelenti költészetének legnagyobb — csak világiro-
dalmimértékkel mérhet ő  — vállalkozását. Ennek az összefoglalásnak az 
igénye serkenti új meg új feladatokra, különösen egymást követ ő  lírai 
eposzaiban: A Szent T űzözön regéire, a Gyermekdalokra, az Anyámra, A 
halottak királyára és a Halott feketerigóra gondolok. 

Juhász Ferenc költői univerzuma már csak ezért is annyira különle-
ges és személyes, hogy valósággal a magyar lírának egy Új típusát képvi-
seli. Alig illeszkedik költészetünk hagyományos fejlődési formái közé, noha 
természetesen nem függetleníthet ő  :a folytonosságtól, a hagyományban 
testet öltő  alákzatoktól. A magyar vers, miként általában az európai líra, 
a kifejezni kívánt anyag, érzés vagy gondolat legfontosabb elemeit vá-
lasztja ki, •s ezekből valamilyen verslogikai szabály szerint zárt és arányos 
struktúrát teremt. Ez a vers tehát analitikus: a költő  válogat és komponál. 
Juhász „hosszú versei" ezzel szemben szintetikusak: költőjük a teljesség 
valamennyi — vagy megközelít őleg valamennyi — elemét sorakoztatja fel, 
s ezeknek nevet ad. Két különböz ő  lírai típusról van tehát szó. A szinteti-
kus alakzat általában a keleti költészetben: az .ind eposzban, az Ószövetség-
ben, a finn-ugor és szamojéd mítoszokban, a Kalevalában, a ;türk és kazah 
hősi énekekben otthonos. Lsmeretesek Juhász költészetének és a finn-ugor 
archaikus örökségnek kapcsolatai; a „Szarvas-éneket" elemezve többen is 
rámutattak ezeknek a kapcsolatoknak a fontosságára és termékenységére. 

A szintetikus modellnek azonban nemcsak az ősi keleti örökségben 
lehetnek forrásai, hanem a modern költészetben is, amely gyaikran ugyan-
csak teljes lírai összefoglalásratörekedik. Juhász maga is arról beszél, hogy 
a költészet .  hivatása az összefoglalás: „Igen, jó lenne — olvassuk Válaszok 
a költészetről című  nyilatkozatában — (és kellene) hatalmas összefoglalását 
adni versben minden tudásnak és létezésnek, hiszen a lírai összefoglalás 
semmiképpen sem azonos. a természettudományival, vagy filozófiaival. A 
líra: összefoglalás." Az az enciklopédikus lírai igény szólal meg itt, amely 
a modern európai költészetb ől már ismerős. Ezra Pound Cantói, T. S. 
Eliot nagy verskompozíciói, az amerikai beatnemzedék költ ői, így IGins-
berg és Corso művei igazolják ezt az igényt. Juhász ugyanezt a vállalkozást 
folytatja a maga módján: személyes univerzumának komplex és szinteti-
kus összefoglalásában, a világmindenségr ől adott nagy költői katalógusai-
ban. Ezzel egyszersmind annak a — leghangsúlyosabb formában Németh 
Lászlónál megfogalmazott — várakozásnak tesz eleget, amely költészetünk 
figyelmébe a „bartóki szintézist", vagyis az archaikus és a modern elemek, 
hangnemek, technikák és poétikák egyesítését ajánlotta, abban a meggy ő-
ződésben, hogy éppenséggel ez a szintetikus forma jelentheti költészetünk 
világirodalmi szerepvállalásának zálogát. 

Juhász a lírai eposz műfaji rendjében valósítja meg a szintetikus po-
étikát. A eposz az antikvitásban, de a barakkban vagy a rom:antikában is, 
a világmagyarázat vagy •a nemzeti történelemmagyarázat eszköze volt, te- 
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hát mindenképpen a totális összefoglalás, a- szintézis m űfaja. Ezek az epo-
szok, Homérosztól Tassóig és Zrínyitől Vörösmartyig, hagyományosan epi-
kusak és történetiek. Juhász eposzai ezzel szemben líraiak: a lírai világ to-
talitását fejezik ki. Mint egyik nyilatkozatában olvassuk: „Az eposz m űfaj-
megjelölés nálam nem értelmezhet ő  a régi módon. Az én eposzaim, 'ha hor-
doznak is anyagukban némi cselekményszer űséget, ha rendelkeznek is a 
történés elemi vonásaival, mégis lírai versek, személyes vallomások, ere-
dendő  himnuszok és siratók." 

Az eposz lírai átalakításával Juhász voltaképpen egy hosszú fejl ődési 
folyamatot etet őzött be. Arra, a mű  és olvasó kapcsolatának közegében vég-
bemenő  műfaji átalakulásra gondolok, amelynek során az utóbbi évszá-
zad folyamán megváltozott az eposz információs töltése, evokatív hatása 
s ennekmegfelelően egész természete. A 'klasszikus eposz ugyanis els ősor-
ban epikus információt vagy látomást adott. A Zalán futását úgy olvasta 
a reformkori magyar, mint a honfoglalás történetét vagy legalábbis az „ ősi 
dicsőség" költői vízióját. Vörösmarty eposza ma már epikus mű  gyanánt 
valóban alig élvezhet ő , tulajdonképpen érdéktelen alkotás. Egészen más 
azonban a helyzet, ha nem epikus olvasmányként, hanem egyszer űen köl-
teményként tanulmányozzuk; egyszeriben megnyílnak el őttünk a hatalmas 
költemény rejtett dimenziói és szépségei. A nagy eposzok — f őként a ro-
mantika egyébként is áradó személyességgel átsz őtt alkotásai — lassan-
ként átértelmez ődtek az idők során. Shelley, Keats, Blake, Vörösmarty . epo-
szai, függetlenül az 'alkotó szándékától, lírai költeményekké váltak. Juhász 
már tudatosan használja fel ennek a műfaji átalakulásnak a lehetőségeit. 

Totális lírai univerzumot alkot eposzaiban. ő  maga is arról beszél 
egy helyen, hogy a Gyermekdalokban, vagyis az eposzi műfajnak és. a szin-
tetikus poétikának 'legkarakterisztikusabban megformált alakzatában a kö-
zépkori katedrálisok larchitektonikus és szobrászati struktúráját követte; 
egyszerre épített szerkezetet és mintázott részleteket. Ez a két elem: a szer-
kezet és a részlet a legszorosabban összefügg, mint építészet és szobrászat 
Chartres, Reims és Köln templomóriásaiban. A kettő  egymás nélkül el 
semképzelhető : a rózsaablaknak vagy la vízköp őnek a szerkezet ad funk-
ciót; a szerkezetnek viszont a részlet ad életet. Ez a kölcsönösség érvénye-
sül Juhász „hosszú verseiben" is: azeposzi kompozíció és a szintetikus 
poétika szervesen összefügg, egymástól el sem választható. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

MÁK FERENC 

ARANY JÁNOS IRODALOMTÖRTÉNETE 

I. 

Arany János irodalomtörténete fél évszázadnyi kéziratos sorsa után, 
hála Pap Károly gondos szerkeszt ői és szöveggondozói munkájának, 1911-
ben jelent meg először A magyar irodalom története rövid kivonatban cím-
mel. S már itt pontosítani kell, hiszen korántsem egyszerű  'szövegkiadásról 
volt szó, lévén, hogy a 'kézirat korábban elveszett s a filológiai munkának 
az egykori irodalomtörténet „rekonstruálásának" bonyolult ésmódfelett 
érzékeny feladatát kellett elvégeznie. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy 
a nagykőrösi gimnáziumi tanár irodalmunk múltjáról szóló el őadásai di-
ákjainak feljegyzéseiben maradt az utókorra, s 'a nagyon sok helyen kimu-
tatható ;megfelelések és -  azonosságok valószínűsítettek egy hajdan volt ere-
deti munkát. E feljegyzéseJk alapján állt össze az irodalomtörténet, mely — 
Pap Károly véleménye szerint — „szemporntjainál és eredményeinél fogva 
is megérdemli, hogy méltó figyelemben részesítsük". 

Arany János Szalontához és Pesthez köt ődő, két elhatározó jelent ő-
ségű  életszakasza és ,;alkotói korszaka" között 1853-.tól kilenc esztend őt töl-
tött az irodalom tanáraként a nagyk őrösi gimnáziumban. A magyar iro-
dalom történetét 'tanította a VI., VII. és VIII. osztályban, mégpedig :a fel-
jegyzések tanúsága szerint úgy, hogy .a „legújabb kor"-ral kezdte, ,;mivel 
könnyebb a gyermekeknek, mint a zumtuchel s vonzóbb is", hogy az ó-, 
közép- és újkor :a VII. osztályra maradjon. Majd „a VI.II-iák osztályban 
végre, a melynek tulajdonképeni tárgya voltaképp az esztétika lett volna, 
a más 'iskolákból jött, s irodalomtörténetről gyakran nem is hallott tanu-
lók kedvéért ... a Legújabb kort újra átismételte". Az irodalom tanításá-
val kapcsolatos gondjairól 1858. február 28-án kelt 'levelében szól el őször, 
melyben Lévay Józsefnek elmondja: „ ... Magolni való könyv, kézirat, itt 
sincs. Olvasókönyv Lonkay II. Rossz ugyan, tele pápistasággal, de nincs 
jobb. Elolvasván az írók életrajzát felkérdem, ki mit tartott meg emléke-
zetében? — Azután megint felkérdem más órán. Azzal nem 'tör ődöm, ha 
nem tudja, két vagy három évig járt-e valaki iskolába: csak a f őbb mo-
m'entumakra, az irodalmilag is fontosakra szorítkozom. Kivonatot készít-
tetek az olvasottak és hallottakról magok által. Természetesen, az irodal-
mi állapotok általános rajzát, mi a könyvben nincs, kiegészítem szóval. 
Azután minden íróból példát olvásunk. A nevezetesebb könyveket, ha sze-
rét tehetem, eredetiben is felviszem s megmutatom. Sokat tesz a fiúra az, 
ha látja formáját, kötését, czí:ml.apját legalább, valamely régibb munká-
nak." Az idézet nemcsak Arany oktatói metódusára mutat rá, de egyszer-
smind azt is példázza, milyen körülmények közepette kellett magát „fel-
tálálni:a" a magyar irodalom történetét oktató tanárnak. 

A forradalom és a szabadságharc leverése után ;a kancellária által 
újra megregulázott magyar közéleten belül határozott és pontos el őírások 
rendelkeztek a közoktatás tárgyában is, így az 'Entwurf der Organisaition 
der 'Gymnasien :a gimnáziumokra vonatkozó szigorú el őírásokat tartalmaz-
ta, s ehhez a tanároknak kell ő  határozottsággal kellett magukat tartaniuk. 
A nevezetes Entwurf azonban nem volt annyira következetlen a XIX. szá-
zad teremtő  szelleméhez, hogy ne adott volna lehet őséget a tanárok 
kezdeményező  és önálló, mindenkor kreatív munkájának. Pap Károly mu- 
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tat rá, hogy a tanárok számára. a „jó tankönyvek írása és megválogatása 
kínálkozott annyival inkább, mert e téren maga az Entwurf is kiemelte a 
tanári egyéniség szabadságát. Más kérdés volt azután, hogy a fels őbbség 
szigora miatt miként lehetett ezt a czélt megvalósítani!" Mindenesetre bá-
torította az önálló törekvéseket, melyek azután leggyakrabban az olykor 
színvonalasabb német nyelvű  tankönyvek fordításában nyilvánult meg, s 
csak elvétve fordult el ő , hogy valamely tanár önállótankönyv írására szán-
ta :rá magát, úgymond „a tilalom ellenére is sajátkez űleg írt !kompendiu-
mo!kat adni a tanítványok kezébe". 

A „komnpendiumok" készítésében igencsak jeleskedett a nagyk őrösi 
gimnázium tanári testülete is. Mentovich hosszú id őn át saját kéziratai-
bál tanítja a fizikát, Kiss Lajos ókori földrajzot, görög nyelvtant és olvasó-
könyvet, Ballagi Károly német Olvasókönyvet ír. Szász Károly Schoedler 
Frigyes Természet könyvét fordítja !németről magyarra, , ;néhány nagykő -
rösi tanár" ugyanakkor Pütz Vilmos földrajz és történeti tankönyveit, vala 
lamint Beck világtörténetét ülteti át magyar nyelvre. Tankönyvírás terén 
azonban valamennyiük közül minden kétséget kizáróan az iskola igazgató-
ja, a , ;polyhistor"ként számon tartott Szigeti Warga János volt, aki „olva-
só-, magyar és latin nyelvtani, természettani és mennyiségtani, filozófiai, 
paedagógiai és vallástani" könyveivel a kor legtermékenyebb !tankönyv-
írói között foglal helyet. Nem csoda, hogy Arany János fejében is hamaro-
san megfordul egy, a pedagógiai elveinek és irodalmi meggy őződésének 
megfelelő  tankönyv megírásának a gondolata. Tanári m űködésének harma-
dik évében, 1855-ben azután tanártársával, Szilágyi Sándorral elkészíti Ma-
gyar Olvasókönyvét, amelynek teljes címe: „Magyar Olvasókönyv. Protes-
táns falgimnáziumok 'számára. Szerkesztette Arany János és Szilágyi Sán-
dor, I. kötet. Elbeszélés kötött és kötetlen formában. 1855." A tankönyv — 
amelynek második része sohasem készült el — magában foglalta a !m űfa-
jak rövid elméletét és az esztétika általános elméletét. A szerz ők a kézira-
tot még abban az évben felterjesztették a helytartótanácshoz, ám az nem 
hagyta jóvá annak megjelentetését. 

Mindez kétségtelenül kedvét szegte a szerz őknek. Arany Jánost mód-
felett :sértette a méltánytalan eljárás, a szükség azonban hamarosan arra 
kényszerítette, hogy újabb vállalkozásba kezdjen, s hogy el őadásaihoz 
alapvetésnek — ha csak jegyzetek formájában is — megírja irodalomtörté-
netét. A magyar irodalom története ugyanis éppen a nevezetes Entwurf 
nyomán vált középiskolai tantárggyá, anélkül, hogy annak oktatásához 
lettek volna megfelelő  tankönyvek. A rendelet !előírta ugyan Toldy Ferenc 
1851-ben megjelent A magyar nemzeti irodalom története, s az 1854-ben ki-
adott A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig című  
művének a középiskolai használatát, ám ezek a korszakos jelent őségű  mű-
vek a középiskola feladatainak kevésbé feleltek meg. Nem feléltek 'meg 
,;túlságosan bó, szinte bibliogr.aphiai részletességük, másrészt szigorúan 
tudományos tárgyalásmódjuk miatt". Nem feleltek meg továbbá azért 
sem, mert a két nevezetes könyv a magyar irodalom történetének tárgyalá-
sát befejezte Kisfaludy Sándor életm űvének .résziletezésével; Toldynál 
ugyanis ott ér véget a legújabb kor irodalma, Arany pedig tovább szere-
tett volna lépni, saját korába. Létezett immár az akadémiai irodalomtör-
ténet, de azt alkalmassá kellett tenni a középiskolai oktatásra. Erre vál-
lalkozott Arany János, amikor Toldy műveinek útmutatása alapján — el őbb 
szigorúan tartva magát annak koncepciójához ésszelleméhez, id ővel azon-
ban egyre inkább függetlenítve magát attól — megírta „saját" irodalom-
történetét, úgy, hogy a legújabb kor történetében már a maga soha nem 
ellenkező , de szelíden ellentmondó meggy őződésétől vezérelve meghalad-
ja mesterének szemléletét is. 

II. 

Fenyő  István Toldy Ferenc úttör ő  munkáját méltatva rámutat, hogy 
a vesztett szabadságharcot követ ően, s az önkényuralom nyomasztó lég-
körében na nemzet léte 'köztudomásúlag veszélybe került, s Toldy mél-
tán úgy látta, hogy irodalmunk sok évszázados múltjának felvázolásával 
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erőt kell öntenie az emberekbe". Nézetével nem volt egyedül, hiszen a kor 
legjelesebb gondolkodói, Kemény Zsigmond, Szalay László, Horváth Mi-
hály — s nem utolsósorban — Arany János egyaránt a múlt felé fordul-
tak, az elmúlt századokból merítettek bátorítást a jöv őhöz. Másfelől „az 
irodalomtörténeti kézikönyvek megalkotása pontosan beleillett a csendes 
szellemi ellenállásnak, a műveltség útján megvalósított nemzeti önvédelem-
nek abba a programjába, amelyet .a Magyar Tudományos Akadémia új-
jászervezésével éppen ő  (ti. Toldy Ferenc) kezdeményezett". 

Volt azonban .a szándék mögött egy harmadik, nem kevésbé jelent ős 
megfontolás is, tudniillik az, hogy a forradalmi1radikális történelmi vál-
tozások hirdetőivel és szószólóival szemben az evolucionizmus „mérsékl ő-
kiegyensúlyozó" elveire helyezze aa hangsúlyt. E törekvések szellemében 
fogant — Toldy Ferenc említett irodalomtörténeti alapvetésén túlmen ően 
— egyebek között Kemény Zsigmond Forradalom után (1850) és Még egy 
szó a forradalom után (1851) című  írása is. 

Toldy Ferenc módszere túlnyomórészt afelsorolás, a regisztrá-
lás, a meglévő  művek számbavétele — ami mennyiségi mutatóival ta-
núskodik a magyarság szellemi életének teremt ő  erejéről —, s kevésbé 
az elemzés és az értékelés. Ez a fajta :szemléletbeli eltolódás irodalomtör-
ténészi elhivatottságának „nemzetment ő" gondolatiságából ered. E gon-
golatiságtól vezérelve születnek nemzeti irodalomtörténet-írásunk alapozó 
szándékú 'könyvei, A magyar nemzeti irodalom története (1851), A magyar 
költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig (1854), a Kazinczy 
Ferenc és kora (1859), A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb 
időktől a jelen korig (1864-1865), továbbá olyan összefoglaló jelent őségű  
művei, mint a több kötetes A magyar költészet kézikönyve a mohácsi 
vészt ől a jelenkorig (1876). 

Wéber Antál Toldy Ferencről írt monográfiájában kiemeli: „Az a tí-
pusú iró•dalomtörténetírás, melyet Toldy művelt, a primer forrásokkal 
való találkozás időszaka volt. Ennek megfelelően érdeklődése — s valószí-
nűleg bárki másé is az ő  helyében — az ,alapértelmezés f ő  vonulatainak 
megállapítására összpontosult. Így az árnyalatok kiemelésére kevés lehe-
tősége volt, sőt .viszonyító pontok hiányában ez nem :is igen lett volna 
Elvárható. Ez az idő , a 'közkeletű  megállapítás értelmében, az irodalom-
történet-írás úgynevezett naiv korszaka volt, amikor a m űvek, 'különösebb 
értelmező  áttétel nélkül mintegy 'magukat ajánlották, a tudás rendszerével 
az evidenciákat állította el őtérbe." Toldy rendszerez ő  munkája során két 
lényeges mozzanatra figyel, 'amelyek nála rendszerez ő  elvvé nőnek; az 
egyik a mű  — és az életmű  — elhelyezkedése egy adott m űvelődéstörténeti-
történelmi korszakban, 'a másik a költ ői nyelv és stílus lehet őleg :pontos 
meghatározása. Így azután — evolucionali.sta felfogásának megfelel ően —  
a „megjelenő  Új mozzanatok, stíluseredmények a nemzeti :irodalom kibon-
takozásának folyamatában az egész 'irodalom lehet őségeit bővítik. A nem-
zeti szellem eszközeinek gyarapodása révén tudja megvalósítani önmagát." 

Toldy Ferenc életműve az első  'komoly szintézisét jelenti a magyar 
irodalomtörténet-írásnak, s „a kortársak és az utókor nemzedékei a ma-
gyar századok irodalmi jelenségeit olyan egységesnek látták, amely hatal-
mas kohéziójú összekapcsoló, ,megtartó és 'folytatásra késztet ő  erőforrást 
rejt magában" — írja Feny ő  István idézett munkájában. Ugyanakkor Arany 
Jánoshoz nemcsak nagyk őrösi tanársága, de egész élete során semmi sem 
állt közelebb, mint a. nemzeti gondolat , ;megtartó" és „folytatásra készte-
tő" erőforrásainak a kutatása, felfedése és ápolása. 

Ilyen alapokon jött létre a nagykőrösi 'tanár 'irodalomtörténetének 
„rövid kivonata", melyet vagy ő  'mondott tollba diákjainak, vagy azok 
eeggyyenesen átmásolták saját füzeteib ől. Amikor azután a Kolozsvárott ta- 

tó Gyulai Pál 1858 végén tudomást szerez Arany irodalomtörténetér ől 
és levélben érdeklődik iránta, a megkérdezett csupán annyit válaszolt: 
„Az irodalomtörténetet kéziratból tanítom, de mivel ez nem egyébb, mint 
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Toldy extractusa, nincs miért elküldenem." Hatvany Lajos 1911-ben, az 
irodalomtörténet megjelenésekor szintén úgy látja, hogy „Arany ezt Toldy 
Ferenc nyomán írta, minden eredetiségr ől 'szerényen eleve lemondva, s 
Oly kevés jelentőséget tulajdonított nelci, hogy még Gyulainak sem küld-
te el ..." Pedig akkor már a 'filológia — Pap Károly személyében — kimu-
tatta a két irodalomtörténet 'közötti azonosságokat és eltéréseket. Pap Ká-
roly idézett bevezetőjében megállapítja azokat a forrásokat, amelyekb ől 
Arany meríthetett munkája elkészítésekor. Minden kétséget kizáróan hasz-
nálta Toldy Ferenc Nemzeti irodalom történetének első  kiadásából az ó-
és .középkorra vonatkozó megállapításokat. Az új- és legújabb kor megálla-
pításait viszont A magyar költészet története című  könyvéből merítette, de 
úgyszintén felhasználta annak 1855-ben megjelent A magyar költészet kézi-
könyve című  művének életrajzi adatait is. Ugyanakkor használta, mi több, 
gyakran idézte is Döbrentei Gábor Régi magyar nyelvemlékek című  művé-
nek XVI. századra vonatkozó megállapításait. A XVI. és XVII. századra 
utaló ,meglátásai nyomán valószín ű , hogy eredményesen forgatta Szalay 
Történeti emlékeit és Adalékait is. Művelődéstörténeti okadatolásában nagy 
szerepe volt Ferenczy Zs. Jakab 1854-ben megjelent irodalomtörténetének. 
s végül segíségére lehetett barátja és tanártársa, Szilágyi Sándor is, aki 
azolkb.an az években jelenteti meg Erdély irodalomtörténetét és Iroda-
lomtörténeti vázlatait. Filológiaslag bizonyítottnak látszik, hogy Arany Já-
nos irodalomtörténetének írásakor ezekb ől a forrásokból merített. 

Bevezetőjében, amelyben Arany az irodalomtörténet értelmezését és 
felosztását adja, úgyszólván szóról 'szóra átveszi Toldy Ferenc meghatáro-
zásait. „E név alatt irodalom (literatura) az emberi szellem m űködésének 
bizonyos összegét értjük, mely működés a nyelv segítsége által, rendszerint 
írásban (könyvekben) nyilatkozik." Majd így folytatja: „Az irodalomtörté-
net valamely literatura eredetét, fokonkénti 'fejl ődését, külső  és belső  viszo-
nyait adja elő . Minthogy pedig a nyelv oly eszköze az irodalomnak, hogy 
az :ama nélkül nem is létezhetnék, az irodalom története a nyelv történe-
tére is 'kiterjed." Ezt követően Toldyhoz hasonlóan rámutat: a nemzet iro-
dalomtörténete lehet egyetemes, „midőn mindazt befoglalja, amit azon 
nemzet tagjai bármely nyelven 'írtak", s lehet nemzeti, „mikor csak a nem-
zet nyelvén írottakra szorítkozik". Ezután leszögezi: „Mi csupán a magyar 
nemzeti irodalmat fogjuk itt főbb vonalaiban vázolni." 

Majd megint egy Toldytól kölcsönzött megállapítás következik: „A 
nemzeti irodalom története igen fontos tanulmány, mert ez tükrözi vissza 
századokon !keresztül a nemzet szellemi életét, ébreszti a hazafiságot, s 
az ifjabb tehetségeket irodalmi munkásságra buzdítja." Ezután meghatá-
rozza a korszakolást is: 

Ókor, a kereszténység felvétele el őtti idő, Kr. szül. u. az  1000. évig. 
Középkor, a 'kereszténység felvételétől a mohácsi vészig, 10004451 
1526-ig. 
Újkor, a mohácsi vésztől az irodalom újra feléledéséig Mária Teré-
zia alatt, 1526-tól 1772-ig. 

Legújabb kor, az irodalom felébredésétől, azaz 1772--tőt mostanig. 

Az ó- és a középkor. tárgyalásakor Arany még szigorúan. tartotta ma-
gát mestere meglátásaihoz, az újkor tárgyalásakor azonban egyre halvá-
nyabb lesz a történelmi háttér rajza,miközben 'a 'hangsúly áttev ődik a 
'művelődéstörténeti eseményekre, 'hiszen „Toldy széles és részletez ő  raj-
zával szemben Arany a maga egyéni czéljai szerint csak a legfontosabb 
mozzanatokra figyelhetett ..." — írja Pap Károly. 

Feltűnő  az a rokonszenve, mellyel Arany :a hun—magyar faji és 
szellemi rdkonságot részletezi, továbbá az a közvetlenség, amellyel e „ro-
konság"művelődéstörténeti hagyományairól szól. De a szenvedély h ő-
fokán izzik a hangja akkor is, amikor Faludi, Mikes és Bod Péter szemé-
lyét és életművét méltatja, hogy ezt követ ően nem leplezett rokonszenv-
vel szóljon Pázmány és Szenczi Molnár Péter alakjáról, s ugyanezzel a lel-
kesültséggel vonjon párhuzamot Tinódi és Balassi, Zrínyi és Gyöngyösi 
között. Mintha Arany e miniat űr portrék megrajzolásakor lelné meg igazi 
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hangját. „E kor tárgyalásában kezd érvényesülni egyúttal az a felfogás- és 
ízlésbeli törekvése is, hogy a szorosabb értelemben vett költ ői irodalmat 
mindinkább előtérbe állítva, tartalomban, érdekben a többi ágak fölé 
emelje, a mely az ő  egyéni hajlamán kívül tanítói czélzatának is minden 
bizonnyal jobban megfelelt." 

Az újkor tárgyalásakor azután egyre inkább saját értékítéletei alap-
ján mond véleményt. Irodalomtörténetének legszebb, legkiválóbb, egyszer-
smind legérzékletesebb fejezete az újkormásodik, 1811-1848-as 'korsza-
kának a tárgyalása, nem utolsósorban azért, mert itt már nem lévén 
forrása, saját közvetlen meglátásaira kénytelen hagyatkozni. Pet őfivel 
kapcsolatban pedig elsőként ő  mondja ki: ,nemcsak a magyar nemzet, de 
az egész világ legjelentékenyebb költ ői közé tartozik!", 'megelőzve ezzel a 
francia .irodalomtörténész, Saint-René Tailllander 1860-ban papírra vetett 
megfogalmazását is. 

Arany János szándékából ered ően nem kívánt rendszeres iroda-
lomtörténetet írni, mégis történelmi méreteiben és teremt ő  folyamatai-
ban mutatta meg a nemzeti géniusz sok-sok évszázados megnyilatkozásai-
nak művekben tárgyiasult folytonosságát és folyamatosságát. Nem csoda, 
hogy minden sorából érződik, számára az irodalom nem puszta lenyomata 
a nemzet alkotó szellemének, következésképpen nem pusztán eredmény, 
hanem „élő  és éltető  erő", amely sajátos törvényszerűségek alapján mű-
ködik, s amelyből a nemzet egészére nézve messzemen ő  következménye-
ket lehet levonni, s hogy történetével „t.anúság dolgában semmi sem ve-
tekszik, mert az tükrözi vissza századakon keresztül a nemzet szellemi 
életét, ébreszti a hazafiságot ..." 

Arany János mérhetetlenül tiszteli 'mesterét, Toldy Ferencet, de a 
legújabb kor 181.1: -1848-as id őszáknak irodalomtörténeti bemutatásakor 
jelzi, hogy a korszakról mer őben más nézeteket vall. A Toldy által (igen) 
nagyra 'becsült és Vörösmarty korai költ ői korszakával jelzett reformkori 
nemzedékkel szemben Pet őfi és kortársai valami eredendően mást, újat 
és frissebbet hoztak. Leszögezi: „bármily szép költeményekkel gazdagítá 
az új iskola irodalmunkat, volt azokban némi idegenszer ű , amely miatt 
a nemzetnek úgyszólván vérévé nem válhattak ... míg a Pet őfi által meg-
érintett húr. egyszersmind a magyar szívnek legbens őbb húrja, s kétség-
kívül nincs költőnk, aki a nemzeti nevet annyira megérdemelné,mint 
ő ." Ezután sorra elemzi Tompa Mihály, Eötvös József, Kemény Zsigmond 
és Jókai művészetét, hogy végül bizonyítottnak ítélje a „nemzetien népies" 
iskola történelmi létjogosultságát. Arany János irodalomtörténetének min-
den bizonnyal ebben kell !keresni igazi jelent őségét. 

Szeli István mutatott rá Arany János irodalomtörténetér ől írt !tanul-
mányában: „Toldy nagy érdeme, 'hogy 'az irodalomtörténetet, mint tudo-
mányt, egyetemen is oktatható diszciplínává és a tudományos vizsgálat 
tárgyává tette, kritériumait megjelölte. Arany János e redukált szövegé-
ből kitetszik az a szándék, hogy kiszűrje aa magyarirodalom 'több százados 
múltjából az esztétikailag továbbítható anyagot, az »irodalmit« mint olyant, 
s ez — még ha »középiskolás fokon« is — mindenképpen figyelmet érde-
mel." 

Arany János 1862-ben elhagyta Nagyk őröst, s Pestre távozott. Ett ő l 
kezdve nem foglalkoztatta irodalomtörténete kéziratának sorsa, olyannyi-
ra nem, hogy az eredeti kéziratnak az id ők során nyoma veszett. Aműből 
részletet elsőként a Nemzet című  lap közölt Arany halálakor 1882. októ-
ber 23-i 'számában Arany János kortársairól címmel. A kilencvenes évek 
közepén Benkó Lmre közölte a Kisfaludy Károlyról szóló fejezetet, 'majd 
ezt követően Dézsi Lajos 1908-ban az Egyetemes Philológi'ai Közlönyben 
tette közzé a legújabb kor irodalomtörténetének els ő  szakaszát felölelő  
részletet. 

Arany János irodalomtörténetének teljes szövegét Pap Károly je-
lentette meg 1911-ben. Azóta a mű  megkapta méltó helyét az irodalmunk 
múltjáról és jelenéről való gondolkodásunk reneszánszkertjében. 
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VAJDA GÁBOR 

A GYÖNGESÉG HATALMA 
SZENTELEKY REGÉNYÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 1. 

AZ ÖSSZEFOGLALÓ Mű  

Noha nem sikerült Fekete Lajosnak Budapesten kiadatnia Szenteleky 
Kornél regényét, az Isola Bellát, úgyhogy az csak Erdélyben (1931-ben) és 
a Vajdaságban jelenhetett meg, nem pusztán regionális vonatkozásai mi-
att jelentős, s nem is csupán az irodalmi vezér iránti kegyelet idézi az 
utókor emlékezetébe. Az Isola Bella esztétikai értékeinél fogva is kiemel-
kedő  alkotás, tehát joggal írja róla Bori Imre A jugoszláviai magyar iro-
dalom történetében, hogy e regényében „Szentelekynek sikerült lírába öm-
lesztve megragadnia annak az intellektuális attit űdnek a tragikumát, ame-
lyet ő  ,képviselt a legszenvedélyesebben a vajdasági magyar irodalomban". 
Szenteleky ugyanis „országos" volt abban ia „pusztulásban", amelyet he-
roikusan az optimista oldalról igyekezett megragadni az Isola Bellában. 

Néhány évvel egyre elkerülhetetlenebbnek érzett halála el őtt született 
meg az egész életpálya tapasztalatát összegez ő  mű . A mívesség nem játsz-
hatott nagy szerepet benne. Nemcsak azért nem, mert Szenteleky a való-
ságfeltáró realizmus szószólójaként sem volt képes egyéni írásgyakorlatá-
ban teljességgel ,elvetni a romantikát és az impresszionizmust, hanem azért 
sem, mivel mindennapi orvosi munkája, irodalomszervez ő  tevékenysége, 
kiterjedt • levelezése, s nem utolsósorban egyre fenyeget őbb betegsége je-
lentősen lecsökkentették a szó sz űkebb értelmében vett alkotói munkára 
fordítható időt. Így aztán időnként Szabadkára utazva a Zsidókórház Mar-
git kisasszonyának mondta tollba az Isola Bella egy-egy folytatását, ame-
lyek 'először folyóiratában, a Vajdasági Írásban látták meg a napvilágot. 

Az Isola Bella programszerű, vallomásos értékű  unű . A Szenteleky-
opus alapgondolataiból, főmotívumaiból, stílusjegyeiből és egyes életrajzi 
tényeiből épül. Azért tarthatjuk <jó) regénynek, mert az írónak ekkor a 
már gyakorlat felé fordult gondolkodói attitűdjét szerencsésen egészítette 
ki a cselelkménybonyolítás lírai hangsúlya. Ha a cselekményváz nem túl-
ságosan eredeti, s a fordulatok ismer ősek is, a gondolatok súlya alatt 
nem törik össze s a líra hatására sem olvad lágy masszává.:Hogy a benne 
megtestesülő  gondolati (etikai-cselekv ő) igényű  lírai alkatot megérthessük, 
a hozzá legközelebb álló mintaképhez kell fordulnunk. Hölderlinről van szó, 
aki nem játszik jelent ősebb szerepet Szenteleky elméletírótevékenységé-
ben, s ismertebb műveiben csak elvétve bukkan fel. Így például a Bácskai 
éj jel című  gyakran idézett versben: 

Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom b űvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait bámulom 
vagy Nietzsche megejt ő  mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel. 

HÖLDERLIN ÚTJÁN 

Nincs tudomásunk róla, hogy a Pesten tanult és ott íróvá lett Szent-
eleky a húszas években, amikor a Bácska művelődési légszomjával kellett 
megküzdenie, egészen közel került volna a német költ őhöz, akire annak 
idején hasonló súllyal nehezedett a német nyomorúság. Szenteleky végül 
azért fordulhatott Hölderlinhez, mert önigazolásra lelt benne, minthogy 
'költői alkata és élethelyzete meghökkent ően hasonlított az övéhez. Mind-
ketten hajlandóságot mutatnak önmaguk istenítésére, de ugyanakkor sze-
retetvallást hirdetnek, s az ősi egységet keresve legszívesebben feloldód-
nának a .  természetben. Egyaránt melankolikusak s a fény, mint valóság 
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és mint szimbólum, magasrendű  érték számukra. Mivel azonban a vele 
összefüggő  becsület és szerelem az életben nem lehet abszolút jelleg ű , 
ezért időnként halálvágy is 'kínozza őket, de szentimentális és elégikus 
hangulatok is felbukkannak náluk. Álmodozásukban az emberiség kultú-
rájának csúcspontja felé sodródnak. Az antik világ kultusza, a görögség — 
az öröm, a szerelem, a szabadság, a szépség, a barátság és igazság egységé-
nek keresését jelenti számukra. 

Nem tartanánk fontosnak e párhuzam felvillanását, ha Szenteleky 
szóban forgó regénye nem mutatna meghökkent ően közvetlen összefüg-
géseket Hölderlin prózai, illetve drámai m űveivel, a Hüperíónnal és az Em-
pedokZésszel. Szenteleky ugyanis szinte folyamatos csalódásai, környeze-
tétől kigúnyolt utazásai során jut el Szicíliára — 1929 márciusában. Innen 
visszatérve egyik levelében bukkan fel a regényírás gondolata. „Oly mesz- 
sze s oly bizonytalan az új Isola Bella, a holnap szigete, amelyen ismét 
megpihenhetek és v.ar.ázsos napokat, heteket élhetik, ezért ma még visz-
szafordulok, iaz emlékek herbáriumát rakosgatom, csinosítom, rendezge-
tem az illatokat, mosolyokat, kósza, foszlós, meleg mondatokat. Szeret-
ném megírni ezt a káprázatos Isola Bellát, mely boldogan ragyog a szür-
ke élettengeren s valószínűleg meg is fogom írni, csak felszabaduljak az 
c e ső  depresszió alól, mely itthon rámborult és megbénította hiv ő , alkotó és 
élnivágyó kedvemet." Szicília tehát — akártudatosan, akár öntudatlanul 
—döntő  élmény volt a regényterv megszületése el őtt. Ám hogy Hölderlin 
fantáziáját is nagymértékben befolyásolta ez a mediterrán sziget, azt az 
bizonyítja, 'hogy remete hőse, Hüperíón, a görögországi szabadságharcban 
csalódva, Szicílián 'keresztül tér vissza 'hazájába. Ezzel szemben az Empe-
doklész-tragédia hőse már szicíliai származású s maga a történet is itt 
játszódik. Empedoklész is meghasonlott mind a természettel, mind népé-
vél (miként Szenteleky, illetve regényh őse: Szabolcs). Számára a nemlét 
szenvedéséből a létbe, vagyis az önkéntes halálba vezet az út, ti. végül is 
az Etnába veti magát. Nos, ez a t űzhányó Szenteleky regényében is jelen 
van, s nem is csupán akkor, amikor Szabolcs és 'barátai meglátogatják azt 
a várost, amelybő l, :a néhány hónappal korábbi lávaömlést követ ően, alig 
maradt valami. Azonban sem Szenteleky, sem pedig h őse nem lettek ön-
gyilkosok Szicílián. Vajon mit kerestek ott? Továbbra Fis hölderlini szem-
pontból keresve a választ: az antik korszak m űvelődési és művészeti em-
lékét, a görögség nyomait; a még 'viszonylag romlatlan ősiséget és az 
önmagát ismétlő  természetet. Mindenekel őtt pedig önmagukat, remélve, 
hogy a napfényes szigeti lét önnön borongós sziget voltukat is .átértékeli. 
S még valamit: a fenségessel való szembesülés borzongását, a természet 
halálos erejének megtapasztalását: „Itt van az Etna, a legfélelmetesebb 
mítoszok tanyája, amelyre borzalommal és boldog ámulással tekintett már 
évezredek el őtt is az etruszk, szikán, vagy szaracén pásztor, vagy Odisz-
szeusz, Itaka bolygó királya" — olvashatjuk a regényben. Erre a rendkí-
vüli élményre azonban nem csupán a szörnyűséges tettét bármikor meg-
ismételhető, füstölgő  tűzhányó nyújt lehet őséget, hanem Szabolcsnak az 
önkínzásra való hajlandósága is. Különben nem tartaná fontosnak, hogy 
„az első  rettenet elevenségével" érezze, „milyen vigasztalanul igaz, amit 
mindennap el kell ismételnie. Egy város borzalmas .kih űlő  hullája felett 
tovagázol a ma, az élet és a szerelem". S ,;a romantikus öngyilkosok szik-
lája" sem vonzaná a sziget szigetén. Defőleg a búcsú, az elválás gondola-
tába nem nyugodna passzívan bele, nem változtatná át igen gyorsan- öröm-
mé a kínokat: „Nagy, nyugodt és tiszta szomorúság öntötte el a :telikét, 
mint vastag éjjeli hó a fénylő  tájat. Mennyire fájt itthagyni az Etnát, a 
tengert, a violákat, a szép szabad napokat, s milyen rettenetes lesz hol-
napután elválni Ingétó1. Mégis ez a könyörtelen holnap, ez a tiszta, kike-
rülhetetlen 'fájdalom megnyugtatta. Úgy érezte, hogy az az ideges nyugta-
lanság, az a furcsa bizonytalanság, ami az utóbbi napokban lelkében vib-
rált, most nyugodt, redőtlen és biztos fájdalomba simult. Elmondott min-
dent Ingének, megvallott mindent neki, most könnyebb a lelkiismerete és 
bizonyosabb. vigasztalanabb a szomorúsága. El kell válniok." S ha nem 
lett volna mazochista tulajdonságú, akkor nem juthatott volna oda, hogy 
,;keserűen, fásultan elszigetelte magát a környező  világtól" s „szinte kéje- 
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legve kereste az elhagyatottság keser űségeit". Igy aztán saját magányá-
ban is az Etna közvetlen közelében lehet — életének egészen az utolsó per-
céig: „Lehunyta a szemét. Ha most valami kis vérrög eltömesztené 'a szív 
egyik kis erét ... Ha egy hegyes köt ő tű  itt baloldalt besurranna a negyedik 
vagy ötödik bordaközbe ... Ha a szív idegei egy pillanatra megállnának .. . 

Milyen egyszerű  lenne minden .. . Csend lenne a szobában és a mellka-
sában." 

Szabolcsnak e magatartása azonban csupán végs ő  formája az önvé-
delemnek, 'ő  ugyanis a mítosznak inkább a pozitív, az életet igényl ő  álda-
lához vonzódik. Mert noha az Etna és a vele nem mindig összefügg ő  mor-
bid, pesszimista elemek olykor a regény el őterébe is beszüremlenek, a 
lét felfokozódásának élménye a főmotívum Szenteleky regényének. „Önnek 
szeretni kell az életet!" — figyelmezteti Szabolcs Ingét, aki, mint „a ködös, 
gyilkos Észak" leánya tüdeje gyengeségére panaszkodik. Máskor viszont 
önmagát szólítja fel: „El innen! A levegőbe, ..a fények harsogó himnuszába!" 
Ez kívánságként is elhangzik a részér ől: „ ...még több fényt akarok, még 
szabadabb levegőt ..." Hogy az élet és halál mitikus egységében az élet-
vágyé az elsőbbség, azt már a regény els ő  oldalai tanúsíthatják: „Az Etna 
mögött sápadt rózsaszínek sóhajtoztak, mint angyali énekek. Valahol a 
kert alján tilinkó mélázott. Valami ősi pogány dallam szökdécselt, hullám-
zott az estében, talán egy etruszk pásztor vagy egy szép okeanida után 
kószáló pán furulyázott ilyen egyszer űen, ilyen jámbor és tiszta életszere-
lemmel ezer esztend őkkel ezelőtt." Az élet a halál hátteréb ől emelkedik ki 
a maga elbűvölő  szépségében, melynek a zene is szerves része. Ezzel ma•-
gyárážható az Isola Bella című  regény zenei telítettsége. Azonban nem csu-
pán a pásztorsípok, az ősi dallamok hangzanak fel benne többször, hanem 
a műzene 'klasszikus alkotásai is, lévén, hogy a Pen'sione Rosa vendégei 
muzikális hajlandóságúak. Hogy ez nem véletlen, arra az író filológiai 
magyarázatot is 'ad: „Most érezte át el őször az olasz » aria« kett ős jelen-
tését. Dallam és levegő . A fények zenéje!" E két princípium egységesülésére 
a szürke valóság minél teljesebb fölül-múlása céljából van szükség. A 'szür-
ke valóságot a fasizálódás hírei mellett f őleg hangeffektusok jelzik az 
Isola Bellában. A szamárordítás ugyanis, mint :a Föld rabjainak panasza, 
többször „sírás"ként hangzik fel. Ez az a szint, ahonnan, 'egyebek között 
a fény- és a zeneélmény segítségével, fel 'kellene emelkedni. 

A csúnya prózaiságot, a mindennapi robotot tehát csak a szépségével 
s — ami ebbe beletartozik, s őt, szinte előfeltétele ennek — a szerelemmel 
lehet leküzdeni. Ezért a nemek kapcsolatára igen nagy hangsúly esik Szent-
eleky művében. A mediterrán ragyogás és a szárnyaló dal az erotikus ka-
landdal egészül ki, amikor Lucie, a játékos kedély ű  francia lány szerel-
mével 'ajándékozza meg a gyakori lelkesedése ellenére is komor férfit. S 
ezzel az Isola Bellának a Höilderlinénélmodernebb rétegei ,tárulkoznak fel, 
hiszen Hüperíón Diotimája szinte földöntúli eszmény légies megtestesí-
tője. Azonban Szabolcs (alias Szenteleky) szármára is csupán röpke 'kirán-
dulás a könnyed játékként felfogott szerelem, az ő  útja ugyanis nem ab-
ba az irányba visz, amelyet az Új arisztokratizmus elszemélytelenedés-el-
méletének cinizmusra hajlamos képviselői 'mutatna'k főleg a húszas évek-
ben. Ő  a keskenyebb és meredekebb ösvényt választja, azt, amelyik Isolá 
Bellára, a Szép Szigetre 'és annak hegyoldalára vezet, méghozzá egy olyan 
nővel, aki korábban, átmeneti kommunista tevékenységével, csoporttagként 
igyekezett helytállni a társadalmi életben. Az Isola Bella, noha, mint jel-
kép, a cselelkvő  humanizmusra utal, a múlthoz Fis legalább olyan szorosan 
kötődik, minta jövőhöz, s tulajdonképpen a tudatosult emberi folytonos-
ságnak a metaforája. Csak apálykor közelíthet ő  meg s egy ismeretlen her-
ceg a birtokosa, akinek megbízásából éjjel zárva tartják a bejáratot. Itt, 
a kis Szép Szigetnek a csúcsán, es őfelhők közelében csap össze az a két 
szemlélet, amelynek értékbeli kiegyenlítésének lehet ősége sohasem me-
rült fel Szenteleky Kornél világszemléletében. Ezért természetes, hogy az 
eszmének párharcából a férfi, vagyis Szenteleky magatartásának képvi-
selője kerül ki győztesen, jóllehet ő  a látszólag férfiatl.ann.ak is mondható 
harcellenes magatartásnak a híve. Igazságeszmény, szeretetpártiság, szol-
gálatvállalás, reménytelenség — csupa ilyen elvont fogalmakkal írható 
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körül az a moralista attitűd, mely erősebbnek bizonyul a cselekvő  harcias-
sággal, az osztályszempontú észlogikával Szemben. Hol lehet ennek a gyö-
kere, túl azon a valószínű  tényen, hogy Szenteleky ismerte Julien Bendá-
nak az írástudók újabb kori pártoskodásával kapcsolatos világhír ű  röp-
iratát? 

BABITS PÉLDÁJA 

Úgy gondoljuk: •a széleskörűen tájékozott .Szenteleky számára kor-
társai közül Babits Mihály lehetett példamutató. Nem csupán azért, mert 
a Halálfia című  regényélményanyaga és szociológiai vonatkozásai miatt 
egyaránt elbűvölte, hanem azért is, mert Babits 1925-ben kiadott verses-
kötete, a Sziget és tenger a bevezető  lírai esszében és az utána következ ő  
költeményekben egészen hasonló gondolatokat fejez ki,mint a néhány 
évvel később született Isola Bella. Babits e könyvében embertestvériséget 
hirdet, s jóllehet a létet ésszel felfoghatatlannak tartja, azértelemt ől vár-
ja a nemzeti érdekellentétek megoldását. Abban az igazságban hisz, , ;megy 
túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein". A művészet-
től vallásos tartamat is vár, ám ezáltal „a kozmosz polgárává" akar lenni. 
Ez egyben a békének, a harmóniának és a szépségélménynek is feltétele. 
Legalább ennyire fontos, hogy könyve bevezetésében Tolsztoj-idézettel kez-
di eszmefuttatását: „A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor 
valamiben hisz.... Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem 
élne ..." Szenteleky-értelmezésünk szempontjából azonban az Ideges esz-
tendők című  vers mond legtöbbet, amelyet akár Szabolcs :is írhatott volna. 
volna. A különbség annyi, hogy ami •a Babits-versben évekre vonatkozik, az 
Szenteleky regényében néhány napba, s őt egy éjszakába sűrűsödik, s 
mint érzékletes valóság, részletekben sokkal gazdagabb. Mindenesetre 
Babits is nagy kezdőbetűvel jelöli szimbólumait, mint Szenteleky a Szép 
Szigetet: 

Emlékszem ... A Szerelem jött, galambszeme volt, 
halltan jött, mint a galamb, és halkan dalolt: 
de a hangja oly meleg, véres-puha volt, 
hogy lelkem könnyes forróságban fuldokolt. 

S egyszerre a Félelem nagy lámpái kigyultak, 
eltakarták az álmokat, eltakarták a Multat. 
Szent zablák, kötelek nyúltak, lazultak, lehulltak: 
de a forró kapcsok, a húskarok, összeszorultak. 

Oh kedvesem, a szél elállt, a viharnak vége van: 
ám a tenger egyre zúg még körülöttünk nyugtalan, 
kapcsainkat megcibálja, ráncigálja bús-nradan. 
Lelkünk nézi a sós vizet remegve, de szomjasan. 

Legfeljebb a szerelem kínál boldogságot, ám 'tartósan az sem adhatja 
meg — ez Babits versének végkicsengése, és az Isola Bella is ezzel a gon-
dolattal fejeződik be. Inge és Szabolcs ugyanis, jóllehet szeretik egymást, 
csak azért vállalhatják a házasságot, mert gyermek adhat tartalmat éle-
tüknek. Abban :a tökéletesebb emberben hisznek, aki majd csak a jöv őben 
születik meg, s akit ők készíthetnek fel egy emberségesebb életre. 

A Babits emlegette „Félelem nagy lámpái" az értelmiség korlátozott, 
de eltökélten vállalt lehetőségeit világítják meg az Isola Bella egyetlen 
éjszakájában, de — immár az egymással szövetkezett emberpár perspek-
tívájából — a szicíliai nyaralás végén, a szürke hétköznapokba való vissza-
térés előtt is. Szabolcsnak a Szép Szigeten, annak csúcsán kifejtett szem-
lélete olyan ellenállhatatlan hegyi beszédként hangzik el, mint ahogyan 
Nietzsche prófétája, Zarathustma szól híveihez. Az idnll csábításai köze-
pette szinte szentségtörésként hat az ilyen program: „A boldogság nem 
lehet etikai cél, az emberiség hivatása nem a boldogság, hanem a köteles-
ség. Kötelességünk az igazságot keresni, az abszolút igazság irányában 
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menni." Hogy ezek valóban „a rigorisztikus humanizmus dogmái", aho-
gyan Inge vélekedik, arra nem csupán Szenteleky pályájának kés őbbi 
állomásai tanúskodnak, hanem már e regény is. Szabolcs szerint ugyanis 
„vann:aik kiválasztottak, akikben tiszta teremt ő  erő  lakozik, akik az isten-
ség szellemét és akaratát érzik magukban. Az istenség teremti az embert, 
azok tehát, akik az istenség akaratát hordozzák, hivatva vannak megterem-
teni az igaz embert, a szebb holnapot". A továbbiakban Inge befolyása ab-
ban jut kifejezésre, hogy a férfi szemléletében visszaszorulnak •a jezsuita 
felhangok és a polgári moralizálás medrébe terel ődik a párbeszéd. Kissé 
elavult, a közhelyekhez is közel álló magatartás a Szabolcsé, mikor egye-
bek között olyanokat mond, hogy „A szeretet áll a gyűlölettel szemben", 
s ahelyett, hogy a szembenállást az emberi. jellemen belül látná meg, sze-
met huny a valóság előtt s kijelenti: ,komolyan hiszek abban, hogy az 
emberben a szeretet az egyedüli mozgató energia." Ilyet az egyház embe-
rei is ritkán mondanak, s Szabolcs szájába is irodalmi (dantei) ihletés 
adja e szavakat. Ezeknek azonban nincs a Babitséhoz hasonlítható vallási 
háttere, s talán azért sincs, mert •a vágyott európaisággal történelmi okok 
miatt nehezebben fér össze a görögkeletiség, mint a katolicizmus. Az in-
tézményes vallással való szembenállását a szabadkőműves Szenteleky min-
denesetre úgy is hangsúlyozza, hogy egy jámbor, enyhe iróniával ábrázolt 
katolikus papot Is szerepedtet regényében. Bal.thasar tisztelend ő  a naiv 
életen kívüliségnek, a cselekvésbeli passzivitásnak a megtestesít ője, aki-
vel szemben a f őhős tettre késznek, céltudatosnak mutatkozik. Szabolcs 
felfogása értelmében az egyház nincs hivatása magaslatán, mert „ha ... 
pozitív, produktív cselekedetet kívánt volna híveit ől, úgy más lenne ma a 
világ és az emberi lélek arculatja". 

(Folytatjuk) 



CSÁNYI ERZS ÉBET 

A VILÁG ÉS A TUDAT KÖZÖTT BEJÁRANDÖ VÉGTELEN 
VIRGINIA WOOLF Mrs. DALLOWAY CÍM Ű  REGÉNYÉNEK ELEMZÉSE 

Virginia Woolf Mrs. Dalloway" című  regénye 1925-ben jelent meg (ma-
gyarul Clarissa címen). A regényformával kísérletezni vágyó író a konven-
ciók feirúgásána'k egyfajta lehet őségét látja a líra, a dráma és az epika m ű-
faji sajátságait vegyít ő  módszerben. A .regény irodalmi művé válását a 
cselekmény, az idő , a tér, a jellemek logikus zártságának feltörését ől teszi 
függővé. „A főhős ezúttal tudattá és tudatalattivá lesz, vagy valamiféle 
eszmévé a világról s az életr ől." (Milica Mihajlović) (Ez utóbbi eset ját-
szódik le az Orlandóban.) A regényszöveg radikális fellazítása (akárcsak 
Joyoe,nál) a külső  keretek zártságában nyeri el .ellenpontját: az esemé-
nyek egy naphoz (az els ő  világháború utáni években), egy városhoz (Lon-
don) és egy főhőshöz (Mrs. Dalloway) kőtődnek. 

A REGÉNY FABULÁJA 

Semmitmondó, hétköznapi események: Clarissa Dalloway kora reggel 
elindul virágot vásárolni egy el őkelő  londoni üzletnegyedbe, mivel estére 
fogadást rendez. Útközben találkozik egy ismerősével, élvezi a szép id őt, 
a vidám nyüzsgést, de nyomasztó gondolatok is meglepik. A királyi gép-
kocsi feltűnése torlódást és általános izgalmat tikoz az utcákon, ahol meg-
jelenik Septimus is a feleségével. Az emberek figyelmét egy repüll őgép 
manőverei kötik le a város különböző  pontjain. Septimus és Lukrezia a 
parkban ülnek, a beteg férfit látomások gyötrik, feleségét magánya és 
szerencsétlensége. Clarissa közben hazaér, emlékeibe merül. Váratlanul 
meglátogatja régi nagy szerelme, Peter Walsh. Az érzéseket felkavaró be-
szélgetés után Peter London utcáin halad, követni kezd egy fiatal n őt, a 
parkban ülve elszunnyad, álmodik. Lukrezia és Septimus is még itt van-
nak. Peter felkerekedik, s a fiatal házaspár is elindul dr. Bradshaw-hoz, aki 
elrendeli Septimus szanatóriumba vanulását. Lady Bruton ebédje után 
Dalloway és Hugh,ékszerüzletben nézel ődnek, majd Dalloway rózsákat 
vesz a feleségének, hogy kifejezze, mennyire szereti. Miután átadja a csok-
rot, ismét eltávozik otthonról. •Clarissa délutáni pihen őjét lánya és Miss 
Kilman zavarják meg. Elizabeth és oktatója vásárolni mennek, teáznak. 
Lehangoló elválásuk után Mis:s Kilman templomban imádkozik, a lány 
pedig a városban kószál. Septimus otthon tiszta pillanatokat él át, fele-
sége újra boldog, amikor megjelenik a beteg által gy űlölt orvos, aki elől 
Septimus kiugrik az ablakon. Peter hotelja felé igyekszik, szobájában 
tűnődik, készülődik a fogadásra. Clarissa estje, a fogadás különböz ő  ven-
dégeinek beszélgetése éstudatfolyama zárja .az eseménysort. 

Az aktivitásnak, az eseményes anyagnak mint küls őségnek .a jeden-
téktélensége szemben áll a hősök belső  világának (gondolatok, érzelmek) 
tágasságával és fontosságával. A regény témája nagyrészt jövésmenésb ől, 
utcai nézelődésből áll. Ezek a gyaloglások, séták, ücsörgések mint pasz-
szív, lazított állapotok teszik lehet ővé a tudati-érzelmi világokaktivitását. 
A fabula deformálása, az automatizálódást megakadályozó „hiba", amely-
nek nyomán új 'konstrukciós elv rajzolódik ki (Tinyanov), jelentékeny: az ese-
mények, tettek rétegének elvékonyodása szemben az asszociatív bens ő  vilá-
gok felduzzadásával. A valódi bonyodalom, összeütközések és sorsdönt ő  
lépések nem is a regény akciós szintjén játszódnak le, hanem emlékezések 
formájában az érzelmi-reflexív rétegben. A gondolatok, érzelmek fabula-
motívumokká válhatnak a modern regényben. Ezt a jelenséget jelzi már 
Flaubert-nél Balassa Péter, amikor Frédéric Moreau f őhősi mivoltát indo-
kolja: „ ...bensőségének egész kiterjedtsége, gondolatai, érzelmei mintegy 
regénykonstituáló aktivitás helyett e mű  legkiemeltebb tematikus alapjai, 
fabulamotívumai ..." Maga Tinyanov is rámutat erre a tendenciára a 
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Tristram Shadyval kapcsolatban: „ ...amikor a próza konstrukciós elve, a 
szüzsén alapuló .dinamika fő  konstrukciós élvvé változik, maximális kifej-
lődésretörekszik, akkor szüzsével rendelkez őként kezdik felfogni azokat 
a műveket is, amelyeknek csupán minimális meséjük van, •s amelyekben a 
szüzsé nem febulában bontakozik ki." Jobban mondva: ezeknek a regé-
nyeknek jóformán csak szüzséjük van, s fabulájuk alig. Hacsak nem mó-
dosítjuk a fabula fogalmának határait, s ilyen esetekben — amikor a m ű  
meséje 'aktivitás helyett érzelmeket, gondól'atokat von be a megszervezen-
dő  alapanyagba — az érzelmi-reflexív anyagokat is a fabulához soroljuk. 

Hasonló tüneteket észleltünk az Orlandóban is, de annak egy hősre 
építettsége helyett a Mrs. Dalloway sok szereplő  belső  lmonológjánA ke-
reszttüzében jön létre. 

A mű  „külső  idejét" (Bécsy), Kami egy napot fog át, semmi sem töri 
még lineáris előrehaladásában. Ezt a küls ő  időt azonos, visszatérő  mon-
datok által a Big Ben imativikusan ismétl ődő .harangütései mérik. A küls ő  
időjelzéseknek mintegy figyelmeztet ő  jellegük van, hogy a regényszöveg fel-
merüljön abból a belső  időbő l, Kami 'túlnyomó részét képezi. A bels ő  idő t, 
a hősök tudati, lelki idejét a külsővel ellentétben a legnagyobb 'szabadság 
jellemzi: múltba és jöv őbe csap át a jelenb ől. A térviszonyok is ugyanilyen 
szabálytalanul alakulnak. Ezt a módszert nevezik az 'életm ű  elemzői körkö-
rös szerkesztésnek, amellyel az adott térhez és id őhöz kötött pillanat tel-
jességgé 'tágulhat: múlt, jövő  és különböző  terek gyűjtőmedencéje lesz. 
Ennek a kötöttségeket .fellazító eljárásnak a továbbgondolásaként valósul 
meg. V. Woolf regényeiben az individuum határainak feloldása a nem-
csere, a halhatatlanság (Orlando) és a hasonmás (Mrs. Dalloway) motí-
vilmának beiktatásával. 

A fabula zárt szűkössége előremeghatározza a 'regény hangsúlyeltoló-
dásának fő  irányát, amit a körkörös szerkesztési módszer jelöl. A nyers-
anyag deformációja jelzi: a szüzsé létrehozásához az eseményes elemeken 
túl pótlóanyagra is szükség lesz. Az Orlandóban az érzelmi-reflexív háló 
mellett aa krónikás betétszövegei biztosították ezt, a Mrs. Dallowayben 
pedig több központi jelentőségű  hős (Clarissa, Septimus, Peter Walsh) 
belső  :monológjainak szövedéke. A két regény közt megmutatkozó különb-
ségek alapján megállapíthatjuk, hogy •a fabula, gaz eseményes nyersanyag 
megválasztása, a cselekményesség b ősége valóban betájolja a regénykonst-
rukciót, de a konkrét kidolgozáshoz elég tág mozgási lehet őséget hagy. 

A STÍLUS 

A regény stílusa leplezetlen líraisággal csendíti meg •a feltárandó vi-
lágot. Állandó folytonosságot, mozgást, múlást görget ez a stílus: a meg-
figyelő  s a megfigyelt is szakadatlan elmozdulásban van. A pointillista 
módszer, az apróságokból való képkészítés így a könnyed, leveg ős vibrálás 
benyomását kelti. Az eseményes nyersanyag, a fabula leszűkítése és hét-
köznapisága ellentétben áll a stílus aprólékosságával és emelkedettségével. 
Fabula és stílus 'szükségszerűen egészítik ki egymást ellentétes hangsú-
lyaikkal, viszonyuk tükrözi a szüzsé megszervez ődésének fő  jellegzetessé-
gét: a belső  monológok alkotta kitér őiket. 

AZ ELBESZÉLŐ I NÉZŐPONTOK 

A 'stílus és az egész regénykonstrukció központi problémájaként itt 
is meg kell vizsgálnunk az elbeszélő  nézőpontok szerkezetét. 

Virginia Woolf ebben a regényben az egymásban él ő  tudatok szóla-
mainak :kórusművét kornponálja 'meg. „A dolog árapályát", azid őbeli és 
térbeli szimultaneitás élményét, a világon 'kívül és belül levés inga-létét 
(„Úgy hasított keresztül mindenen, mint a kés — ugyanakkor kívüle is 
volt, külső  szemlélő ."), az én-tudatban megkonduló sok-én széthúzó ere-
jét („ ... valami er őfeszítés, valami jelzés arra, hogy önmaga legyen, 
összefogta az egyes részeket, 'melyekr ől csak maga tudta, mennyire kü-
lönbözők, összeférhetetlenek és csak a világ számára vannak így egy kö-
zéppontba összefogva, egy gyémánttá, egy arannyá ..."), ezt az állandó 
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hullámzást, egymásba növést, egymást építést képes kifejezni e .módszer: 
A szólamok szerzői narrátor közvetítésével hangzanak fel, s nem egyes 
szám első  személyben. A narrátor nem tartozik az ábrázolt valósághoz 
és nincs fiktív alakként konkretizálva, s őt, igyekszik teljesen áttetsz ővé 
válni (nem feltüntetett, ismeretlen narrátor). Ún. több figura szemével 
látó elbeszélő  (megfigyelési pontja egyik hős tudatából a másikba csú-
szik át, a narráció azonban :megőrzi harmadik személyűségét). 

Külön problémát jelent annak eldöntése, hogy a szerepl ők nézőpont-
jaira épülő  regény megbízható, avagy megbízhatatlan elbeszél őkkel ren-
delkezik-e. Wayne C. Booth behatóan foglalkozik az olyan prózai m űvekkel, 
amelyekben az „író hallgat", amelyekből ,az író kivonul", és az olvasó 
közvetetten, a „sorsát tapogatva keres ő" hős ködös látásán keresztül kell 
hogy eljusson az igazsághoz. , ;Mivel a ikomimentár kizárt, számos eszköz 
marad még az ítéletek felfedéséhez és a reakciók megformálásához. A rész-
letek megítélésének ellen őrzésében a modern regénynél — akárcsak a köl-
tészetben — hathatósak •a metafóra- és szimbólumstruktúrák. A döntések 
arról, hogy a mesének mely részei lesznek dramatizálva, milyen lesz a sor-
rend, a jelenetek arányai mind hatékonyak lehetnek ... Valójában a rit-
mus és a tempó minden régi eszköze felújítható a drámai, személytelen 
elbeszélés céljaira. A dramatizált néz őpontokkal való manipulálás pedig... 
nagy pontossággal kifejezheti az író ítéletét" — írja Booth. Az író „hall-
gatása" a természetesség, az érdekesség, a feszültség, az együttérzés effek-
tusait váltja ki. A megbízhatóság szempontjából azonban a dramatizált 
elbeszélők is széles skálán mozognak: a „gyanúsaktól" kezdve a minden-
tudó író tudásáig mindenféle átmenet és keverék megtalálható a regé-
nyekben. A legegyszerűbb eset, amikor a hős nézőpontja, amely uralkodó-
vá válik a műben, annak normáit annyira átveszi, hogy semmiféle meg-
bízhatatlanságérzet nem zavarja az olvasót. Az ilyen teljes azonosulás 
hős-elbeszélő  és olvasó között akkor a legintenzívebb, ha a h ős lényegi 
értékei mindvégig azonosak maradnak, ha statikusság jellemzi őket a me-
se dinamikájában. A teljes identifikáció eseteiben írónak és olvasónak 
egyaránt a hős mellett ;a helye: „közvetlen, angazsált együttérzés" oldja fel 
őket. Unszimpatikus hősökkel is együtt ,érezhetün!k a sajnálat és a félelem 
révén, még ha el is ítéljük őket negatív értékeik miatt. Ilyenkor, bár a dol-
gokat a hős szemével látjuk, az író rejtett morális szemszögét osztjuk. 
Amennyiben a hős-elbeszélő  negativitása nagyobb 'méretű , az olvasó érzel-
mi identifikációjának útjai járhatatlanná válnak. A túlzott identifikáció 
csökkentésének eszköze, ha a hőst a másik hős tudatán keresztül ismer-
jük meg. A „reflektor=hős" korlátozott, hamis megvilágításban állíthatja 
elénk a másik szereplőt, •s ez befolyásolhatja a bonyodalmat, a különböz ő  
effektusokat. 

A Mrs. DaZ1oway szerzői narrátora teljességgel feloldódik a regény 
világában. Az olyan szövegrész stílusa, amely egyik h ős belső  monológja-
ként sem fogható fel, az utcai tömeg néz őpontját, személytelenséget fejez 
ki. A hősöknek nincs kívülálló bírálójuk, s az olvasónak az éppen fellép ő  
hős aspektusa mögül nem kacsingat rejt őzködő  cinkostársként az író. 
Iróniának nyoma sin čs ebben az „elbeszélő  +szerkezetb'en", mindig egy ép-
pen aktuális nézőpontban olvad fel hős, elbeszélő , író és olvasó. Habár a 
hősök nem nyílt monológot folytatnak, hanem 'csak egyes szám harmadik 
személyű  elbeszélés közvetíti gondolataikat és érzéseiket, megállapíthat-
juk, hogy „az író hallgat". A harmadik személy ű  elbeszélés az olvasó totá-
lis identifikációjának elkerülését szolgálja, s ugyanezt a hatást er ősíti —
Booth megfigyelései. szerint — az az eljárás, hogy az egyik h ős jelleme 
a másik tudatában tükröződik. Ezen az azonosulásban egy csöppnyi távol-
ságot tartó hangon szólal meg a regény. A hősök tulajdonságai csak önref-
lexióikban és mások róluk való gondolkodásában tárulnak föl. „Megadva 
hőseinek azt a lehet őséget — írja Milica Mihajilovi ć  —, hogy egymásról 
gondolkodjanak, Virginia Woođf különböző  oldalról, különböz ő  pszicholó-
giai aspektusból világítja meg őket. Így Mrs. Iaallowayt :,megismerjük • ön-
magán keresztül, Peter Walshon keresztül, aki vagy harminc éve szerel-
mes belé, Sally Setonon, nagy ifjúkori barátn őjén át, férjén, Richardon, 
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Mis:s Kilmanon, lányának nevel őjén, Elizabethen, lányán keresztül, Lady 
Brwtonon;  a nagyvilági hölgy nézőpontján keresztül és másokon keresztül. " 

A szereplő  nézőpontok hasonlítanak 'egymásra, szemlélet és stílus 
egyneműségét észleljük. Három szólam válik kulcsfontosságúvá: Clarissáé, 
Peteré és Septimusé. Belső  beszédüket az intellektualizált asszociációk, a 
vizionálás, a szenvedélyesség stb. jellemzi. Az idegösszeroppanást átél ő  
Septimus belső  világa könnyen elkülöníthet ő  a másik kettőtől. Képzeteik-
ben, érzeteikben azonban van egységesség: titkot éreznek az állandóan hul-
lámzó lét mélyén,. Clarissában és Septimusban rettenet él, tudathasadás, 
személyiségüknek osztódása gyötri őket .stb. Septimus érzékenysége tulaj-
donképpen hatványozottan fejezi ki az összes többi néz őpont világbefo-
gadó, világfeldolgozó módját. A létezés szenzáoióit szürrealista látomások-
ká finomítja zaklatott képzelete: „Nagyon magasan feküdt a villág hátán. 
A föld rezgett alatta. Vörös virágok n őttek át a húsán, merev leveleik 
feje mellett susogtak." 

A regény főhősének, Mrs. Dallowaynek hibái vannak: önz ő , gyáva, 
,megalkuvó, tétlen, életvitele értelmetlen stb. Booth szerint 'azonban ez 
még nem akadálya az olvasói azonosulásnak. A f őhős 'statikus jellem. A 
totális identifikáció feltételei így biztosítottak, mégsem jön létre teljes 
azonosulás: a már felfedett hajszálnyi távolság 'megtartása az író személy-
telensége ellenére is az ő  rejtett különvéleményének :lehet őségét tartalé-
kolja. Annál is inkább szükség van egy ilyen egységesít ő  háttéri csöndre, 
mert ebben a regényben nincs központi megfigyel ő; az elbeszélő  állandóan 
vándorol, hősről hősre száll felvéve azok néz őpont jait. Megbízhat-e, végül 
is, ebben a vándorló, áttetsző  narrátorban az olvasó? Hisz sokszor szem-
ben álló tudatokról van ,szó, akikkel a keméleon-elbeszélő  minden további 
nélkül azonosul, de az olvasó távolságtartásai érzelmi és értelmi szempont-
ból is változnak a különböző  hősök esetében. A vándorló, „sétáló" (Booth) 
elbeszél ői aspektus tehát eleve kizárja a megbízhatóságot, ám bármeny-
nyire is vonul aki a regényb ől az író, a narrátor, mégis az ő  mögöttes 
hallgatására kell hagyatkoznia az olvasónak. Ez a hallgatás, a kommen-
tárnélküliség, a kimondatlanság azonban nagymértékben nyitva hagyja 
a lehetőségeket, nincs biztos rév, ahová ezzel a soknéz őpontú polifóniával 
be lehetne hajózni. A megbízhatatlan „elbeszél ő szerkezet" tehát ebben a 
regényben is az 'objektív valóság konvencionális felfogásának .felrúgását 
eredményezi. Külön kérdés, hogy a sétáló narrátor melyik h ős tudatához 
férkőzik legközelebb, melyik foglalkoztatja legmélyebben, és az is, hogy 
melyik figurával azonosulva közelíti meg leginkább a m ű  normáit, vagyis 
hogyan ingázik a megbízhatóság — megbízhatatlanság skáláján figurán-
ként. Virginia Woolf narrátorát a Mrs. Dallowayben a legmélyebben a 'már 
említett három 'központi hős tudata foglalkoztatja, a megbízhatóság pó-
lusa felé pedig Peter Walsh bels ő  világát közvetítve hatol leginkább. E kü-
lönbségek ellenére is mindvégig 'egységes a regényben a narrátor h ősök 
világát maga előtt tartó háttéri némasága. 

I. A narrátor háttéri némasága egyben meghatározza az eszmei sík 
erőviszonyait is. A 'személytelen elbeszélő  csöndje főleg ideológiai értéke-
llést tartogat. Eszmei értékelésének diszkrét jelét fedezhetjük fel abban, 
hogy a negatív jellemeket nem annyira 'bels ő  beszédjük által jeleníti meg, 
hanem hideg narrátori tényközlésbe át-átcsúszva. Ezt az elidegenít ő-
effektust alkalmazza pl. Hugh esetében. Ezzel szemben az elbeszél ő  világ-
nézeti azonosulásának tünetét 'regisztráljuk akkor, amikor a h ős belső  
monológjába eső  mondatok nem harmadik személyűek: „Milyen remek! 
Micsoda fejesugrás! Mert mindig ez volt az érzése..." A narrátor eme né-
ma, lappangó világnézeti állásfoglalásait azonban a felszínen általában 
elnyomja a szereplő  hős nézőpontja. Vagyiš a több figura szemével látó 
elbeszélő  eszmei pozíciójának váltogatása játszódik le. Az elbeszél ő  fel-
ölti hőseinek eszmei pozícióját, de éreztetve, hoo -v mögötte ő  maga van a 
saját világnézetével. 

Uszpenszkij figyelmeztet az aktuális és potenciális néz őponthordozó 
megkülönböztetésére eszmei síkon. A Mrs. Dalloway elbeszél ője csak po-
tenciális — külön elemzéssel kiválasztható — értékelést, eszmei-világne- 
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zeti ítéletet ad a regény világáról, hőseiről. Mindehhez még hozzá kell 
tennünk azt, hogy — mivel a hősök nem sokat beszélnek, gondolataikat 
pedig a narrátor meséli át — a frazeológiai sík nem sok támpontot adhat 
az eszmei kérdések eldöntésében. 

Frazeológiai síkon egyöntetűség jellemzi •a .  regényt. Nyelvi sajá-
tosságok, idegen beszédelemek egyéniség-felidéző  fogásával V. Woolf nem 
él som ebben a művében, sem az Orlandóban. A szerzői narrátor a hősök 
mondogikus beszédét átfordítja harmadik személy ű  szövegre, vagy helyet-
tük beszél, de frazeológiai árnyalatokkal nem tör ődik. Ezek szerint az 
elbeszélő  nézőpontja belső, a ,mondanivalóra figyel. 

A térbeli sajátosságok síkján elég bonyolult képet nyújt a regény. 
Hős és narrátor térbeli pozíciója egybeesik, amikor az •libeszélő  azonosul 
hősével, vele együtt halad pl. a londoni utcán, látja és átéli a világot, 
akárcsak a regény szerepl ője, és helyette beszél: „Hová menjen? Mindegy. 
Végig az utcán, aztán a Regent's Park felé. A cip ője azt kopogta ki a kö-
vezeten: »Mindegy«; mert korán volt még, nagyon korán. Tündéridélel őtt 
volt. Mint egy egészséges szív dobogása, úgy lüktetett az élet az utcákon. 
Nem volt semmi zavar, semmi habozás." 

Ez a térbelileg mindig valamelyik h őshöz kötődő  nézőpont meghatá-
rózatlanná alakul át a jelenetváltó részeknél. A szerz ői narrátor ilyenkor 
mindentudó fényben tűnik föl, mert tisztában van azzal is, ami más szín-
helyeken történik. A szimuZtaneitás effektusára törekszenek az ilyen köz-
lések: „ ...Tizenkett őt ütött, mikor Clarissa Dalloway lerakta zöld ruhá-
ját az ágyra és a Warren Smith házaspár végigment a Harley Streeten." 
„Richard Dalloway és Hugh Whitebread a Conduit Street sarkán haboztak 
abban a szent pillanatban, amid őn Millicent Bruton 'a kereveten fekve 
elszakadni hagyta a fonalat és horkálni kezdett." 

Az időbeli viszonyok is fontos szerkesztési sajátosságokat lepleznek 
le. A regény szerzői elbeszélője múlt időt használ; akárcsak a harmadik 
személyiséggel, ezzel is elhatárolja magát a h ősök mindenkori jelenétől. 
Elidegenítő  effektusként :a múlt idő  is a narrátor bizonyos fokú kívüláQlá-
sát, distanciáját jelzi. 

Mint ahogy az impresszionista látásmód egy pillanatba, egy benyo-
másba szeretne koncentrálni mindent, a regényszerkesztés egésze is a 
szimultaneitás hatásáratörekszik. A •fentiekben már hoztunk példát erre, 
de az egy időben élés élményének kifejezésére sokkal sikeresebbek a rej-
tett, szuggesztív megoldások. Jeleneteket, tudatokat, ,sársokat összeköt ő  
szerepe van a szimultaneitásnak pl. akkor, mikor Peter a Septimus holt-
testét elszállító mentőkocsi után néz, és elgondolkodik. Egy másik eset-
ben a .szimultaneitás zökkenőmentes, finom átmenetet hoz létre hangula-
tilag és érzelmileg egymáshoz közelítve a h ősöket: Elizabeth és Septimus 
is ugyanakkor és ugyanazt a fényárny-játékot élik át: „Egy szélroham .. . 
ritka fekete fátylat vont a nap elé, a Strand fölé. Az arcok elhomályosul-
tak, az autóbuszok hirtelen elveszítették ragyogásukat ... Elizabeth Dal-
loway nyugodtan és ügyesen felszállt a westminsteni autóbuszra. Jött és 
ment, integetett és jelt adott a fény és árnyék, hol szürkévé tette a falat, 
hol világossárgává •a banánokat, hol szürkévé tette a Strandot, hol vilá•-
gossárgává az autóbuszokat — így t űnt fel Septimus Warren Smithnek, 
.aki a kereveten feküdt a nappali szobában ..." 

A regény az idő  (egy nap) lineáris el őrehaladására, elfogyására épül, 
s ezt a Big Ben ütései motivikusan jelzik. Az egymást esetleg nem is 
ismerő  hősöket ez a közös múlás köti össze. A kontinuitás, a folyamsze-
rűség azonban meg-megszakad, döbbenetes élességű  pillanatokban kris-
tályosodik ki. Az elakadások épp eme állandó hullámzasba 'ékel ődve nye-
rik el hangsúlyosságukat. Ezeknek a pillanatoknak a rendkívüliségét a 
múlt idő  felfüggesztése, jelenné, vagy semlegessé válása is tükrözi. Az élet 
szakadatlan folyásának pillanatba dermedése játszódik le a regényben, 
amikor megjelenik a királyi család gépkocsija: „Minden megállt. A moto-
rok dübörgése úgy hangzott, mint egy nagy testben .szabálytalanul lüktet ő  
érverés. A nap szokatlanul nekitüzesedett, mivel a gépkocsi megállt Mul-
berry kirakata el ő tt ... Mindenki a gépkocsit nézte. Septimus is ... Min-
den egy középpontba sűrűsödött össze a szeme el őtt, szinte mintha vala- 
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mi borzalom kerülne felszínre, hogy mindjárt lángokban törjön ki; ez 
megrémítette." 

Ugyanilyen misztériumként állítja le az élet áramlását a magasban 
parádézó repülő, s a regény hőseinek elszunnyadásai: Clarissáé, Peteré, 
Lady Brutoné. Követtréz ő  idézetünk a jelensíkjára való átcsúszást is pél-
dázza: „ ...Valami sajátos csendet vagy ünnepélyességet érez; meghatároz-
hatatlan szünetet; feszültséget ... miel őtt a Big Ben óraütése elhangzik. 
Most! Megkondult. Először a zenei jelzés, aztán az óraütés, visszavonhatat-
lanul. Az ólmos körök eloszlottak a légben ... Mert csak az ég tudja, mi-
ért szereti úgy az ember, miért látja ilyennek, hogyan jelentkezik, hogyan 
épül az ember köré, hogyan hömpölyög és képz ődik újra 'minden pillanat- 
ban ..." A kiteljesedő  pillanatokkal az 'alábbiakban foglalkoznunk kell az 
időviszonylatokon túl is. 

Az időperspektíva és az eszmei sík kapcsolatáról megállapíthatjuk, 
hogy a mű  a jelen szemszögéb ől értékeli a hősök múltját és jövőjét. 

IV. Pszichológiai síkon a szubjektív tudat szempontjából való leírás ;  
az élmények feltárása jellemző . A narrátor belső  nézőpontot használ, leg-
többször a hősök pozícióját veszi föl, ígymegjelennek a bels ő  állapotokat 
jelző  igék. „Mert halálos vétek, ha az ember soha nem mondja meg, amit 
érez, gondolta, amint áthaladt a Green Parkon ..."; „megtisztultnak érez-
te magát" stb. Kompozicionális szempontból a regény pszichológiai as-
pektusa a kevésbé reálisak közé tartozik, mert jelenetenként, s őt egy jele-
neten belül is váltogatja a néz őpontokat. 

Az összetett néz őpont, 'amelyet a pozíciók kölcsönviszonya alakít ki 
a műben, egy bonyolult, dinamikus konstrukciót Sejtet. Legegyöntetűbb a 
frazeológiai sík. A pszichológiai aspektus a h ősökhöz kötődik mindvégig; 
mert a narrátor nem ad életjelet önmagáról, legfeljebb irreális, szerepl ők 
fölött lebegő  helyzete, mindentudása árulkodik létezésér ől. Az elbeszélő  
érzelmi azonosulása az id őbeli síkon inkább kimutatható a kulminációs 
pontokban. Az időbeli-térbeli és az eszmei pozíciók kétarcúsága tárja fel 
leginkább azt az ingázást, amelyet a narrátor áttetsz ő  jelenlét és teljes 
feloldódás között ír le. 

FŐHŐS, MOTIVÁCIó 

Ebben a sok hang, sok nézőpont közt ingázó elbeszél ő-szerkezetben 
(amelynek lényegét az ellenpontozás adja: a sokféle tudat hullámzásában 
beálló egységesítő  pillanatba rándulás), vajon Clarissa Dalloway betölti-e 
a motiváció, a fókuszpont szerepét? Sorsa össze tudja-e f űzni homogenitás-
sá, telíteni tudja-e értelemmel a m ű  minden pontját a fabulától a szü-
zséig? 

A hagyományos regény cselekményének deformálásával, funkcióelto-
lódásával ez .a mű  is kimozdítja a főhőst szerepköréből. Bár a Mrs. Dal-
lowayben nyoma sincs az Orlandó ,allegorikus, foltszerű  hősformálásának 
(a figurák itt mind életteljesek, az -események a hétköznapiságig való-
szerűek), Clarissa útja mégsem válik a „regénydinamika titkává és értel-
imévé" (Balassa). A regény mindent átható motivációját az ellenpontozó 
totalitásélmény képezi. Ez az ellenpontozó totalitás-kép 'szabályozta a fa-
bulaelemek kiválasztását (egyetlen napban — egész sorsokat, a hétköznapi 
eseményekben — az emelkedettséget, az emberi ika.pcsolatokban — a ma-
gányosságot, a tétlenségben — a lelki aktivitást mutatni meg), a motívu-
mok megteremtését (élet iránti rajongás — halálfélelem, rettegés; foly-
tonosság, remegés — megállás, dermedt állapot; fent — lent; küls ő  lát-
vány — belső  érzés; valóság — vízió; test — lélek; felszín — mély; rend-
szabályozottság — szabadság stb.) ez az ellenpontozó totalitásélmény mo-
tiválja magát a főhőst is és a jelentősebb mellékszerepl őket. A motiváció 
úgyszólván „kinövi" Clarissa alakját s „bélebújik" Peterbe, Septimusba, s 
esetenként jelentéktelenebb epizódh ősökbe. Az ellenpontozó totalitáskere-
sés a szüzsé szervez őelveként m űködik, amikor is szólamok, belső  világok 
dialogizáló polifóniájára, sokféle látásmódra építi fel a regényvilágot. Csu-
pán Clarissa alakja, sorsa er őtlen lenne ahhoz, hogy ily módon homoge-
nizálja a művet. Lényéb ő l ugyanis hiányzik az élet általa is felismert érték- 
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hordozó erővonalainak követése, alkotóvágya torz teruuékeként születik 
meg estélye. Mivel ilyképp degradált személyisége képtelen a kifejletre, az 
író hasonmást helyez mellé, hogy megragadja „a katarzis lehet őségét". 
(Bécsy) Septimus Clarissa hiányzó, abszurdan is cselekv ő  pólusa, de némi-
képpen Petert is az ő  kiegészítésének érezzük. A motiváció történetfilozó-
fiai síkjának kifejezését az író főképp e három hősre bízza. 

Az élet ellentétekben való átélése, totalitásának rajongó szeretete el-
sősorban a főhőshöz fűződik. Jellemző, hogy a londoni utcánsétálva úgy 
érzi: „Ez minden ..." A mindenség-érzet motivikus:an tér vissza a kés őbbi-
ekben: „Nyugalom szállt le rá, csönd, élégedettség ... Nyári napon így da- 
gadnak a hullámok, felcsapnak és összeomlanak; dagadnak és leomlanak s 
mintha az egész világ azt mondaná: »Ez minden« ..." Az elragadtatás pil-
lanatai, az élet totális, titokzatos beteljesülése Peter bens ő  világában is 
központi helyet foglal el: „Talán a szépségnek egy fajtája és ennek a nap-
nak a súlya, amely a Glarissánál tett látogatással kezd ődött, egészen kime-
rítette őt forróságával, zsúfoltságával s a benyomásokkal, melyek egymás 
után húllottak be a pincébe, ahol mélyen, sötéten maradnak és soha senki 
nem tud róluk. Részben ezért a tökéletes és sérthetetlen ,titokzatosságiért 
hasonlította az életet ismeretlen kerthez, amely tele van sarkokkal és for-
dulókkal és meglepetésekkel; igazán lélegzetelállító némelyik pillanatban; 
így lepte meg most az a pillanat ... m:inden összefutott benne ..." 

A totalitás ellentétek, végletek szimultán megragadásával rajzolódik 
ki a hősök tudatában. Világlátásuk sarkpontja ez az ellenpontozás, amely-
lyel én és világ örökösen kiújuló kérdését feszegetik. Mint egy ablakot, 
nyitják fel lelküket az impresszióknak, hogy átzuhogtassák magukon a 
világot, ami erőszakosan tör be a benső, burjánzó tájakra. Én és világ 
tragikus szétválasztottságában rejlik e világszemlélet alapproblémája, ame-
lyet bonyolít a szubjektum ugyanakkor zajló magába zárkózási törekvése, 
önállósodása a magában váló dologi világtól. Ez az ambivalens viszony 
magyarázza, hogy nincs ellentétben Clarissa kijelentése, miszerint a lon-
doni utca nyüzsgése képezi a mindent, és Peter véleménye, miszerint 
semmi sem létezik rajtunk kívül, szellemünk egy állapotán kívül. Hol a 
lélek (az én), hol a valóság (a világ) kerül ki gy őztesen ebb ől a tusából: 
„Ilyenek a látomások, melyek szüntelenül felbukkannak, együtt haladnak, 
arcukat elődugják a valóság mögül ..." Lent és fent, mély és felszín, lélek 
és külvilág egymást járják át szüntelenül: „Mert ez az igazság, ami a lel-
künket illeti, .gondolta, énünket, amely hal módjára tengerek mélyén lako-
zik, sötétségek közt cikázok, óriás vízinövények ágai közt tör magának 
utat, napfényt ől csillogó helyeken át újra meg újra a homályba, a hideg, 
mély, kifürkészhetetlen sötétbe; majd hirtelen •a felszínre szökken és a 
szélborzolta hullámok közt játszik ..." 

Ugyanilyen szenvedéllyel hatol ez a mélyb ől felmerülő  lélek a való-
ság felszínétől annak benső  lényege felé: „ ...Clarissa ... belevetette ma-
gát a pillanat szívébe, áthatotta azt —e júniusi délel őtt pillanatát, amely-
ben megvolt minden más délelőtt lenyomata ..." Csak ezeknek az utaknak 
a bejárásával, önmagának és a világnak az egybeolvasztásával mondhatja 
Clarissa: mindenben önmagát érzi. 

A regény azonban nemcsak a küls ő-benső , külvilág-lélek, fent-fent 
ellentéteiben mutatja fel a totalitást, hanem az emberi tudatok egymás 
közti viszonyaiban is. Az egymásra hatások oly erőteQješek, hogy a hősök 
egymásban, egymás által élnek a regényben. Különösen vonatkozik ez a 
főhősre és Peterre, akiknek találkozása „gyakrabban volt igenfájdalmas, 
mint nem; s mégis, mikor már elmúlt, a legvtalószínűrtlenebb helyen kivi-
rágzott, kinyílt, illatozni kezdett, meg lehetett érinteni, kóstolni, tekinteni, 
tapiritata volt és érthet ő  lett annyi esztendei szunnyadás után". A regény 
totalitásra törő  világképe nemcsak a 'szimultaneitásban, az ellentétek át-
fogásában érezteti az egy pontba s űrített végtelenségét, hanem szuggerál-
ja a minden összefüggésben áll mindennel képzetét is. A különböző  tuda-
tok, jelenetek, helyszínek motívumokkal való finom összekötését már 
többször volt alkalmunk érzékeltetni. Az emberi kapcsolatokat, a jelenlét 
és távollét relativitását a pókháló, a vékony szál motívuma ábrázolja: „ók 
pedig mind távolabb és távolabb kerültek t őle, vékony fonál kötötte őket 
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hozzá (mivel nála ebédelitek), amely nyúlik, nyúlik és mind vékonyabb 
lesz, amint továbbhaladnak London utcáin ... ahogyan a magányos pók-
fonál megnyúlik az esőcseppek alatt, majd a tehert ől elszakad." 

A regény értékrendszerében ezeket az ellentéteket, összefüggés-háló-
zatokat bevilágító motívumok képezik a pozitív értékeket, amik a defor-
mált cselekanényfunkció miatt ezúttál nem a felszíni jelenségvilágban ke-
resendők, hanem a reflexiókban, a vizionálásban. (Épp e síkeltolódás teszi 
lehetővé, hogy hibái ellenére Clarissa értékhordozó f őhőssé váljék.) A vi-
zionálás, a belső  monológ elmaradása egyértélműen mutatja ki a legnega-
tívabb személyiséget, Bradshaw doktort, aki a gátlástalan hatalomvágy 
megtestesítője. 

Az ellenpontozó, bonyolult összefüggésrendszert .kialakító szüzsé a 
motívumok csomópontjaival, az elbeszél ő-szerkezetnek mint „jelzőberen-
dezésnek" a működésével egy olyan konstrukciós elvet, motivációt dom-
borít ki, amely világnézeti jelentésében is a totális tájékozódást érvénye-
síti: nemcsak a 'szubjektumon belüli és a szubjektumok közötti világot 
tárja elénk, de a társadalmi-történelmi dimenziókat is. A 'társadalmi osz-
tályak és generációk összeütközésében, sorsképében az I. világháború élmé-
nye döntő  szerepet játszik. A regény tehát nemcsak konstrukcióként, de 
a világháború okozta értékvákuum kivetüléséként is .a polihisztorikus re-
gény követelményeinek tesz eleget. A konstrukció alapsajátosságából követ-
kezik viszont, hogy az irodalomra, a m űre refléktáló metanyelv itt nem 
jelenik meg. 

A regény struktúrájának/világképének totalitása egyszerre zárt és 
nyitott. Zárt, mert ellenpontozó össz,efüggés ,hálózatában egyensúlyban van-
nak az egymásnak féleél ő  visszhangok, s nyitott, mert ezek a visszhangok 
a végtelen felé gyűrűznek. Azon végtelen felé, ami világ és tudat között 
minduntalan bejárandó, hisz „az élet sugárzó fénygy űrű , áttetsző  burok, 
mely a tudat kezdetét ől a végéig körülvesz bennünket". (V. Woolf) A tudat 
burok nélküli üressége, de a burkot átrepesztenirendelt képessége adja 
azt a totális, ambivalens létérzést, amelynek ábrázolásában a regény dia-
dalmaskodik. Ilyen értelemben foglalja össze E. M. Forster is Virginia 
Woolf életművét: „E trófeákat ... a szellem hódította el az anyagtól, amely 
ellensége és barátja". 
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VÉGEL LÁSZLÓ 

A TRAGIKUM LEHETŐSÉGE ÉS LEHETETLENSÉGE 
DÚSAN JOVANOVIĆ  KÜZDELME A MODERN DRÁMAI FORMÁKÉRT 2. 

Ezt a kérdést a Karamazovok drámai világa még élesebben exponál-
ja. A dráma főhőse, Svetozar Mi.ti ć , mindent megértett, csak a saját korát 
nem. A Karamazovok drámai cselekménye ott kezdődik, ahol a Szkopje 
felszabadításának története befejeződött. Apák és fiúk találják egymással 
szembe magukat, miközben :a történelemmel viaskodnak. A Szkopje fel-
szabadításában félelem vegyült az apák és a fiúk találkozásába, a Karamo-
zovokban pedig a teljes értelmetlenseg. Szó sincs arról, hogy kinek van igaza, 
az papák is és a fiúk is kívül rekedtek az igazságból. 

A Karamazovok szerzőjének bevallott célja a tragédia, a tiszta tragi-
kus formák felelevenítése. A vállalkozás rendkívül :kockázatos: mennyiben 
lehetséges a tragikus életérzés a nzoaializanusban? Dušan Jovanovn ćmak 
először is azzal kellett szembenéznie, hogy 'egyáltalán lehetségesek-e ezek a 
formák ma, és ha igen, akkor milyen szférákban jelennek meg. A tragédia 
ugyanis mindig felveti a kollektív értékek és hitek problémáit, a közéleti 
értékorientációt. Csak így tárható fel a 'személyes életre visszavezethetetlen 
tragikus konfliktus. Minden tragikus életet kollektív értékek határoznak 
meg. A pusztán személyes ,drámát" ugyanis a társadalmi közeg „csak" 
értelmezi, de nem minősíti azt. Ekkor születök meg a szocialista Trauer-
spiel, hogy Walter Benjamin meghatározására emlékeztessünk. 

Egészen más a helyzet, ha a kollektív életszférák szintjén kell fel-
bukkannia a tragikus ellentmondásnak. E ponton ugyanis a szocialista 
ideológia vagy tagadó álláspontra helyezkedik, vagy pedig bizonytalan vá-
laszdkat nyújt. A Karamazovok valószínűleg nemcsak azért került a poli-
tikai viták pergőtüzébe, mert „kényes" témát dolgozott fel, hanem mert 
a társadalmi rendszer részére ,;idegen" műfaji keretek között tette meg 
ezt. A kérdést tovább bonyolítja az a felismerés, hagy bár ;a mai kor 
tudatában van saját tragikus lényegének, mégis mind nehezebben határoz-
za meg azokat a (tragikus) farmákat, amelyben m űvészi módon kibonta-
kozhat. Sdk jel mutat arra, hogy korunk a forma nélküli tragikum ideje. 
A kor poklát sokszor hatásosabban és autentikusabban fejezi ki az emlék-
irat, a napló vagy pedig más paraliteráris forma, mint ia hagyományos 
irodalmi műfajok. Éppen ezért érthet ő , hogy a Karamazovok döntő  kérdé-
se, hogy a !tragikus életnek mély dimenziói tárják fel a tragikus forma 
lehetőségeit. Dušan Jovanovi ćnak nyilvánvalóan először ezzel kellett szá-
molnia. 

Ennek megragadására nem elegendőek a tömegméretüknél fogva már 
áttekinthetetlen nagy civilizációs törekvések és az elképeszt ő  ideológiai 
konfliktusok, menipulációk. Az egyéni sors anticipációja bennük lehetet-
lenné vált. A modern tragédia viszont — még kísérleteiben is — éppexi a 
kettősség vonzásában születik meg, benne a sors nem emancipálódhat a 
kor tragikus problémáinak a szintjén, miközben az individuum részére a 
tragikus közeg elvont marad, csak ..annak egyik vagy a másik aspektusát, 
részletét éli át — sokszor megdöbbentő  intenzitással. Ez a „helyzet" mű-
fajilag a tragikus abszurdot vagy pedig a tragikomédiát hozza létre. A tra-
gikus végül is groteszk módon elnémuló hang, kétségbeesett, villanásszer ű  
jel lesz. Ekkor halljuk az , ;elnému'lólk hangját" (Ado:rno), de benne nem 
rajzolódok ki a 'tragikus világ egésze, az emberi sors nem képes tragikus 
teljességében megnyilatkozni. Egészen másodrangú művészi megoldást 
képeznek azok az eljárások, amelyek a tragikus életérzést Fannyira sab-
lonizáljak, hogy egy adott (tragikus) történelmi helyzetet, ,eseményeket 
,;i'llusztrálna'k". Így 'születnek meg .a nemzeti, illetve a 'történelmi múlt 
konzervatív, hagyományos szerkezet ű  és 'szellemű  'áltragédián. 
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Az áltragédiák problémája sohasem a forma és az ideológia viszo-
nya, ezekben a drámai művekben általában tradicionális dramaturgiai 
' eljárások érvényesülnek, .azok között is legtöbbször az úgynevezett monu-
mentális forma. Dušan Jovanović  'dramaturgiája távol van ett ől a repre-
zentatív szellemtől, az ő  ,ideológiai tragédiájának" sajátos vonása, hogy 
a ikomrfllikktusok az egyéni emberi sorsban bukkannak fel, de nem az egyes 
ember ábrázolása a végcél, hanem a különböző  .sorsfelfogások metszés-
pontjának felderítése. Az egyes ember tehát Javanovi ć  drámáiban nem 
kivételezett státusú, mint a hagyományos dramaturgiában, hanem legtöbb-
ször a sors iránti negatív emancipáció egyik mozzanata csupán. A szub-
jektív hitelesség művészi pátosza elveszti metadi:szkurzus jellegét. Ennek 
következtében •a tragikus 'sors úgy azonosul a kor tragédiájával, hogy az 
emancipációt negatív folyamatként ábrázolja. Svetozar Mitié, a dráma 
főszereplője feltétél nélküli kommunista, teljes lényével hisz a 'kommu-
nista ideológia által meghirdetett új világban. Jovanovi ć  a dráma expozí-
ciójában hősét a legküllö.nbözőbb élethelyzetekben és funkciókban ábrá-
zolja, hogy kiderüljön: töretlen, egy anyagból gyúrt ember. Gyermekeivel 
folytatott beszélgetései, munkahályi viselkedése mögött ugyanaz a rajon-
gó hit áll. A rajongást legszebben az :a jelenet tárja fel, amelyben Svetozar 
Mitić  -szerelmet vall új menyasszonyának, Olga Bizjaknak. E „szerelmi 
jelenetet" társadalmi és politikai jelentések szövik át, de az utalásokból 
kiderül, hogy ezek a jelentések nem a szenvedélyes érzelmi odaadásból 
következnek, hanem az érzelem, a szeretet és a szerelem felett álltó világot 
sejtetnek. Ez a hit világa! Svetozar Mi'tić  egész 'életét a hitre 'tette fel, az 
életét ez az Abszolútum határozza meg. 

A konfliktus akkor következik be, amikor a hit feltétele bonyolulttá 
válik. A Tájékoztató Iroda kiközösíti Jugoszláviát a szocialista országok 
táborából. A 'döntés e gyakorlati aktuson túl azt is kimondja, hogy ez a 
hit, amelyre a jugoszláv kommunisták az életüket 'feltettélk, megkérd ő -
jelezhető, változtatható, megsemmisíthet ő. Ez a gesztus megrendíti a hit 
alapjait: az egyénnekekkor be kell látnia, hogy hite tulajdonképpen nem 
volt hit, hanem valami alacsonyabb rendű  dolog: ideológia és politika. De 
Svetozar Mitić  erre képtelen, továbbra is ragaszkodik a (leleplezett) hit-
hez, kitart mellette akkor i's, ha annak alapjai 'megsemmisültek. Ő  a hit 
drámáját éli át, egy hitnek vallott ideológia drámáját. 

Svetozar Stojanovi ć  a Forradalmi étosz nyomában című  'tanulmányá-
ban elemzi azt az embertípust, akinél a pártból való kibukás egyben a 
Történelemből való kiüldözést jelenti, aki hallatlan aktivizmusra képes, 
de 'fatalista módon tehetetlen a párt el őtt. Ez, 'állapítja meg Stoj:anovi ć , 
,különös utópikus tudatot birtokol, részére a toposz végs ő  fákon fonto-
sabb az u-toposznál". A Karamazovok tragikumát ez a viszony határozza 
meg, azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy a dráma h őse 'egyszerűen 
ámítja önmagát, s •a toposzt u-toposzként érzékeli. Az u-toposz annyira 
fatalista jellegű , hogy a toposz erkölcsileg, palitikanlag, pszichológiailag 
ennek a mechanizmusnak a tükröződése. A valóságot látszatként, tükrö-
zésként érzékeli abban a reményben, hogy a tükörkép, ha nem is vadósá-
gos, ,;lényegében" mégis pontosan az eredeti világ (letisztultabb képe, ez 
pedig az ideológia által megtervezett jöv ő. A tükör tehát pontos, mert a 
jövendőbe fordul. Svetozar Miti ć  ennek a helyzetnek nem csupán az ab-
szurd kényszerét, nem csak a hit pamadoxonát éli át, hanem annak tragédiá-
ját nos. A hit ugyanis megkettőződek és ezzel ,kvázi'hitté változik. Egyazon 
dolog feloldhatatlan ellentmondásba kerül egymással. A hangsúly eköz-
ben nem a politikai döntésen van, adráma ezen átsiklik, •s a hangsúlyt a 
hitet .megkettőző  'kényszerre helyezi. Meg kél:l őriznie önmagát, de át is 
kell alakulnia. A hit szempontjából ez a teljes anarchizmus és a bűnös 
viszonylagosság állapota. Továbbgondolva a drámai szerepl ők sorsát, ki-
derül, hogy •a hős a toposzt továbbra is u-toposznak vélte. Oidipuszként 
nem volt tudatában annak, hogy hite nem hit, hanem ideológia. 

Svetozar Mitić  tragikus vétsége, hogy a kommunista hitnek nem volt 
kommunista ideológiája, s ennek ő  mindvégig nem volt tudatában. Az 
átnevelés, a büntetés, •a bűnhődés története ezért válik az ideológia els őbb- 
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ségének elismertetésévé — a hit ellenében. A hit ebben afolyamatban b űn-
tudatot szül, az ideológia pedig büntet és megbocsát. A hitet nem lehet 
szüntelenül módosítani (megkett őzni), az idedlógia természeténél fogva 
állandóan módosul, még a dogmatikus formákon belül is. A hit nem ismeri 
a taktikus megoldás kat, az ideológia f őleg ezeket ismeri. Jovanovi ć  para-
doxálissá teszi a hit amúgy is kett ős helyzetét; egyrészt (látszólag) eman-
cipálja általa a sorsot, tehát a hit jóvoltából a hős élete .centrumra lel, 
másrészt ugyanez a hit megsemmisíti +a sorsot, mert a centrum azt mutat-
ja ki, hogy hiányzik a hiteles élet. A negatív emancipáció ez esetben me-
nekülés a hit által megteremtett emancipáció illúziójától, visszatérés az 
autentikusba, a hit 'látszatával él ő , a hitként „tevékenyked ő" Ideológriába. 
Az átnevelés során Svetozar Miti ćnek meg kell tanulnia az Ideoflógia nyel-
vét — nem véletlenül éppen ezt —, mert az Ideológia elsősorban nyelv-
ként látezik, s ezzel a helyzetével határvonalat húz a hit elé. Ez az a nyelv, 
amelyről Sdobodan Inié találóan jegyezte 'meg, hogy „alapjaiban igazza 
le a nyelvet", Új látszatokat  fihoz létre, ennélfogva alkalomszer űen integ-
rálja az ember hitét. Svetozar Miti ćnek meg kell tanulnia másként beszél-
nie, az ideológiai totalitás grammatikáját kell eilsajátírbamia, csak ezáltal 
szabadulhat meg terhétől, bűnétől. Ezért hatásosak a drámai szövegben a 
„nyelvleckék", a beszédgyakorlatok. A nyelv metamorfózisa jelzi az :átne-
velés sikerskáláját. A nyomozó az átnevelés során különböz ő  beszédgyakor-
latokat készít el ő , amelyben a bűnösnek meg kéll találnia a helyét. Amint 
megtanulja az új .ideológiai-nyelvi sztereotípiákat, bizonyságot tesz :alkal-
masságáról. 

Már ezek 'a drámai elemek is bizonyítják, hogy a Karamazovok nem 
egyszerűen a Tájékoztató Iroda határozatáról szóló dráma, vagy a :hatá-
rozatok elfogadóinak büntetésér ől szóló mű , nem is a politikai átnevelés 
gyakorlati vonásai fontosak benne. A történelmi-ideológiai anyag meg-
szervezése túlmutat ezen. Svetozar Miti ć  politikai elkötelezettsége és téve-
dése önmagában nem tragikus, még kevésbé büntetése. Az igazi tragédia 
a Hit és az Ideológia kényszerviszonya. Jovanavić  a kettőt nem azonosítja 
a hagyományos módon, s őt még hasonló vonásaikat is kontrasztív módon 
ábrázolja. Svetozar Miti ć  feje felett a Hit és az Ideológia ellentmondása 
csap össze, s személyisége e kett ő  hálójában vergődik. Tragikus vétsége, 
hogy az ideológiát hitnek véli, ám ennek nincs tudatában. Öncsalás áldo-
zata, önnön ellenfelévé válik. El őször belül roppan össze, mert e fanati-
kus ember nem tudja önmagát legy őzni. 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen felfogású tragikus vétség képezte alapját 
Dušan Jovanović  újszerű  szocialista tragédiájának. De ez indította meg a 
a dráma körüli félreértéseket is. A Karamazovok ugyanis kritikusan áb-
rázolta +a hit és az ideológiai manipulációösszeolvadását, „harmonikus 
'koegzisztenciáját", jelezve, hogy a kiegyenlítés védtelenné teszi az egyént 
,a sztálinizmussal szemben. Éppen ezért tragikus h ős Svetozar Mitić, mert 
legnemesebb szándékai ellenére teljes egészében b űnös és bűnében véd-
telen; vétsége tehát nem egyszer űen politikai jellegű, hanem a kor szint-
jén feltáruló tragikus lehet őség. 

Ezt domborítják ki az ,;ideológiai. tragédia" Svetozar Mitié halála 
utáni jelenetei. Ekkor tárul fel a dosztojevszkiji problémavilág (amire a 
dráma címe is utal): ha nincs Isten, illetve ha megsz űnik Tannak eszményi 
bizonyítéka, ez pedig a hit, akkor mindent szabad, hisz az ideológia vi-
szonylagossága megszabadít a büntetést ől, mivel deszakralizálja a bünte-
tést. A három fiú, Dejan, Branko és Janez élete jelképes az apja hitével 
és bukásával kapcsolatban. A három fiú „választott" életformája üres, 
céltalan, tartalmatlan, ez lesz három lehetséges válasz arra az ítéletre, 
hogy a hit ideológiailag büntethető . Autentikus formában a hit sohasem 
Létezett, történelmi perspektívából pedig ;a hit ,kv,ázihit volt. Az apa rossz 
politikai döntése az Istennek, mint legfőbb abszolútumnak létezésén ala-
púlt, vagyis a hit forrását képező  eszme elismerésén. Ha viszont ez annyi-
ra bizonytalan, hogy saját ellentétébe fordul, akkor valójában mindent 
szabad. Amikor Svetozar Miti ć  erre rádöbbent, tartalmatlanná vált egész 
élete, és ettől összeroppant. De a metafizikai büntetés árnyéka a fiúkra 
hullott. Az ő  szabadságuk a bűnhődésben fogant. A bűnhődés választásra 
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kényszeríti őket, kiderül tehát, hogy ők akaratlantul is saját szabadságuk 
áldozatai. 

A 'dráma második részében a tragikus mechanizmus önm űködő , a kor 
tragédiája érdektelenül, közömbösen tekint a kortársaikra, így a Karamazo-
vok második része már a beteljesült negatív emancipációt jelképezi, s egy 
családi dráma fátuma lesz. A h ősök arra lettek ítélve, hogy soha többé ne 
törhessenek ki a magánszférából. Elt űnt a 'közéleti státus és szerep, minden 
bezárult a személyes életbe. Kipusztult a hit, az Ideológia pedig képtelen 
elfogadni annak a helyét. Dušan Jovanović  a Karamazovokban megfogal-
mazta a szocialista eszmerendszer tragikus dilemmáit, de a problémát csak 
annak ágán tudta végiggondolni, hogy meg kellett írnia a tragédia nem 
tragikus második részét. A kezdet tragikus, a vég tragikumellenes. A záró-
jelenetben Olga Bizj'ak és Nataša (a menye, jaki a fiúk között átélte az 
érzelmi élet teljes kiüresedését és kompromittálását — tehát a magán-
élet isromokban hever), a televízió képerny őjén szemlélik Janez koncert-
jét. A műsor befejezése után magukba roskadva ülnek a széken. Az ára 
tízet üt. Olga, mintha egész élettapasztalatát összegezné, rezignáltan Na,ta-
šához fordul és -  kijelenti: „Nataša, dobjuk ki az órát az ablakon." Életük 
óráját dobják ki. Az idő  értelmetlenül fogadta be őket, s ők értelmetlenül 
lépnek ki belőle. Az idő  kiüresedett. 

Az interpretációt árnyaltabbá teszik a dráma különböz ő  színpadra 
állításainak tanulságai. •Paollo Magelli a szkopjei Drámai Színházban éppen 
az .utolsó jelenetre helyezte a hangsúlyt. Zvone Šedlbauer a szarajevói 
Kamaraszínház '55-ben ,elsősorban a pszichológiai mozzanatokat domborí-
totta ki, ami már önmagában is a tragikus hangsúlyt 'semlegesítette. Ezzel 
természetesen a világnézeti elem is háttérbe szorult. Elt űnt a közéleti 
energia, a szocialista társadalmi meghatározottság. Ljubiša Risti ć  a KPGT-
beli előadásban polémikusanszembesítette a Jovanovi ć-dráma két részét, 
s eközben a hangsúlyt az els őre, a tragikus mozzanatra helyezte. Rendkívül 
éles fordulattal mutatta be, hogy Svetazar Miti ć  vallatója a főhőshöz 
hasonló utat tett meg, csakhogy ő  átnevelődött, vagyis ideológiai ember 
lett. Tehát: nevel ő ! Az ember ugyanis ezen az úton mindig ,feláldozhatja 
saját személyiségét, hogy hatalomra tegyen szert, s így folytassa az ideolo-
gikus egzisztenciát. Másrészt Ristić  a hit reneszánszáert, az idő  és a hét-
köznapi élet kiüresedése, elszürkülése ellenében áll 'ki. Részint :átértelmezve 
Jovanović  drámáját azáltala rendezett el őadás zárójelenetében megjelen-
nek a Mitić  unokák, akik infantilisen angol szavakat ismételgetnek. ők már 
semmire sem emlékeznek. Risti ć  úgy ábrázolja •a tragikus dilemmáktól 
való mai rettegést, hogy közben nosztalgikusan meg is idézi azokat. Rende-
zésében aa Karanazovok, a negatív emancipáció drámája, megidézi a nega-
tivitá:s elleni lázadást is. Evilágivá teszi a negatív emancipációt. Az ember 
saját tragikus hitének vesztese, de né.m okvetlenül ez a sorsa. Risti ć  szinte 
provokálja a szocialista társadalom tragikus emberét, a tragikum apoteózi-
sát is ábrázolja, a tragikus sorsot a tragikus történelem szintjére emeli. 
Magelli más úton közelítette meg ezt a problémát. Olyan h ősöket mutatott 
meg, akik öntudatlanul népnek a tragikum világába. A hit és az ideológia 
viszonya részükre spontán, hétköznapi kérdés, csak annyit érzékeinek be-
lőle, amennyit :a valóság rájuk er őszakol. őket a kor emeli fel és a kor 
ejti jel. Olyan szemlélet érvényesül a rendezésében, amely szerint .a h ősöket 
a passzivitás erői irányítják, s az élőadás felsorakoztatja ugyan a tragikus 
dilemmákat, de nem kívánja megoldani őket. Ez is félelem smár az ideológiai 
erőtlenség jele. Egy fáradt, lázadóan kibontakozni nem tudó kort látunk 
Magelli előadásában. Sötét ösztönök ébredeznek az emberekben, a gy űlölet 
nem különbözik az értelmetlen szeretett ől. Volt ennek a kornak egy 
kalandja, egy küzdelme, volt egy rémülete, de a h ősök gyorsan kigyógyultak 
a hitből, mondhatják azt is, hogy borzalmas tévedések árán individualizmu-
suk sérültjeivé. 

A tragikus útkülönböz ő  tanulsággal rendelkezik, de a végs ő  tanulsága 
nemcsak az egyes ember veresége, hanem az individualizmus eszméjének 
megsemmisülése. Kétségbeesett, önmagába rogyó, ideológiától, virágnézet- 
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től, közösségi étosztól elhagyott és elárult magánélet következik. Jovano-
vić  hőseinek legnagyobb tragédiája, hogy az őketmegsemmisítő  tragikus 
ellenfél, amely legyőzi őket, nem mutatkozik meg el őttük. Nincsenek olyan 
szilárd eszmék, amelyek homogén formában formai-színpadi evidenciával 
rendelkeznének. Az ,ellenfél" egyre áttételesebb és elvontaibb. 

Jovanović  újdrámája, a Hadititok éppen az absztrakciók uralmát áb-
rázolja. „Valamikor az eszményekért harcoltunk, ma ellenük!", kiált fel 
a dráma egyik szerepl ője. Ezzel Jovanović  újra meghatározza világának 
sarkalatos kérdését: az eszmények konfrontációját a történelemmel. A Ha-
dititok kifejezetten mai ihletés ű , parabolisztikus, ,metafizikus „mese", 
amelynek főhőse a válságba került Nyelv. A parabolisztikus keretet a 
Zoolingvisztikai Intézet küldetése és stagnálása képviseli. Ezen belül azon-
ban egy groteszk stilisztikai ornamentalizmus dominál. Dr. Medaikhak, a 
„régi gárda" képviselőjének vezetésével a Zoolingvisztikai Intézetben törté-
nelmi !kísérletet végeznek azzal a céllal, hogy az emberek megértsék áz 
állatók, vagyis az „alsóbb rétegek" nyelvét. Ebben a jelképes törekvésben 
azonban „hétköznapian groteszk" akadálytik merülnek fel, amelyek nem 
technikaiak, nem lehet őket az „elmélet" szférájába utalni, hisz nem a 
tudomány hatáskörébe tartoznak, azért, mert a kísérletez ők kerültek vál-
ságba; cserbenhagyta őket a régi. lelkesedés és motívum. A kísérletekb ől 
kiveszett ez eszmény, ezen a szintjén rekedtek ■  meg a történelmi feladatot 
teljesítésére hivatott kísérletez ők. A válságot az idézte el ő , hogy tisztázat-
lan volt a kíséretek célja, értelme, elsősorban azért, mert részérdekek ke-
rekedtek felül a kísérletez őkben, de azokban is, akiken a kísérleteket végre-
hajtották. 

A Hadititok globális metaforája a kísérlet mint öncélú m űvelet, amely-
nek (ideológiai, technológiai) labirintusából aligha van kiút. A párbeszédek 
is labiirintusszerkezetűek. Ebben a világban az egyik oldalon vannak az 
állatok, akiken a történelmi kísérletet végzik. Ez ia ,réteg képviseli a töme-
get. A másik oldalon vannak az orvosok, az elitet jelképez ő  személyzet. 
feltűnő  az orwelli szociális keresztmetszet, ez azonban ne tévesszen meg 
bennünket. Az Állatfarm kritikusan felhasznált idézetként szerepel; az 
orwelli világban a hatalmi harcról van szó, a Hadititokban pedig az idézet 
kritikai átértelmezése szerint ez a világ már a hatalmi harcra is képtelen. 
Az állatok nem tudják átvenni a hatalmat, az emberek pedig képtelenek 
megtartani. Az ideiglenes egyensúlyt csak a váratlanul kirobbanó lagresz 
szió, a veszélyérzet, a káosz biztosítja. Ennek a helyzetnek az ellenpontja 
Alice, az utópikus érzéket, a jóságot, :a mesék naivitását megidéz ő  lány 
képviseli, vagyis a drámában kifejezésre jutó !orwelli anti-utópiát egy má-
sik utópia ellensúlyozza. Ezért kellett az Állatfarm makro-idézete. Dušan 
Jovanović  ezúttal sem tagadta meg munkásságának szellemét, a drámai 
világ romjai között egy különös messianista szellemet érvényesít. 

Művészetének állandó eleme a hit problémája. A hit dialektikája a 
történelem kalandjai közepette. G. C. Argan állapította meg a Modern 
művészet megmentése és bukása című  tanulmányában, hogy az emberi-
ség, miután befejezte „egzisztenciájának történelmi szakaszat", felismerte, 
hogy „az emberi sors problémája, amely mindeddig vallási problémaként 
létezett, ma politikai problémaként bukkan fel". A posztmodernizmus te-
oretikusával vitánk lehet abban, hogy miért kell a történelmi egziszten-
cia módosulását a történelmi egzisztencia végének tartani, azon felisme-
rése, hogy mindaz, ami valamikor vallás volt, mára politika lett, erőtelje-
sen bukkan fél Jovanovi ć  drámáinak „archeológiájában", a politika ka-
rakterében. A hősök tragikus minősége a hit birtoklása; a tragikum meg-
szűnése a hit politikává válásával kezdődik, ez pedig a politikai univer-
zumba vezeti a dráma szerepl őit. Jovanović  politizálja a metafizikát, a 
tragikum csonka marad, s ez az írói világot konfrontálja azokkal az irány-
zatokkal, amelyek metafizikussá tennék a politikát. 

A metafizika politizálása vagy pedig a politika metafizikussá tétele. 
Ez elsősorban világnézeti jellegű  döntés. Az els ő  mindig formateremtő, a 
második mindig csak tartalmat választ; a kész formákkal közelíti meg a 
pofititkai aktualitásokat. Lukács György • írta Hebbél kapcsán, hogy „min-
den, ami nem világnézetből következik, nem hat szükségszer űen, még ha 
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a drámán belül, pragmatikusan jól .is van megoldva". Ma egyre több olyan 
mű  születik, amely e szempontból jól van megoldva, pontos és kiszámított 
hatású. Jovanović drámáinak fontos ismérve, hogy nem „aktuális jelensé-
geket" feszeget, hanem (politikailag, világnézetileg, filozófiailag releváns) 
belső  szüíkségszerwséggel ható világnézeti Törvényeket. Mechanizmust, (po-
litizált) Éroszt, ideológiai Vágyat, ,s ebből származik a tragikum vissza-
hódításának kísérlete. Ez a tragikum persze problematikus, mert csonka 
formában jelenik meg, olyan értelemben, hogy az utópia és a hit konf-
rontációja a történelemmel nem tragikus id őben következik be, tehát 
eleve hiányzik a konflliktus egyértelm ű  hitelessége. Ez teszi lehetetlenné a 
tragikum teljes kibontakozását, ;s feltételezi a szocialista Trauerspiel sti-
lisztikáját. A tragikum ilyen „műfaji mimikrije" Jovanovi ć  jellemző  
műfaja. 

(Vége) 

580 



CSORDÁS MIHÁLY 

UNALMAS BÚJÓCSKA 
A 33. STERIJA JÁTÉKOKRÓL 

Hova menjen a kivételes szellemi izgalomra vágyó színházkedvel ő  ember, 
ha nem egy országos rangú fesztivál el őadásaira? Mert túlteszi aragát mond-
juk az egy-egy helyi .társulat okozta csalódáson, gondolva, hogy másu,t ,t, 
távolabbi tájakon születnek meg az igazi csodák, nem pedig éppen itt az 
orra előtt ... S van is ebben valami mindaddig, amíg csak az újságokból 
értesülünk róla, hogy milyen falrenget ő  események zajlanak itt és ott, eb-
ban a köztársaságban vagy tartományban. Hiszen jól tudjuk, hogy senki 
sem lehet próféta a saját hazájában, így :aztán hiszünk benne, hogy a pró-
féták valahol másutt, idegen földön teremtik újjá a világot... 

Még az adott „helyzet" legjobb ismer ője is elszoruló torokkal lép hát 
be egy olyan fesztivál nyitóelőadására, amelynek célja szerint a legkivá-
lóbb. jugoszláv drámákat és a bel őlük készült legjobb előadásokat kellene 
prezentálnia. Igy történt ez az idei Sterija Játékokon is, és jó lenne, ha 
így történne majd a jövő  évin és a még utána következ őkön is ... S:ajnos, 
erre .azonban nem sok a remény. A szende ugyanis képes volt lerombolni 
a vele kapcsolatos legszebb illúziókat is. Egyszerűen szólva: a középszer 
nagy felhajtással megrendezett .manifesztációja volt, az eredetieskedés köny-
nyen érszrevehet ő  és azonosítható felhangjajival. Egyik-másik 'együttes pró-
bálkozására a közönség is csupán röpke félóráig volt kíváncsi, és még a 
szünetet sem kivárva félhangos morgolódás zajai mellett elhagyta a ter-
met. Mindjárt az első  napon a ljubljanai Szlovén Nemzeti Színház társu-
lata igen nagy kiábrándulást okozott versenyel őadásával (Dominik Smole: 
Antigoné), de Meta Hočevar rendező  legalább volt annyira udvarias, hogy 
felvonásokra tagolta a monoton játékot, és így viszonylag gyorsan lehet ő-
séget nyújtott a türelmÜket vesztett : néz ők, hogy „elpárologjanak" az 
eseménytelen eseményék színhelyér ől. Véle ellentétben a Szkopjei Ma-
cedón Nemzeti Színház produkciójának a rendez őjét már nem jél'lemezte 
ez az udvariasság: Paolo Magélrli úgy „csapta be" kevésbé kitartó vendégeit, 
hogy egy csapnivalóan rossz els ő  felvonás után előrukkolt egy viszonylag 
jobba!, amit már mégis érdemes lett volna végignéznie annak, aki Belg-
rádból, Ljubljanából, Zágrábból, Szarajevóból, Szkopjéból, Titogradból, 
Prištinából, vagy éppen Szabadkáról maradandó színházi élményék remé-
nyében Újvidékre utazott. Tudnunk kell azt is, hogy a szemlének érkeztek 
látogatói nemcsak a szomszédos és közeli országokból b őséggel, hanem 
még a távoli kontinensekről is, mint például a kritikusok és teateológusok 
nemzetközi tanácskozásának résztvev ői közül Ion Sajmon, az Amerikai 
Egyesült Államokból. Egyébként ennek a sz+impozionnaik a megszervezése-
kor harminc országba mintegy hatvan meghívót küldött a fesztivál f ő-
bizottsága. 

A szervezéssel ebben a vonatkozásban nem is volt baj azidén sem 
Újvidéken: számos mellék- és kísérőrendezvény tette teljesebbé a szem-
lét, és valóban a világ és az ország legjobb színházi szakembereinek a 
gyülekezőhelye lett nyolc-tíz napra Vajdaságszékvárosa. Paradox hely-
zet „állt élő" így: a pompásan megterített asztalon a körítés gazdagabb és 
ízletesebb volt, mint maga a f őétel. Éljünk egy a tollunkra annyira kíván-
kozó hasonlattal: kaviár az egyik és hajában főtt krumpli (firhangos gom-
bóc) — az is sótlanul — a másik! 

Nehéz dolguk volt hát a fesztivál zs űritagjainak, de az előadásokat 
értékelő  kritikusoknak is: olyan produkciók közül kellett kijelölniök a leg-
jobbat, amelyek egy-két kivétellel azt sem érdemelték meg, hogy eljussa 
nak Újvidékre. Holott a legutóbbi évek kiemelkedő  eredményei után sokan 
hittek a jugoszláv film és színház megújulásában, feltámadásában. A csa-
lódottság most azért különösen nagy, mert a rendezvény megtartását meg- 
előzően igen szép reményeinknek adtak hangot a versenybe induló nem-
zeti színházak, amelyek pompás épületein — mint most kiderült — szíve-
sebben legeltette a szemét Slobodan Stojanovi ć  főszelektor, mint mond- 
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juk a kisebb társulatokéin, esetleg iazdkéin, amelyeknek nincs is saját 
„otthonuk", vagy az olyan piciny szürke házacska, esetleg föld alá bújó 
pince, mint amilyenben a fiatalabb együttesek, csoportok közül sokan m ű -
ködnek. 

Sitojianovićot eléggé elkápráztatták a nagy rendez ői nevek is: a Dejan 
Mijačé, a Paolo M•agellié, a Mile Koruné, Slobodan Unkovszkié, a Dušan 
Jovanovióé és a többieké. Holott ezek a valóban kiváló színházi szakem-
berek mintha 'félvállról vették volna feladatukat: igen sok hibát követték 
el munkájuk során, inkább rutinmegoldásokat alkalmazva, mint alkotói 
módon viszonyulva tennivalójukhoz. 

A 33. Sterija Játékok a bizonyíték rá: sokszor éppen az véti el a célt, 
aki nagyon biztosra szeretne menni. Ha a f őszelektor túlságosan kockáza-
tosnak tartja személyes megítélés tárgyává tenni a látott 'él őadásokat, és 
rangos intézményekben meg jól csengő  nevekben gondolkozva szeretné 
összehozni a szemle legideálisabb repertoárját, akkor úgy járhat, mint most 
Stojanović : mindenki elégedetlen a döntésével. Az általános elégedetlenség-
ben azután természetszerűen hat az egyik korántsemtökéletes produkció 
szerzőjének és rendezőjének, Dušan Kovačevićnak a fenyegetése, hogy a 
jövőben bojkottálja a rendezvényt, amiért ra zsűri nem ítélte oda +a leg-
jobb előadásnak járó díjat. Az ismert író manipulációt sejt e döntés mö-
gött, és attól sem 'tartózkodott, hogy anegkárd őj'elezze :a bírálóbizottság tag-
jainak 'szakmai hozzáértését, rátermettségét éstekintélyét. Boro Draško-
vié (rendező, Belgrád) elnökről, valamint a Magokról, Marin Garićról (ren-
dező, Dubrovnik), Tvrtko Kulenovióról (teatrológus, Szarajevó), Milica Sto-
janováról (színművész, Szkopje) és Andrej Inkretről (teatrológus, Ljublja-
na) azt nyilatkozta •a fesztiváli közlöny újságírójának, hogy életükben sem-
m+it sem csináltak, és most puszta féltékenységb ől nem adományozzák 
oda a díjaikat azoknak, akik megérdemelnék. Mindjárt egy javaslattal is 
megtoldotta bírálatát: szerinte az els ő  helyre egyaránt odakerülhetett vol-
na •a Nemzetgyalázás (belgrádi Jugoszláv Drámai Színház), A gyanús sze-
mély (trieszti Állandó Szlovén Színház) és természetesen saját darabja, 
a Klausztrofóbiás komédia (belgrádi Zvezdara Színház), amelyet maga 
rendezett. 

A szerénytelenség efféle megnyilvánulásaira azonban szinte alig fi-
gyelt fel a kerekasztal-beszélgetéseken megedz ődött sok-sok 'kritikus, teart-
rológus és újságíró, hiszen volt a+lkalmdk elégszer tapasztalni, hogy 'a tár-
sulatok mennyire megszervezik 'maguk számára az egyes felszólalásokban 
„elrejtett" reklámot, s legalább ekkora leleménnyel riválisaik számára az 
ellenreklámot. Mindez oda vezetett, hogy a végén igencsak .értéküket ve-
szítették a szemle kísér őrendezvényein kimondott szavak, s :a megfogalma-
zott ítéletek mögött a nagyközönség mindig .mellékszándékok után kuta-
tott. A bennfentesek, a kulisszatitkok jó ismer ői leginkább Jegy-egy utalás-
sal rá is világítottak az avatatlanok számára homályban rejl ő  összefüg-
gésekre. Színházi körökben ugyanis sohasem árt tudni, hogy ki kinek a ki-
csodája: földije,tanítványa, felesküdött zászlóhordozója ... Ha ezt tud-
juk, mindjárt megértjük elfogultságának az okait. 

A kerekasztal-beszélgetéséken a fentieken kívül azonban elhangzott 
nagyon sok tárgyilagos és lényegre 'tapintó felszólalás is, amelyékb ől mind 
az előadások előkészítői, 'mind a többi résztvevő  igen sokat profitálhatott. 
Sőt az 'ország minden tévénéz ője is, ugyanis a fesztivál legfontosabb esemé-
nyeiről a televízió remek riportokban számolt be. Ezeket igyekeztek meg-
tekinteni még azok is, akik jelen lehették Újvidéken +a ,bemutatókon és a 
vélük kapcsolatos beszélgetéseken. Éjfél el őtt a Sterija Játékok krónikája 
című  összefoglaló a belgrádiak második m űsorán azonmód 'szembesített 
minden érdeklődőt az aznapi produkcióról többletinformációt 'szolgáltató 
+rendezővel, díszlet- és jelmeztervez ővel, színészekkel, s őt — ami talán még 
fontosabb — az előadás gárdájának teljesítményét és a Slobodan Stoja-
nović  főszelektor munkáját értékel ő  kritikusokkal, egyéb színházi szak-
emberekkél is. Jól mutatta a krónika azt is — igaz, nem minden este, ami 
igen nagy kár —, hogy némelyik bemutatóról ;miként 'szivárog ki a közön-
ség, s azt is, hogy első  felvonása után miként marad félig üresen a 'terem. 
Egyszóval: színesek és érdekesek voltak ezek az éjszakai m űsorok, és min-
den eseményről részletesen tájékoztatták azokat +is, akik nem juthattak el 
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Újvidékre. Szervezettség és megkomponáltság tekintetében szinte fölébe 
nőttek tárgyuknak, a Játékoknak. Kiegészítették őket a Belgrádi Televí-
zió egyes számú műsorában és az Újvidéki Televízióban (általában :a 'hírek 
után) elhangzó kritikák, értékelések. 

A fesztiválra odafigyelt hát ország és világ. Körülötte zajlott az élet. 
Csak éppen a színvonala maradt alatta a korábbiaknak. 

A tavalyi szemlén látott produkció még mintha a jugoszláv színházak 
készletének a jó átlagából származott volna: nem volt közöttük maga-
san kiemelkedő  alkotás, de valamennyi megütötte a középszintet. A szkop-
jei Drámai Színház akkor bemutatott egy sok tekintetben rendhagyó da-
rabot is, Jordan Plevnes „R" című  drámáját, amely igen nagy sikert ara-
tott a közönség és a kritikusok körében, de lényegében ez is egyetlen szí-
nész kiteljesedésére nyújtott csak igazi alkalmat: benne Pe.tar Temen-
kovszki formálta meg hallatlan er ővel a főszerepet, míg atöbbi szerepl ő  
teljesítménye jócskán elmaradt az övé mögött. 

A tavalyi díjnyertes darab, a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház Ste-
rija-előadása (Hazafiak) valóban kiérlelt, magas színvonalú produkció volt, 
a színjátszás .magasiskolájának a reprezentáns darabja, sok-sok kiváló szí-
nészi ialakítássan. Ehhez az idei Játékok egyetlen produkcióját sem hason-
líthatjuk, még Dušan Kova čević  Klausztrofóbiás komédia című  alkotásá-
nak a tolmácsolását sem, amely leginkább tetszett a 'fesztivál kritikusai-
nak — tizennégyen adták le rá voksukat, míg A gyanús személyre (trieszti 
Állandó Szlovén Színáz) és a Fekete lyukra csak tizenhárman-tizenhár-
man szavaztak. 

Ha hasonlítanunk kellene, akkor is a Klausztrofóbiás komédia helyett 
A gyanús személy erényeit vetnénk egybe a Hazafiakéval, míg az előbbit 
az azonos drámából készült újvidéki el őadáshoz mérnénk, amely minden te-
kintetben, de főként rendezés szempontjából jobb volt nála, tehát inkább 
a fesztivál műsorára kívánkozott. 

A gyanús személy rendezését, Dušan Jovanovi ć  munkáját érheti egye-
dül dicséret, amelyben egy átgondolt koncepció válósult -meg, nem pedig 
csak ötletek érvényesültek. Igaz, :a Nuši ć-dráma cselekménye kissé nehéz-
kesen bontakozik ki •a triesztiek színpadán, a játék is jócskán vontatott 
az első  ,felvonásban, ám mégis pontosan fogalmaznak benne a színészek: 
Anton Petje (Jerotije) és Vladimir Jurc (Vicenc). Nehéz is lett volna per-
sze úgy parodizálni a Nuši ć-művet, hogy megőrizzük eredeti meséjét. Ezért 
aztán Jovanović  rémtörténetté alakítja a drámát, h őseit pedig groteszk 
figurákká, akik egy bohóc ügyességével nevettetik meg a közönséget. Úgy 
beszél a hatalomról ez a darab, hogy jelképeket villant elénk, s a szó szo-
ros értelmében szerelmessé teszi iránta A gyanús személy hivatalnokait. 
Nem 'kell csodálkoznunk hát azon, hogy a játék színtere egy hatalmas 
rózsaszín ágy lesz. S mint egy jóravaló krimiben szokás, a végén nagy 
öldöklésben tombolják ki magukat a hatalom ,megszállottjai, holott — 
ugye — a drámában ilyesmiről szó sincs. 

A Nemzetgyalázásra igen sokan gondoltak a szemle első  napjaiban, 
mint a fődíj várományosára: egyrészt a belgrádi Jugoszláv Drámai Szín-
ház tavalyi vitathatatlan sikere, másrészt pedig a +szakma csínját-bínját 
nálunk 'mindenki másnál jobban ismerő  rendező , Dejan Mnjač  miatt, aki 
mellesleg alkotói bátorságáról is nevezetes. „Majd meglátjátok, az öreg 
róka éppen úgy készíti elő  versenydarabját, hogy abban se több, se keve-
sebb ne legyen annál, mint ami a mindenkori Sterija fődíj elnyeréséhez 
szükségeltetik. Kimondottan egy fesztiválgyőztes előadást rendez meg" — 
mondta némi cinizmussal a hangjában egyik bennfentes ismer ősünk, a sor-
rendben hetedik bemutató megkezdése el őtti percekben. Ekkor ugyanis 
lehetett már sejteni, hogy itt baj lesz, ha valaki nem húzza ki a csávából 
Snobodan Stojanovićot, hogy — lám! — mégis rátapintott az igazságra: a 
jugoszláv színművészet fejlődésének irányait valóban a nagy, ismert szín-
házak szabják meg, amelyeknek a nevét akár egy középiskolai tanuló is 
kapásból fel tudja sorolni. És vajon ki más lehetne ez a valaki, mint De-
jan Mijač , a belgrádi színművészeti ,főiskola tekintélyes tanára? Hogy aztán 
mégsem ő, hanem egy hajszál hiján Duš:an Jovanovi ć  lett az, a Nemzetgya-
lázás után következ ő  záróprodukciója révén, annak els ősorban az igen 
gyenge drámaszöveg az oka, másodsorban pedig :az, hogy a szerb nép törté- 
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nelmi sorstragédiáját boncolgató drámát úgy vitte színpadra, hogy lénye-
gében semmilyen gondolatot sem fogalmazott meg Seleni ć-tolmácsoQásá-
val. Mijač  a kötéltáncos biztonságával egyensúlyoz a maga kifeszített kö-
télen, csodáljuk is merészségéért, hiszen :a történelem mélységei tátong-
nak alatta, de még az sem derül ki egyértelm űen :a munkájából, hogy 
inkább romantikus színművet kívánt-e létrehozni, vagy öniróniától átitatott 
modern darabot? Mindenesetre sikerült rákérdeznie a második világhábo-
rú idejének egy jelenségére: miért húzott szét akkor a szerb nemzet? A 
megosztottság gyökerei a régi korokba nyúlnak vissza — mondja —, s 
Miloš Obrenović  töprengéseit idézi elénk. Produkciójának f ő  erénye, hogy 
sajátságos hősök jelennek meg benne, akiket :a rendez ő  gyakorlott kézzel 
irányít. A néző  sokáig emlékszik majd Tanasije Uzunovi ć  kitűnő  alakí-
tására, a szemle egyik legtökéletesebb szerepformálására. 

Dušan Kovačević  Klausztrofóbiás komédiáját láthatta már az újvidé-
ki közönség amostaninál kevésbé szövegcentrikus és rendez őileg inkább 
megmunkált változatban is. Az igazság az, hogy akkor nem is figyeltünk 
fel 'ennyire a dráma hiányosságaira, mintmost, amikor a szerz ő éppen 
azokat a momentumokat domborította ki el őadásában, amelyekkel meg-
írásakor elrontotta vígjátékát: a közbet űzött riportízű  mondatokkal, Ezek 
viszont igen fontosak a számára, hiszen általuk aktualizálja mondandó-
ját: utal bennük társadalmi gondjainkra-bajainkra. Annyira csak ezeket 
tartja szeme előtt, hogy összetéveszti végül az esztétikumot a giccsel vagy 
az egyszerű  hírközléssel. Míg Kovačević  lelkes műkedvelő  módján állan-
dóan a közönséggel való ,kokettálással köti le magát, színészei szabadon 
megválaszthatják a számukra legmegfelel őbb kifejezési eszközöket és —
játszanák ..: Így aztán gyönyör űségünk telhet a darab megtekintésében: 
csodálhatjuk Danilo Bata Stojkovi ć, Mihajlo Miša Janketić , Danilo Lazo-
vić, Jalisaveta Seka Sabljić  és a többiek könnyed és elegáns szerepformá-
lását. 

Sokkal többet vártak a kritikusok An.twn Šoljan tézisdrámájának, A 
bárd című  tragikomédiának a bemutatójától is. A zágrábi Horvát Nemze-
ti Színház együttese azonban nem nyújtotta azt, amit 'megszoktunk t őle. 
Šoljan a művészet és a hatalom viszonyát 'elemzi m űvében, amit To:mislav 
Radić  rendező  nem tudott a színpadon drámai tartalommal megtölteni. 
Néhány szép jelenete mégis akad a darabnak. Megmozgatja képzeletünket 
víziója a költészet birodalmáról, amelynek minden tagja verset ír ... El 
iás gondolkoztat bennünket azon: vajon jó lenne-e ott élni egy költ őnek, 
vagy nagyon rossz? Elképzelni Fis szörnyű, milyen rossz. 

Jócskán felkavarta az érzékenyebb néz ők gyomrát Gregor Strniša 
Emberevők című  drámájának a bemutatása: a szó szoros értelmében egy-
mást faltáik fel benne az emberek. Az allegóriát gyorsan megfejti a szemlé-
lő, és aztán már egykedvűen _nézi: mi minden nem történhet még meg 
ebben a darabban, csupán azért, hogy őt elszörnyülködtesse?! Erről tesz 
is Mile Korun rendező , aki annyira ragaszkodik a szöveghez, hogy immár 
'másodszor vitte színre, habár az ősbemutatóval (Ljubljana) sem volt elé-
gedett az akkor még él ő  szerző . Most több elvonatkoztatással és ,stilizálás-
sal tett kísérlete a Nova Gorica-i Tengerparti Színházban arra, hogy 'meg-
fogja ennek az igen rendhagyó furcsa írásm űnek a lényegét. 

Igencsak figyelnie kellett Teki Dervi.šhi Siralomhegy című  költő i 
drámaciklusának el őadására a Játékok vendégének: számos szerepl ője van 

darabnak, de igazi főszereplője egy sem. Ezek :a hősök aztán fontos élet-
bölcseleti megállapításokat tesznek, hogy csak akapkodjuk a fejünket. Der-
vishi Játékosa pedig végigjárja a keresztutat, és mindent megtud a világ-
ról, amit tudni lehet ... Ehhez kilencszáz év áll a rendelkezésére. A szá-
munkra csak három óra, hogy tapasztalásairól értesüljünk. A szerz ő  me-
taforáit Vladim'ir Milcsin rendez ő  egy ősi albán mítoszba ágyazta, úgyhogy 
azokat csak a legélesebb elméj űek érthetik meg. 

Nemcsak a prištinai Népszínház albán társulatának el őadását, hanem 
a ljubljanai Szlovén Nemzeti Színház Antigonéját, sőt bizonyos mértékben 
az összes többi produkciót is a rejtett beszédre való törekvés jellemezte. A 
szerzők és rendezők unalmas bújócskát játszottak közönségükkel, amely-
ben az előbbiek lelhették csak örömüket, az utóbbi pedig jócskán belefá-
radt. Máig sem hiszi el, hogy valóban csak azt látta, amit látott. 
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SEB ŐK ZOLTÁN 

ELLENŐRZÖTT GESZTUS 
SZÉLJEGYZET EGY KIALLÍTASHOZ 

Amikor Jean Baudrillard 1980-ban azt írta, hogy modernizmus tovább nem 
létezik, mert minden egyszerre aktuális és retrográd, még nem lehetett 
pontosan tudni, mit is jelent ez. Az azóta eltelt 'id őszak művészete azon-
ban teljesen világossá tette az akkor még jövendölésnek számító megálla-
pításértelmét. A leginkább posztmodernizmus elnevezéssel összefoglalt új 
irányzatok a :moguk esztétikáját a modernista újkeresés helyett a szán-
dékos anakronizmusban, a már meglev ő  és elavultnak hitt stílusok újbóli 
fölfedezésében jelölték ki. Olyan „retrográd" jelenségek váltak egyik nap-
ról a másikra „aktuálissá", mint a klasszicizmus és 'a neoklasszicizmus, 
a Imanierizmus, a szecesszió vagy 'a dekoratív m űvészet: Szép lassan úgy-
szólván minden korszerűvé minősült, ami nem volt az, tehát a modernitás 
fogalma fokozatosan 'éppúgy kiürült, mint a divaté. Amikor minden diva-
tos — állapította meg Az üresség kora című , 1983-ban megjelent könyvé-
ben Gilles Lipovetsky —, akkor már divat sem létezik. A kortárs m űvé-
szetben lényegében ugyanez történt. 

Míg azonban kezdetben 'ez a folyamat rendelkezett 'egyfajta 'termé-
keny tudatromboló erővel --az új festőiség hatására például gyökeresen 
újra kellett értelmezni a m űvészettörténetet —, az utóbbi néhány évben 
egy kínos jelenség szemtanúi lehetünk: miután szinte minden korszer űvé 
vált, ami korábban ósdinak számított, szép lassan elfogyott az aktualizálni 
való. Éppen ezért, a művészek egyreinkább olyan stílusjegyeket kezdenek 
feleleveníteni, melyek igazán még el sem veszítették aktualitásukat. Ilyen 
volt néhány évvel ezelőtt a geometrikus tendenciák fölfedezése, s ilyen 
újabban az informel és az absztrakt expresszionizmus iránt tapasztalható 
vonzódás. 

Hogy az utóbbit illetően közelebbről miről is van szó, az szépen le-
mérhető  az Ellenőrzött gesztus című  országos kiállításon, mely Koprivni-
ca, Ljubljana és Maribor után Szabadkán is bemutatásra került. A vezet ő  
jugoszláv műtörténészekből álló szervezőbizottság tizennégy olyan harminc 
év körüli művésztől válogatott össze egy tárlatra való anyagot,akik vala-
milyen módon az ötvenes és hatvanas években virágzó informel, gesztus-
festészet, illetve absztrakt expresszionizmus felé kacsingatnak. Alá kell 
húznom, csak kacsingatnak, de — s ez a kiállításra belépve rögtön világo-
san látszik — éppúgy nem vállalják fel komolyan, ahogy a posztmodern 
kor művésze igazából semmit sem vállal fel: aa modemizmus céltudatos 
„utazóival" szemben minden terv nélkül bolyong a stílustörténet világá-
ban, s teljesen véletlenszerűen telepszik le egy-egy izmusban, hogy azt kis-
sé ellangyosítva megint más irányba 'induljon el. Az a hanyag 'közömbös-
ség azonban, amely egy ideje alapvet ően határozza meg a kortárs kiállí-
tások hangulatát, ezen a tárlaton még }inkább kifejezésre jut, ami való-
színűleg mindenekelőtt az alapul választott stílusforma jellegéb ől fakad. 

Az absztrakt expresszionizmus, illetve annak informelként, lírai abszt-
rakcióként és tachizmusként emlegetett európai változata a' háború utáni 
időszakban halálosan ko:moly m űvészet volt. Nem kisebb célt t űzött ki 
maga elé, mint a világ újjáteremtését, a lélek legmélyén szunnyadó finom 
rezdülések kihordását, illetve a személyiség önnön túlhaladását. Hallatlan 
lelki energiára és koncentrációra volt szükség 'ahhoz, hogy a m űvész a 
komplett történelmet és hagyományt, s őt a tudatkontrollt is 'kikapcsoilva 
megtalálja azt 'a mozdulatot, azt a gesztust, amelyen átsz űrve még a bom-
lás és a rothadás is legy űgözően szép tud lenni. Nem véletlenül panaszko-
dott Wols, az informel vezéregyénisége, hogy úgy érzi, festés közben élet-
ereje rohamosan fogy: ahhoz, hogy a világgal magányosan szembeszálló 
művész sikolya valamiféle zenévé ,rn'inósü.ljön, nemcsak tiszta lélek, ha- 
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nem önfeláldozó komolyság is szükségeltetik. Az, ami .a szimuláció, a tette-
tés korában — hogy Baudrillard !kulcsfogalmait használjuk — az elmé-
letből és a gyakorlatból egyaránt nyomtalanul elt űnt: 

Az Ellenőrzött gesztus című  kiállítás ebben azértelemben tipikusan 
kor-szerű. Már a címe is árulkodó: míg gaz absztrakt expresszionizmus és 
a vele rokon irányzatok arra a bretoni elvre 'építették ars .poeticájuka't, 
hogy a művész és a vászon között minél kevesebb esztétikai és konstruktív 
akadálynak szabad lenni, illetve hogy a tudattalan pszichikai energiákat 
minden megfontolás nélkül kell kihordani, a táralaton szerepl ő  művészek 
többsége kénytelen ellenőrizni a gesztust. Csak néhány jellegzetes példát 
említek: Anto Jerković  festés közben szemlátomást sablont használ, hogy 
gesztusai koncentrikusan rendez ődjenek el, Marjan Gumi'lar képei egymás-
ra ragasztott színes amorf vászondarabkákból konstruálódnak, Marian 
Pongrac pedig attól sem riad vissza, hogy az egykor még egyszerinek, meg-
ismételhetetlennek tekintett gesztust tíz-tizenöt rétegben és változatban vi-
gye fel a vászonra. Ez utóbbi akár a neoinformel széls őséges metaforája-
ként is felfogható: ha a klasszikus informel az összetéveszthetetlenül egye-
di személyiség közvetlen megvalósulása volt, akkor itt nyilvánvalóan inkább 
a személyiségek sokaságára töredezett egyén ,szofisztikáit megvalósulásá-
ról beszélhetünk. S ez a tárlat egészére is érvényes. Úgyszólván mindegyik 
képen van valami abból a szürkeségb ől, ami az egymástól függetlenedett 
gesztusok és színek — vagyis személyiségek — egyazon képen történ ő  
fölhalmozásából ered. Egymásra festve a legtisztább színek is semleges 
szürkét vagy feketét eredményeznek. 

A „tudattalan pszichikai energiák" ellenőrzésének másik jellegzetes 
módja ezen a tárlaton, hogy a ,m űvész kissé lehűtve, szofisztikáiltan való-
sítja meg gesztusait. Többé-kevésbé azzal a szenzibilitással, amelyet az 
utóbbi évtized új festészeti törekvéseib ől smár megszokhattunk. Ez a hoz-
záállás igen eredményesen tudja ugyan organizálni a 'képet, csakhogy leg-
inkább épp a lényeg vész el: a tudattalan lelki energiák ugyanis 'szofiszti-
káltan már 'egyáltalán nem tudattalanok. 

A harmadik megoldásnak ugyancsak több híve van a kiállításon. Ez 
rövid és kissé leegyszerűsítve a következ őképpen foglalható össze: úgy 
is jó, ha jó, úgy is, ha rossz; teljesen mindegy, de ha választani kell, talán 
inkább az utóbbit. Egyik nyilatkozatában Dalibor Lignja, a tárlat részt-
vevője, ezt azzal indokolta, hogy mindaddig, míg a világban vannak hibák 
— 'márpedig mindenki tudja, hogy vannak —, semmi okunk arra, hogy a 
képből 'kizárjuk őket. A fiatal művész ezzel 'kétségtelenül egy alapvet ő  kér-
désre 'tapintott rá, aminek fejtegetése messze túlmutatna e jegyzet sz űkös 
keretein. Éppen ezért, itt csak annyit 'f űznék hozzá, hogy a világban min-
dig is voltak és 'bizonyára mindig is maradnak hibák. Minden kor, minden 
művész kialakította a maga 'közvetlen vagy közvetett viszonyulását ehhez 
a. hibás világhoz, s talán épp e viszonyulások története 'm űvészet törté-
nete. Ha azonban .ebből a szempontból akarjuk összehasonlítani gaz ,infior-
•melt és a neoinfonmelt, azt kell mondanunk, hogy míg az el őbbi a hibás 
világot 'szenvedő  alkotók művészete, az utóbbi 'egyszerűen torkig van min-
dennel. Az előbbi minőségileg különbözik attól, amit szenved, az utóbbi 
pedig —. legalábbis e kiállítás 'alapján — vészesen hasonlít arra, amivel 
torkig van. 
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. 
OLVASONAPLO  

HATALMAS APRÓSÁGOK 

BABITS MIHÁLY: Tanulmányok, interjúk. 
Babits és Karinthy Frigyes. 

Szerkesztette, válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Téglás 
János. 

Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, Budapest, 1987, 1988. 

Babits Mihály és Karinthy Frigyes kölcsönösen egymásra vonatkozó írá-
sainak egybegyűjtésével :az idén tipenötödik kötete jelent meg a budapesti 
Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola diákjai és mérhetetlen ügy-
szeretetről tanúskodó magyartanáruk, Téglás János gondozásában annak 
a sorozatnak, amely eredeti dokumentumok és még publikálatlan kéz-
iratok felkutatásával és megjelentetésével Babits Mihály életm űvét igyekszik 
a legapróbb részletekig kiegészíteni. Korabeli lapok hasábjain elfeledve 
lappangó, de az életmű  egésze szempontjából igen jelent ős tanulmányok, 
esszék, interjúk és nyilatkozatok kerültek ily módon kötetbe, de 1981-ben 
megjelent a Halálfia című  regényének első  változata is,továbbá olyan je-
lentős levélanyag, amely Dienesék Babitshoz f űződő  kapcsolatait hivatott 
dokumentálni. Nem csoda hát, ha a Téglás János szerkesztette és a könyv-
árusi forgalomba nem kerül ő  kiadványsorozatot legenda övezi. Hiszen 
egy-egy kötet olvasása, azon túlmenően, hogy a felfedezés erejével hat, 
a még mindig mostohán kezelt és tartózkodóan elismert babitsi életm ű -
nek újabb és újabb értékeit teszi hozzáférhet ővé. Karinthy Ferenc nyilat-
kozata a most megjelent kötet el őszavában: „A gondosságot már :a szerkesz-
tésnél érzem: fölkutattatok régi újságokból és meg őrzött kéziratokból 
kötetben eddig meg nem jelent írásokat, és olyan vonatkozásokat tárta-
tok fel, melyek mindig új és új fényben, más és más oldaláról mutatjá: c 
meg Babitsot és baráti körét." 

19871ben Tanulmányok, interjúk címen jelent meg Babits Mihály 
elfeledett írásainak és nyilatkozatainak egy jelent ős válogatása, benne a 
Filozófia és irodalom című  tanulmányával, amelyet — a könyv tanúsága 
szerint — először 1923-ban közölt az Aurára negyedik számában. A cinkos 
idő  különös játéka, hogy ez a roppant jelent ős tanulmány mind ez idáig 
elkerülte a kutató tekintetet. Pedig mondanivalója Babits Mihály világ-
szemléletének legbelső, legkiérleltebb köreit érinti. Azokat a gondolati 
köröket, amelyek megfogalmazására el őször 1918-ban közzétett Veszedel-
mes világnézet című  nagy történelmi .gondolatköröket összefogni igyekv ő  
tanulmányában tett kísérletet. Itt mutatott rá el őször kellő  nyomatékkal 
a huszadik század emberének értelemellenes magatartására. Ennek okait 
már akkor az elmúlt századok racionalizmusának kiábrándulást hozó te-
hetetlenségében látta — Filozófia és irodalom című  írásában mintha ezt 
igyekezne továbbgondolni, Babits hangsúlyozza: „A XIX. század az átme-
net a francia forradalom és a világháború közt, vagyis átmenet az emberi-
ségnek egy olyan korából, mely vérmes reményekkel eltelve e végs ő  Test-
vériségről álmodott abba a másikba, mely minden célját az öldöklésben 
lelte." Majd így folytatja a gondolatmenetet: „Az élmény! I  A lélek 
babusgatja élményeit, ringatózik bennük ... Még a fájdalmasaik is élvezet 
forrásai, kegyelet tárgyai lesznek számára. Lassankint feltámad kaland-
vágya az élmény irányában (...) A vak élménynek ez a tisztelete, s őt vá-
gya — amely amellett nem ismeri el az ész bíráskodási jogát az élmények 
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fölött — mi készíthette volnak jobban el ő  a világ intelligenciáját egy bor-
zasztó és óriási élmény rezignált, ellenkezés nélküli, s őt lelkes elfogadásá-
ra? Ez a veszedelmes világnézet! Ez az ellenség!" A dolgok ilyen jelleg ű  
átgondolásától azután már egyenes Út vezet Az írástudók árulása című  
nagy vihart kavart, korszakos jelent őségű  tanulmányának a megírásához. 

A kötet további részében gazdag gyűjteményét közli :a Babits Mihály-
lyal készített interjúknak és nyilatkozatdknak, melyek egyrészt Babits 
mindennapi teendőibe adnak betekintést, másrészt pedig — és ez az érté-
kesebb, a jelentősebb része azinterjúknak — azt az írót állítja elénk, aki 
önmaga erkölcsi parancsai szerint minden pillanatban humánus gondola-
tokkal méri a jelent. 1930. november 30-án például azt nyilatkozza a Ma-
gyarországnak: „Miniden id ők fiatal írói forradalmárok voltak, mert ha 
nem lettek volna azok, nem lettek volna írók, és nem lett volna értelme 
annak, hogy írnak. Az irodalom halott valami, ha állandóan csak azt csé-
peli, amit előtte már százak és százak hirdettek, ha csak korának vissz-
hangja és nem előfutára. Ez a forradalom azonban szükséges, fontos és 
különös, ha a magyar irodalmat szemléljük, :látjuk azt, hogy irodalmunk 
mindig forradalmi volt, az készített él ő  új korszakot, az vitte előre fej-
lődésében a nemzetet." Babits Mihály alakja úgy él a köztudatban, mint 
a 'forradalmaktól és •a forradalmi magatartástól nagyon távol álló íróé, 
s lám, e nyilatkozata 'színesebbé téve szellemi 'arculatát, cáfolja a meg-
alapozatlan véleményt! 

S megint csak a magyar irodalomról nyilatkozik 1929. 'december 22-én 
a prágai Képes Hétnek: „Örülök, hogy az utódállamokban a magyar iro-
ralom törzsének önálló ágai fejl ődnek. A region:álizmus a nemzeti m űvé-
szet gazdagodására szolgál, legalábbis addig, míg nem veszíti el ezzel 
minden kapcsolatát. S van egy el őnye: a regionálizmus képviselői, némi-
leg kilépvén az előbbi szoros 'keretek közül, 'könnyebben megérzik, hogy 
közük van az általános emberihez is." Ihletetten szép vallomás ez, amely-
ben ismét •a teljes babitsi elhivatottság érhet ő  tetten. 

Babits Mihály és Karinthy Frigyes emberi és írói kapcsolatának tör-
ténetét igyekszik bemutatni a sorozat legújabb kötete, 'amely fényképes 
dokumentumok anyagává egészül ki. Tanulmányok, cikkek, versek és leve-
lek gyűjteménye a könyv, mely azt a mélységes ragaszkodást és tisztele-
tet igyekszik bemutatni, amellyel a két író egymás iránt viseltetett. Ltt 
olvashatók egyebek között Babits feledhetetlen sorai is: „Akárki kérdezné, 
ki az a magyar író, akinek legtöbb mondanivalója van az európai emberi-
séghez túl a magyar glóbuson s függetlenül szomorú magyarságunktól — 
mondanivalója, mint egyik 'embernek a többihez, elfogulatlan, mély, közös 
emberi 'dolgokról: habozás nélkül Karinthy Frigyest nevezném meg." 
Ugyanakkor Karithy Babits verseir ől írt a tisztelet hangján: „Nem, ó, 
nem »gondolattá finomult zene« — verssé vált gondolat ez, és verssé vált 
világszemlélet és verssé vált él.e.t és verssé vált verskritika." Mindebb ől 
kitetszik, századunk magyar irodalmának két nagy alakját élet- és em-
berszeretetük hozta egymás messze fényl ő  gondolati rendszerének ragyo-
gásába. 

Mérhetetlen az a kincs, amelyet Téglás János kötetei a napvilágra 
hoznak. Babits Mihály személyén túl a XX. század magyar irodalmának 
megannyi alakjára vonatkozóan kínálnak új ismereteket. Ily módon a 
tizenöt kötet immár a Nyugat és Babits Mihály személye körüli irodalmi 
'folyamatok megközelít ő  teljességét hozzák az 'olvasónak. Mindezen túl-
menően igazi jelentőségüket abban kell látni, hogy megmutatták: bár-
mihez 'is .nyúljunk a babitsi életművön belül, kivétel nélkül minden egyes 
esetben a gondolati rendszer teljességéhez jutunk el. A legsz űkszavúbb 
levél, a legeldugottabb nyilatkozat is azt a Babits Mihályt állítják elénk, 
aki teljes elkötelezettséggel vállalta az európai humanizmus legnemesebb 
hagyományait. Téglás János és tanítványai érdeme az, hogy erre a tények 
feltárásával hívták fel a figyelmet. 
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MEGNYÍLT LEVELESLÁDÁK 

Juhász Géza levelesládája. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

Tevan Andor levelesládájából. 
Gondolat, Budapest, 1988. 

NÉMETH LÁSZLÓ: Levelek Magdához. 
TIT Komárom Megyei Szervezete — Új Forrás Szerkeszt ősége, Tatabánya, 
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Ma már történelmi távlatból tekinthetünk vissza mind a két háború közöt-
ti, mind az azt követő  negyedszázad magyar irodalmi életére, s úgy t űnik, 
a megsokasodott memoárok mellett kedvez ő  fogadtatásban részesülnek a 
publikált levelezések is. Ez utóbbiak azért is érdekl ődésre számítanak, mi-
vel a levelezés intim műfaj, s leginkább a vallomáshoz hasonlítható. A há-
rom alábbi leveleskönyv abban különbözik egymástól, hogy míg Tevan 
Andor címzett is és levélíró is, addig Juhász Géza minden esetben cím-
zett, Németh László pedig levélíró. 

Múltunkról szólva a megérdemeltnél, a méltányosnál is ritkábban 
hangzik el Juhász Géza (1894-1968) neve, pedig munkássága már teljes mér-
tékben beépült a huszadik századi magyar irodalomba. Ars poeticáját ,Cso-
konai-kutatásai alapján a debreoeniség, a magyarság, az emberség önmeg-
valósításában fogalmazta meg. Versei, m űfordításai, tanulmányai jelentek 
meg, s tevékeny részese volt az Ady Társaság vezetésének. Az 1975-ben meg-
jelent Juhász Géza-emlékkönyv e szerteágazó tevékenységnek számos doku-
mentumát tette közzé, s közölt huszonhét hozzá írt levelet is. 

A most megjelent gyűjteményben ennektöbbszörösét, összesen három-
százötvenhat levelet találunk, a legkorábbit 1915-ben, a legutolsót halála 
évének tavaszán keltezték. (Még egy levél olvasható, amelyet Kardos Lász-
ló küldött özvegyének.) S bár Juhász Gézának egyetlen sora sem olvasható 
a kötetben, portréja mégis újabb vonásokkál egészül ki. A levelek ugyanis 
olyan kordokumentumok, amelyek szorosan kapcsolódnak az irodalmi ese-
ményekhez, s egy-egy mű  keletkezéskörülményeit is megvilágítják. 

A korai időktől Szabó Lőrinc volt a legszorgosabb levelez ője, aki 
1917-1919 között tizenkét alkalommal Tordúlt hozzá, s e levelekben a 
Tücsökzene egyes verseinek ihlető  háttere is föllelhet ő . A levelezés való-
jában a húszas évek végétől vált !tágabb horizontúvá. Juhász ekkortájt 
veszi fel a kapcsolatot Babits Mihállyal, Móricz Zsigmonddal (mindkett ő-
jükről kismonográfiát jelentet meg 192&ban), szorosabb kapcsolatba kerül 
a jelentős fővárosi folyóiratokkal, így 'például a Nyugat, a Protestáns 
Szemle, a Napkelet hasábjain jelennek meg rendszeresen írásai, de Csuka 
Zoltán is kér tőle cikket a Kalangya és a Láthatár részére is. A harmincas 
évektől Áprily Lajos, Németh László, Illyés Gyula, Szabó Pál, Kodolányi 
János, Veres Péter és Sárközi György neve fordul vel ő  leggyakrabban feladó-
ként, s e névsor már önmagában is utal Juhász e kapcsolatokból táplál-
kozó fontos művére. Népi írók című  könyve az első  jelentős seregszemle 
a mozgalom írói felett, s a paraszt, a proletár és az értelmiség szerepének 
vizsgálatára még korántsem volt jellemz ő  a beszűkült szemlélet. Az ötve-
nes évek második felének néhány levele (így például .BÖlöni Györgyé) szin-
tén e témához kapcsolódik. A levelezésben a második világháború alatt 
törés következik be (1940-b ől és 1945-bői mindössze egy-egy levél szerepel), 
de ezek között is találunk számos fontosat. Közéjük sorolhatjuk a Kelet 
Népe lapindítási kísérletét, Fülep Lajos köszönetét a neki ajánlott versért, 
amely 1942-ben jelent meg Pécsett a Sorsunkban. (Az Izsó Miklós agyag-
szobrai ihlette Táncoló parasztok című  vers később több módosítással meg- 

589 



jelent a már említett Emlékkönyvben, de ott már nincs föltüntetve a Fü-
lepnek szóló ajánlás.) 

A kötetben időrendben szerepelnek a levelek, s azokra sorszámuk 
alapján utalnak a jegyzetek, melyek alaposságát jelzi, hogy majdnem a 
könyv felét tteszik ki. Ami pedig a jegyzetelésb ől is hiányzik, az más, eddig 
ismeretlen levelezésekre hívja fel a figyelmet. A kötethez Kardos László 
írt szubjektív hangú bevezet őt, az életrajzi összefoglalót pedig néhány éve 
elhunyt leánya, Juhász Izabella írásaként olvashatjuk. A válogatás és a 
sajtó alá rendezés Juhász Gézáné és Lévay Botond munkája, s ugyancsak 
utóbbi érdeme, hogy a jegyzetek jelent ős mértékben 'hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Juhász Géza személyét, tevékenységét munkája 'összefüggéseiben mél-
tóképpen értékelhessük. 

Heltai Gáspár és 1VLisztátfalusi Kis Miklós kései utódjának, az irodal-
mat értő  és kedvelő  Tevan Andornak (1889-1955) pályája meghatározó a 
magyar tipográfia huszadik századi történetében, s 'méltán nevezte őt a 
több kiadást is megért A könyv évezredes útja című  művéhez írt elősza-
vában Keleti Artúr az utolsó Elzevirnek. Kezdettől fogva szoros kapcso-
latban állt a nyugatosokkal, Kosztolányi, Nagy Lajos, Szép Ern ő  írásait 
jelentette meg füzetekben, de mindemellett a világirodalom remekeit, Ana-
tole France, Flaubert és Swift műveit is népszerűsítette. Békéscsabai mű-
helyéből előkerülő  könyvei a legkényesebb bibliofil igényeket is. kielégítet-
ték, s mesterségének szeretete nagyfokú igényességgel Is párosult. Tevan 
nem csupán nyomdász, kereskedő  is volt egyben, s több mint fél évszáza-
don átívelő  pályája üzleti kapcsolatokban, barátságokban egyaránt b ővel-
kedett. Bár a háború után — mint egykorit őkésnek — száznyolcvan fokos 
fordulatot vett pályája, kapcsolata :a könyvvel nem szakadt meg. Levele-
zésének tanúsága szerint összeköttetésben állt a magyar szellemi, irodalmi 
élet legjelesebbjeivel, s a most publikált anyag olyan válogatás, amely 
túlmutat már ismert nyomdászattörténeti vonatkozásokon. Az említetteken 
kívül Karinthy, Krúdy, Kassák, Déry és Somlyó Zoltán esetében irodalom-
történeti adatokat is közöl. T:abéry 'Gézával folytatott levelezése révén az 
erdélyi irodalomra és könyvkiadásra pillanthatunk, és fontos 'dokumen-
tumok tanúskodnak festőkkel, illusztrátorokkal való kapcsolatairól is. 

Mivel 'a gyűjtemény célja mind a címzett, mind a válaszadó folyama-
tos kapcsolatának bemutatása, a szerkesztés nem az id őrendet követi, ha-
nem az egy-egy személyhez köt ődő  levélanyagot csoportosította. Megnehe-
zíti az anyag áttekintését, hogy az egyes leveleket nem számozták, s tipo-
gráfiai megkülönböztetésük is eléggé nehéz. Mivel van - úgy, hogy egy .olda-
lon három levél is található, a támpont a megszólítás, akeltezés és az alá-
írás sematikus elrendezése. Kétségeink vannak afel ől is, hogy szükséges 
volt-e háromfélé osztani a levelezésben érdekelteket (Írók, költ ők; Festő k 
— illusztrátorok; Híres emberek, folyóiratok), s nem lett volna-e célsze-
rűbb a bevezetőben közöltek alapján betűrendben közzétenni a levelezést. 
Mert vitatható az a leegyszer űsített besorolás, amely a kiváló jugoszláviai 
magyar irodalompolitikust, kritikust, Kázmér Ern őt, és a polgári radiká-
lis 'sajtó kiválóságát, a művészettörténész-diplomatát, a Literatura cím ű  
irodalmi és bibliográfiai folyóirat alapítóját, Supka Gézát csupán ,;híres 
embernek" tünteti fel éppúgy, mint Korvin Ottót, akinek elbeszéléskötete 
jelent meg 1912-ben. Indokolatlan volt m űködési területe szerint Gulácsy 
Lajost, Major Henriket, Tihanyi Lajost és Tornyai Jánost is kiragadni az 
egészből. 

Bár a kötetcím és a bevezet ő  is azt sugallja, hogy Tevan Andor leve-
lesládájából kapunk válogatást, több esetben a címzett Tevan Adolf, az 
édesapa (pl. Ady Endre, Balázs Béla, Csáth Géza, Franyó Zoltán esetében), 
de erre semmiféle utalás nincs. És itt kell megemlítenünk a Juhász Gyu-
lával folytatott levelezést is, amely a kritikai kiadás alapján — mindvégig 
hitelt adva Péter László filalógiai4extalógi.ai pontosságának, kiadástörté-
neti írásainak — kétszer is nyomon követhet ő. (Juhász Gyula Összes Mű-
vei: Versek. 1. 1898-1911. I. köt. Szerkesztette Péter László. Sajtó alá 
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rendezte Ilia Mihály és Péter László. Akadémiai Kisadó, 1963; Levelezés. I. 
1900-1922, 9. köt. Sajtó alá rendezte és a jegyzetek Belia 'György. Szer-
kesztette Péter László. Akadémiai Kisadó, Bp. 1981.) 

Meglepő , hogy a levelezés közreadója, Volt Krisztina egyáltalán nem 
hivatkozik a már publikált anyagra {bár a bevezet őben erre ígéretet tett), 
s így miközben a maga számára megnehezített utat járta, a számos pontat-
lanság mellett néhány ismert adatot is 'homályban hagy. Szembet űnő , hogy 
míg Juhász Gyula Összes Műveiben a levélváltás minden esetben közte és 
Tevan Adolf között történt, addig a levelesláda tanulsága szerint két eset-
ben külső  forrás jelölésével Tevan Andor neve szerepel, holott Péter Lász-
ló az Élet és Irodalom 1960. december 9-i számában — az akkor még a 
Tevén birtokában lev ő  anyag alapján — leszögezte, hogy a költ ő  Új Versek 
című  verseskötete ügyében azokat Tevan Adolfnak címezte. A továbbiak-
ban nézzünk néhány olyan példát, amelyek szintén ellentmondanak a be-
vezetőben ígérteknek, a be nem tartott központozásnak, az indokolatlan 
változtatásoknak. Elöl a kritikai kiadás, utána a mostani közzététel a lap-
szám jelölésével. ,röntemlített' helyett ,fönt említett'; ;pretenzió' helYett 
;pretenoió'; ,elmúlt s a' helyett ;elmúlni, s a' •(60. o.); vagy: ,100 'kor. azaz 
egyszáz koronáért' helyett ,100 korona, egyszáz koronáért'; ,gyermekemet' 
helyett ,gyermeket' (761. o.); vagy: az ide csatolt példányból is látható, az 
„Új Versek"' helyett ,az ide csatolt egy példányból is 'látható, az Új ver-
sek' (64. o.); vagy: ,Cím januárig' helyett ;Címem januárig' (65. o.). De sorol-
hatnánk másféle pontatlanságokat is. Juhász Gyula Szegeden, 1914. április 
3-án keltezett levelez őlapján írja: „[napojk óta álmatlan éjszakákat okoz" 
neki verseskönyvének címe. Ugyanakkor most azt olvashatjuk, hogy „évek 
óta" álmatlanok az éjszakái, ami egy verseskönyv címe esetében aligha 
hihető , ráadásul a külső  forrást sem tünteti fel. Egy másik levelet a kriti-
kai kiadás a postabélyegző  keltezése alapján 1914. május 10-re datál, ugyan-
azt Voit Krisztina a dátumnél'kiiliség megjegyzésével az év december el őt-
tinek gondolja, ami elég tág id őhatár. De ugyanezt tapasztaljuk egy másik 
dátum nélküli távirat esetében is, ahol szintén a postabélyegz őről már is-
mert időpont marad el. Bosszantó hibák, melyek kétséget ébresztenek a 
filológiai hűséggel szemben. A levelekhez kapcsolódó jegyzeték gyakran 
csak formai jegyekre (gépelt, kézirat) és a lel őhelyekre térnek ki, máshol 
igen szűkszavúak (pl. a bevezet őben hivatkozott Kostitalányi'levél azono-
sításához hetvenoldalnyi anyagot keld átlapozni, hogy megtaláljuk). Ugyan-
akkor pozitívumként említhetjük, hogy a mutató nem csupán a személy-
nevekre terjed ki, hanem az írásokban szerepl ő  művek címeire i's. Így 
Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai című  műve esetében tizenhat, 
Krudy: Aranykéz-utcai szép napok című  kötetére több mint húsz hivatko-
zás van feltüntetve. A hibái ellenére is fontos, dokumentumérték ű  kötetet 
levelek, kéziratok, illusztrációk fotói díszítik. 

Az ünnepi 'könyvhéten jelent meg Németh László (1901-1975) 'kötete, 
s ha azt külleme nem különböztetné meg az életm űsorozat darabjaitól, jog-
gal hihetnénk szervesen ahhoz tartozónak, még akkor is, ha a levelezés e 
formájában egy párbeszéd töredéke. A levelek keltezési helye Aszó'f ő , Bu-
dapest és Sajtkód, ami azt is jelzi, hogy •a' kötet anyaga Németh alkotói kor-
szakának befejező  ciklusáról való ismereteinket :gazdagítja. Annak a más-
fél 'évtizednek a tükre, melynek Sajkódi esték című  ,kötetének tudomány-
történeti esszéi, műhelytanulmányai és visszaemlékezései középpontjában a 
népet, közösséget nevelő  írópedagógus törekvései állnak. Azismert kései 
Németh László-portrét teszi teljesebbé az a több ,mint kétszáz levélb ől 
publikált százkilencvennyolc, amelyet az 1956-os események után 'külföldre 
távozott Magda lányához írt. 

A kötetet a Németh László hagyatékából származó A nagy ház című  
írás vezeti be, fényt derítve a levelek érzelmi és gondolati hátterére. Mivel 
a levelek nagy részét S;ajkódrál írta, érthet ő, hogy a címzett is fontosságot 
tulajdonít az ottani emberi és 'tárgyi körülmények ismertetésének. Mert 
ezekből la személyes (és személyekhez köt ődő) apróságokból következtetni 
lehet a levelezésben rejl ő  szeretetre, aggodalomra éppúgy, mint a gyötr ő -
désre, a keserűségre. Írójuk aligha igyekezett azokban bármit - is eltitkol-
ni, 'kendőzetlenül őszinte, és gyakorta úgy írta meg leveleit, mint aki csak 
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belső feszültségét, szorongásait igyekszik feloldani a dolgok kimondásával. 
Ezek között a néha apró-csepr őnek tűnő  megjegyzések között olvashatunk 
drámáinak bemutatását kísér ő  körülményekről, meghiúsult kötettervekrő l. 
(Pl. 1957 februárjában sikertelenül tervezi A min őség forradalmának újabb 
megjelentetését, amely mindmáig a magyar könyvkiadás adóssága.) A le-
velezés kezdett ől fogva ütemet tart önéletrajzi írásaivál; !többször is utal 
Homályból hományba című  kötetében megjelent íróságának lírai vázla-
tára, amelyből további bensőséges gondolkodási forma bontakozik ki. S 
bár Németh László igyekezett valamiféle rendszert teremteni levelezésében, 
ennek ellenére nem csupán a sorrendiség határozza meg az írások egymás-
hoz kapcsolódását, hanem az id őközben megérkezett, az előzőekre küldött 
válasz is. Az ezzel járó megbillent id őbeliségből olyan közvetlenség árad, 
amely túlzás nélkül avatja formájában is meghitté, személyessé a kontak-
tust. Persze nem csak a hazai és azon belül a :sajkódi állapotokról !értesü-
lünk. Németh a maga nevel ői bölcsességével, tapasztalataival 'kommen-
tálja a hozzá írt leveleket, minden lehet őséget megragadva nevelési elvei-
nek, pedagógiai érveinek és tanácsainak kibontására. S ha néha nem is 
tud ellenállni a hazacsábítás kísértésének, ezzel is inkább az övéit maga 
körül tudni vágyó apa, majd nagyapa a távolság ellenére is magát csa-
ládfőnek tekintő  gondossága fejeződik ki. Vannak sarkos fordulópontjai 
is a levelezésnek, így a hatvanas évek elejét ől írt angol nyelvűek (kár, hogy 
azok magyarítása elmaradt), vagy azok, amelyek az író külföldi útjaihoz 
és barátságaihoz kapcsólódnak. 

Az életrajzot és az életművet kutatók számára filológiailag 'is fontos 
adatok sokasága kerül előtérbe, ugyanakkor feltételezve az őt hosszabb 
időn át körülvevő  légkört, a levelezés teljes mértékben mell őzi 'a politikai 
vonatkozásokat. (Erre utal p1. az a jegyzet, amely az MSZMP KB 'kultu-
rális, elméleti munkaközösségének 1958 júniusában a „népi írók"-ról meg-
jelent állásfoglalására hivatkozik, amelyben Németh Lászlót is bírálat érte.) 
A fontos kötet személyes gondolatai a család sorsán keresztül mutatják a 
nemzet tágabb perspektíváját, ahogyan a teljes magyarság sorsa foglalkoz-
tatja az európai rangú gondolkodót. A (levelekhez számos fénykép és 'doku-
mentumértékű  illusztráció kapcsolódik. Örömünk azonban mégsem lehet 
maradéktalan, mert bár a szöveggondozás '(alkalmazkodott Németh Lász-
ló sajátságos, nem ;mindig következetes írásmódjához), a szerkesztés, a 
jegyzetelés Németh Magda és az utószót 'is író Monostori Imre körülte-
kintő  munkája, a kötet végén található mutató csupán az el őforduló ne-
veket sorolja fel, s nem utal a megfelel ő  lap- vagy levélszámra. E hiányos-
ságot fel kell róni, még ha legtöbben a sz űk családi körhöz tartozó isme-
rősök is, mert így használhatatlan Illyés, Keresztury, Kodolányi, Illés 
Endre és Herceg János nevének visszakeresésekor is. 

A gondolatok széles skáláját ébreszt ő  levelezések a magyar irodalom 
háromnegyed századán ívelnek át, más és más (gyakorta szubjektív) ,aspek-
tusból láttatva a mára már történelmi múltba vesz ő  eseményeket. 

ANTUNOVITS FANNI 

TRAGIKUS VÉGKIFEJLET 

ILLYÉS GYULÁNÉ: József Attila utolsó hónapjairól. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

A legnagyobb írók életútjával és mű- kezdenek a legendák. Nem volt ki- 
vejivel kapcsolatban még életükben, vétel József Attila sem. A költ ő  ultol- 
de leginkább haláluk után tenyészni só évét bearanyozó Flóra-szerejlmet 
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egykettőre kikezdték a rosszindula-
tú piletyikálkodók, s e kapcsolat 'ter-
mészetét, József Attila életében be-
töltött szerepét annál nehezebb volt 
tisztázni, minél inkább távolodott 
a múló időben a költő  alakja. Mint 
tudjuk, Flóra Illyés Gyuláné lett, s 
e tény, valamint a két költ ő  kapcso-
latáról terjesztett ugyancsak rossz-
indulatú híresztelések még inkább 
beárnyékolták e hajdan oly tiszta 
viszonyt. A tisztázást gátolta egyfe-
lől a természetes szemérem, másfe-
lől az, hogy a tények és dokumentu-
mok jórészt -ismeretlenek voltak, a 
kutatónak többnyire meg kellett elé-
gednie alkartársak felületes, hézagos, 
olykor nem titkoltan elfogult véle-
kedéseivel, emilékezéseivel. 

Illyés Gyuláné, amikor 1962-ben 
elkezdte írni könyvét, teljes joggal 
jegyezte föl annak bevezetésében: 
„Bármennyire félek és irtózom attól, 
hogy legtitkoltabb érzelmi életem 
nyilvánosságra kerüljön, mégis le 
kell írnom. F őleg azért, mert a régi 
mendemondák, vádak, rágalmak 
még ma is keringenek körülöttünk. 
Családom van, őket is érinti." Te-
gyük hozzá: a 'magyar irodalom na-
gyobb családja számára sem közöm-
bös, hogy végre ez a legenda is el-
oszoljék, s a tények hűséges leírása 
révén még alaposabban, tisztábban 
ismerhessük meg a ,szerelem hiteles 
történetét, melyről a valóságnak meg-
felelően mondhatja el költői emel-
kedettséggel az Utószó írója, Domo-
kos Mátyás: „Ebben a történetben... 
a lélek elfojtott és vállalt vonzódá-
sainak, valamint a lélektan horror-
jainak az álarcában a Sors jelentette 
magát, méghozzá abban a kifürkész-
hetetlen és könyörtelen !atalkjábam, 
ahogyan azt a görög végzetdrámák 
ábrázolják." Igaza van Domokos Má-
tyásnak, amikor arra figyelmezteti 
az olvasót, aki hajlamos előzetesen 
meglévő  elfogultságai alapján közelí-
teni a történet dokumentumaihoz: 
„Ezt kell észrevennünk benne, innen 
kell szemlélnünk szereplői tönténe-
tét." 

Megrendítő  és tragikus ,dákuunen-
tumák tárulnak elénk a karcsú kö-
tetből. Megrendítőek a szándékosan 
tárgyszerű , olykor koppanóan egy-
szerű, higgadt kommentárok, melyek 
mögött pontosan érezni lehet egy ki-
vételes -tehetség ű  fiatál lány vívódá-
sát, azt a szándékát, hogy megakadá- 

lyozza vagy késleltesse a tragikus 
végkifejletet. Hiába volt ugyanis gaz-
dag pszichológiai és pszichiátriai is-
meretek birtokában, az ember min-
dig is hajlik arra, hogy meglév ő  is-
mereteit és biztos tudását önmagára 
és a saját sorsára nem tartsa érvé-
nyeseknelk, s ő  sem gondolkodott 
másként. Hiába lett benne egyre er ő-
sebb a meggyőződés, hogy József 
Attila valóban súlyos beteg, folyvást 
felmerült benne az a remény, hagy 
a szeretet sugárzásában ez a végzetes 
kór talán feloldható, lehet bel őle 
olyan kiutat találni, mely megoldja 
kettejük összetartozásárnak nyitott 
kérdéseit. Sajnos nem volt kiút. A 
remény azonban az utolsó pillanatig 
élt, s részben e mindkét részr ől meg-
lévő  reménység teszi a kapcsolat tör-
ténetét -ily fájdalmasan végzetszer ű-
vé, drámaivá. 

Milyen baljóslatú az a néhány lap, 
amelyen Illyés Gyulán elmondja 
megismerkedésük történetét! 1937. 
február 20-án ismerte meg József At-
tilát Dániel Anna lakásán. Ezen az 
estén nem sokat beszélgettek, „csak-
nérm az egész időt betöltötte a vizs-
gálat", József Attila ugyanis azt kér-
te Flórától, csinálja meg vele a 
Rorschach-tesztet. A költ ő  — és itt 
a visszaemlékez őt idézzük — „kez-
detben szívesen, érdeiklődéssel 'értel-
mezte a képeket, kés őbb egyre gyak-
rabban emelte rám egy kicsit álmos, 
fáradt szemhéja alól merengő  tekin-
tetét, egy-egy pillanatig fürkészve az 
arcomon nyugtatta. Én szó szerint 
írtam, ahogy kell, mindazt, amit 
mondott. A vizsgálatot nem tudtuk 
befejezni. Általában egy félóra-óra 
a tíz kép fölvételének ideje. Vele 
majdnem két óra 'alatt csak az ötö-
dikig jutottunk. Rendkívül sok vá-
laszt adott, rengeteg originális, s őt 
bizarr feleletet. A vizsgálat fárasz-
totta ..." Nem a betegség tünete ez 
is? Ez a fáradtság, a kitartó szellemi 
koncentrációra való képtelenség, a 
fantázia csapongása? S ahogy a fáj-
dalmas „történetet", a levelek egy-
másutánját és a kommentárokat Ja-
pozgatjuk, nem ugyanerre a meggy ő-
ződésre kell-e jutnunk, amikor a köl-
tő  szinte lázasan felgyúló érdekl ő-
déséről, türelmetlenné váló szenvedé-
lyéről, majd szinte végzetszerű  le-
töréséről értesülünk? 

Természetesen a beszámolónak 
vannak olyan „elágazásai", melyek 
kiváltképp érdekesek az irodalomtör-
ténész szemében, hiszen József Atti- 
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La érdeklődéséről. ížléséről tájékoz-
tatnak. Mily jellemző  rá, hogy be-
szélgetés közben gyakran tért ki ver-
sekre! Kosztolányi, Juhász Gyula, 
Vajda János neve bukkan fel, s ezek 
talán nem okoznak meglepetést. Ám 
annál jellemzőbb a költő  nyitottsá-
gára, fogékony, biztos ízlésére, hogy 
a fiatalok között felfigyelt Weöres 
Sándor tehetségére, őt említette, 
mint az új generáció , ;legjobb"-ját. 

Egy hónap telt még csak el, s 
Flóra március végén már így érzett 
József Attila iránt: „ ...nemcsak 
egyre jobban becsültem értékes em-
beri tulajdonságaiért, 'nemcsak 'segí-
teni akartam és örömet szerezni ne-
ki, hanem vonzott a társasága, a véle
való 'beszélgetés." S hamarosan a 
költő  környezete is felfigyelt a titok-
zatos új kapcsolatra, amelyről a meg-
jelent versek vallottak a legékesszó-
lóbban. A két ember személyes vi-
szonyában persze sokkal jelent őseb-
bek voltak a találkozásoik, a hosszú, 
+ki+táru.lkozó beszélgetések, azok az 
órák, melyek leírása gyakran idilli 
szépségű . 1937. április 16-ának vissza-
idézése, •a langyos tavaszi ,idő  vissza-
pergetése, a „nyers földszag", „a ki-
pattant rügyek, friss levelek és vi-
rágok édes illatának" finom megje-
lenítése azt is jelzi, hogy bármily 
távolságtartással, objektivitással 
szóljon Is az emlékez ő , benne is ott 
rejlik az a költő i invenció,mely szin-
tén hathatott József Attilára. 

Flóra boildogságát, várakozását 
azonban hamarosan baljós árnyékok, 
megnevezhetetlen fenyegetések von-
ták be. Döntenie kellett, engedjen-e 
a heves ostromnak, s 'egybekösse-e 
kettejük 'életét, sorsát. Bizonytalan 
volt, érezte József Attila viselkedé-
sében, gesztusaiban a szokatlansá-
got. Talán a végzet akarta, hogy egy 
külső  körülmény késleltesse a dön-
tést: a lány betegsége. Egy hónapig 
feküdt igen súlyos állapotban a Ró-
kus Kórházban, s bár e ,távollét" 
kétségtelenül más 'minőségűvé tette 
'kapcsolatukat, a végső  tisztázás ide-
je még nem jött el, jóllehet Flóra im-
már teljes józansággal mérte fel a 
kilátásokat: „A betegségem óta ma-
gam sem tudtam, mi desz: mikor, 
hogyan fogok talpra állni, dolgoz-
hatni, pénzt keresni, háztartást el-
látni? :Számára is biztosítani legalább 
a minimális alapot? Ésmegküzdeni 
az ő  képzelődéseivel, szorongásaival  

és megmenteni őttőlük. De mégsam 
húzódhattam vissza. Az utolsó re-
mény, a »végső  menedék« voltam 
számára, nem hagyhattam el." Ta-
lán nem illetéktelenség s nem illet-
len úgy fogalmaznunk: annál, aki fáj-
dálmas'an, mégis bölcsen látja át a 
helyzetet, annak minden következ-
ményét, az inkább sajnálkozó szíve 
sugallatát 'követi, az els ő  érzés heve 
és sodrása alighanem elmúlt. 

Ettől kezdve nagyjából a levelek 
beszélnék a kommentárok helyett. 
Kétségbeesett, segélykér ő, olykor pe-
dig épp ellenkez ően: a gyengeséget 
hetykeséggel leplez ő, a fájdalmat tet-
tetett vidámsággal kend őző  levelek 
egyfelől, szeretettel, 'megértéssel és 
aggodalommal hangszerelteik másfe-
lől. Közreadójuk bizonyára fájdal-
mat, sok álmatlan éjszakát, önemész-
tő  töprengést okozott, amíg arra az 
elhatározásra jutott, hogy atisztán 
látás érdekében bepillantást enged 
életének egy olyan szögletébe, mely-
hez tulajdonképpen senkinek semmi 
köze. Szerencsénkre er ősebb volt 
benne a „köz"-ember, mint a magán, 
tudta, hogy József Attila élete tra-
gikus végkifejletének ismerete e do-
kumentumok híján lehetetlen. Alig-
ha hiszem, hogy e kötet megjelente-
tésével elhallgattatta volna a plety-
kákat és rágalmukat. Azoknak nem 
olyan a természete, hogy meghátrál-
nának a tények előtt. Az azonban vi-
tathatatlan, hogy a kommen+tárolk és 
leveleik teljessé tették a század nagy 
költőjének életrajzát, s bepillantást 
engedtek egy olyan személyiség éle-
tébe is, aki még is:merte az olyan 
fogalmak értelmét, jelentését' és 
hasznát,mint: segít őikészség, megér-
tés, szeretet, együttérzés, részvét. 

Behajtva a karcsú kötet borítóját 
még azon is eltöprenghetünk, mi-
lyen kegyetlen mértékkel mérjük mi; 
közemberek, a legnagyobbak életét. 
Mindenre kíváncsiak vagyunk, olyan-
ra is, ami nem tartozik ránk, s ha 
nem ismerjük pontosan az epizódo-
kat, kaphatók vagyunk retusálásra, 
legendák gyártására is, megtéveszt-
ve az utólkort, beszennyezve,méltat-
lanul 'rmeghurcolva ftisztességes, be-
csületes emberek emlékezetét. Dllyés 
Gyuláné most bátor, eltökélt moz-
dulattal a világ elé lépett, s elmondta 
• nekünk az igazságot. 

Van-e :füllünk, hogy meghall-
juk...? 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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KOPECZKY LÁSZLÓ: Párizsi kaland / A beszél ő  óra. 
Forum, Újvidék, 1988.   

Bevallom őszintén, hogy Kopeczky 
László ötletesen 'formatervezett 
könyvének olvasása bizonyos felfris-
sülést jelentett számomra. A füllesz-
tő  nyári melegben és Enzensberger 
Ach Europa! című , súlyos nemzeti 
gondokat felvonultató és elemz ő  
könyvének olvasása után, engedve a 
kikapcsolódás ilyenkor mindig fel-
bukkanó ördöge kísértésének, kézbe 
vettem •a vékonyka szürke kötetet 
azzal a szilárd elhatározással, hogy 
szórakozni akarok. S a könyv olva-
sása visszaröpített a több mint har-
minc évvel előtti múltba, illetve ami-
kor letettem, önkéntelenül feltettem 
magamnak a kérdést („mesterség-
beli betegség") : mit is ér az a két 
kis könnyed és csillogó 'kisregény? 

Emlékszem arra, hogy amikor an-
nak idején megvettük barátommal a 
friss, még nyomdaszagú 7 Napot, el-
sőnek (mindig Kópé jegyzeteit, ész-
revételeit kerestük, fennhangon ol-
vastuk és naivan derültünk szelle-
mes szójátékain, amelyeken keresz-
tül az élet apró, de gyakran fontos 
mozzanatait „humorosította". T. K. 
még azt is megkockáztatta megje-
gyezni, hogy van benne valami Ka-
rinthyból, illetve: ha összeszedi ma-
gát", még az lehet bel őle. Aztán az 
élet dolgai úgy alakultak, hogy T. 
K. barátom elsodródott 'életszférám 
1361, valamint mind kevesebb idő t 
szánhattam ifjúkorom egyik vidítója 
írásainak olvasására. A mostani 
könyvecske olvasása valamilyenfaj-
ta utólagos bocsánatkérés, kiengesz-
telést esdő  gesztus. Kellemes volt a 
könyvbéli utazás Párizsba, amely 
nyilvánvalóan kedvenc zarándoklási 
helye Kopeczky Lásžlónak. Tudniil-
lik mindkét történet itt játszódik le. 
A Párizsi kaland egy amerikai há-
zaspárról szól, akik a francia fővá-
rosba turistaként érkeznek. Sajnos 
a feleség ágynak dől, férje pedig a 
városnézés helyett inkább szállodá-
juk bárjában iszogat és 'képeslapok 
alapján számol be nejének a város-
ban tett képzelt csavargásairól. A 
terjedelmesebb A beszél ő  óra már 
kevésbé tömörített mű , egy botrá-
nyos kimenetelű  házasodási aktus-
sal kezdődik, amikor is az arába  

szerelmes tanú elhagyja a templo-
mot az esketés pillanatában. Meg-
indul a hajsza utána, illetve új gy ű-
rűk után, a cselekményszálak több 
irányba futnak, a mű  veszít feszes-
ségéből, sok az elkanyarodás, de az-
tán a végén minden a helyére kerül. 
Kialakulnak az igazi párok és a ro-
konszenves tanúból lesz a v őlegény, 
míg az elsődleges jelölt új unenyasz-
szonyra lel régi 'szerelmében. Az el-
ső  történet erősen gúnyos hangvéte-
lű , jó alápötletű  és ügyesen tömörí-
tett, a másik viszont inkább a bur-
i_esžk irányába tolódott el. Talán azt 
mondhatnánk, hogy a Párizsi kaland-
ban ia jellem- és helyzetkomikum öt-
vözete némileg értékesebb alkotást 
szült, A beszélő  óra pedig inkább 
kabaréba illő  helyzetkomikumon 
alapuló jelenetek sora. Kopeczky 
László hű  maradt több mint har-
minc évvel ezelőtti önmagához: hu - 

morának alapeleme a szójáték. Meg-
jegyzem, ez többnyelv ű  környeze-
tünkben hagyományos, számtalan-
szor hallhatunk már az utcán is ta-
láló szócsavarásokat, amelyek, és ez 
a lényeg, nemcsak ügyes és szelle-
mes eltmetermékek, hanem azon túl 
az illető  kifigurázott szó valódi és 
titkos értelmére utal. A Párizsi ka-
landban a szójátékok remekül feje-
zik ki az amerikai bútorkeresked ő  
műveletlenségét és úrhatnám szerep-
játszását. Természetesen a szófacsa-
rások nem mindig . egyformán ,sike-
rülnek. Sokszor erőltették, gyakran 
azonban megmosolyogtatók, s őt: né-
ha kacagtatók. 'Gondolom, a szerz ő  
célja e műveinek 'megírásákor 'igen 
hamar nyilvánvalóvá válik: elsősor-
ban és mindenekelőtt szórakoztatni 
akar, mulatságos és feledtet ő  perce-
ket Okozni. És ez a mai világban, 
valljuk be őszintén, nem könnyű  vál-
lalkozás. Kopeczky László két kis-
regénye nem pretendál arra, hogy a 
„magas" irodalomba jusson fel, 
nem, ez a szándék távol áll tőle. 
Mint minden nemzeti irodalomnak, 
így a magyar nyelvűnek is, megvan 
a 'maga „nemes" szórakoztató irány-
zata. Ehhez az irányzathoz jelent 
hozzájárulást Kopeczky László leg- 
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újabb két kisregénye. Úgy vélem, 
ezeket olvasva meggy őződhetünk ar-
ról, hogy szerzőjük jártas az írás-
művészetben, különösen a pergő  és 
poéndús párbeszédek a ;megragadók, 
de ugyanakkor nem próbálkozik írói 
fegyvertárával, azaz technikájával 
magas színvonalú műveket alkotni. 
Egyáltalán kérdéses: lehet-e ily mó-
don ilyenéket teremteni? Kopeczky 
László 'kést kisregénye üde folt a ju-
goszláviai magyar irodalom palettá- 

ján, kedves és szellemes szórakoz-
tatást nyújt. 

Ajánlom ezt a könyvet olvasás-
ra T. K. barátomnak és mindazok-
nak, akik felfrissülést, gondtalan és 
játékos szellemi kikapcsolódást ke-
resnek. Kevés ma az életünkben a 
derű , ezek a történetek pedig der ű -
sek. Mindenesetre nem tesznek ben-
nünket 'immunissá a valósággal 
szemben, de általuk talán 'könnyeb-
ben elviseljük azt. 

VARGA ISTVÁN 

IRONIKUS VÁGYÓDÁS A HARMÓNIA UTÁN 

LAZAR MERKOVI Ć : Osarne. 

Osvit, Subotica, 1988. 

Huszonöt évi hallgatás után váloga-
tott verseinek kötetével lépett Lazar 
Merković  az olvasóközönség elé. Jó 
alkalom ez arra, hogy aa könyv 'kap-
csán pillantást vessünk háború utáni 
költészetünk fejlődésének fő  irány-
vonalaira Fis, hiszen Lazar Merkovi ć  
lírája együtt alakult és változott az-
zal. A költő , aki megjárta a dachaui 
haláltábort, s részese volt :a láger 
borzalmainak, azon t űnődik, mind-
ezek után lehet-e még úgy énekelni 
az emberről, ahogyan az a második 
világháborút megelőzően értelmes-
nek látszott. Az újjáépítés korszaka 
volt ez, amikor a romokból és a ha- 
muból kellett egy új 'országot és új 
életet felépíteni és megalkotni.. A 
munka által kellett visszaadni az 
emberek jövőbe vetett hitét. Ez a 
szándék rejlett a szocialista realiz-
mus írói törekvéseinek a mélyén, 
s a költők a kollektív, a közösségi 
szándékokat éltették és méltatták. 
Az egyéni sors háttérbe 'szorult, s 
csak abban az esetben méltatták fi-
gyelemre, ha az érzéseivel a közös-
ségi akarásokat erősítette. Később 
súlyos vádak érték a költészet ilyen 
jellegű  elhivatottságát, hiszen törek-
véseivel az ideológia ki'szolgálój'ává 
vált. És bár azokban az években Igen 
erőteljes volt a szocialista realizmus 
kanonizált követelménye, azok a 'köl-
tők, akik 'maradéktalanul eleget 'tet-
tek neki, hamarosan eltűntek az iro-
dalomtörténet névtelenjeinek szürke 
seregében, s csak :azoknak a neve 
maradt ismeretes, akiknek sikerült 

a követelményekkel szemben ;meg-
őrizniük egyéniségüket, egyéni hang-
vételüket. 

A lirikusoknak e táborába tarto-
zott Lazar Merkovi ć  is, aki első , 
1952-ben megjelent, Odbljesci című  
verseskötetében megmutatta, tisztá-
ban van az igazi költészet lényegi kö-
vetelményeivel is. Könyvének szer-
kesztője számos versét dekadensnek 
minősítette, és mintilyeneket, ki-
hagyta őket a kötetb ől. A költő , 
most megjelent verseskötetében eze-
ket is közzétette. Korántsem kifor-
rott versek ezek, a költ ő  még keresi 
saját hangját, még saját kifejezési 
lehetőségei után kutat — valószín ű-
leg semmit sem veszített volna Mos-
tani verseskötete, ha kihagyja őket. 

Második, 1957-ben közzétett Iz-
među dva pofa című  verseskötete 
volt az, amely megmutatta: Lazar 
Merković  a személyes érzések iga-
zi költője, s olyan egyéni kérdések 
foglalkoztatják, mint a szerelem és 
a halál. És bár gyakran olvashatunk 
tőle olyan verseket, amelyeik konk-
rét élethelyzetre utalnak, költészeté. 
nek erre a 'korszakára mégis a filo-
zófiai ihletettség a jellemz ő . Úgy 
tetszik, a költő  végre megtalálta sa-
ját hangját. 

Az ötvenes években Lazar Mer-
ković  Szabadkán az irodalmi élet 
középpontjába kerül, s egyik ala-
pítója a R.ukovet című  folyóiratnak. 
Költői törekvéseit akkoriban sokan 
nem értették, hiszen elvetve a ha-
gyományos kötöttségeket, a való vi- 
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lág új szenzibilitásra épül ő , éppen 
ezért formabontó megéneklését t űz-
te ki feladatául. Új, m űvészi kifeje-
zések után kutat, kísérletezik a köl-
tői nyelvvel. Izmedu dva pola című  
kötetének egyes ciklusai, még in-
kább a később 'keletkezett Izme đu 
dva kanena című  versciklusa Lazar 
Menkavićot az emberi létezés és eg-
zisztencia drámai énekesévé avatta. 

Amíg az ötvenes és hatvanas 
években keletkezett verseinek bels ő  
világa olykor a felesleges terjengős-
ségtől elnehezedik — bár egyértelmű  
a ,költőnek a pontos megnevezések-
re valótörekvése —, a tömörséget 
csak az ezt követő  korszak verseiben 
sikerül megvalósítania. A világ több-
értelműségét, s ezen túlmenően a 
kimondhatatlant és a megnevezhetet-
lent metaforákba öltözteti, ily módon 
sikerül versvilágának gondolatiságát 
igazán elmélyíteni. A legsikeresebb 
versei közé tartoznak azok a költe-
ményei, amelyekben metaforák és 
szimbólumok formájában jelenik 
meg belső  nyugtalansága, 'szemben-
állása a való világgal, s az a mérhe-
tetlen vágyódás, amelyet a költő  az 
elveszített harmónia iránt érez. Lá-
Zadása során Merkovi ć  felismeri a 
kis dolgok jelentőségét, meglátja 
azok eltorzult lényegi voltát, az em-
beri tudat torzító erejét, s ennek kö-
vetkeztében a versbeszéd ironikus 
dimenziót nyer. Az iróniával együtt 
azután megjelenik a groteszk is. Mo-
dernnek kell tekinteni abban is, aho-
gyan versvilágában megteremti az 
abszurd helyzeteket. Igazsága érde-
kében azután arrogáns lesz olvasója 
és a világ iránt egyaránt. Lázad az 
emberi értékek tagadása ellen, de 
mindenkor síkraszáll a szubjektív 
tartalmakért. Ezen túlmen ően szót 
emel minden arcnélküliség és uni-
formizálási folyamat ellen. Mind-
ezekről olyan sikeres verseiben szól, 
mint a Reggeli dal, a Hazug szonett 
és az Utazás. 

Érthetetlen, hogy Lazar Merkovi ć  
e sikeres versel ői korszaka után mi-
ért hagyta abba a versírást. Kétsé-
gei támadtak volna saját költ ői vilá-
ga iránt, netán a prózai 'kifejezésfor-
mát alkalmasabbnak találta a to-
vábbiakban mondanivalója megfo-
galmazására? Tény, hogy akkoriban 
jelent meg lírai ihletés ű  regénye, a 
Fut dug pet života. Ezt követően  

már csak alkalmanként ír verset — 
bizonyítja ezt most megjelent köte-
te is. Válogatott verseinek szerkesz-
tője a kötet anyagát három ciklus-
ba szervezte, amelyeiken belül bizony 
nehezen tájékozódik az olvasó, lé-
vén, hogy 'elhagyták 'a versek kelet-
kezését jelző  évszámokat. 

Új versei abban különböznek a 
ikorábbi'aktól, hogy nyoma sincs 
már a költő  lázadó magatartásának, 
többé nem az •a költ ő , jaki lelkében 
a lázadó istenek szándékát hordoz-
za — ahogyan azt Sartre fogalmazta 
meg. A csend és a békesség verse-
it írja újabban, úgy látszik, kibé-
kült a 'sors kicsinyes szándékával, 
saját lehetőségeinek korlátolt és le-
határolt jellegével, s a hatalmas er ők 
kényszerítő  hatalmával. A mulandó-
ságot mint megmásíthatatlan tényt 
veszi tudomásul. S ha olykor mégis 
eljut az ellenszegülésig, az önirónia 
kellékeivel és eszközeivel teszi azt. 

A béke azonban látszólagos. A 
költői megnyilatkozás aforizmasze-
rű , a végsőkig fegyelmezett. Minden 
szó könyörtelenül kimért, és nem 
bocsátkozik immár a kísérletezés 
kalandjaiba. A vers nem akar töb-
bé tetszeni, elegendő , ha mindazt fel 
tudja mutatni, ami a sajátja. Ennek 
következtében a versvilág nem egy-
szer transzcendentális tartalmakat 
hordoz: „Keressiik azt az igazi szót. 
Az életeset. / Soha nem sikerül egy-
ből rátalálni. / S amikor véletlenül 
megleljük, / távoli csillagok fénye-
ként ragyog be bennünket" (Az iga-
zi szó). A kötet nagy versei azok, 
amelyekben a költő  mindenről le-
mondva önmagára talál. 

Napjainkban a szavak elveszítik 
igazi 'értelmüket, lényegükre cs ők •a 
költő  képes újra rátalálni. Lazar 
Merković  is megfogalmazta önma-
gának a kérdést: miért írok én ver-
seket? „Ráteszem kezemet a k őre, / 
s az elzengő  nékem dalait". Így ta-
lál vissza a költő  a ikommunik'atív 
valóságba. S ha megtaláltuk a dol-
gok eredetét és igazi értelmét — 
mondja a költő  a világ tanulságai 
alap j án —, emelt fővel kell járni 
azt az utat, amelyet a sors kiszabott 
a számunkra. Az ember így ős, úgy 
is, mindenképpen magára van hagy-
va: „Régóta egyedül járok a csilla-
gok alatt / őseim útmutatása alap-
ján ..." — írja Lazar Merkovi ć . 

IVAN PAN ČIĆ  
MÁK Ferenc fordítása 
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A FALU VÁLASZÚTON 

MILAN TRIPKOVIĆ : Selo i kultura. 
Knjirzevna zajednica Novog Sada — Istitut za filozofiju i sociologiju, 
Novi Sad, 1987. 

Ha abból indulunk ki, hogy a szük-
ségletek képezik az ember sajátos 
motivációš rendszerének kulcsát, 
hogy az ember világát értékek és 
tartalmak „hálózzák be", illetve 
hogy az értékek, Iszükségletek és 
tartalmak alkotják a kultúra, mint 
sajátos emberi környezet magvát, 
érthetővé válik, hogy a szerző  ér-
deklődésének középpontjában, mi -
közben a kulturális változásókat 
vizsgálja, a szükségletek és értékek 
rendszerének változásai állnak. Mint 
az eddigi vizsgálódásokból kit űnik, 
nálunk úgyszólván nem is volt pél-
da olyan komolyabb és hosszasabb 
kutatásra, melynek tárgya az érté-
kek és szükségletek változása lett 
volna, ami még jelentősebbé teszi 
a szerző  álláspontját. 

Ilyen szempontból vizsgálva a 
falúval és a kultúrával foglalkozó 
tanulmányt, annak kiinduló tétele, 
hogy a jugoszláv társadalom fejl ő-
dése jelentős kulturális változásokat 
hozott magával, melyek a falut sem 
kerülték meg; e változások egy ré-
sze az önigazgatású szocialista tár-
sadalom szükséglet- és értékrendsze-
rét tükrözi, de még távol állunk 
attól, hogy a legszélesebb értelem-
ben vett önigazgatású humaniszti-
kus kultúráról beszélhetnénk, élet-
mód-kultúraként értelmezve ezt. A 
szerző  továbbá rámutat arra is, 
mennyibe téves, mi több: káros azt 
várni, hogy a társadalom aspektu-
sainak (gazdasági, politikai-jogi stb). 
fejlődése önnön magától megfelelő  
változáslakhoz vezet a kultúra terü-
letén iás (más egyebek mellett ez 
azért sem következhet be ilyen for-
mában, mert ezeknek a „szektorok-
nak" a fejlődése is kulturális vál-
tozásokat feltételez), vagy hogy a 
„tömegkultúra" termékeinek ellen-
őrizhetetlen áradata szükségszer ű , 
de csak ideiglenes szakasz az új, 
humanisztikus kultúra felé vezet ő  
úton, illetve hogy végső  soron az 
„elitkultúra" töfb+be-kevésbé szocia-
lista irányultságúfejlődése, egysze-
rűen a terjedésével és példája vonz-
erejével helyettesíteni tudja. 

A szerző  szerint már réges-rég 
nyilvánvaló, hogy a mi falunk vá-
laszúton van. Amikor válaszútról 
beszél, elsősorban azokra a lényegbe 
vágó változásokra gondol, melyek 
viszonylag rövid idő  alatt érték és 
érik a falut, valamint a további fej-
lődésével kapcsolatos dilemmákra. 
Magától értetődik, hogy ami a falu 
egészével kapcsolatban érvényes, az 
érvényes a falu kultúrájával kapcso-
latban is. Így a szélesebb kulturá-
lis változások következményeként, 
de egyúttal azok előfeltételeként +ns, 
jelentős változások mennek végbe a 
kultúra területén. Kérdésessé vált, 
vagy talán meg is szakadt a falu 
kulturális létezésének folyamatossá-
ga. A régi szokásrend elt űnt vagy 
átalakult, a rurális gondolkodás-
mód szerkezete pedig, mivel a szer-
ző  szerint elvesztette szociális hát-
terét és az ebb ől eredő  anegerősíl-
test, komoly változásokon ment át. 
Azok a kulturális értékek, melyek-
nek a mai falu ki van téve, többsé-
giikben nem a falu eredeti értékei, 
sem pedig a szocialista társadalom 
autentikus értékei. 

A továbbiakban azt is megálla-
pítja a szerző, hogy a mezőgazda-
ság leépülése, a népességcsökkenés 
és az elvándorlás következtében a 
falu nemcsak számbelileg kisebbe-
dik, hanem el is öregszik; nincs 
többé megfelelő  életereje, bátorsá-
ga, de , ;kritikus demográfiai töme-
ge" sem — vonja le a következte-
tést a szerző  —, ami lehetővé ten-
né, hogy kulturális téren valami sa-
játosan újat hozzon létre vagy leg-
alább fenntartsa a régit. Ez az 
oka, hogy úgyszólván fenntartás nél-
kül elfogadja azt, amit a várostól 
kap, akár jó,akkár rossz az. Emellett 
— hangsúlyozza a szerző  — kettős 
szelekció megy végbe: mindabból, 
amit mások másutt létrehoznak, a 
falunak csak egy rész, rendszerint 
k'seLb, de mindenképpen leegyszer ű-
sített rész jut; de még abból is, ami 
eljut odáig, befogadásra, átélésre 
vajmi kevés kerül — főként az, ami 
hátteret és támpontot talál a ha- 
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gyományos falusi szubkultúrában. 
Ez természetesen nem általánosítha-
tó miinüen vidékünkre, de mint ten-
dencia vitathatatlanul jelen van 
mindenütt. 

Egészében véve a szerző  úgy ta-
lálja, hogy a falu kettős erőtér ha-
tása alatt áll: egyik oldalról a ha-
gyományos felfogás, mely idejét 
múlta és amely „mindörökre elve-
szett", másik oldalról a hirtelen 
jött újszerű. Így a korszerű  mező-
gazdasági termelés sem áll szilárd 
alapokon, sőt nincs is még szaba-
tosan definiálva. Érezni a tartós 
és szisztematikus gondoskodás, az 
általános feltételek megteremtésé-
nek hiányát — ezeket egyébként is 
nap mint nap változtatjuk —, a 
mezőgazdaság hátrányos helyzetét 
súlyosbítja, hogy a rövidlátó ha-
szonelvűség kizárja a hosszú távú 
célokra valótörekvést, fékezi a kí-
vánt korszerűsítést. Emiatt ahhoz, 
hogy eljussunk az új, korszerű  szo-
cialista falu típusáig, a szerz ő  véle-
ménye szerint sok mindenen változ-
tatnunk kellene — a társadalmon 
éppúgy, mint magán a falun. A fa-
lu kultúrájának ,dezintegrációja köz-
vetlen összefüggésben áll a paraszt-
ság dezintegrációjával. 

A falusi kultúra sók eleme amiatt 
válik diszfurnkcionálissá, mert nem 
tudja fenntartani kapcsolatát a  

múlttal, ugyanakkor nem képes kon-
taktust teremteni a jöv ővel sem. 
De mindamellett a falu él és vál-
tozik. A régi magatartásformák 
leépülése nem gyors folyamat és 
nem is terjed ki éppen minden-
re: a szerző  szavai szerint csak 
visszahúzódnak az erősebb „betán-
coltak" elől, csak részben változ-
nak, alkalmazkodnak. A falu kultú-
rájára, mint történelmileg kialakult 
totalitásra, ina éppúgy, mint a múlt-
ban, kívülállóként nézünk •— állítja 
a szerző . Értékeit nem a falu, ha. 
nema város, vagy „általában a tár-
sadalom" szintjérő l ítéljük meg. 

Sajnos, sem a nagykép ű  elitiz-
mus, sem a gyámkodó paternaliz-
mus, sem aa nosztalgikus gyermek-
korba való merengés nem segíti a 
falu és a parasztság revitalizálását; 
ehhez alaposan átgondolt, jól meg-
fogalmazott, folyamatos, hosszú tá-
vú ,falupolitikára van szükség — 
nem a régi ideálok és gyakorlat új-
raélesztése szellemében, hanem az 
általános társadalmi törekvésekkel 
összhangban, a korszerű  szocialista 
falu megteremtése irányában, mely 
így az egyetemes társadalom egyen-
jogú és teljes jogú része lehetne. 

Milan Tnipkowić  'könyve élesen lá-
tó tanulmány falunkról és kultúránk-
ról és mint ilyen, jelentős ösztönző  
tényezője lehet a további faluszocio-
lógiai kutatásoknak. 

VERA STANKOV 
SZÖLLÖSY VÁGÓ László fordítása 

HATNYELVŰ  KÖZMONDÁSTÁR 

PACZOLAY GYULA: Magyar—észt—német—angol—finn—latin közmondá-
sok és szólások cseremisz és zürjén függelékkel. 
Akadémiai Bizottság, Veszprém, 1987. 

Ez a hatnyelvű  közmondás- és szó-
lásgyűjtemény az összehasonlító, köl-
csönhatás-vizsgálat ritka terméke. 
Annak ellenére, hogy az összehason-
lító vizsgálatok szükségét már Ipo-
lyi Arnold sürgette 1855-ben Vizsgá-
latok a régi magyar népkönyvek fe-
lett.  Salamon és Markalf c. dolgoza-
tában, mely az Új Magyar Múzeum-
ban jelent meg (V. 261-303.), száz 

évvel később O. Nagy Gábor is saj-
nálattal vette tudomásul, hogy csak 
kevés ilyen tárgyú tanulmány szü-
letett. Paczolay Gyula, a veszprémi. 
Vegyipari Egyetem fizikai kémia 
professzora, aki kedvtelésb ől foglal-
kozik szólás- és közmondáskutatás-
sal, Schlandt Henrik brassói köz-
mondáslexikonának helye a magyar 
szóláskutatás történetében c. mun- 
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kájában adja az els ő  többé-kevésbé 
teljes összefoglalását az 'összehason-
lító (kutatásoknak, azösszefüggések 
vi.zsgálatána+k. Paczolay Gyula Hun-
garian Proverbs and Their Englisch 
Equivalents, Általános és szakkifeje. 
zések, szólások és közmondások 
(Veszprém, 1975) c. szólás- és köz-
mondástára a szerző  később, nap-
jainikblan kibontakozó gyűjtő-felldol-
gozó, összevető  munkájának első  
gyümölcse. 

A bemutatandó hatnyelv ű  tár 
anyagát a helyi jellegű  anyagon túl, 
azt mellőzve általános érdekű  és ér-
tékű  'szólásmondások alkotják, oilya-
ndk, amelyek az európai nyelvekben 
szinte mindenütt megtalálhatók, is-
merték, használatosak, ,terjedési su-
garuk óriási, s szinte időtlenek, örök 
életűek, az általános emberi művelt-
ség tartozékai. Olyan ,szólások ezek, 
amelyek sok évszázaddal el őbb az 
ősöktől megfogalmazott, hosszú ta-
pasztalással hitelesített igazságokat, 
életbölcseletet, ,élettapasztalatot, ide-
ológiai álláspontot adják át az utó-
doknak, közben 'didaktikai, nevel ő , 
Oktató, tanácsadó céi júkról sem fe-
ledkeznelk meg, biztosítva a hagyo-
mány továbbélését. Az egyes nyel-
vekben mindössze ,annyi a különb-
ség, hogy az egyes népeik sajátos 
helyzetükhöz, a :szituációhoz, sajátos 
,életkörülményeikhez, szemléletük-
hez alakítják; pl.: a magyarban az 
alma nem esik messze a fájától, az 
észtben ezt a feny őtoboz teszi. Las-
san járj, ,tovább érsz — mondja a 
magyar beszélő, az .észtek, mint ten-
gerjáró, halászó nép ezt így fogal-
mazzák meg: Ha lassan evezel, to-
vább érsz. 

A jelen kötet már második, b ő-
vített kiadás. 1985-ben •a VI. Nem-
zetközi Finnugor Kongresszus tisz-
teletére jelent meg 400 példányban 
a magyar vezérnyelvű  Falapszöveg. 
Címe: Magyar—észt közmondások és 
szólások német, angol és latin meg-
felelőikkel. A kötet elé írt Beveze-
tőben Bereczki Gábor, a budapesti 
egyetem Finnugor Tanszékének pro-
fesszora 'tisztázza a kötet célját: nem 
a magyar—észt rokonság bizonygatá-
sa a cél, hanem annak bemutatása,  

hágy a 'két nép mit sajátított el az 
európai műveltségből. A német és 
a latin megfelelő  szerepeltetése 
azért 'kapott helyet, mert a német 
csatorna fontos szerepet játszott az 
átvételben, a latin pedig — ha a 
bibliából való az anyag — a szó-
lás, közmondás régiségét bizonyít-
ja, segít kibogozni azt is, hogy mit 
kapott a két nép Kelett ől. Termé-
szetesen nem mechanikus átvételek-
ről van szó, hanem az átvev ő  körül-
,ményeihez, életszemléletéhez való 
alakításról. 

A kezünkben levő  második kiadás 
régi, XVI. századi, de még ma is 
élő  magyar közmondásokkal gazda-
godott. A német, görög megfelelők 
száma is gyarapodott. Az észt mel-
lett finn és zürjén ,megfeledők is he-
lyet kaptak. Általában gazdagabb, 
változatosabb lett a tár, és egészen 
modern konkordancia anyaggal ope-
rál. 

A kötet nemzetközi használható- 
ságát emeli az észt szómutató mel-
lett azangol szómutató, tárgymuta-
tó, a szerzők, forrásmunkák, irodal-
mi vonatkozások rövidítései, a kon-
kordanciák jegyzéke, a függelékek 
európai nyelvekből és cseremisz, va-
lamint zürjén nyelvből és angol 
nyelvből származó megfelelőjük: 
jegyzéke. Meg kell még említeni, 
hogy az egyes közmondás-szóláscikk 
végén szerepl ő  irodalom igen hasz-
nos, nagyban segíti a kérdéssel fog-
lalkozó kutató munkáját. 

A gondos, pontos nyomás, kiadás 
a MTA Veszprémi Akadémiai Bizott-
ság támogatását dicséri. 

Magánközlésből tudjuk, hogy a 
szerző  e kötet megjelenése után nem 
hagyott fel a szólások, közmondá-
sok összevetésével, most egy 55 nyel-
vű , 100 szólást, közmondást tartal-
mazó tárat ‚készít. A felhasznált nyel-
vek között szerepel majd a kínai, 
a japán, az albán, az eszperentó, a 
máltai, az örmény stb. 

Paczolay Gyula fáradhatatlan, lel-
kes, erőt, időt nem kímélő , tervek-
ben gazdag munkájának — remél-
hetőleg — még számos értékes és 
hézagnótló eredményér ől számolha-
tunk- be a közeljövőben. Kívánunk a 
munkához erőt és egészséget. 

PENAVIN OLGA 
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