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HERCEG JÁNOS

MÓDOSULÁSOK
REGÉNY 7.

Igen, Horváth tanár úr ment elsőnek a határon túlra, s csak az Apatini 
úti fák maradtak utána, azok is begöngyölve a vastag rajzpapíron, és az 
említett Sándor Margit az Alkonyat utcában. Utóda a kedves és kedélyes 
Király Lajos lett, aki korábban az ábrázoló geometria művészetére oktatta 
az ifjúságot, sőt szerb órákat ás vállalt, há Ilkié tanár úr egyházi dolgokkal 
volt elfoglalva, ami gyakran előfordult. Király tanár úr vonalak és három
szögek világában érezhette otthonosan magát, ahol távlat és valőr nem zavar
ja a józan és reális szemléletet, ezért is mondhatta nem titkolt csodálattal 
K. Milánnak az ötödikből egy diákkiállításon:

— Nagyszerű ez az erdőrészlet-! Nem is tudom, hogy csinálta. Én
nálam a fák valahogy mindig előre jönnek!

Libasorban követte Horváth Józsefet á többi tanár úr. A dörmögő 
Prodán, az ugyancsak román Margineán, az igazgató Major és Csetri tanár 
úr, aki haragos természetű lévén szerette a gyerekek pajeszát húzgálni 
„Ebadta kölyke!'' szavakkal kísérve ezt a műveletét, csak velem tett ki
vételt, s mikor egyszer kiszólított, széles mosolyra húzva száját azt 
mondta:

— Hát adva volna egy pamlag, ám rossz állapotban lévén, némi 
reperálásra szorulna, s evégbőil jó  lenne, ha szólnál édesapádnak, látogatna 
meg, ha lehetséges, mielőbb, hogy az idevágó dolgokat megtárgyalhat
nánk.

És megjelentek az eltávozottak után a fiatalok, akik nem is voltak 
okleveles tanárok, csak félbemaradt filoszok, ám azzál a nagy előnnyel, 
hogy zomboriak voltak, csak Körmendy István sietett végig a Bajai úton 
kifelé fordított lábbal és hintázó járással a vasútról jövet, mert,,Nemes- 
militicsen lakott, s örökké nyájas mosolya akkor se, hervadt le ajkáról, 
ha szekundát írt noteszába a földrajzból nem készült diákembernek, s azt 
mondta: „Ja, édes lelkem, aki nem tudja, hol van Smederevo, pedig Szend- 
rő vára már a Hunyadiak korában megnézte magát a Duna vizében,, a Mórá
vá torkolatánál, annak én olyan búgért adok, hogy hat ökör se, húzza ki 
belőle!

És itt volt Kührner az algebrával, .félszegen és zavartan, lehetőleg 
oldalt nézve, ha valakivel beszélt, mintha legszívesebben önmaga elől is 
elbújt volna. Dehogy hagyta sejteni, hogy a- budapesti Nyugat olvasója, s 
egyszer még majd lelkesen méltatja egy bolond falusi legényt ábrázoló 
novellámat az Olvasókörben, nem nagy megértésre találva -persze.

És odaállt a katedrára,, akit elsőként kellett volna említenem, az 
egész tanári kar . legérdekesebb és legeredetibb alakj á, Széwald . Ferenc. 
Fizikát és kémiát tanított, tantárgyait azokkal is megszerettetve/akikben 
egyébként e tudományok' iránt a legcsekélyebb érdeklődés se rejtőzött. 
Humora volt, egy-egy fintorával fel tudta villanyözni az osztályt. Minden 
szigora mögül mégis kisütött örökké játékos kedvé, s remekül tudta ki
hívni a diákból a játszva tanulás gyakorlatát. Már. pittoreszk megjelenése 
is derült keltett, ahogy kék nadrághoz sárga zakót, zöld inget húzott, ököl- 
nyi piros nyakkendővel, s hatalmas nyelű esernyőjét, mintha merő öniró
niából, afféle tanári jelvényként hordta volna, mégis nagyon komolyan kel
lett venni, s felnézni alacsony alakjára.

— Treuga dei! — mondja majd húsz év múlva a háború egyenlőtlen 
polgári jogtalansága idején. — Zombor vegyes lakosságú város!

A város vegyes lakosságú ténye már a húszas évek elején a békés 
belenyugvás értelmét fejezte ki, s a kohézió felismerését a megmaradás
ban. ■



—  Mi az, hova lett a költő? — kérdezte egy napon hangosan Gering 
Mici dohánytőzsdéjében Deogáró István, s a cigarettájuk füstjét fújdogá- 
ló és csendesen kurizálgató urak tudták, hogy Pataj Sándorról van szó, aki 
pedig igazán utolsó mohikánként ment át a határon túlra. De abban 
az időben szigorúan számon tartották egymást a város lakosai. — Magassy 
meg a villanyirodában kapott állást. Ö írja majd ki a számlákat.

Magassy tanár úr volt az a kivétel, amelly erősíti a szabályt, s hogy 
milyen meggondolások tartották vissza a repatriálástól, senki se tudta. 
De rejtély volt egyébként is menés és maradás elhatározása között, s ezzel 
lassan már le is zárult az elvándorlás kora. Megnyugodtak a kedélyek.

— Van egy őrmester a Honvédkaszárnyában — mondta Rudi bá
tyám, régi nevén nevezve a laktanyát, mert új neve talán nem is volt 
még —, háromszáz dinárért el tudja intézni, hogy ne Pirizrenbe kelljen 
bevonulni.

Az albán határvillongások, az orvul lelőtt katonákkal érthetően el
riasztották az átképzésre behívott fiatalokat.

— Nem mindegy, hogy hol lesz belőled hősi halott? — próbált vele 
tréfálkozni apám, de az említett őrmester bizonyára megtette a magáét, s 
nagybátyám nyugodtan fújta a tenor szólamot a Kaszinó iparos dalárdá
jában. Szép felesége szemrehányásait is némán eltűrve, ha ki tudja, honnan 
került hajnalban haza, s ha a felesége kérdőre vonta, így felelt:

— Vitatkoztunk, s mire észrevettük magunkat, hajnali kettő volt.
S ahogy így visszanézek vékony alakjára, s a mosolyára, amely nem

tűnt el soha az arcáról, a messzeségnek ebben a fénytörésében meg kell 
védenem őt. Nem mintha szép felesége mellett nem érdekelték volna a nők, 
nem egyszer szigorú családi megbeszélés tárgya volt, mert valaki Nyárádi 
Böske ablakából látta kilépni az esti Kőháry utcában, s anyám kemény 
hangon róta meg, s kipirult arccal, mint valami haragos angyal:

— Szégyelld magad!
Ő persze ezen is csak mosolygott, de mi mást is tehetett volna? 

Bonyolult egyéniség volt ugyanis. Nem azzal a dalárdával. Mert a dalárdis- 
ták abban a pillanatban, amint Matyi páter letette vezénylő pálcáját 
a zongora tetejére, s ekképpen véget vetett a zenének, kitódultak valahá- 
nyan a söntésbe, már nem voltak „dalos testvérek”, ahogy maguk között 
egymásról beszéltek, s lehajtották az énekléstől kiszáradt torkukon a fröcs- 
csöt, aztán már indultak is a kapu félé.

Rudi nem. Rudi mindig talált valakit, akivel át lehetett menni a 
Vadászkürtbe egy feketére, s ott úgy elszállt az idő csakugyan, hogy észre 
se vették. Talán nemcsak elbúsultak valamelyik érzelmes sanzonon, amely 
egészen új volt, most érkezett Nagy Endre kabaréjából a Terézkörútról, 
talán tényleg a szelek szárnyán, mert a rádiót még nem találták fel. yagy 
valóban vitatkoztak. Miről, miről? Ezt a kérdést nyersen és ridegen több
ször is megismételte haragos felesége, s csak azt lehetett felelni rá:

— Mindenféléről!
— Biztosan Oleszova Varenykáról! — mondtam én magamban, mint

hogy engem nem hívtak meg a számonkérésre. De Makszim Gorkijnak 
ezt a regényét éppen azokban a napokban adta ő elolvasásra nekem, ami
kor a harag felhői sűrűn összefutottak a feje fölött. Mert, ó, én is meg
lestem fürdés közben azt a lányt az orosz regényben, képzeletben persze, 
de abban oly erősen, hogy szinte fájt és képtelen voltam készülni földrajz
ból, s alaposabban elkalandozni a szerbiai hegyek és folyók tájain az új 
hazában, az a regénybeli lány a Vardar partjának fái mögül is látható 
lett.

— A patkányfogót olvasd! Most hozta Nacsa Béla, a mozdonyvezető 
Pestről. A Nanát nem merem odaadni, mert szorulnék anyádtól, meg igaz, 
hogy nem is neked való még. Hanem a Szamárbőrt inkább.

Nemcsak a luminál tabletták, naponta háromszor, éves után, a 
„holdkórosságom” ellen, olvasmányaim is segítettek álomba merülni. Va
lamelyik Jókai-regénnyel szereztem új barátot is magamnak, a nálam 
öthat évvel idősebb Raics Márkot, a volt székesfehérvári pópa fiát.



A Dob utca másik oldalán laktak, tőlünk elég messze a körút, felé, 
s mivel az én utam a' Bisaf-kocsmán át vezetett, inkább csak anyám révén 
szereztem tudomást az utca új lakóiról.

— Vidd csak át ezt a könyvet Milicának! — nyomta a kezembe talán 
Az arany embert anyám. — A piacon ismerkedtem meg vele. Két lány és két 
fiú, az idősebb főhadnagy volt és Lacinak hívják, de még nem kapott 
állást.

A bővebb tájékoztatás apámnak szólt.
— Az, aki azt a farkaskutyát vezeti? A Komáromi-házat vették meg. 

Apjukat nemrég temették. A szerb templomban volt felravatalozva!
Hosszan elidőztek ennél a témánál.
— Hát nem borzasztó? — mondta anyám. — Alig várta a szegény 

öreg, hogy idekerüljön a családjával, mert ott már álig voltak szerbek, 
Székesfehérváron, s akkor hát, ugye, mit csináljon ott egy szerb pap! Erre 
aztán pár hónap múlva meghalt. Mondja Milica, hogy ők nem is nagyon 
akartak idejönni, főleg Laci bátyjuk nem, de az öreggel nem lehetett 
bírni, amikor megváltoztak a határok és optálni lehetett. Csak ide, csak 
ide, Szerbiába!

Mikor átvittem a könyvet és becsöngettem a vasráosos kapun, Márkó 
jött és el is nevette magát mindjárt:

— Jókai? Ó, ezen én rég túli vagyok!
— Én is inkább Makszim Gorkij regényeit olvasom! — válaszoltam 

nagyosan, pedig az Oleszova Varenykán kívül mást nem is olvastam Gor
kijtól, de mintha abban mégis minden benne lett volna.

— Verseket nem olvas? — kérdezte magázva, s már ezzel is meghó
dított. Alacsony fiatalember volt, húsz év körüli, s kicsi talán infantilis, 
ahogy visszaemlékszem, de csupa ragyogás, amikor szavalni kezdett:

Sem utódja, sem boldog őse, 
sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek.

— Bátyám, Vlado, mi ugyan még mindig Lacinak hívjuk, folyton szid, 
hogy nem lesz belőlem soha semmi, ha így odaadom magamat a versek
nek, pláné Adynak, de mit csináljak, ha szépek, hát nem?

Ez a Laci aztán húsz évvel később beöltözött régi tiszti egyenruhájá
ba, s úgy üdvözölte a megszállókat, hogy örömmámorában emberségéről is 
megfeledkezett, s végül ennek a tragikus ellentmondásnak esett áldozatul.

Azon meg csak nevettünk Márkóvál, hogy nem lesz belőlünk semmi 
ha túlzásba visszük a versolvasást. Igaz viszont, hogy még Veselinovié 
mondta alispán korában, mert különben azóta rég nyugdíjba küldték, s 
egy „koferás" foglalta el helyét a megyeházán: „Agyára mentek a ver
sek!”

Az öngyilkos Dömötör Pál szalonját vette meg ugyanis, miután az öz
vegy eladta nagy családi házukat, s a szalon fölöslegessé vált, azt kellett 
csíkos ripsszel áthúzatnia az álispánnak. „Réges-rég kúriai bíró lehetett 
volna, ha nem bolondííják meg a versek.”

Errőll vitatkozni lehetett volna az, alispánnal, ha ugyan egy kárpitos- 
műhely alkalmas lett volna ilyesmire, mert később, matuzsálemi korában 
Margálits Ede megcáfolta az öngyilkosságról szóló híresztelést: „Dehogy 
lett öngyilkos! Este lefeküdt és reggel nem kelt fel. És hetvenhat éves volt, 
s így talán az se volt igaz, hogy beleszeretett a fiatal Lőwynébe.”

Ő maga kilencven felé járt, amikor ezt mondta, s mint a zombori 
költői triász tagja versek dolgában, s talán szerelemben is illetékesebb 
volt, mint a nagyreményű alispán, aki alól hamarosan kihúzták a széket.

Hogy azonban a vers méreg, ha mindjárt édes méreg is, ennek elle
nére ott maradt a józan polgári gondolkodásban. Csak én nem akartam 
tudomásul venni azután, hogy Raics Márkó beosszó ellenében kölcsönadta 
Ady Szeretném, ha szeretnének című kötetét.

— Reggelre okvetlenül visszakérem! — kötötte a lelkemre, ha száz
szor fejből tudta minden versét. — Ez az én talizmánom!



Később, amikor közelebb kerültünk egymáshoz az Ady-versek varázsla
tában, azt is elárulta, hogy otthagyta Székesfehérváron Ilonka nevű nagy 
szerelmét, aki azóta férjhez is ment, s így ő nőtlenségi fogadalmat tett, 
mert olyan nőt, min az a székesfehérvári Ilonka, hiába is keresne széles e 
világon. Maradtak hát vigasztalásul a versek.

Komáromi, akitől a házukat vették, később ment át a határon, ami
kor már az önként hazát cserélők vonulása egészen lelassult, s akik itt 
maradtak a köztisztviselők közül, kivétel nélkül, azonnal készek voltak 
letenni a hűségesküt a szerb királyra. De három-négy évvel a háború 
befejezése után már kevés volt a lojalitás ilyen bizonyítása. Többség és 
kisebbség viszonyában hely- és szerepcsere jutott kifejezésre. Délről is 
egyre többen jöttek fel a gazdag Bácskába, úgyhogy a közigazgatás válo
gathatott az állások betöltésénél.

— Megbukott a nyelvvizsgán — mondta anyám valakiről — , pedig 
Anica csonoplyai bunyevác lány, mégse tudott segíteni, az urán.

— Gondolod, súghatott volna neki? — nevetett apám. — Elhatározták 
azt előre már, hogy ki megy és ki jön a helyébe.

A nyelvvizsga új találmány volt a köztisztviselők gyakorlatában. Mert 
bár kétségtelen, hogy voltak olyanok is, akik egy kukkot se tudtak az 
állam hivatalos nyelvén, de a nagy többség ezen a vegyes lakosságú vidé
ken három nyelven beszélt. S mindenki tudta, milyen célt szolgál az a 
nyelvvizsga.

A magyar újságokban már-már állandó rovatként szerepelt ez a szer
vezett buktató. Hosszú névsorokban közölték, hogy ki ment át a nyelvvizs
gán és ki bukott meg. Tanítók, jegyzők, falusi írnokok készültek lázas 
sietséggel ezekre a vizsgákra, amelyeket afféle repülő bizottságok tartottak 
az egyes városokban és községekben.

— Nahát, ezt se hittem volna! — csapta össze anyám a kezét, mert 
esti újságolvasás közben őt leginkább ez a rovat érdekelte, úgyhogy apám 
nem a francia miniszterelnök nyilatkozatát kezdte olvasni, amely pedig 
öles betűkkel s az első oldalon kapott helyet, hanem az utolsót, s han
gosan olvasta a neveket, amelyek mellett zárójelben ott volt a szerencsésen 
levizsgázott, vagy a szerencsétlenül megbukott jelentkező nemzetisége is. 
— Hogy ez a Jovák Árpád egyszerre tót lett! Pedig hogy verte a mellét, 
szegény feje, hogy ő magyar szellemben fog tanítani abban a Kohári ut
cai iskolában!

Egy idő múlva ugyanis rájöttek a szegény vizsgára jelentkezők, hogy 
már nem elég az államnyelv ismerete, s akkor úgy próbáltak átjutni ezen 
a nyelvi kordonon, hogy átvedlettek egyik napról a másikra a kedvezőbb 
helyzetet élvező nemzetiségek közé. Könnyű dolguk volt azoknak, akik
nek a vezetékneve „ics-viocsel” végződött, mert mondhatták magukat bu- 
nyevácnak, sokáénak. De mit tehetett egy Jovák, s a tetejébe Árpád? Meg
próbálta szlováknak vallani magát, azzal is megközelíteni az „államalkotó" 
népek többségét.

A műkedvelők között is nagy volt a riadalom. Előbb a bonviván, Tilger 
Mihály vesztette el tanári állását a női kereskedelmiben, később meg a 
szabályszerűen kinevezett Kovalovszky József, a buffó-szerepekben remek
lő Kuku volt kénytelen tudomásul venni, hogy nem lehet Szilágyiban 
jegyző, mehet vissza bádogosnak, ahogy addig volt gyakran látható utcai 
ereszek fölött bajlódni a megjavított esővizes-csatornával. Jóllehet vörösre 
tapsolta, a közönség a kezét, amikor a népszerű operettben, kicsit tisztulás 
hangján, s mókás grimaszokkal kísérve énekelni kezdett: „Lári-fári, nem 
kell várni, frissen jó a csók. . .”

Pedig csak annyi történt, hogy a Magyar Párt koncessziót kapott a 
választások előtt bizonyos számú magyar köztisztviselő kinevezésére, mi
vel azonban nem a kormányon levő párt győzött, a helyére került ellen
zék egyszerűen megsemmisítette a kinevezéseket. Nem hatalmi bosszúból, 
csak a saját emberéit helyezte el. Még csak azt sem lehet mondani, hogy 
a sokat szenvedett Belgrádban gyűlölték volna a magyarokat. Ellenkező
leg, az épülő főváros legmegbecsültebb munkásai voltak a magyarok. In
kább attól féltek a felsőbb körök, hogy a sokféle nemzetiség megnehezíti az



SZHSZ Királyság kohézióját. Pasié, aki évtizedeken át volt a politikai élet 
irányítója a cári Oroszország iránti rokonSzenvével, már a békétárgyalá- 
sokon azzal intette le mohó társait, akik Pécsre és Bajára is . igényt-tar
tottak: .„Dosta nam je latina!” -

— Hát így nem lehet dolgozni! — dühöngött Bosnyák Ernő, s folyton 
gyufát ‘ gyújtott, pedig ki sem aludt a pipája. — Tilger Topolyára akar 
menni — el is ment és holtáig ott maradt —; Kukúnak meg elment ;a kedve 
a műkedveléstől, annyira beleélte magát a jegyzőségbe! Pedig félig jmár 
kész a film!

Játékfilmet forgatott, mintha a színpad már nem is lett vona elég a 
tehetséges gárdának, Markovits Bözsinek, aki a Szlovéniába került Butko- 
vics Maca helyett tündökölt a primadonna szerepében, áz édes szubrettnék, 
Ergh Leónkénak és a többieknek, akik a bűzbombáktól és a pofonoktól 
se féltek az esti utcán, annyira fogva tartotta őket a játékszenvedély, és 
az a tudat, hogy a magyar színházat helyettesítő igyekezetük több, m int 
játék.

Pedig á színház abban az időben még nem volt mindenkié. Az alsóbb 
nénrétegeknek nem is illett elfoglalniuk az első helyeket vagy pedig a 
páholyokat a piros plüssel bevont zsöllyékkel. Anyám is csak elmeséltette 
Mi’licával, a szerb paplánnyal, amit a színházban látott, éh meg boldog 
voltam, ha egy-egy délutáni előadásra elengedtek, akkor is fönn, a karzatra, 
amely a népségJkatonaság” helye volt. Rudi bátyám is oda váltott jegyet 
a féleségével. Csak persze nem hátra, az állóhelyre, ahol én szorongtam 
sokadmagammal, míg a szereplők, mintha tekintettel akartak volna lenni 
ránk, folyton felnéztek hozzánk.

Erre is azt mondta apám Rudiról szólva:
— Inkább lenne többet a műhelyben! Még jó, hogy nem vitte él azt a 

lányt is a Kohári utcából!
A Kohári utca azonban talán Nyárádi Böske nélkül is bűbájos lett 

volna apró házaival, zsalugáteres ablakaival az akácfák alatt és csengettyűs 
boltjával, Pávich nénivel a pult mögött, ahogy két kék papírba göngyölt 
óriási süvegcukor között kinézett, kövéren a fehér köpenyében és egyetlen 
hullámmal a kisütött hajában, de az mély volt és széles, végigfutott a fél 
fején. '

— Öt deka élesztőt kérek! — mondtam, és azt a hullámot néztem a 
hajában.

— Énnálam minden van, fiam, csak élesztő nincs! — fellelte bánato
san ő.

Isten tudja, miért voltunk abban az időben állandóan élesztőszűkében. 
Talán mert ott volt a Dob utca végén a pék, csak ki kellett menni pár 
léüésre a Sziváci útra, mivel mindenki otthon dagasztott kenyéren élt, el
vittük hozzá szakajtóban a tésztát, s délfelé már el lehetett menni a ma
gasra és pirosra sült kenyérért, úgyhogy szagos lett tőle az egész utca. Ez 
is, ez a Kohári, amely pedig egészen elmerült a csendben, még léckerítéses 
iskolájában is csend volt, szünetben az udvaron játszó gyerekeket se lehe
tett hallani, azok is csendben voltak, meg Vohlberger Bözsi is némán fé
sülte hosszú koromfekete haját a napon, ha átnéztem kertünk végéből 
hozzájuk, mintha az egész Kohári utca csupa Bözsiből meg Böskéből állt 
volna, tekintve, hogy Pávich néni is Bözsi volt és a másik boltban, a pék 
mellett Rónai Böske, s dehogy gondolta valaki is róla, hogy húsz év múlva 
majd végig kell sírnia ezt a Köhári utcát, mivel ott gyűjtötték össze az 
iskola udvarán a zsidókat a környékből, köztük őt is. Igen, és bár Rudi 
bátyám is ott lakott á Bözsijével, s azt mondta, Gorkij meg Zola ellenére, 
isten bocsássa meg ezt a bűnét:

— Nem lesz ezeknek semmi bajuk, csak megtanítják dolgozni őket.
— De máris elhordták mindenüket! — ordította le apám. — é s  ka

kastollasok kísérik őket,jte marha! Az éppen elég!
Vesztére Klinócki' Pál, a sógor is beleszólt olyan hangon a vitába, 

mintha Rónai Böskének, s az egész batyuján sírdogáló népnek ott a 
Kohári utca iskolájának udvarán nem is ártana, ha megtanítanák egy kis 
móresre.



— Nézze — mondta apám szokatlanul nyájasra formálva a hangját 
—, ha nem tudnám, hogy maga milyen 'buta, magát is lehordanám. De 
így minek.

Náncsi néném ezúttal is némán messze nézett, ahogy talán megszokta 
a szőke kőfaragót keresve tekintetével valahol Szibériában.

De gyerekkoromban a Kohári utca s környéke, meg az egész város a 
maga tündöklő szépségében, így visszanézve, a háború előtti és utáni jogta
lanságok ellenére, a béke oázisa volt ahhoz képest természetesen, amit a 
második világháborúban kellett átélnünk. A Kohári utca meg két világot 
választott el, a várost a megyével a kültelektől, amely tökéletesen falusi 
hangulatot árasztott. A kerteken túl, a Dob utcában már másfajta nép 
lakott, mint itt Bacsics Ivóval, a mindenkori főispán személyi szolgálatá
ban álló nyalka huszárral kék-fehérben, vaddisznósörtével a csákóján, s 
itt lakott a fogház szigorú őre, egy görbe lábú, de nagyon katonás járású 
alacsony ember a kunkori bajuszával, Kohári István, úgyhogy sokáig azt 
hittem, róla nevezték el az utcát, s már ezért minden oka megvan a hety
kén gangos járásra. És itt lakott a másik Goretics, a megyeháza palotaőre, 
amelyet a határok módosulása után hűtlenül elhagyott, mert nem tette 
le az esküt, átment Bajára.

S ebbe a csendbe egyszerre belehasított az újság kéthasábos címe: 
„Megszűnés veszélye fenyegeti a magyar középiskolákat.”

— Az nem lehet, hogy megszüntessék magyar tagozatát a gimnázium
nak! — próbálta biztosítani hallgatóit a Basa utcai péküzlétben Puretics 
Miska bácsi, miközben a legszebb császárzsömléket rakta a kosárba Mar- 
galits méltóságosnak, s e kijelentésére még Hermina kisasszony is ráemelte 
szép tekintetét. — Most volt ötven éve, hogy megnyílt! Jött Nika Maksimo- 
vié, a képviselő. „Dobro došli gospodine!’' — üdvözöltem, amint belépett, 
mert akkor még nagyban folyt a vita, hogy miért nem szerb a tanítási 
nyelv. És csak nézett, amikor én magyarul üdvözöltem ... Nem, az nem 
lehet — motyogta egészen beleveszve állítás és kétely szakadékába. — Ezer
nyolcszázhetvenkettőben nyílt meg. Az nem lehet... Amíg én itt vagyok ... 
— és sűrű fejcsóválás köziben sietett a sélyemtéglás MargalitsTiáz felé az 
Apolló utcában, amelyet a magyarok egymás között és nagyon sokáig a 
régi megszokott nevén emlegettek, s Lipótmező szegény halottja, Mita 
Popovié foroghatott a sírjában, hogy hervadhatatlan érdemeit a magyar— 
szerb költészet terén a magyarok nem méltányolják, ha még mindig nem 
mondtak le arról a régi névről, amely az övét megelőzte az utcatáblákon.

A magyar középiskolák megszüntetéséről szóló hír gyászos visszhang
ját az öreg pedellus biztatása sem tudta lecsendesíteni. Pedig még Bos- 
nyák Ernő lapja is igyekezett megnyugtatni a kedélyeket.

— Mindent elkövetek — ígérte a lap vezércikke helyén megjelent 
nyilatkozata Prokópy Imrének, aki a Magyar Párt titkára volt, s az utolsó 
magyar főispánja Bács-Bodrog vármegyének. Igaz, már Károlyi Mihály 
nevezte ki, s amikor megérkezett az erről szóló leirat, a megyeháza nagy
termében, Eisenhut Ferenc Zentai csataképe alatt már az „odbor” , a szerb— 
bunyevác—sokác koalíció ülésezett, úgyhogy Bacsics Ivó, aki régi egyen
ruhájában állt az ajtó előtt, s csak a csákójára tűzött piros-kék-fehér szerb 
nemzeti színek szalagja figyelmeztetett a változásra, be sem engedte.

— Tanár úr, nem vagyunk többé Magyarországon! — mondta a fő- 
ispáni hajdú, mintegy a tényre hivatkozva, de azért tisztelettudóan ütötte 
össze a sarkát. — Tessék szépen hazamenni!

— Mindent elkövetek a magyar középiskolák zavartalan tanítása ér
dekében — folytatta most az újságban Prokópy, öt évvel azután, hogy a 
megyei hajdú hazaküldte —, elmegyek a miniszterelnökhöz, kihallgatást 
kérek a király őfelségétől, mert nem engedhető meg, hogy egy lojális nép 
gyermekeit megfosszák az alapvető műveltségtől, avagy kénytelen legyen 
megtagadni anyanyelvét.

Ez az „avagy” finom átmenet volt a szerb tannyelvű iskolák felé, de 
úgy tűnt, mint valami fenyegetés, önérzetes kuruckodás, ami nem került 
semmibe, viszont nem is járult hozzá az ügy sikeres elintézéséhez. De 
hát nem lehet máról holnapra alázatra kényszeríteni egy népet, amely — 
mint Prokópy tanár úr is hitte — legalább olyan erős nemzeti önérzetében,



mint ő. A miniszterelnök megígérte, hogy majd utánanéz a dolognak, s 
hogy a király fogadta volna, annak semmi nyoma neon maradt az új
ságban.

Városunkban már különben is csak a gimnáziumnak volt magyar tago
zata. Az iskolák államosításával már korábban bevezették az államnyelvi 
oktatást a kereskedelmiben és a polgáriban, ahol Horváth Tivadar meg 
Schönberger tanár urak lázas sietséggel tanultak szerbül, hogy megtarthas
sák állásukat, a tanítóképzőben meg száz éve szerb volt az oktatási nyelv.

— Én négy elemit jártam — mondta apám ölében az újsággal, s levet
te a pápaszemét, mintha úgy könnyebben tudott volna visszanézni a gye
rekkorára. — Mégis ember lett belőlem.

— Ami azt illeti, mindenkiből ember lesz a végén! — nevette él ma
gát anyám az ő hat elemijével, amire nagyon büszke volt, talán azért, mert 
falujukból csak harmadmagával járt abba a Julián-iskoiába és ha nem 
költöznek szüleivel Zomborba, akkor a MÁV továbbképző tanfolyamát is 
elvégezte volna. — Pedig engem meg se kérdezett senki, mit akarok 
avval az iskolával!

Az utóbbi megjegyzése nekem szólt. Mert a rémhír nyomán, amely 
aztán igaz lett, egyre többet merült fel a kérdés, hogy mi legyen belő
lem.

Nehéz járásával az ablakhoz ment, szülés előtt állt, amit én nagyon 
sZégyeltem, mert már nagy fiúnak éreztem magamat, kinyitotta az abla
kot, kihajolt a tavaszi estébe, onnan szólt vissza:

— Érzitek, milyen szagos már az orgona, pedig csak most rügyezik?
— Még nem voltam tizenhét éves — mondta apám még mindig valaho

va messze nézve —, de nekem semmi se volt Bécsbe menni! Két hét alatt 
megjártam az utat odáig Kanurié Boákéval, az asztalossal. Ez a Brunner 
már munkavezető volt egy műhelyben a Mariaihilferstrassén ...

Brunnerék mellettünk laktak. Kis szőke asszony volt az egykori mun
kavezető felesége, anyámmal sokáig tudott a kapuban beszélgetni, zsidó 
húsvétkor maceszt hozott át, talán a disznóvágás kóstolóját viszonozni és 
a nagyobbik fiáról mesélt, Józsiról, hogy milyen szép verseket ír.

— Bosnyák Ernő már érdeklődött is, nem akar-e újságíró lenni. Nem, 
azt már nem, mondta a férjem, az nem egy pálya, csak érettségizzen le 
és talán majd meg tudjuk engedni magunknak, hogy tovább tanuljon...

Ez a Józsi, aki négy osztállyal fölöttem járt, s már evégbői is tartotta 
velem szemben a fényévnyi távolságot, ha néha mégis találkoztunk a Dob 
utca körút felé vezető részén, amikor nem a Bisof-kocsmán át mentem 
a városba, mely tiszteletet tudott bennem kelteni ezzel az ő gőgnek nézett 
tartásával, ahogy kicsi vállára hajtott fejjel a nyakát nyújtogatta a fal felé, 
nehogy esetleg alkalmat adjon nekem a köszönésre vagy pláné a megszó
lításra. Nyolcadikos volt, Debreczeni József néven írta mamája által gyönyö- 
rűnék mondott verseit, amelyeket nekem csak évek múlva volt alkalmam 
megcsodálni, amikor kötetben megjelentek, s a mamája nem bírta ki, hogy 
át ne hozzon egy példányt.

Így lett nálunk otthon riasztó példa, minthogy én is verseket írtam, 
ha nem is mertem még elvinni őket Bosnyák Ernőhöz. Pályáról az én 
esetemben ugyan még nem volt szó, csak hálvány célzásokat tettek arra, 
hogy „mi lesz belőlem”. Most azonban arra a hírre, hogy megszűnik a gim
názium magyar tagozata, mind gyakrabban merült fel a kérdés, hogy mi 
lesz vélem, tovább tanuloik-e most már szerb iskolában, s akkor is me
lyikben.

— Gondolom, a tanítóképezde nem lehet nagyon nehéz — révedt el 
apám. — Látom ezeket a bajszos, bocskoros legényeket, akik Szerbiából 
jöttek föl ide, és nem úgy néznek ki, mintha valamilyen nagyon kipalléro- 
zódtak volna...

— Isten őrizz, hogy tanító legyen, éhenkórász valamilyen istenverte 
kis faluban és parasztlányt vegyen el nekem, hogy meg tudjon élni! — til
takozott hevesen anyám. — Akkor már maradjon itthon inkább!

— Mert a kereskedelmi se jobb — mondta apám. — A Léderer-bank 
évekig csak háromszáz dinárt fizet egy gyakornoknak!



Nem idegenkedtek a gondolattól, hogy szerbül tanuljak tovább, akár
milyen nagy magyar volt anyám, osak a parasztlány feleség réme ijesz
tette el a tanítói pályától. Meg a reményt is ébren tartották folyton a 
magyar .lapok, hogy mégis meghagyják a magyar tannyelvű iskolákat. Ahol 
persze elegendő beiratkozó lesz.

Mert a gimnázium magyar tagozatán 'évről évre fogyott az osztályok 
létszáma. Az elsőt még két osztályra kellett osztani, olyan sokan voltunk, 
negyedik viszont csak egy maradt, abban is megfogyatkoztunk.

— A bezdáni. plébános tíz ottani gyereknek ad ösztöndíjat, hogy be
iratkozzanak a gimnáziumba! — hozta valaki a hírt, de anyám ebben sem 
hitt.

— Parasztgyerekekkel fogják megmenteni a várost? Nem hiszem.
Az iparososztály önérzete tiltakozott belőle, ha százszor falun szüle

tett, de lakatos volt az apja, malomgépész. Amikor azonban kialakult a 
„napokat evő” diákok mozgalma, lelkesen vállait egy doroszlói fiút, s a 
legszebb falatokat tette a tányérjára.

A bezdáni plébános akciója azonban kevés volt az üdvösséghez. Ab
ban a mozgalomban se lehetett nagyon hinni, amelyet a szülők indítottak 
házról házra járva, ahol iskolás korú gyerekek voltak, mert meg se kez
dődött a beiratkozás. Prokópy tanár úr is csak legyintett, ha küldöttségben 
jelentek meg ismételten nála az érdekelt szülők.

— A beiratkozások négyéves átlagát vették alapul, levonva belőle az 
évről évre mutatkozó csökkenést.

Az összeírt ötödikesek között persze én is ott voltam, már a könyve
ket is megvettem a gimnázium sarkán kialakult könyvbörzén, s a jegy
zeteket most már nemcsak a Balsicokról és Nemanjákról, amelyeket egy 
sokdioptriás vézna, de élelmes hatodikos, Scháffer Holi sokszorosított 
és árult aztán, a poétika és retorika tankönyveiben gondosan kiradírozva 
a kisezer széljegyzetet, úgyhogy majdnem csak az „innen” és az „eddig” 
szócskák dacoltak minden eltüntető igyekezettel szemben, mert radírozás 
után is ott maradtak mélyen bevésődve a papírba.

Az én könyveimet, köztük Négyesy stilisztikájával és Arany Toldijával 
egv gombosi fiú vette meg. Mert hogy a négy alsó osztály megmarad, 
abban nem kételkedett senki. Sőt voltak megalkuvásra kész lelkek, mint 
Zsulyevics tanár úr, aki csodák csodájára igaz meggyőződéssel hirdette:

— Elég az is, ha már megszűnt a magyar tannyelvű kereskedelmi! 
De legyen erős iparososztály, minden haladás alapjaként, s akkor nem kell 
félteni a magyar jövőt!

Mert ő nem hagyta elkopni szájában a ,ypártoljuk a magyar ipart” 
sokáig hangos szólamát, s hinni tudott benne, hogy az ipar is meg tudja 

.menteni, ha nem is a hazát, egy népet mindenképpen, a többit meg már 
csak hozzá kéllett képzelni ehhez az álomhoz.

Augusztus vége felé jártunk, a fák lombjaiban már megjelentek a 
sárguló levelek, s Papházy Darinka kisasszonynak többé nem volt szük
sége a napernyőre, amelyet a szobájában is kinyitott, ha az ablakon besü
tött a nap, a barna darócruhás szerbiai legények is megjelentek a szerb 
körút padjain, talán pótvizsgára készülve, s akkor egyszerre olvasható lett 
vastag betűkkel az újság oldalán széltől szóiig: „Elvégeztetett”, s e tragikus 
szó alatt az alcím:

„Zomborban nem lesz magyar gimnázium”.
Abban már nem volt semmi vigasztaló, hogy Nagybecskereken, Zentán 

és Szabadkán magyar tagozat lesz, az egykori megveszékhely magyar la
kossága egyszerűen 'gyászba borult a lesújtó hírre. Mintha nem a történelmi 
határok módosulása, hanem ennek az iskolának a megszűnése jelentett 
volna végzetesen új helyzetet. Ahogy talán ötven év előtt a város szerb 
lakosságát keserítette el, hogy. szerb tannyelvű gimnázium helyett meg 
kellett elégednie a szerb nyelv fakultatív oktatásával. De hát a történelem
nek nincsenek előremutató tanulságai, nem egy város, birodalmak életében 
sem. Hazug frázis, hogy az élet a történelem tanítómestere. Nem volt nép, 
amely tanult volna belőle! - - .

A dilemma: elmenni hazulról, vagy szerbül tanulni, nemcsak engem 
foglalkoztatott. Sőt én voltam a legkevésbé alkalmas, hogy levonjam a 
megfelelő következtetéseket. Az iskola családi téma lett.



—■ Bs ist doch alles eins! — jegyezte meg Grósztata a masiniszták 
egykedvűségével. — Mindegy, hogy a gyerekek milyen nyelven tanulnak.

Mert neki aztán minden oka megvolt az egykedvűségre. Őse Elzász
ból jött, s a sváb faluban elfelejtette a franciát. Utódai meg elmagyaro- 
sodtak.

— Annak, hogy tintanyaló legyen, semmi értelme! — mondta jövőm- 
ről szólva apám ugyancsak a mesteremberek önérzetével. — Válasszon 
szakmát magának!

De hát ő Zsulyevics tanár úr tanítványa volt abban az árucsarnok
ban.

— Hazulról nem engedem el! — jelentette ki anyám, amíg a kishúgo- 
mat szoptatta, olyan kipirult arccal, hogy a szeme is villámílott és mintha 
még a hajának választéka is lángba borult volna! — Ne nevessen senki 
ezeken az ő éjszakai felkelésein! És ne is sajnálja senki!

Pedig már egyre ritkábban keltem útra éjszakánként, hogy valamélyik 
szoba padlóján vagy kinn az udvar orgonafája alatt folytassam az alvást. 
Álmatag állapotomat legalább nappal most már inkább a könyveknek 
kellett tulajdonítani.

— Ne olvass annyit! — szólt rám apám. — Szép, ha valaki szereti 
a könyveket, de túlzásba vinni azért nem muszáj!

Még Klinócki sógor is beleszólt a jövömbe:
—■ Én csak két osztályt jártam, de azért mégis megvagyok!
— Te hallgass, Palikám! — intette le halkan Náncsi néném még mielőtt 

apám ráripakodott volna. — Sötét van, menjünk haza!
Mire elérkezett az ősz, szétszóródott az osztályunk. Ugry Laci az 

egyik főutcai vaskereskedésbe állt be inasnak, Vojnics Pali villanyszerelő 
llett, akárcsak Kovács Sana, míg Benyács meg Breuer Zoli a kereskedelmit 
választotta, s erősen állították, hogy a tanárok elnézőek, a szebb fiúk még 
súgnak is nekik, ne habozzak hát, még mindig beiratkozhatok. Mert a 
tanügyi hatóságok moratóriumot' adtak, úgyhogy még október közepén 
sem volt későn.

A bezdániak közül néhányan a határon túl folytatták a tanulást, And
rásba Matyi meg Becskerekre ment, hogy a következő télen vért hányjon a 
Csókliget levéltelen fái alatt, s nem sokkal később itthon meg is haljon.

„Boj se bije-bije, zastava se vije za slobodu Srbije . . .” — énekelték 
a katonák a Bezdáni úton, amíg a feles kocsiján a szállásra mentünk le
szedni az utolsó szilvát, s anyám azt mondta:

— Ha tovább tanulnál, akikor tálán mégis inkább menjél Pestre. 
Óbudán, a Lajos utca 103. alatt, ahol szegény Ádám bátyám tíz évig la
kott, nagyon összebarátkoztam Amáliával, a háziasszonnyal. Téged is sze
retett! Emlékszel, hogy segített kifésülni az ótvart a fejedről? Őbenne meg
bíznék, vigyázna rád! Addig meg segíthetnél apádnak a műhelyben.

Budapest nekem se volt idegen város, határozni egyelőre mégse tud
tam. A műhely se vonzott, pedig apám is boldogan látott volna maga mel
lett:

— Ha meg aztán Béosbe mennél, lenne kihez menned! Bennünket 
még, amikor munkát mentünk keresni, megkérdezhettek: „Ja was Wolten 
ihr Landoranschen in Wien?” Tudnák, hogy kinek vagy a fia!

A Goethe Mignonjának szavaiból szőtt csúf szónak ez az ígért mel
lőzése sem tudott, azonban elhatározásra birni. Hiszen le-ilejártam én a 
műhelybe iskoláskoromban is, a szerszámmái is tudtam már bánni, a 
kecskelábú vésővel kiemelni a legapróbb szöget a fából, s a tűhegyes 
„spicokalapács” ugyancsak biztosan találta el kezemben a szöget a ka
rosszék támlájának párnázata és fényezett fája között. Már megismertem 
hajlataival a barokkot, intarziásán a beidermeiert, s az agyonfaragott 
reneszánsz vagy rokokkó stílusát, sőt a pesti iparművészeti főiskola is 
felködlött előttem, a belső tervezéssel, .ahogy apám az elképzelhető jövő- 
met ecsetelte, titokban viszont csak költő szerettem volna lenni.

Meg is próbálkozhattam ezekkel .az iskoláikkal, s hogy nem lett be
lőlem semmi, csak az eleveelrendeltetésnek tulajdoníthatom, ha így vissza
nézek rég elmúlt gyerekkorom napfényes tájaira,



BRASNYÓ ISTVÁN

VÍZHATLAN

Szűkében agyvelőnek 
s a nyelv krokodilcsipeszeinek
hogy bárki jókor értesülhessen a lerágott fogalmakról 
a fölfalt megközelítések messzeségéről 
idejétmúlt talajon
amikor az egykori rokonszenv ellenszenvre ébred
az elkeseredett időszerűtlenség szelében
égzengések zárótüzében
hol letarolt fejekben jégeső boronál
ideje szegre akasztani a kísértetcsuhát
ahol a tudatlanok mindig oly szívesen tanítanak
ahol a hosszú mindig a rövidebb végével üt vissza
ahol a kínos dolog szinte természetes
és minden összeegyeztethető minden egyébbel
a kicsi nagyjából azonos azzal ami nagy
gyalogolván a végtelenből a nulla gödre felé
küszködni foggal-körömmel
agyarkodni
kutatva a rosszabb változatok jobbik változata után 
nyomunkban miféle özönvíz 
az csak délibáb
e helyen kezdődhetne rettegésünk a délibábtól
van-e létezés a szervetlen világban
avagy az merő eszmerendszer
csupán fölismeri alakunkat
hogy mégsem a semmiből kelljen építkeznie
ahol az elmélet ujját nyálazza
majd továbblapoz
a jó l ismert kiúttalanságba
sárga kobrapápaszemét leveszi
lehetséges hogy helyében valaki a valótlant látja
az égbolt éjszakára kivilágított ábrázatát
a mélyre bocsátott búvárharanggal
amely az érzékelhetetlenbe belekongat
nem itt találjuk meg számításunkat
illetve kik hol és m it szeretnének megtalálni
miféle árnyékok kergetése folyik itt
kik azok akik rémeket látnak
és ugyanakkor kik nem látnak rémeket
mindenkinek kellene hogy legyen valami látnivalója
hogy megfogalmazhassa róla nagy mondatát
és egyszerre ezren beszéljenek
az önfejűség példátlan méreteket öltsön
ki ne szeretné hogy a morajlás elsodorja
pártolói az elemekkel való viaskodásnak
szótövekben kapaszkodni meg
megtestesülve látni az istentelen jelen idejű igét
meg a melléknévi igenevet
hogy szárnyra vagy lángra kapjon tőle a levegő
megigézetten
mintha még mérlegelni lehetne valamit
vagy csupán megalapozni
a rövid lejáratú jelentést
ma még ezt jelenti
holnap meg mintha hamuesőben
érkeznék tűzhányó kráterén át



csupa azbesztben de mint aki jeget indül vágni
e kitartó sikamlós csapadékban
tocsogó csizmás lábak
rálépnek vízhatlan fejemre
szememben szuvas fa reccsenése
mintha nyesnék orrsövényemet
igazítanának a balta éléhez
hideg időben
amely páncélt növeszt
akár az olvadt fém bőre
csörgeti a világ sátorlapjait
megfoghatatlan rakományok felett
fegyverrel őrzik a széltől hanyatt rántott
lámpavilágnál ingovány ég alatt
a fényszitálás bevert orra vérzik
mintha lisztcszsákkal vágták volna fejbe
ragacsosan szivárog köde
ahol fejem máris a holnap hóhér tőkéjén
szétömlők a lapályok iránt
és tükörképem odafagy a reggeli morotvákra
senkivel sem leszek beszélőviszonyban
mintha rövid életem volna
előre
hátra
mintha kicsorbították volna pengéjét
csak vagdalkozom a dobhártyarepesztő sötétben
ahogy jövendőt néznék hamuszitálásban
vissza nem térő alkalom
amint megragadnak vagy megrendítenek
mérnének tulajdon jövendőjükhöz
formálnának senki arcmásukra
szűkös instrumentáriumukkal
csekély agytérfogatukkal a fejsze fokával
inkább csatakos szelindekek jöjjenek
marni a csizmám
döggé dermedt zsombékok között
mindenkori lőtereken
hiába építkeznek fölébük
a régi csontok a földben lapítanak
lőpor bizsereg a koponyák fülében
míg az elszabadult puska mindenkori föltámadására
várnak
elszabadult kísértet mindahány 
vízhatlan kísértetcsühában 
vízhatlan begombolkozom 
elszabadult kísértet 
akire kutyákat pujgatnak 
uszítják őket akár a pucér égaljra



SZÜGYI ZOLTÁN

LEVELEK A KATONALÁDÁBÓL

(a leborotvált tarkómra csapott valaki)

Ügy fogadtak, ahogyan az újoncokat szokás: valaki a frissen leborotvált 
tarkómra csapott, úgy, hogy mire megfordultam, csak az egymásra he
lyezett kezekből kiálló, repülő mozgást végző hüvelykujjakat és a röhö
géstől fuldokló, katonasapkás arcokat láthattam. Ugyanezt csináltam más
nap már én is. Érdekes, hogy egyetlen nap után máris képes az emberben 
civil helyett a katona gondolkodni. Még érkeznek az újoncok. Nem tudom 
pontosan, hányán lehetünk, de rengetegen vagyunk. Nekem még jutott hely 
az egyik ötvenszemélyes, rendes, vaságyas teremben, de sokan kinn a 
folyosókon, tábori ágyakon alszanak. Sok tiszt szaladgál, nem tudom még, 
melyiknek kerülök majd a kezei alá, sőt, ahogy beszélik, az sem biztos, 
hogy itt maradunk mindannyian. A címet mindenesetre megadom, de ne 
írjon még senki, mert az újoncoknak egyelőre különben sem osztják ki 
a postát. Találkoztam néhány vidékünkivel, alakulóban a társaság. A 
koszt egészen jó. A csizma meg tör. Pénzem nagy része megvan, bár a vonat 
néhány állomáson órákat is állt.

Csókolok mindenkit. Hamarosan újból jelentkezem.

(eszünk-alszunk-rohangálunk)

Vasárnap délelőtt tíz óra van. Ilyenkor már nagyban gyülekeztünk az 
Egyesben. Ti most is bizonyára ott vagytok már. Remélem, megisztok 
egy fityókkal helyettem is, nehogy hiány keletkezzék a fogyasztásban, az
tán mire én hazaérnék, a Nagybálinak be kelljen zárnia a kocsmaajtót! 
Ej, mit tudjátok ti mi az élet! Egy komával éppen hogy befejeztük a szá
zados szőnyegének porolását! Nem ismertük korábbról egymást, azért 
egészen jól elszórakoztunk: nótára vertük a port. Egyet ütöttem én, ket
tőt ő, azután fordítva, kettőt én, egyet ő, ahogyan az ütem kívánta, mert 
közben ki-ki fütyülte, dalolta a maga nótáját. Néha, igaz, nem stimmelt a 
taktus, de akkor megoldottuk az aprózással. Múlt ezzel is az idő. Mert 
ez idáig jóformán csak az számít, hogy dlüssük valahogy az időt. Eszünk, 
iszunk, alszunk, rohangálunk ide-óda, hol lapátokért megyünk, hol söprű
kért, hogy máris hordjuk őket vissza és iparkodjunk zsákolni be a ba
bot a raktárban. Még ma is érkezett néhány új gyerek. Nem szívesen 
lennék a helyükben. Itt már mindenki öreg bakának tartja magát és 
ezeken a megkésett szerencsétleneken mulatunk. Tényleg nagyon bambák
nak tűnnek, amikor a sapkaeltűnősdit játsszuk velük, a folyosón, néme
lyik csaknem elsírja magát. Én azért nem voltam ennyire ügyetlen!

Megkaptuk a „lóinjekciót” , örülök, hogy nem lett semmi bajom. So
kan belázasodtak, lebetegedtek. Remélem, otthon is minden rendben van.

Jó étvágyat a húsleveshez, mert az van biztosan, tudom, s bizony nem 
bánnám, ha iderepülhetne belőle egy tányérkával. No de majd hazagondo
lok újra, ha mi is megkapjuk a porciónkat.

(kicsi az emberke, nagy a hangja)

Megismerkedtünk a tisztekkel Bemutatkozott századosunk is. Én még 
ilyen kicsi embert tán nem is láttam, már majdnem törpe. De hogy milyen 
hangja van, azt szinte le sem tudom írni. Egészen lentről, nem is a ha
sából, inkább a lábából indul fölfelé egy ilyen apróka embertől elképzel
hetetlen mély hangon és hihetetlenül hangosan a víírníí. . .  hogy aztán si
koly szerűen kiröpüljön ... gyzzz! Az általában kiszámíthatatlan időig tartó 
hörgő-morgó, fokozatosan hangosodó v ííííí.. ,-t oly hirtelenséggel követi 
a sipító ...gyzzz!, hogy a hátunkon végigfutó hideg egyből kiegyenesíti 
gerincünket. Amúgy jó embernek látszik, ha csak azt nem róhat juk fel neki,



hogy sokat marad közöttünk oszolj után is és sohasem tudjuk pontosan 
követni, merre jár. Észrevétlenül settenkedik és sok mindent kifülel be
szélgetéseinkből. A csizmák körüli elégedetlenségekről is ő referált ■— ezt 
kiderítettük! Velünk nem sokat törődik. Annyit beszél csak — hangja 
egyébként éppen olyan, amilyen egy ilyen kis emberkéhez illik —, amennyi 
éppen fontos. Legutóbbi terep járásunkkor alig kétszer hallottuk a hangját. 
Egész délelőtt a látcsövével játszadozott. Egyszer még héherészett is va
lamin.

Bezzeg ti nem vezényszóra vágjátok magatokat haptákba, amikor 
a tükör előtt a faluba készülődtök, igaz, Bandi? De hajkurásszátok is a 
lányokat, mert mi, bakák, ha egyszer szabadságra megyünk majd, nektek 
beköszönt a böjt!

(az idő múlik, én meg semmivel sem tudok többet)

Pontosan egy . hónappal ezelőtt léptem be a kaszárnya kapuján. Most 
tudom csak felfogni igazán, hogy tényleg katona lettem. A rend, fegyelem 
nagyon szigorú lett, amióta megkezdődött a kiképzés. Nemigen van már 
kedve hecoelődni senkinek. Nekem sincs. A legborzasztóbb, hogy nem akar 
senki sem mondani semmit a tisztek közül. Bármit is kérdezünk, a felelet: 
hamarosan kiderül. Mi meg persze találgatunk. Vannak, akik azt mondják, 
a Töpörödöttet áthelyezik s vele együtt minket is, az egész századot. Má
sok úgy „tudják", itt maradunk és osak valamiféle hátországvédelmi ki
képzésünk lesz, de mindenfélét lehet hallani. Mindenkit idegesít ez a 
semmitnemtudom, de mi marad más hátra, mint hogy várjuk, hogy „hama
rosan kiderüljön” .

Sokan kapnak már postát, jó  lenne ha otthonról is írna valaki. Be- 
rukikoltak-e mind a barátok? A jószág? Bandi dolgozik-e? Látja-e Pirikét? 
Én azért különben jól vagyok. A csizmám ki kellett cserélnem, vízhólyagra 
vérhólyagot tapostam, mégis törte a sarkam.

A koszt kiadós, de úgy látszik legtöbb káposztája van a katonaság
nak. A dohányt őrzöm, bár kölcsönbe adtam három dózniravalót.

Nem betegek talán?.

(fel a fejjél, öcskös)

Három vidám hangú leveled után már-már kezdtük azt hinni, hogy jobban 
érzed magad bakaruhában, mint nem is ólyan régen még, ezekben az 
itthoni tivomyázásaidkor viselt öltönyeidben. A negyedik már panaszos. 
Fel a fejjel, öcskös! Hányszor énekelted te is, hogy: szép élet a katona
élet ...! Hát persze hogy nem azért Vagytok ti most ott, hogy vigyorogva 
tapsikáljátok egymás megkopasztott kobakját, vagy hogy nótaszóra pü- 
f ölj étek a szőnyegeket. Tudod ezt te is jól, de nem is vettük úgy, hogy 
elkeseredtél volna.

Idehaza minden rendben van. A barátok mind berukkoltak sorban 
utánad. Egyedül Pali nem maradt benn az ellenőrző vizsga után, Dezső meg 
csak ezután megy majd sorozásra. Nagyon jól teszed, hogy vigyázol a 
dohányra, nagy úr lesz az még! Nemsokára fuszeklit is lehet cserélni 
egy-tkét dózniért. Ne feledd, hogy dohány nélkül te sem igen tudsz meg
lenni!

Hogy megnyugtassalak, Pali, Ferkó, de többiek is mind tesznek ar
ról, hogy ne kelljen bezárni az Egyest. Emlegetünk, többet dicsérünk ben
neteket, mint amennyit megérdemelnétek. Te is nagyon belevaló gyerekként 
vagy kezelve! Anyánk kinn tesz-vesz a jószág körül. Biztosan most is 
sírdogál. Nagyon félt. Fél, hogy bajod esik. ír j néki majd külön levelet 
és abban aztán csak a legjobbakról írj ám! Főként ami a kosztat illeti, ne 
panaszkodj! A káposztán meg ne izgasd magad, a káposztától is legalább 
akkorákat lehet durrogtatni, mint a babtól!

De gondolj a lányokra is. Piriék többször is kérdeztek már felőled. 
Miért nem írsz nekik? Nem te ültél mindig a szoknyájuk szélén? Fel hát 
a fejjel, és jelentkezz továbbra is rendszeresen!



Cs. SIMON ISTVÁN  

TEHERTÖBBLET
P0D0LSZK1NAK

Fülledt nagy csönd 
árnyékában ülök, 
barátom.
(A különös ábrákra 
szakadt mocsárból 
terjengő csend 
árnyéka ez.)
Summázom a tehertöbbletet. 
Előttem már a 
fosztogató, tékozló 
őszbe futnak 
az utak.
Sokasodnak az útvesztők. 
Korán megsárgult levélek 
szeptemberi hullása 
visszhangzik 
a feltört csöndben 
s fölerősödik 
a tudatom alatt.

„Zuhog a föld, 
mind a két oldalára. . . ” 
Szívós cserjék 
és egymásra nőtt 
akácok között 
meglelted-e a nyugalmad? 
Te, sorskérdéseinket 
mind a tíz ujjávál 
görnyedten feszegető, 
korai halállal a nyakán 
vagdalózó
tehertöbblettel magas 
szelekben gomolygó 
ny u g h a t  a t lan.  
Csúszkáló talajjal 
a lobom alatt 
szeretném megkérdezni 
tőled:
könnyű-e az anyaföld?



KÉZFOGÁSOK

ZOROSLAV SPEVÁK

NYÚL VADÁSZ MÓDRA

Vajon miért döntött úgy, hogy a május elsejei ünnepeket otthon tölti? 
Erre a kérdésre, amit ugyan senki sem tett fel neki, nem tudott egyértel
műen válaszolni. „A munka ünnepét” sohasem tekintette komoly ünnepnek; 
mellesleg, a május Zágrábban, ahol már harmadik éve filozófiát és német 
nyelvet tanul, köztudottan elragadó. Nem szabad szem elől téveszteni azt 
sem, hogy közelgett a szemeszter vége, így aztán vidékre való távozása 
ebből a szempontból is teljesen helytelennek látszott. Bizonytalan vágy élt 
benne, hogy meglátogassa gyermekkora néhány fontos helyszínét. Halvá
nyan érezte, hogy az emlékek érintése éppen májusban segíthet neki 
megtalálni a választ azokra a kérdésekre, amelyeket mint élő sebeket 
magában hordott, és amelyék fojtogatták, mióta saját létének tudatára éb
redt. Ezek a sötét, egészségtelen motívumok vezérelték, amikor váratlanul 
és előre be nem jelentve betoppant a szülői házba.

Vajon miért áll most, ezen a vasárnapi reggelen, a sötét paraszt- 
szobában egy koporsó előtt, amelyben egy aszott anyóka fékszik hallgata
gon? Még egy kérdés, amely megválaszolatlanul fog maradni. A tény, hogy 
az illető anyóka édesanyja távoli rokona (volt?), egyáltalán nem magyaráz
za a dolgot. A faluban majdnem mindnyájan rokonságban vannak egy
mással, és ő ez idáig következetesen kerülte a temetéseket, valahányszor 
nem fenyegetett a veszély, hogy ezzel szüleit hozza kellemetlen helyzetbe. 
Meg akarta őket kímélni a falusi pletykáktól.

„A bioenergia különös konstellációja jöhetett létre a levegőben, ben
nem és az emberekben körülöttem, ami engem arra kényszerített, hogy 
idejöjjek” — töprengett, miközben közömbösen nézte a halottat.

Hogy az anyóka halott volt, afelől nem volt semmi kétség. Ha van
nak is hullák, amelyek válóban úgy festenek, „mintha élnének” , erről ezt 
csak olyasvalaki állíthatta volna, aki a képmutatás rendkívül kifejlett 
képességével rendelkezik. Hiszen az öregasszony már élete néhány utolsó 
évében is egy járó hulla benyomását keltette. Barnásfekete foltoktól tar- 
kálló sárga bőrrel bevont csontváz volt. Mell, csípő, fenék nélkül, üres 
szoknyájú. A produktív nőstény néhai bájaira való egyetlen utalás nél
kül. De vajon illik-e a halál jelenlétében elfogulatlan, őszinte véleményt 
mondani?

Az igazat megvallva, ennek a halott emberi testnek mégis volt egy 
részlete, amely elevenségében és bátorító mivoltában meghökkentően ha
tott: az anyóka bajusza. Ravaszkás bajuszka volt, ráadásul mintha oda 
lett volna ragasztva. Emiatt az öregasszony olyan volt, mint egy szakszerűt
lenül maszkírozott színész egy commedia delTarte vidéki bemutatóján, női 
ruhákba bújtatott férfi szereplőkkel.

Már a pitvarban ült meddő gondolatokba merülve, mikor a halottas 
szobából mekegő hangok törtek elő. A dilettáns vidéki színházzal kap
csolatos asszociációi felerősödtek.

— Jaj, jaj, szomszíd asszon lelkem, bár míg egyszé nyisd ki szemeidet 
és nízz rám, jaj, sose felejtem el ászt a napot, mikó íppen kápusztát főztem, 
j a j ... jaj, szomszíd asszon ...

Ezután már csak erőltetett sóhajokat hallott, és kisvártatva a 
pitvarba lépett egy élénk, piros arcú anyóka; megszokott mozdulattal rneg-



igazította fej kendőjét és egyszerűen, minden hátsó gondolat nélkül meg
kérdezte:

— Jól megsirattam, ugye?
Ránézett a mosolygó szájra, amely kimondta ezt a megfoghatatlan 

kérdést és észrevette, hogy az anyókának elöl csak három-négy foga van.
— Jól — bólintott és felállt.
Odakint sütött a májusi nap, csiripeltek a verebek, az ereszalján sár

ga macska szundikált. Tenyerével beárnyékolta szemét, tudata mélyéről 
hirtelen eleven kép tört elő: Napsütötte májusi délelőtt, ő — hétéves 
fiúcska, amint tolvaj módra a pajtában bujkál. A lábához dörgölőző kóbor 
kiscica feje fölött reszketve, izzadó ujjakkal szorítja a kisbalta nyelét. 
Feltartóztathatatlanul űzi őt a gondolat: meg tudom tenni? Képes vagyok-e 
ölni? Nagyon fontos, hogy meggyőződjön róla, mégpedig most, azonnal. 
A kismacska csak ürügy.

A válasz, amelyet az állatka szétroncsolt koponyája nyújtott, nem 
elégítette őt ki. Tovább kutatta újra és újra, éveken át, többnyire a fiúk 
izgalmas rejtőzködéssel, feszültséggel és remegéssel teli harci játékai köz
ben. Jól emlékszik arra a napra, amikor fapuskával a kezében sokáig 
kúszott a tüskés bozótban, amire eddig még egyikük sem mert vállalkozni. 
Agyafúrt cserkész módjára lassan, óvatosan lopakodott, míg végre össze
karmolt arccal, mélyen a tenyerébe vágódó sebbel az ellenséges táborhoz 
tartozó fiú háta mögött találta magát. Az mit sem sejtve, maga elé bámul
va hasalt az árokban, tehetetlenül kitéve az ő kényének-kedvének. Telje
sen a hatalmában volt, gyengén és védtelenül, akár egy csiga. Az izgalomtól 
fuldokolva, egy kis ideig élvezte ezt az új, merőben ismeretlen érzést, aztán 
győzélmesen felkiáltott:

— Bumm! Bumm! Meghaltál!
A fiú meglepetten félreugrott, de nyomban ügyesen a bokrok közé 

vetette magát.
— Nem talált! — kiáltotta civakodva.
— De talált! Ess el! Halott vagy! — ismételte fojtott hangon, és az 

arca görcsbe rándult.
Az idegen fiú szégyelllte, hogy hagyta magát meglepni és nem en

gedett. A játéknak vége szakadt, ő pedig könnyes szemmel futott haza.
— Eltaláltam és nem akart elesni... eltaláltam ... a szívét...
Sírt az anyja ölében, miközben tenyeréből csöpögött a vér.
Bár még csak nyolcéves volt akkor, megértette: egy másik lény bir

toklásának legmagasabb formája az, ha célpontunkká válik, sorsa felett 
ítélkezünk, és végül elvesszük tőle az életet. Évekig töprengett ezen a ta
pasztalaton, idővel azonban megértett még valamit: ez akkor is érvényes, 
ha az ember saját magát, a tulajdon életét akarja birtokolni.

Megcsikordult a kapu, felocsúdott. Öreg apóka, anyóka jött be az 
udvarba, mindketten feketében.

— Jó napot! Hát itt vagy?
— Jó napot! Itt.
Kilépett az utcára. A kapu előtt a fűben fehér zo-knis kislány játszott 

egy nagy játéktábIával. Majdnem egyforma nagyok voltak ők ketten, a 
gyermek és a baba.

— Mondd csak, ki ő' neked?
— A kislányom, Marienka — félelte gőgösen.
—  É lő ?
— Persze, szeme is van ...
— És te? Te is élő vagy?
— Ph!
— A babád mindig ilyen kicsi lesz? Vagy megnő és meghal?
— Nem hal meg, ő játékbaba. Varrók neki blúzt,, szoknyát is. Nekem 

is varr az anyukám ...



— És te örökké élni fogsz, (vagy meghalsz egyszer?
— Nem halok meg, én még kicsi vagyok. Talán majd egyszer. vala- 

mikor ...  Ha az anyu megvarrja az új ruhámat, elmegyünk a bácsikám- 
hoz Szlovákiába ... Te miért vagy ilyen kíváncsi? Kérdezd meg a mamádat, 
ha valamit nem tudsz!

Elfordult, többé nem törődött vele.
Lassan (lépkedett hazafelé. A levegő illatozott, mély volt az ég. Intenzí

ven érezte az időt, a teret, a színeket és hangokat. Majdnem dél volt, mire 
hazaért. Az anyja a tűzhely mellett állt. Megérezte tarkóján a pillan
tását, megfordult, megkönnyebbülten fellélegzett.

— Megijesztettél — nevetett.
— Bocsáss meg. Látni akartam, milyen a mozgásod. Annyi év alatt 

sohasem figyeltem meg a mozdulataidat.
— Á, olyan vagyok, mint egy öregasszony... De tegnap kaptam egy 

bókot... állítólag olyan a járásom, mint egy diáklányé. Tudod, ki mondta 
ezt nekem? R. V., osztálytársam a gimnáziumból. Huszonöt óve nem láttuk 
egymást...

— Mama! Nagy vagyok én, vagy kicsi?
— Te az én kicsi fiam vagy. Kissé különös vagy, de az enyém. Gyere 

ide, hadd pusziljalak meg, na gyere ...
— Hagyj, mama. Most nincs kedvem az .ilyesmihez ...
— Miért? Minden anya szereti babusgatni a. gyerekeit. Ez természetes. 

Te valahogy örökösen bosszús vagy, h ideg... Kiskorodban sem voltál pu- 
szilkodós természetű. Pedig a gyerekek szeretnek odaszaládni az anyjukhoz, 
a nyakukba csimpaszkodni...

— Mit készítesz ebédre?
— Nyulat. Nyulat vadász módra, káposztával, ahogy te szoktad kér

n i ...
— Mama! Miért nem mondasz igazat?
  ?!
— Azt mondod, kicsi vagyok!
— Kérlek ...
— Én már nagy vagyok. Mindnyájan nagyok vagyunk, mama. Még 

a kisgyerekek is. Most lefekszem egy kicsit. Amikor kijövök a szobából, 
azt mondod majd nekem: „Milyen nagyra aludtad magad; fiiam. Milyen 
óriásira.” Mint régen ...

— Jól van, j ó l ...
Bezárkózott a szobájába. Hanyatt feküdt az ágyon, karját keresztbe 

fonta a mellén.
„Jó, hogy reggel nem húztam fel a redőnyt. A napfény annyira idege

sít . . . ” — villant át az agyán. Azután felkönyökölt és a párna alól vala
mit előhúzott. Az arca merev volt.

A konyhából ebédillat áradt. Nyúl vadász módra.
Odakint csiripeltek a verebek.

VARGA Éva fordítása

Zaroslav Spevák az idén kiérdemelte a Novy život c. vajdasági szlovák irodalmi folyóirat 
díját.
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Reménytelen nemzedék, mondhatnánk a szlovákiai Grendel Lajos könyvé
nek hőséről, mintha kortársai nevében írta volna áttételesen ezt az én
regényt. A részlet jelenségek tömegében azonban olyan szorosan tapad 
minden egyetlen alakhoz, hogy semmi kétségünk se lehet: önéletrajzot 
olvasunk. Egy mai fiatal ember értelmetlen vívódásait, aki a nyugodt 
kiegyensúlyozott elődök színes világából kilépve bukdácsol s keresi ön
magát. A gyerekkor emlékei az olvasóhoz is közel hozzák a családot s a 
nagymamát, fiatalon és öregen, egész gondtalannak tűnő környezetével 
egy mesébe illő vidéken, s ezeknek az emlékeknek a tükörképében oly 
vigasztalan lesz minden. Nekünk még a szakma szűkebb határai között 
fel-felvillanó képek egészen közeli, majdnem azt mondtam: közös vi
lágának jelentétét is sugallva olyan széles diapazonban, ahol Fábry 
Zoltántól Győry Dezsőig egy egységes szellem légkörét vélhetjük érezni. 
S a Duna völgyének ezen a békés szigetén, Masaryk kicsit túlhangsú
lyozott demokráciáját, innen, az SZHSZ Királyság jogfosztottságának 
távlatából, s később, már a kassai Schalk-ház tükörtermében Mezőssy 
Mária mosolyától búcsúzva, hogy ne tagadjuk meg magunktól a szemé
lyeskedés jogát. Ebből a világból természetesen nem maradhatott más, 
csak emlék, meglehetősen nyomasztó teherként az utódok csigaházá
ban, s nyilván ezért tűnik időnként oly értelmetlennek az élet, Bea és 
Angéla ellenére, akin már az új világ demokratikus egyenruhája, a far
mernadrág feszül. Meg az ugyancsak vigasztalan realizmus, netán szoc- 
realizmus a mesterség gyakorlatában, amelyhez a második személyben 
írt történet hőse elkötelezte magát. Pedig az ifjú  elbeszélő szemlélete 
és hangvétele elkeseredve tiltakozik az efféle kényszer ellen, ha mindjárt 
csak stílusról van is szó, s hogy minden cél nélkül világgá megy, ha 
csak Nagyszombatig is, az önkeresés lázas állapotában próbálva meg
határozni létezése földrajzi fix pontját: „A csehszlovákiai akácerdő, ahol 
az este ér, Közép-Európában van — hajtogatja. — Kelet-Közép-Euró- 
pa polgára, csehszlovákiai polgár vagy, akinek ráadásul magyar a nem
zetisége, s ezért olykor a torkát köszörüli, máskor a helytállás hőseire 
gondol.” De ez a felismerés semmivel sem hozta közelebb önmagához. 
Aztán, mintha megadta, volna magát a sorsának, amikor Bea is elmegy 
új férjével, egy katonatiszttel, mert közben elváltak, a gyereket is ma
gával viszi: „Majd minden évben nálad fog nyaralni... Hogy el ne fe
lejtsen magyarul.” így búcsúzik tőle örökre. Anélkül azonban, hogy tá
vozása bármilyen változással járna. Hősünk az alakoskodás hatékonysá
gát dicséri, mintha csak így lehetne tekintettel helyzetét illetőleg a kör
nyezetére, a cinizmust is vállalva, „Szlovák társaságban Slovan-drukker 
vagy, mert minden rendes szlovák a Slovannak szurkol... Magyaror
szág—Csehszlovákia válogatott mérkőzés közvetítése alatt, lehetőleg 
mindjárt a meccs elején, sürgős ügyben el kell távoznod.” Lehetséges 
konfliktusai azonban nem maradnak meg nemzetiségi síkon. Grendel La
jos, a fiatal literátor szerkesztői minőségében meggyőződése ellenére 
rossz könyvek kiadását is ajánlja, s közben vigyáz, hogy ne tekintse 
senki műveltebbnek, „mert aki műveltebb nálunk, az bizonyára lenézi a 
dolgozó osztályokat, összeszűri a levet a lesben álló osztályellenséggel, 
s titokban bizonyára avantgarde verseket, modem regényeket olvas” .



De ezt is meg lehet szokni, s történetünk hőse szépen alkalmazkodik is 
a lehetőségekhez. Csak akkor billen ki szilárdnak hitt egyensúlyából, 
amikor egy este csöngetés riasztja fel, a kisfia állít be, odavágja iskola
táskáját. „Tisztában vagy vele, mit műveltél?” — ordít rá. „Nem akarok 
cseh lenni — kiáltja vissza a gyerek. — Én magyar akarok lenni!” S erre 
már valóban nem lehet más válasz a sóhajtásnál a gondviseléshez, ha 
létezik: „Csak most ne hagyj el, csak most segíts megtisztulni!” A 
könyvet a pozsonyi Madách Könyvkiadó jelentette meg a Magyar Nép- 
köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közös könyvkiadá
si egyezményének keretében.

A budapesti irodalmi hetilapban hetek óta folyik a vita a magyaror
szági németek kitelepítéséről a második világháború után. Hogy humá
nus eljárás volt-e a kollektív felelősségre vonás, meg hogy a reváns- 
szellemnek mekkora szerepe volt benne. Vád és önvád egyformán nyil
vánult meg, miközben egyik fél sem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy 
az eljárás a győztes szövetséges hatalmak határozata volt. Abban is meg
állapodtak, hogy a tragikus intézkedést megelőzően Hitler fennen hangoz
tatta, miszerint minden terület, amelyen németek élnek, német tulajdonnak 
tekintendő. így hát a kitelepítést már ezért is jogosnak kellett venni. 
Hogy a Führer őrült volt, s így e tekintetben se lehetett elfogadható 
egy néo nevében tett kijelentése, nem csökkentette a kitelepítést végre
hajtó állam felelősségét. Ugyanakkor nem lehet letagadni a tényt, hogy 
a németek jelentős .része elfogadta az ő Lebensraum-elméletét az átme- 
neti  ̂győzelmek idején, s ugyanaz a józan és szorgalmas német nemzeti
ségű állampolgár, aki annak előtte sosem politizált, megrészegedve a 
sikertől odaadta egyetlen szép, tizennyolc éves fiát a Reichnek. Azt se 
lehetett hűvös közönnyel nézni, s aztán elfelejteni, hogy ebben a győ
zelmi mámorban az ártatlan népek millióit száműzték, illetve irtották 
ki Kelet-Európa véresen leigázott országaiban a német horogkereszt gyil
kos jegyében. Ami ezt a kínos vitát kiváltotta, nem irodalmi téma. Hogy 
mégis a szellem embereinek lelkiismeretét szólaltatta meg negyven év 
után az önvizsgálat kényszerében, s az egyén emberi tisztességét ke
resve távoli hatalmak intézkedéseivel szemben, az csak öregbíteni lát
szik a magyar irodalmi élet nemes hagyományait. Azt a szép magatar
tást. amely a legnehezebb időkben se vonult magánya elefántcsonttor
nyába, s nézte közömbösen, ami körülötte történik. A zsidóüldözések 
idején is többségében együtt erzett a szenvedőkkel, s egyénenként bát
ran vállalta a segítség veszélyes kockázatát. Hogy aztán a németek ki
telepítése idején ugyancsak sokan tiltakozzanak a kollektív felelősségre vo
nás igazságtalan intézkedései ellen. Nemcsak keresztények, mint Zilahy La- 
ios de röviddel előbb jogfosztott, üldözött zsidók is, mint Fenyő Miksa, 
Zsolt Béla és mások. Ugyanakkor a kitelepítésnek a mai német iroda
lomban alig maradt nyoma. Pedig a háború utáni irodalmi mozgalom, 
a Gruppé 47 megjelenésével a bűntudat azokban is megszólalt, akik 
nem hirdetői, de szenvedői voltak a hitleri megalomániának. A danzigi 
Günter Grasstól Siegfried Lenzig az írók közül is sokan tartoztak a .ki
telepítettek közé, mégse vádolták szülőhazájukat a kitelepítés bűnével, 
akár Kelet-Berlinben találtak új hazára, mint Johannes Böbrowski, vagy 
Hamburgban, mint az említett Lenz. örültek, hogy életben maradtak a 
pusztító özönvíz után, míg a bukovinai származású Paul Celan Halál
fúgája a legkeményebb vádirata volt a hitleri Németországnak. S ezek 
után az embernek azt kell hinnie, hogy ennek a pesti irodalmi vitának 
csak ürügyül szolgált a felelősség kérdésének felvetése, miközben a 
megmaradt német nemzetiség él és virul, kulturális intézményei álla
mi támogatásban részesülnek, hogy a magyarországi német honpolgár 
igazán otthon érezze magát a .szülőföldjén. Mintha ez is hozzátartozna a 
kollektív felelősség kérdéséhez, jó értelemben persze, az alkotmányos 
logok biztosításában. Mert gyanakvásban, elmarasztalásban, büntetés
ben sehol sem szabad megnyilvánulnia. S a pesti vita is ezt a humá
nus nézetet igazolja. Mert már Ingéborg Baehmann verse is a békét 
köszönti szülőhazájára emlékezve:



S amikor ittam magamból 
és bölcsőként ringatták szülőhazámat 
a -földrengések
fölébredtem ámulásra készen 
Ekkor élet szállott reám.

k

„Néha szeretnék elmerülni a magyar nyelv tengerében!” — mond
ta a maga nyelvén Krleža abból az alkalomból, hogy ezúttal saját szöve
gének magyar változatában merülhetett el. Aztán magyarul hozzátette; 
„Azt hiszem, jól olvasható a magyar Blitva. Legalább engem magával 
ragadott mondataim sodra Berzsenyi nyelvén. Nem tudom, szavalják-e 
még, legalább az iskolában dobpergésszerű elégiáját; »Hervad már lige
tünk, díszei hullanak, tarlott bokrai közt sárga levél zö rög ...« Mert 
én ezt, amint látja, ma is úgy fújom, mint a latin prepozíciókat!” Én 
azért 'hívtam fel a lexikográfiai intézetet, hogy megkérdezzem, meg
kapta-e Pestről a kötelező szerzői példányokat. Már nem haragudott az 
Európára kezdeti akadékoskodása miatt, s különben is jókedvű lehe
tett, pesti emlékeit idézgette, még a „Maison Fridáról” se feledkezett 
meg nyolcvanhat évesen, ahova ludovikás korában kivezényelték a tiszt- 
jelölteket, hogy egy-egy lány ajtaja előtt teljes ünnepi díszben, glasszé- 
kesztyűsen várjanak sorukra, előbb azonban megjegyezte: „Vi dakako 
neznate za tu čuvenu 1 jubavnu ustanovu.” Csak amikor biztosítottam 
róla, hogy még az én ifjúkoromban is virülit az exkluzív és méregdrá
ga nyilvánosház, akkor folytatta visszaemlékezését, azt is beleszőve, hogy 
inkognitóba a magyar miniszterelnök, Tisza István is odajárt, „Ludo 
peštansko vrerne!” — mondta, de aztán, mintha egy egészen halvány 
kis sóhaj is benne lett volna felfutó hangjában, így folytatta: „Érdekes 
volt ez a régi, békebeli Budapest a monoklis Molnár Ferenccel, ahogy 
a New York kávéház kirakatatában ült, míg a Dob utcai ortodox ká
vémérésekben kellő megbotránkozással tárgyalták Fedák Sári legújabb 
pikáns históriáját. „Könnyű volt odaképzelni ehhez a sóhajtáshoz az ál
matag Tábori Piroskát, akiről korábban valahol már említést tett, majd
nem egy időben Crnjanskival, akit nem szeretett, s aki ugyancsak, vele 
majdnem egyidőben emlékezett vissza a vöríte hajú költőnőre, aki őt 
a háború alatt egy esős őszi délutánon kikísérte a Keleti pályaudvar 
frontra induló vonatjához. Pedig hervatag korában még én is ismertem, 
s nem lett volna talán érdektelen, ha elmondom, mi lett vele később. 
Hogy a Dante könyvkiadónak írta véget nem érő gyerekmeséit hőséről, 
Dugó Daniról, míg egész Pest tudta róla, hogy gyógyíthatatlanul fél
tékeny az urára, Závodszky Zoltánra, az Opera hősszerelmesére. Tapin
tatlan bizalmaskodás lett volna. Hallgattam hát, hagytam, hogy önelé
gülten dicsérje a regényét, amelyet sajnos oly kevesen dicsértek. Most 
olvasom a panaszát, hogy a párizsi kiadásnak se volt sikere, pedig 
itthonról hivatalosan is puszírozták. Az ötvenes évek elején az újvidéki 
Testvériség—Egység könyvkiadó igazgatójával részt vettem Szkopjéban az 
ország valamennyi kiadójának azon az értekezletén,, amelyen Novak Si- 
mié felülről jött utasítással anyagi hozzájárulást kért Krleža, Oskar 
Daviéo és Andrié egy-egy regényének angol és francia, mindenekelőtt 
azonban svéd fordításához, papírt és nyomdaköltséget is hozzászámítva, 
hogy valamelyikük elnyerje a Nobel-díjat. Az outsider Andrié futott be 
a Drinával. Bosznia egzotikumát érdekesebbnek találták, mint Krleža 
európai attitűdjét! Különben ez volt utolsó beszélgetésem vele. Néhány 
levelét őrzöm, bennük az ismételt meghívást, melyeknek őszinteségében 
nem tudtam hinni. Túl fagyosan konvencionálisnak éreztem az udva
riasságát: . „ . . .  bit ée mi uvijek milo da Vas pozdravim kao syog dra- 
gog gosta i pri jatel ja.” Mintha a feszes magyar tiszti modor szólt volna 
belőle, amelyet idegeinek rostjaiban őrzött, mint Berzsenyi sorait és 
a prepozíciókat. Tudom, mit vesztettem vele, hogy meghívásait nem 
vettem komolyan, de egyre inkább az az érzésem, amíg másokkal foly
tatott társalgását olvasom, hogy hozzám egészen közve Jen, mint egyéb



ként a telefonbeszélgetésekben, nem is tudott volna lenni. Mert kisebb
rendűségi érzésem még hangosabbá tette volna ezt az ő ’ semmitmondó 
udvariasságát.

*

A várható nagy német könyvsiker — talán nemcsak német! — Goebbels 
naplója, amelyet az óriási példányszámban megjelenő Dér Spiegel nem
rég kommentárokkal kiegészítve folytatásokban közölt. A kiegészítő szö
vegre, a magyarázatokra szükség volt, mivel Hitler propagandaminiszte
re nem jegyzett fel mindent. Ami kellemetlen volt neki, arról hallgatott. 
Magánéletéről, szerelméről a cseh filmszínésznő, Lidia Baar iránt egy 
szót sem írt ez a tyúkmellű törpe a naplójába. Erről és sok minden más
ról már Wolfgang Malanowsky, a kommentátor tájékoztat. A német köz
vélemény öt évtized távolából jóval többet tud történelmének e legszé
gyenletesebb korszakáról, mint amennyit ez a napló elárul róla. Talán 
nem is azt találva már izgalmasnak, ami volt. Sokkal inkább azt, hogyan 
történhetett mindaz, ami volt. Az újabb nemzedékeknek, az utódoknak 
máig nem lankadó érdeklődése a bűntudatból ered. Mert az elkövetett 
szörnyűségek kollektív bűnéből máig nem kaphatott feloldozást a né
met nemzet. Az elvesztett első világháború, a sokat emlegetett versailles-i 
békével járó megaláztatás, a gazdasági bojkott mind-mind halványan 
elenyészik a német nácizmus gazságai mellett. Nem lehet elfelejteni. 
Vissza kell térni hozzá, s ez lehet a magyarázata, hogy a múló időben 
ezt a szembesülést könyvtárnyi irodalom se tudta érdektelenné tenni. 
Néhány év előtt Hitler naplójának .közlését jelentette be egy másik 
nagy példányszámban megjelenő magazin. Kiderült, hogy hamisítvány 
volt. Hitler nem vezetett naplót. Nem kísérte figyelemmel a múló ese
ményeket. Nem jegyzője, alakítója volt a történelemnek. S amikor a 
keresztény egyház Jézus Krisztus nevében szembeszállt a „félistennel” , 
Goebbels táj tékzoty tovább a naplójában, Hitler Niemölier protestáns 
papon kívül a lelkészek és apácák tömegét helyezte törvényen kívül. A 
napló ennek ellenére érdekes kordokumentum, ahogyan Goebbels szere
pét is fontosságának súlyával mutatja be. Mert a propaganda volt a 
nácizmus legerősebb fegyvere. Goebbels nem hiába követett el mindent, 
hogy a kor egy új és csodálatos fenoménjét, a rádiót minden erejével 
népszerűsítse. Napóleonnak be kellett érnie a lovas futárral. Hitler 
eszeveszett börobölése felverte nyugalmából a kisembert is, behatolt 
az otthonába, nem hagyta élni, bele kellett őrülnie ebbe a szózuhatag- 
ba. amelyet ez a napló persze már minden szuggesztivitást nélkülözve 
szajkózott tovább. „Addig kell mondani valamit, amíg el nem hiszik” 

jegyezte meg Hitler, s így lett Goebbels a birodalom harmadik em
bere.  ̂ nem minden féltékenység nélkül a hiú Göringre, akit legalább a 
naplójában igyekszik nevetségessé tenni. Nem minden rosszmájúság nél
kül téve egy-egy gyilkos megjegyzést másokra is. például az öreg Hin- 
denburgra, aki  ̂agyalágyultságában átadta a hatalmat a nemzetiszocia- 
listáknak, s akit hihetőleg nemcsak Goebbels nevezett „vén trotlinak” , 
eervéb pikáns részleteket is elárulva Hitler közvetlen környezetéből. Nem 
elég szigorúan megróva a „közönséges és utálatos” Blomberg hadügy
minisztert, aki 58 évesen feleségül vett egy tizenhat éves parasztlányt, 
akiről kiderült, hogy prostituált, s ehhez a frigyhez a „szegény Führer” 
asszisztált, mint esküvői tanú. S mennyi gondot okozott Frick, a belügy
miniszter a homoszexuális hajlamaival! Csak a Führer maradt szent 
ebben a naplóban azután is, hogy Lidia Baart hazaküldte Csehszlová
kiába. Goebbelst pedig visszaparancsolta Magdához, a házasság szent 
kötelékébe, jóllehet az asszony is megvigasztalódott közben Hanke ál
lamtitkárral. _ Ugyanakkor jómaga élte fejedelmi világát, vett egy kis 
szigetet Berlin közelében, amelyet egy tó vize folyt körül, mesébe illő 
kastélyt építtetett rá, mint nem messze tőle Göring. S hatalmas jachtja 
volt, amely ugyancsak megterhelte amúgy is költséges életvitelét, úgy
hogy nem is volt elég a nem kis fizetése, s hozzá a Das Reich heti ve
zércikkének kétezer márkás tiszteletdíja, ami egy törvénvszéki elnök 
havi j árán dóságának felelt - még. Kénytelen volt óriási előleget kérni



naplója honoráriumára a kiadójától, amelynek megjelentetését halála 
után húsz évvel kötötte ki. Ez volt határtalan optimizmusának egyetlen ré
sze, amely valóra vált. És egy be nem vallott reménye, hogy egyszer 
ő lesz a Füíhrer utóda. Mart Hitler öngyilkossága után teljes huszon
négy órán át ő lett az utóda, hogy aztán családjával együtt ő is a 
halálban keressen az örök győzelem helyett menedéket.

Kari Kraus örökké szidta, de szerette Bécset. Elképzelhetetlen volt, 
hogy másutt tudott volna élni. Nem úgy, mint Joseph Roth, a máig 
eléggé fel sem értékelt, Volhiniából bevándorolt regényíró, aki mindig 
máshol élt, de egész életművével, amelyben annyi a vitriolos gúny, hol
táig nosztalgikusan kötődött Becshez. Ezt az ő gyógyíthatatlan honvá
gyát újabban azzal magyarázzák, hogy ott talált a gettó után hazára. 
És eközben Stefan Zweigre hivatkoznak, aki szerint a bécsi kultúra ki
lenctizedét a zsidók teremtették. Peter Sichrovsky, aki már a modern 
Szodoma pusztítása után született és Izraelből jött Bécsbe, még keves
li is ezt az óriási arányszámot. Nem mintha nem látná a hatalmas vál
tozást, amelyben még ma is ott érződik egy Eichmann szelleme, de Mo
zart muzsikáját is folyton hallani véli az ember. S ezer jel emlékeztet 
a zsidókra, Rothschildtól kezdve az utolsó handléig, aki délután beült 
barátaival a kávéházba, hogy megtárgyalja a világra szóló eseményeket 
s megigya a maga „braunerját” , amit a magyar kávéházi nyelv kapuci- 
nernek keresztelt, este meg színházba menjen a feleségével. Nem az 
operába. Azokba a város minden részén szétszórt kis kamaraszínházak
ba, kabarékba és variettékbe, ahol néha sírni kellett, de aztán jót ne
vethetett utána az ember. Mert pesti szerzők uralták ezt a bécsi szín
házi világot Molnár Ferenctől kezdve Bús-Fekete Lászlóig, akiit majd 
csak a szélsőjobboldali lapok fognak Trauerswarzra visszafordítani, de 
ez már aztán a vég is volt. Ez a Sichrovsky, aki a fasiszta apák bűneiért 
felelősséget érzett emberekről írt könyvet, s a bűntudatból eredő szo
morú humánumot szólaltatja meg velük, a legnagyobb elragadtatással 
ír még a mai Bécsről is, ahol pedig 1938 tavaszán, az Anschlussnak azon 
a Walpurgis éjszakáján, amikor Hitler csapatai bevonultak a városba, 
hetvenezer zsidót fogdostak össze s vittek táborba. Nemcsak a régi 
Bécset idézi vissza ezer emlékével a zsidókkal, a mairól is úgy ír, mint 
aki végre hazára talált. Persze a mai, olykor drasztikusan éreztetett 
antiszemitizmust se hallgatja el. De ugyanakkor nem kis meghatottság
gal írja meg, hogy az osztrák keresztény néppárt kancellárjelőlije az 
engesztelő Jóm Kippur napján megjelent a bécsi zsinagógában, s hogy 
a párt elnöke kijelentette, hogy az ország népe tudatában van, mit kö
vetett el a múltban, önmagának is hatalmas erkölcsi kárt okozva. S 
mindezt Bécs másfél millió lakosának nevében mondta a mindössze 
hétezer zsidónak. De hát Bécsben a zsidó is bécsi. Ezért maradtak itt 
azok a zsidók is, akik a szovjet hatóságoktól kivándorlási enge
délyt kaptak Izraelbe. Csöppnyi kis műhelyeket nyitottak, suszterok és 
foltozó szabók, esténként meg vidám nótákra gyújtanak a maguk ősi 
nyelvén, mint valami Babel-novellában. És gyerekeik zsidó iskolákban 
tanulhatnák, ha nem akarnak beolvadni, ha nagyon ragaszkodnak még 
mindezek után is a származásukhoz. De ezzel a ragaszkodással mintha 
apáik emlékének tartoznának. Hát ilyen lenne ez a régi Bécs .ma csak
ugyan? Nem megy a fejembe, hogy mindezt én nem vettem észre. Sem 
a ma is üzemelő zsinagógát, sem a kóser kifőzdéket a külső  ̂kerüle
tekben s a Práter környékén. Nekem Bécs mindig a népek kohója volt, 
az egykori hatalmas birodalom különféle területeiről, amit máig nem 
tudtak németté, csupán „bécsiessé” tenni. Elég, ha fellapozom a telefon
könyvet, hogy egy tucatnyi Petroviéra akadjak és a magyar vezetékne
vek végtelenül hosszú sorára, anélkül, hogy kételkednem kellene a ma
guk őszinte osztrák mivoltában. Már az is milyen jellemző, hogy ezt a 
színes, sehol másutt fel nem lelhető világot, Bécset egy Ödön von Hor
váth tudta igazán híven megörökíteni. így aztán erősen gyanítom, hogy 
Stefan Zweig szédületes túlzása a zsidó Bécsről inkább a szeretetebol 
fakadt, akárcsak Kari Kraus kemény kritikája.



ALKOTÓMŰHELY

VAJDA GÁBOR 

A GYÖNGESÉG HATALMA
SZENTELEKY REGÉNYÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 2.

A PATRIARKALIZMUS TÉTELE

Az Isola Bella című regény egy elhivatott értelmiségi szellemi törek
véseinek kifejezése — abban a pillanatban, amikor már az író megtalálta 
szerepét a Vajdaságban. Éppen azért jól fogalmazott Szentimrei Jenő az 
Erdélyi Helikonban, amikor azt írta, hogy Szentölekynek „Ebben a köny
vében is a hangsúly a sokoldalúan művelt író útkeresésén -van s a mese 
és a cselekmény vonalvezetése inkább csak érdekes illusztrációja azoknak 
a gondolatoknak, melyeket a humanizmus fáklyafénye mellett népe és 
embertársai javára magából kitermel” . De vajon a Napkelet kritikusának 
is igaza lenne? Szerinte ugyanis „Szabolcsnak nem jut más szerep, csak 
az, hogy létezik és egyszerűen birtokba veszi a lányt, Inge pedig, aki évek 
óta lankadatlan buzgalommal dolgozik a társadalom felszabadításáért, 
kissé túl könnyen válik meg elvtársaitól és a kommunista mentalitástól” . 
Az Isola Bella valóban tételregény, ám az írói szándékot megértve nem 
érezhetjük elnagyoltnak a jellemzést; legfeljebb korszerűtlennek. Jobban 
vonz ugyanis bennünket a dosztojevszkiji polifónia, amely úgyszólván 
előttünk teremti meg az igazságokat, s a magasabb szempontú eleve elren
dezés nem csiszolja le a durva, ám ősi eredetűnek tetsző éleket. Minthogy 
azonban az Isola Bella a maga némileg korszerűtlen formája ellenére is 
jelentős alkotás, fel kell oldanunk az Inge alakjával kapcsolatos dilemmá
kat. Ezek megalapozottaknak látszanak, hiszen Török Sophie-nak a Nyu
gatban közölt kritikája szerint Inge törekvése csak „egy szenvelgő kék- 
harisnya éretlen marxi ábrándjai, mely ábrándok szerencsére még robba
nás előtt belevesznek az egyedül boldogító és leghatásosabban férj szer
ző anyaságba” . Meggyőződésünk szerint Babitsné közel jár az igazsághoz, 
csak éppen a kifejezései indokolatlanul rosszallónk. Inge mögött ugyanis 
egy gyermekkor nélkülözése, apátlansága áll, tehát természetszerűleg csat
lakozott a mozgalomhoz, nem pedig passzióból vagy számításból, ösz
tönéletének lefojtottsága pedig a mozgalmi etikának is következménye: a 
többé-kevésbé fanatikus férfiak körében csak úgy maradhat meg, ha el
várásaiknak megfelelően viselkedik. így azután csak az az ember hathat 
rá igazán felszabadítólag, aki nőiességére, rejtett igényeire érez rá s ugyan
akkor az általa kínált eszme nincs merő ellentétben azzal, amelynek dog
mái mintha távolabb lennének az emberi természettől. Szenteleky napló 
formájában ábrázolta hősnője belső átalakulását s módszere eredmény
nyel járt. Eredeti célja annak bizonyítása volt, hogy a szerelem átlényegíti, 
felemeli, hivatására eszmélteti az embert, ám e katartikus állapothoz meg
győző belső vívódásokon vezeti el hősnőjét. Igaz, az egyénités^ inkább csak 
elfogadható, mint magával Tagadón élményük. Inge ugyanis túlságosan fel
világosult ahhoz, hogy ne a kor divatos kétségei terheljék lelki életét. „A 
■kétkedés többször felüti fejét: Lehet-e szolgálni az Eszmét és amellett füg: 
getlen egyéni életet élni? Nem kerül-e a kettő összeütközésbe?” — teszi 
fel a kérdést naplójában. Leendő férjével közösen adott válasza az indivi
dualizmusnak ad igazat, ám olyképpen, hogy a vállalt magánéletet csak a 
közösség iránti nyitottságban, a szolgálat alázatosságában tartja elfogad
hatónak és megvalósíthatónak. Inge magatartásának átalakulására azon
ban nem csupán érzelmi okok s az egyéni életre való jog felismerése mi



att kerül sor. Ugyanis már Szabolcs „hegyi beszédét” megelőzően bejegyzi 
naplójába, hogy S. elvtárs árulást követett el s ez megrendítette a moz
galomba vetett hitét. No meg aztán, miként a szigeten vaillja Szabolcsnak s 
ezzel mintegy bevezeti annak előadását, forradalmi tevékenysége fiatalkori 
lelkesedésétől is elválaszthatatlan volt. A történelmi események azonban 
egyre inkább a rezignációnak kedveznek, hiszen az emberiség főleg a 
moszkvai „személyi harcok” miatt legalább annyit lépett hátra, mint 
amennyit előre haladt. Eszerint Inge emberekben való csalódottságából 
eredő belső válságát szünteti meg azzal, hogy regenát lesz, hogy, már-már 
érvénytelenné lett célját továbbra is vállalva, módszert cserél. Különben az 
ő alakjának előképe is már idejekorán felsejlik Szén tel eky irodalmi mun
kásságában. Több mint egy évtizeddel korábban a Hétben Diákkisasszo
nyok címen közölt tárcájában konzervatív szempontból szemléli a női sor
sot. Megérti az öngyilkos diáklányokat, mert szerinte bizonyos, hogy „a 
nő mindig megfizet akkor, ha a férfi hivatását vállalja” . Szerinte ugyanis 
a nőnek tipikus, a férfitól különböző tulajdonságai' vannak. Nos, mivel 
Szabolcs először csak a magános ember heroikus pesszimizmusának for
májában tudja elképzelni, illetve folytatni további otthoni életét, Inge a 
megtagadott és a még el nem nyert életforma ’közöti határhelyzetben szó 
szerint is hasonló helyzetbe kerül, mint a Hétben közölt Jézus arája című 
Szenteleky-tárcanovella apácanővére. Szabolcs ugyanis a robogó vonat 
ablakából a Sziget sziklafalián abban a veszélyes helyzetben látja leendő 

'téségét, mint amilyenben Irnelda nővér volt, akiről az irigykedő társak 
nem tudhatják, hogy vajon égbe szállt-e Krisztusához, aki képzeletében 
életre kelt, vagy pedig lezuhant a meredek kőfalról. Inge is szent a maga 
módján, hiszen kabátját, a saját egészségére nem gondolva, az utcaseprő 
köhögős feleségének ajándékozza.

A nőnek e hagyományos kiszolgáltatottsága olyképpen tükröződik az 
Isola Bellában, hogy Inge, a botrányosan önálló nő, a kommunista meg
győződésű illegális párttag tartása belső és külső okok miatt elbizonytala
nodik, sőt semmivé válik. Lelkesültségében úgy érzi: új fény gyűlt a lel
kében, ám józanabb percében sem tartja tragikusnak a képzelt szabadságá
tól való búcsút. Ezzel a Szénteleky-féle patriarkalizmust igazolja: „Elvesz
tette volna egyéniségét? Igen, most már tisztán érzi, hogy igen. Más, egé
szen más ma, mint pár héttel ezelőtt volt. Engedelmesen, szelíd mosollyal 
szolgálja a férfit, az övé akar lenni, az ő útját akarja járni. Ezért mindig 
mellette vagy mögötte lépked. Neki most már nincs külön véleménye, egyé
ni útja és célja. Nincs többé zárt eszmevilága, melyet körömszakadtáig 
védelmezne. Szabolcs vezeti őt és az együgyű boldogsággal követi urát és 
társát. Szabolcs majd vitatkozik, kifejti véleményét és úgy lesz helyesen, 
ahogy ő mondja. Szinte megdöbbentő, mennyire helyesnek tartja minden 
mondatát és mozdulatát. Mi lenne ez? Nem keres feleletet, nem boncol
gatja érzéseit, lelkének változásait és a változások okát. „Kábán duruzso
ló homályban imbolyog a lelke és olyan jó, hogy elvesztette önállóságát. 
Most hozzásimulhat és lehunyhatja szemét: Ő vigyáz az útra, ő a vezető, 
a parancsoló, a zsarnok.” Önként vállalt mazochizmus? A férfi fölényének 
túlzott hangsúlyozása? Mindkettő, hiszen Szenteleky számára a nő eleve 
éretlenebb lény, s ezt már előbb említett cikkében, a nők gyerekességéről 
szólva is kidomborította. A női léleknek e sajátossága Ingénél akkor je
lentkezik, amikor „Azt a tiszta egyszerű örömöt érezte áthullámozni lel
kén, amit gyermekkorában érzett” , vagy amikor „gyerek lett, amilyen ta
lán még sohasem volt” . A nemre jellemző kiszolgáltatottságba való bele
nyugvás viszont olyan kettőségként nyilvánul meg, amely felől a magasabb 
szempontból alantasnak ítélt jövendő életforma még csak nem is ellen
szenves, nem hogy vérlázító lenne. Ez az író beleélőképességének természe
téről vall, hiszen Inge az elvtársának írja azt, hogy „egy idegen ember 
idegen országba visz, ahol polgári környezetbe és ideológiába leszek be
börtönözve” . E vallomás a többi hasonló sorral együtt ugyanis az átme
net^ magányban, a kétségbeesés szélén született, amikor már, ahogy a 
Bahits-vers mondta, „a Félelem nagy lámpái kigyultak, / eltakarták az ál
mokat, eltakarták a Múltat. / Szent zablák, kötelek nyúltak, lazultak, le
hulltak...” Ekkor egy új, immár érett fejjel s ezért szabadabban válasz
tott rabság küszöbén merülnek fel a kételyek. S itt mutatkozik meg leg



egyértelműbben Szenteleky életszemléletének realizmusa. A Szép Sziget 
élménye, mint „keretbe szorult műalkotás” , már akkor a múlté, amikor 
látszólag még jelen van. S most Ingének is szembe kell néznie azzal, ami
től Szabolcs a megérkezését követően így búcsúzott el átmenetileg a ba
rátjának írt levelében: „Mintha valami boldog  ̂szigetre vetőd tern volna 
hosszú, verej.té'kes tengeri út után. Az időnek szépséges szigetére. Sok-sok 
szürke, ólmos vergődéses nap után végre partra vetődtem az Időnek, az 
Életnek ezen a kis szigetén. És talán meg fogsz érteni, ha nem akarok 
visszanézni az útra, a küszködő, hánykolódó vitorlákra, ha a szigetet járom, 
mélyen magamba szívom a ciprusok és mimózák sóhaját és az ég fényessé
ge felé tartom arcomat.” S mi maradt meg ebből a még tovább gazdago
dott közös élményből Inge számára? Az, hogy a „szerelmi szimfónia befe
jeztével s egyéb gyönyörűségek után valamiképpen vissza kellene térni az 
életbe. A megoldást, miként mondtuk, a klasszikus humanizmus kínálja, 
mint teljes embert igénylő újszülöttet.

EURÓPAISÁG ÉS MARGINALIZMUS

Amint látjuk, az Isola Bellában még mindig több az illúzió, mint 
Szenteleky életében, vagy (hogy irodalmi példánál maradjunk) a Varazs- 
hegyben, amelyet méltán említenek (Herceg János, Bori Imre) a regé
nyünkkel összefüggésben. Véleményünk szerint az összevetésnek a forma 
hasonlósága miatt van értelme, nem beszélve arról az apróságról, hogy 
Ingének és feltehetően Szabolcsnak (alias Szentelekynek) is gyönge a tüde
je, mint a davosi szanatórium lakóié. Itt is és ott is varázslatos elmenyek- 
ben van részük a valóságos élettől eltávoilodottaknak. Ha Mann-nal Cas- 
torp, az eszmék összecsapásának tanúja jön rá az életnek korábban nem 
sejtett összefüggéseire s az időnek addig ismeretlen élményére, a létezés 
csodájának határtalanságára, addig Szentelekynél az egyik vitapartner 
adja be a derekát és kötelezi el magát az övével nem egyező viilagszemle- 
let és erkölos mellett. Ebből is látszik: Szenteleky nem függetlenítette ma
gát olyan radikálisan az ideológiától s világképe indulásától tekintve sem 
változott lényegesen, Mann-nak viszont néhány év alatt a múlt legsúlyosabb 
kölönceit kellett elvetnie, hogy eljuthasson a korszerű emberszemilélet ko: 
tétlenségig, a Varázshegy modern realizmusáig. Más szóval: hala _ testi 
és lelki felgyógyulásának, Naphta alakja által kivethette magából a jezsu
itát, míg az egyre súlyosabban beteg Szentelekynek ez az önfelszabaditas 
nem sikerülhetett teljesen. Talán ezért fogható fel a szeretethez írt him
nuszként is az Isola Bella című regénye, s a dühkitörésekkel váltakozva 
ezért hangsúlyozódik többször is a szereteteszmény levelezésében.

Jelenleg a Mann regényével váló párhuzamban az a fontos, hogy az 
Isola Bellában is gyújtópontba kerülnek a kor legégetőbb kérdései. Szent
eleky becsületére legyen mondva: sznobisztikus elvontság helyett azok a 
kérdések kerülnek a Pensione Rosa-beli viták során előtérbe, amelyek 
Szentelekyt, a Vajdasági írás, majd később A Mi Irodalmunk, végül pedig 
a Kalangya szerkesztőjét állandóan foglalkoztatták. A vidék, a perem, a 
másodrendűség lesz itt a szó jó értelmében mércéje a humánumnak es az 
európaiságnak. Annál is inkább, mert Szabolcs nincs egyedül az elnyomott 
jugoszláviai magyarság érdekeit védő szempontjaival. A flamand Mellaert 
ugyanis egészen hevesen teszi szóvá a népét ért nagy igazságtalansagokat, 
a beolvasztás kíméletlen politikáját. Nem így Duhaut úr, a sztoikus fran
cia, aki mintha Szenteleky korábban domináns, ám szerkesztőként immár 
óvatosan takargatott énjének adna hangot, amikor így válaszol a méltat
lankodónak: „A mai Európa hasonlatos a Bábeli torony nepeihez, mikor a 
hatalmas torony építése azért akadt meg, mert nyelvi és_ nemzetiségi prob
lémák keletkeztek. Európa békéjének, békésebb holnapjának telepitese is 
e sok probléma miatt fog megakadni. Higyje el, kedves Mallaert ur, hogy 
nemcsak flamand igazságtalanság van. Van katalán, van nemet, van szláv, 
van török és indus igazságtalanság. Ha Szabó úr mesélő kedveben lenne, 
úgy mesélhetne magyar igazságtalanságokról. Ezek a problémák farkak, 
érdekesek, sokszínűek, de megoldhatatlanok.” Hogy Duhaut professzor is



Szenteleky nyelvén beszél, mint mindegyik fontosabb szereplő az Isola 
Bellában, az főleg akkor tűnik ki, amikor a praxitelészi istenszobrok sze- 
retetvallasát és áhítatos szépségét szembeállítja a komornak és nagyké- 
pűnek mondott fejdiászi fenséggel, az isteni zordsággal. Duhaut-nak, mi
kent Szentelekynek is, a dekadencia lágysága és bája az eszménye, annak 
a gondolatnak megfelelően, mely szerint csakis a megértés, az engedókeny- 
seg fogja megoldani az emberiség és emberség egyre súlyosabbá váló ügyét.

Így aztán az is érthető, miért nem ábrázolja Szenteleky alsóbbrendű- 
nek Signor Alinarit, a Pensione Rosa tulajdonosát, aki szabadkőműves lé
tere, tehát meggyőződése ellenére, kényszerből belépett a fasiszta pártba. 
Ha elkerülhetetlen, az élet és a jövő érdekében alkalmazkodni kell, míg a 
színre nem lép egy nagy egyéniség, aki majd megállítja a saját pusztulása 
fele sodródó tömeget. Mert Signor Alinari legalább még siránkozik, ám 
amikor Szabolcs vonatra száll és a mindennapok közelébe kerül, a közöny 
esia sodortatottság jeleit kell tapasztalnia az embereken. Hogy mennyiben 
befolyásolta Szentelekyt az érdektelen népről (alkotott véleményében az ak
kor Európa-szerte ismert Ortega y Gasset, nem tudhatjuk, ám előbb idé
zett versében egyebek között ez is olvasható:

Éjjel  van, horkol a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikát, 
mialatt én spanyolul tanulok...

Bárhogyan is van, abban az időben a Gerinctelen Spanyolország és a 
Korunk feladata szerzője hangoztatott olyan gondolatokat, amelyek a Sza
bolcs és Alinari között folyó párbeszédben fogalmazódnak meg: „Hiányzik 
egy vallási és politikai tarkaságokon felülálló erkölcsi nagyhatalom, mely 
az önzést és a féltékenységet féken tartaná, mely tisztán és feltétlenül 
a szeretetet, az abszolút emberszeretetet helyezné mindenek fölé.” Ez így 
persze kissé naivan hangzik s a nem érzelmes Ortega nyilván nem is vál
lalta volna. Tudniillik, ha az erkölcs nagyhatalom, akkor már nem erkölcs; 
ha a szeretet abszolút, akkor már (emberi értelemben) nem szeretet. 
Ezek az ellentmondások egyébként Szenteleky szerkesztői tevékenységében 
is kifejezésre jutnak. A megfontoltan vállalt szeretet ugyanis a módszer
ben és az eszközökben való kételkedést is feltételezi. Egy program erőlteté
se a rugalmasságot korlátozza, a szeretetet pedig háttérbe szorítja. A való
ságos hatalmat nélkülöző szellemi embernek a terrorja azonban nem lehet 
igazán veszélyes, ezért csak képletesen használhatjuk a szót, ha Szenteleky 
Kornél művelődési diktatúrájáról beszélünk. Humanizmusa hasonlókép
pen szűkült be időnként, mint például a Németh Lászlóé :is. E tény azon
ban nem homályosítja el igazi értékeit, csupán embervoltát, helyzetéből 
következő gyarlóságát szemlélteti. Kétségbeesetten kereste a kor és saját 
egyéni válságából vezető kiutat s_ időnként lázas kapkodásai során hibákat 
követett el, s neveltetése korlátai miatt is betévedt olykor egy-egy zsákut
cába. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem volt becsületes útkereső, kü
lönben képtelen lett volna megalkotni irodalmi főművét, az Isola Bellát, 
ezt a maga nemében vitathatatlanul elbűvölő, maradandó értékű regényt.

FELEMÁS SZIGET-MEGOLDÁS

Szenteleky e műve valójában a már meglelt megoldást tükrözte. Fo
lyóiratai ugyanis, a világnézeti törekvésektől lehetőleg eltekintve, az érté
kek megmentésére vállalkoztak, tehát tudatosan és elszántan szigetekként 
emelkedtek ki a történelem és a társadalom viharos tengeréből. A sziget 
szerepének az övéhez hasonló értelmezésére a harmincas években került 
sor, elsősorban olyan értékmentő humanisták jóvoltából, mint amilyenek 
Kerényi Károly, Hamvas Béla, Németh László és Szerb Antal voltak. Szent
eleky természetesen csupán abban a sziget-élményben tekinthető elődjük
nek, amelyet az Isola Bellában örökített meg, hiszen a Vajdasági írás pusz
tán sekély vizű, mocsaras tónak lehetett a szigete. Az Isola Bella viszont



ugyanakkor a mítosz és a valóság egyeztetési kísérletével előlegezi annak 
az alkotócsoportnak a vállalkozását, amely a hamisnak és gonosznak ér
zett „felszíni” életből való kivonulásban, a kulturális távolmúlt élmény
szerű feltámasztása által találta meg szellemi hazáját. Az igazi élet görög
ség általi visszahódítását minden bizonnyal Szenteleky Kornél is üdvözölte 
volna, ha megéri a humanistákat végképpen magányba szorító harmincas 
évek közepét. Regényében akkor érhette volna el maradéktalanul a neve
zett gondolkodók színvonalát, ha lett volna alkotói ereje a szimbolista és 
romantikus-szecessziós örökség teljesebb továbbfejlesztéséhez, vagyis ha 
eljuthatott volna az avantgárd szintetikusabb kifejezésformához. Az Isola 
Bellában ugyanis nem került sor a jelennek és a múltnak létéiménybeli 
azonosságára, noha ennek elemei szép számban jelen vannak, s már szól
tunk is róluk. Mi az oka az eredmény felemás voltának? Az, hogy Szent
eleky Kornél (mint művész, nem pedig mint programhirdető) mindvégig 
a hangulatoknak, a pillanatnyi benyomásoknak és a fájdalmasan szelíd 
álmoknak az embere volt, tehát az ő habitusából hiányzott az intuitív erő, 
a világteremtő képesség. Éppen ezért, noha elvétve valóban „expresszio- 
nisztikus felhangok vegyülnek” a regénybe, miként Bori Imre állítja 
(Ugart  ̂ kell törnünk. Fórum, 1983, utószó), azokat (vele ellentétben) nem 
minősíthetjük „erősek”-nek. A szürrealizmusból pedig, amely a feleleve
nítendő múltnak, fény- és hanghatásokból álló jelennek— mint eszmény
nek — leginkább megfelelne, még ennyi sincs. Talán attól sem függetle
nül, hogy írónk először is azt szerette volna, ha a Vajdaságban fogadják 
megértéssel és szeretettel a művét. Az olvasmányosságot, mint regénye 
egyik tulajdonságát, saját maga is említi Fekete Lajosnak Kispestre írt 
ajánló levelében. Ami egyébként expresszionisztikusnak (szimultanistának) 
hat az Isola Bellában, az is a cselekvéstől viszolygó átlagember önámító 
szeretetigényének felel meg. A giccs rózsaszínje is beszüremlik ugyanis ab
ba a jelenetbe, amelyben a két szabadkőműves Szabolcs és Alinari, a tűz 
eltulajdonítása érdekében Zeusz ellen lázadó Prométheusz emlékét idézve, 
pezsgőt poharazgat. „Alinari rátette kezét Szabolcs kezére és melegen 
mondotta: — Most én mondom, hogy fáj a búcsú. Olyan jó  lenne, ha még 
együtt lehetnénk... Hitem lángja meg-megremeg a gonosz szelekben... 
Olyan fájdalmas és csüggesztő elgondolni, hogy nem messze innen test
véreink tétlenül, betegen szenvednek a megszabadulás minden reménye 
nélkül. Én nem látom meg az új Hajnalt, a Világosság visszatértét. Éjsza
kában élünk, erősebb lennék hitben és bizakodásban. — Hiszem, hogy a 
Pensione Rosa felejthetetlen napjai még visszatérnek — koccintott Sza
bolcs és szeme vidáman lobbant. — Az Isten tartson, testvér! Mire megint 
eljövök, már Hajnal lesz és Világosság. — Ügy legyen! (Valahol, egy 
kopár vulkános szigeten a deportált foglyok már régen aludtak. Mikor a 
két pezsgőspohár összekoccant, itt-ott szelíd, hervatag mosoly suhant át 
a foglyok fakó, fonnyadt orcáin.)” Túl sokat ígér az ilyen pezsgőspoharak 
melletti hangulat ahhoz, hogy megnyugtató lenne, amit ad.

Ám az ilyen kényszerű, pohár melletti önmegbecsülésekben sincs 
egyedül Szenteleky Kornél a maga korában. Egyébként, vagyis más előz
mények nélkül, aligha írhatta volna meg néhány évvel később Prohászka 
Lajos A vándor és a bujdosó című szellemtörténeti művét, mely nagy vissz
hangot keltett a magyar kulturális életben. Ezek a motívumok az Isola 
Bellában akkor tűnnek fel, amikor Szabolcs zongorán népdalokat ad elő 
szerelmesének, s közben így mereng: „Mindig egyedül... Vajon van-e 
még egy nép, amely annyit panaszkodik dalaiban az egyedüllétről, az árva
ságról ... Egyedül, testvértelenül búsulunk, iszunk, nótázunk, délibábot 
nézünk, csillagot ámulunk és pusztulunk Európa közepén.” Mondanunk 
sem kell: mind a vándor, mind pedig a bujdosó motívuma adva van 
Szenteleky attitűdjében. Miként idézettel ás jeleztük már, Szabolcs szind- 
bádi-odüsszeuszi viszontagságokra utal, mikor a „boldog sziget”-re való 
megérkezéséről tudósítja barátját. Erőgyűjtő pihenése, szerelmi kalandjai 
ugyanakkor elbúj dosásának gyümölcse, hiszen az otthoni problematikáról 
csak nagy általánosságban, jellemző célzattal esik szó, olyan elökélten .for
dított hátat Szabolcs egy rövid időre mindennapi robotjának.



A mű alkotójának, Szentelekynek valójában a bujdosás kifejezés 
jelöli meg legpontosabban az élethelyzetét. A vidéken is vidéken él is álmo
dozásaiba és kötelességébe menekül az élet durvaságai és a politika bes- 
tialitása elől. Időnként azután „el-elcsavarog” a nagyvilágban, hogy testét 
és szellemét gyógyíttassa. A halála előtti időben sem adhatta teljesen 
egyértelműen önmagát. Hol taktikázott, hol pedig indulatoskodott, ahogy 
azt 'az egyre zavarosabbá váló helyzet lehetővé tette, illetve kikényszerítet
te. Ezért Szabolcs csak egy eszményített önarcképét képviselheti annak az 
embernek, aki szelleme eredendő jóságát csupán az ilyen rendkívüli al
kalmakkor sugározhatta szét zavartalanul. Figyeljük meg, hogyan tükröz- 
teti őt (vagyis önmagát) az író Inge naplójában: „Érdekes és rokonszen
ves ember. Ügy látom, hogy érzelmi élete uralkodik egész lelkiségén, az 
befolyásolja tagadhatatlanul magas értelmiségét is. Nagyon sok szeretet 
lehet ebben az emberben, amit eddig önmagáról mondott, az majdnem 
mind ezt igazolja. Néha olyan, mint egy gyerek, naiv, hiszékeny és rajon
gó. Olyan őszintén tud lelkesedni és olyan hamar csügged el, szótlan, szo
morú lesz. Tegnap például otthonáról beszélt. Eleinte humormi, majd 
gúnnyal rajzolgatta az otthoni viszonyokat, azután egyre keserűbb lett a 
hangja és a grimasza. Végül elhallgatott és álig akart újból beszédbe kez
deni. Ha vágyairól beszél, úgy csupa élénkség és elevenség. Ügy gondolom, 
ő vágyakban éli ki igazi életét. Milyen káprázatos dolgokról tud néha be
szélni! Kelleti utazásokról, őserdőkről, mesealakokról, bizarr álomképek
ről. Ügy tudom, hogy a magyarok Ázsiából jöttek Európába és valószínű
leg sok mindent hoztak magukkal az őshazából. így talán ezt a lángoló 
képzeletet, ezeket a tarka, puhaszövésű vágyképeket is, amelyek benne 
úgy élnek, izzanak, mint a parázs. Ez a nagy vágyélet valószínűleg sok 
keserű percet okoz neki, a szeméből néha mély szomorúságot lehet kiol
vasni, mégis: ő titkolja szomorúságát.'’

Az önarckép a szent szelídségének ad előnyt, a próféta haragos ked
ve alig hallát magáról a regényben. A szentnek és a prófétának Szenteleky- 
ben zajló dialektikája főleg egy csoport előtt ismeretes, azok előtt, akik 
levelezésben voltak a Vezérrel, mert vele együtt azonos ügyben kötelezték 
él miágukat. Harc nélkül a kezdeményezés befulladt volna, ezért^ a szerző, 
önmagával is küszködve, gyakran találta magát a porond közepén. Ennék 
részletezése azonban már nincs közvetlen összefüggésben az Isola Bella 
című regény világával.

Vége)



VARGA S Z IL V E S Z T E R

KÖD VAGY ZAVAROSSÁG
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ SÁTÁNTANGÓ  C. REGÉNYÉRŐL

Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről túlfűtött bírálatok lát
tak napvilágot a magyar irodalmi lapok hasábjaink. Egyesek a szerzőt Kaf
kával, Fauílknerral, Márquezzal, Eliottal (The Waste Land), BrUlgakovval, 
Singerrel, Daniéval, Bierce-szel, Shakespeare-rel, Miltonnal, BlakeJke'l, Tho- 
mas Mann-nal, Dosztojevszkijjel hasonlították össze. A fölsorolásból szán
dékosan kihagytam annak a két-három magyar írónak a nevét, akiket a 
világirodalom kitűnőségein kívü'l a szerénytelenségre hajlamos kritikusok 
megemlítettek. Az értékelők tudálékosak és elfogultak, nem vették figye
lembe, hogy egy szerény tehetségű szerző kiválónak még véletlenül sem 
mondható művéről írtak.

Mielőtt besétált volna Krasznahorkai László utcájába, Balassa Péter 
félősen megjegyezte: „Valamely irodalmi jelenség esemény voltát nem az 
dönti el, hogy ezt ki mondja róla, hanem az, hogy ő miként találkozik ko
rával és fordítva. A továbbiakban ezzel foglalkozom; egy mű jelentékeny 
voltát közvetve az is bizonyítja, hogy pdcurbát része a napi akusztikának’'.1 
A pontatlan fogalmazás miatt nem egészen érthető, hogy Balassa mit akart 
mondani, de annyi biztos: nagyon meg akarta dicsérni a fiatal szerzőt. 
Mindenekelőtt nagyszabású koncepcióját, igen pontos szerkesztés techni
káját és cselekménybonyolítását emelte ki.

A KÖR NEM ZÁRUL BE

A kör bezárul, mondhatnánk végigolvasva a regényt, ha Krasznahor- 
kar erénye az igen pontos szerkesztés- és cselekménybonyolítás lenne. De 
az írónak megcsúszott a körzője, s így a kör nem zárult be. A kiindulópont
hoz kelllett volna eljutnia, de elvétette. A könyv végén derül csak ki, hogy 
az egész mű egy orvos látomása: „Fokozatosan döbbent rá, hogy évek 
hosszú, gyötrelmes, szívós munkája végül meghozta gyümölcsét: olyan 
egyedülálló képesség birtokosa lett, amelynek kegyelméből már nemcsak 
a leírás készenlétével szegülhet szembe az örökösen egy irányba tartó dol
gok kihívásának, hanem bizonyos fokig meg is határozhatja a látszólag 
szabadon örvénylő események elemi szerkezetét.”2 „ . . .  nincs mese, a 
figyelem öszpontosításának egy bizonyos fokán megszabhatom, mi tör
ténjen a telepen.”3 A doktor elmélkedését a délutáni harangszó szakítja 
félbe. Elindul, hogy megkeresse, hol harangoznak a kihalt vidéken. A 
Hochmeiss-dűlőn lévő kápolnában ráakad egy elmebajosra, aki egy vas
darabbal harangot kongat. Itt kellene a regényben bezárni a kört. Erre 
a harangszóra kellene Futakinak fölébrednie.

Ezt hibázza el Krasznahorkai. A regény elején ugyanis Futaki kétsze
ri reggeli harangszóra ébred, a regény pedig egy esti, imajd egy délutáni 
harangozással zárul. Arról már beszélni sem érdemes, hogy Krasznahor
kai László nem rekonstruálja a kiinduló helyzetet az újraindításhoz, noha 
az a szándéka, hogy elölről kezdje az egész történetet. Ahhoz különben is 
egy ismétlődő időegységet kellett volna választania: egy órát, egy napot, 
egy hetet, egy évet.

SZORÍT AZ IDŐ

Krasznahorkai László Sátántangójának első része egy nap alatt ját
szódik le. Ezt az időegységet .azonban az író a második reszre nem tudja 
megőrizni, így az egész regény aránytalanra sikeredik.



Az első rész A hír, hogy jönnek fejezete a telep lakóival ismerteti 
meg az olvasót, valamint szól Irimiás és Petrina közeledéséről. Scbmidt, 
Schmidtné és Futaki arra készül, hogy a telep pénzének felével meglép
jen. „Most mennek moziba — jelentette Futaki csendesen. — Halicsné, 
Kránerné, az iskolaigazgató, Halics.”4 De nemcsak Futaki figyeli az ablakon 
át, hogy mi történik, hanem kémlelőhelylyóről az orvos is: „Halicsné ment 
el az ablak előtt, átvágott szemközt a túloldalra, s megzörgette az ablakot 
Schmidtéknél. ..  Az asszony Schmidtnének magyaráz valamit izgatottan, 
aki mintha csodálkozna vagy ijedten figyelné. Nem látok jól. Az iskolaigaz
gató is kijött, kergeti a macskát. Aztán elindul a Kultúr felé, hóna alatt a 
vetítőgéppel. A többiek is szállingóznak már, igen, mozi lesz.''5 Kraszna- 
horkait szorítja az idő. Ugyanazt a napot több szereplő szemszögéből is 
ábrázolnia kell. Az eseményeknek egyezniük kellene, de a Sátántangó bán 
ez nem minden esetben valósul meg. Halicsné az első fejezetben az idé
zett rész után látogatja meg Schmidtéket, a harmadikban, mint a fonti
ekből kiderül, a mozi előtt. A kocsmai eseményeket föltáró A pók dolga I. 
című negyedik fejezetben ugyan eldől, hogy az első fejezet illeszkedik be 
a regénybe, de ez már semmit sem változtat azon, hogy Rrasznahorkai 
igénytelenül formálja a szerkezetet.

LEHET-E H INNI?

„A regényírótól mindenekelőtt azt várjuk, hogy hagyományhoz és 
konvencióhoz híven egy érdekes történetet beszéljen el, mely következete
sen, progresszíven fejlődik” , ....amelynek „minden fordulata indokolt."1' 
(A kiemelés tőlem.)

Ha az előbb említett két hibán kívül Krasznahorkai magabiztos vol
na, mondhatnánk azt, hogy egy kezdő szerző olyan figyelmetlenségével ta
lálkoztunk, amelyet egy későbbi kiadásban könnyen ki lehetne javítani. 
Sajnos, nem így van. Az író több helyen is következetlen.

A harangozás, mint már bizonyítottam, a Sátántangóban olyan szümp- 
loké, amelyik nem biztosítja a történet elejének és végének az összeillesz
tését. Mentése is elsikkad. Hiába veri az elmebeteg a harangot, és hiába 
kiabálja: „ö-ön a tö-ök. ö-ön a tö-ök”,7 akiket a pusztulás fenyegetett, már 
túl vannak a veszélyen. A telepiek közül nyolcán már elmentek, a Horgos 
lányok is a városba készülnek, a kocsmárosnak van háza a városban, a 
doktor pedig magára deszkázta az ajtót. Csak a telep van pusztulásra 
ítélve, de azért jóval a történet kezdete előtt kellett volna megkongatni 
a harangot.

Futaki nem tudja meg, hogy hol harangoznak. Bár emlékezik rá, 
hogy a teleptől nyolc kilométerre délnyugatra, „a Hochmeiss-dűlőben állt 
egy magányos kápolna, de ott nemhogy harang nem volt, még  ̂a torony is 
ledőlt a háború idején ... S egyébként is: ezek a csengő-bongó, diadalmas 
hangok nem is távoli harangszóra emlékeztették, hanem úgy tűnt, mintha 
egészen közelről (Mintha a malom fe lő l...) sodorta volna őket erre a szél” .8 
(A kiemelés tőlem.) A doktor fáradságot nem sajnálva elsétál a kápolná
hoz, ,s miután ráakad az őrültre, felmennek „a kis harangtoronyba, amely
ből már csak a falak maradtak meg, a tornyot régesnrég lesodorta egy 
vihar vagy egy bomba” .9 (A kiemelés tőlem.) Az első szövegrészlet szerint 
a torony ledőlt, a második idézet szerint pedig áll, csak a teteje, a kalap
ja hiányzik. Apró, de zavaró pontatlanság. Még csak az a kérdés, hogy 
elhallatszik-e nyolc kilométerre a „kisebb formájú”10 harang hangja, egy 
olyan harangé, amelyet egy ember lakott területtől messzire el tud cipelni, 
és föl tud függeszteni a harangtoronyba, egy „csupasztetejű tákolmány”11 
közepébe, egy gerendára. Ezt a harangot egy bolond három hétnél tovább 
étlen-szomjan kalapálja.

Következetlenség az is, hogy Schmidtné a melltartójába gyűrt pénz
zel a kocsmába szalad, majd ott a nagy hőség miatt kigombolja citrom
sárga blúza fölső gombjait. Órák múlnak él a két esemény között, Schmidt
né bármikor kivehette és zsebébe csúsztathatta a mellei közé dugott pénzt, 
de az olvasó csak arról értesül, hogy az asszony blúzában van a pénz — ar-



ról már nem, hogy nincs ott. Tehát .a pénz helye megszilárdul a tudatban, 
és mivel semmilyen változásról nem érkezik információ, meglepő Schmidt- 
né könnyelműsége.

E néhány példával nem merítettem ki a regény következetlenségeit, 
de ennyi is elegendő ahhoz, hogy láthatóvá váljon: a szerkesztésben, a tör
ténetvezetésben és a leírásban következetlenségekre bukkanunk. A regény
író Krasznahorkai László még nem eléggé szavahihető.

A KRISZTIANIZÁCIÓ

1. Jézus vagy Jeremiás
Alexa Károly Shakespeare nevével együtt említette Krasznohorkai Lász

ló nevét. Füst Milán a nagy angol drámaíró és költő darabjaiban több kö
vetkezetlenségre is rámutatott, de kiemelte azt az emberábrázoló erőt, 
amellyel Shakespeare alakjait megformálta. Lehet, hogy a Sátántangó szer
zője is ezzel az adottsággal emelkedik pályatársai fölé?

A két főszereplő Irimiás és Petrina. Balassa Péter szóetimológiával 
azt állápítja meg, hogy Irimiás Jeremiás prófétára, Petrina pedig Szent 
Péterre emlékeztet. Balassa helyesen következtet: a regény két főhőséhez 
valóban két bibliai személyt idéző utánérzés tapad, de nem Jeremiásra és 
Péterre, hanem Jézusra és Péterre kell gondolnunk.

Jeremiás és Szent Péter között nincs összefüggés. Balassa Péter meg
marad az első ötletnél, nem gondolkodik el állítása pontosságán. A prófé
tát Jézussal valószínűleg azért téveszthette össze, mert Jeremiást az igaz 
ügyért elviselt sok szenvedése miatt Krisztus egyik előképének tartják.

2. Jézus a kocsmában, avagy az elrontott hegyibeszéd
Irimiás kocsmai beszédében elmondja, hogy mintagazdaságot akar 

létesíteni, „ahol megszűnik a 'kiszolgáltatottság, ahol egymásért és nem 
egymás ellen”12 élhetnek az emberek. Megváltónak képzeli magát, és annak 
hiszik őt a telep lakói is, megváltónak, akit vakon követnek. Irimiás meg
győzi a hallgatóságot, hogy bűnös Estike halálában: „hölgyeim és uraim, 
bűnösök mind egy szálig”,13 de azt is, hogy a kislány halála áldozat volt. 
Majd megemlíti az ügyet, amelyre Isten szánta őt, s ha követik, akkor 
őket is.

A második rész hatodik fejezetének címe: Irimiás beszédet mond, 
kulcsszavai pedig az ártatlanság, a bűnösség, az áldozat, a kenyértörés, a 
számonkérés. Az Irimiás-halandzsa Jézus hegyibeszédére emlékeztet. 
Noha semmi mérvadót, követni méltót nem említ, a regény hősei mégis 
szó nélkül alávetik magukat akaratának.

3. A tanítvány
„Különleges szerepet tulajdonítanak az evangéliumok Péternek, akit 

Jézus elsőként választott apostolának... akit minden útjára magával 
vitt.”14 Péter Jézus kísérője a néphagyomány számtalan mondájában, le
gendájában is. A regényben Petrina Irimiás első tanítványa, a telepesekkel 
és a Horgos gyerekekkel összesen tíz a követők száma. Petrina, mint Pé
ter Jézussal, állandóan Irimiással van, mesternek nevezi őt. Ha Petrinát 
Péterrel lehet azonosítani, akkor egyértelmű, hogy Irimiásnak a Jézus
szerep jut.

4. A hamis megváltó
A keresztény tanítás szerint Jézus Isten fia, aki megmutatta az embe

reknek a mennybe vezető utat. Krasznoharkai László a regény végéig nem „ 
tudja eldönteni, hogy Irimiás megváltó, vagy hamis megváltó legyen-e. 
„Na, azért nem kell beszarni. Elszedem a pénzüket, aztán meglépünk.. .”15 
— mondja Irimiás Petrinának a Feltámadunk fejezetben, kiszabadulásuk 
(?) után. A telep lakói gondolkodás nélkül odaadják a pénzüket Iriimiás- 
nak, aki ahelyett, hogy meglépne, megváltja őket: „Fokozódó büszkeséggel



vették tudomásul, hogy személyük ettől a perctől fogva különleges jelentő
séggel bír, mert egy olyan ügy kiválasztottjai ők, .amelyben a hűség, a 
buzgalom s a fokozott éberség egyenesen elengedhetetlen.”16

5. Ki a mindenható?
Krasznahorkai „vizionárius realizmusa”17 nem más, mint zavarosság. 

Az író még nem nőtt fel a regényszerkesztéshez. Irimiás és Petrina égy 
csoport tagja, amelyik egy törzsőrmester nyugalmazása után új parancs
nokot kap. A századostól a két hős feladat nélkül távozik. Mégis, miután 
Irimiás elhelyezte a telepieket, jelentést nyújt be az Irodának. Ki a min
denható, akinek a nevében, akinek a parancsára cselekszik? Vagy csak a 
telepiek pénzét akarja kicsalni? Esetleg meg szeretné őket váltani? A fel
vetődő kérdések arról tanúskodnak, hogy a Sátántangónak nincs határo
zott alapgondolata, élőre kidolgozott terve, s hogy az egyes részletek meg
írását az író újabbnál újabb ötletei befolyásolták.

6. Jellem és jelentés
Ilyen elnagyolt szerkesztés esetében a szereplők ábrázolása sem lehet 

elmélyült. Krasznahorkai néhány mondatban ugyan fölvázolja a hősöket, 
de az kevésnek bizonyul. A regényben nincsenek személyiségek, csak sze
replőket megkülönböztető jegyek léteznek. Van egy bibliás, egy bőbeszédű 
és egy céda nő, egy sánta, egy részeges, egy lobbanékony férfi, egy kocsmá- 
ros, egy doktor, egy iskolaigazgató, egy gyengeelméjű gyermek, egy idióta 
és még néhány mellékszereplő. De ennél és annál többet, amit róluk Iri- 
miás a jelentésében ír, nem tudunk meg. Estike portréja megkapóbb, bár 
vitatható, hogy a róla szóló fejezet a halálnovellák előzménye lehetne.

Krasznahorkai értelmiségiként jár a depriváltak leszűkült társadal- 
mánk útjain, úgy vélve, hogy „az alvilágnak is van romantikája” . Csak 
felszínesen ismeri, s ezért mitizálja a perifériát. Kívülállóként nem érti 
meg a látszólagos képtelenségeket, azokat, amelyeket Hajnóczy Péter 
a maguk képtelenségében élt át, és Krasznahorkainál sokkal pontosabban 
regisztrált. Az egyes értékelésekben emlegetett Poe-nak és Bierce-nek is, 
Krasznahorkaitól eltérően, része volt abban a pokolban, amelyről írt.

HALÁL A NOVELLÁBAN

Az irodalmi művek gyakran foglalkoznak az emberélet fordulóival, 
így a halállal is. Noha a novella a tartalmilag legváltozatosabb műfaj, sok
szor éppen a halál a témája. A halálnovella esetében a tartalmi és műfaji 
jegyek egy fogalomba való összekapcsolása semmiféleképpen sem jelenti 
egy új irodalmi műnem kialakulását. A világirodalomban és a magyar 
irodalomban is születtek már olyan alkotások, amelyek kimerítették a 
halálnovella fogalmát, anélkül, hogy külön irodalmi kategóriát kellett vol
na a számukra meghatározni. A példa kedvéért említem csak meg Thomas 
Mann közismert, Halál Velencében című elbeszélését, Krúdy Gyula Utolsó 
szivar az Arabs Szürkénél és Kosztolányi Dezső Fürdés című remekét. 
Rajtuk kívül a világirodalomnak van még egy olyan sötét alakja, akinek 
több mint hatvan elbeszéléséből alig néhánynak nem a halál a témája. 
Ambrose Bierce (1842— 1914?) a kegyetlenséget, a gonoszságot, az őrültsé
get, az erőszakos halál elképesztő és ritka nemeit örökíti meg rémtörté
neteiben. Természettudományos és mértani pontossággal kidolgozott hely
zetjelentéseit méltán lehetne halálnovelláknak nevezni. A nagy elődök 
műveinek említése azonban nem jelenti azt, hogy Krasznahorkai novel
láit velük egy kontextusban lehet elemezni.

A PEDAGÓGIA TANÍTÁSA

Noha sejteni lehet, hogy a Sátántangó és a Kegyelmi viszonyok tör
ténetei itt és most játszódnak le, mégis közös jellemzőjük a lebegés, az 
időtlenség, a lokalizálhatatlanság, a zavarosság, a megindokolatlanság,



amelyeket merész kritikusok mitikus jegyeknek minősítettek. És ha vala
mi megerősítést nyer — mondja a pedagógia —, akkor az megszilárdul.

Krasznahorkai elbeszéléseiben is sorra elköveti a regényben tapasz
talt hibákat. Az El Bogdanovichtól novellában két bikanyúzó alak őrzi egy 
árus őszirózsáit, a Csapdás Roziban a helyiérdekű vasúton villanyvonat 
közlekedik, a Hermán, a vadőr fenyvesében és tölgyesében november végén 
burjánzik a növényzet. Újra fölvetődik a kérdés, lehet-e hinni az írónak? 
Krasznahorkai egy mondaton belül elfelejti, hogy mit írt ile. A kőrös-parti 
Afrikáról szóló novellában a dúvadakkal (mármint a kóbor macskákkal és 
ebekkel) vívó Hermán kimegy a Remetének elnevezett vadonba. „Ügy vél
te, fogással nemigen kell számolnia, hiszen a késő novemberi esők az elmúlt 
időben bizonyára már egészen kimosták csapdáit, s a gyanakvó dúvad az 
ilyen helyeket messziről elkerüli; s míg — inkább a gazda szemével — 
körülnézett az etetőknél és a cserkészutakon, a bosszúság s egy nem egé
szen kellemetlen aggodalom között hányódott, mert látta, hogy a csupán 
néhány hétre magára hagyott erdőt máris fölveti a buja gaz .. .”18 Nehezen 
hihető, hogy a Körös-parti tölgyesben és fenyvesben november végén bu
jálkodik a gaz. Legkevésbé a fenyvesben bujálkodik, ha bujálkodik.

ÜJRA UGYANAZ

A Sátántangó első része párhuzamos szerkesztésű írásmű. Kraszna
horkai a Kegyelmi viszonyok két novellájában is él a módszerrel, de akár
csak a Sátántangó bán, a Hermán, a vadőr és A mesterségnek vége novel
lákban, vagyis az első és a második szövegváltozatban is olyan hibákat vét, 
amelyek megbontják a regény, illetve a két novella egységét. A Sátántangó 
fragmentumokra hullik szét; regény esetében ez alapvető hiba. Noha a két 
novella külön-külön sem nyújt maradandó élményt, összekapcsolásuk sem 
segíti elő az események jobb megértését, és egy magasabb fokú esztétika 
kialakulását, hiszen újra tartalmi-szerkesztési bizonytalanságokkal találjuk 
magunkat szemben. Hangsúlyozom: nem mitikus homályról van szó, mint 
néhányon megállapították, hanem következetlenségekről. Miután megcsö- 
mörlött az állatok pusztításától, november végén, december elején Hermán 
„betemette a dögaknát... S mire beköszöntött az igazi tél, és eljött kará
csony, megértette, hogy életét a legmélyebb tudatlanságban élte l e .. .”19 
Ezért az erdőbe költözik s az embereknek állít csapdákat. „ . . .  a hatósá
gok ... hosszú hónapokig nem látták az összefüggést a városban történt 
különös események és a nyugalmazott vadőr eltűnése között.. ."20 Az első 
novella szerint csak februárban válik egyérteművé, hogy a súlyos sérülé
seket okozó merényleteket a vadőr követi el. Hermán „akkor már napok 
óta nem mozdult ki félig földbe ásott, tökéletesen álcázott téli szállásá
ról”.21 A második szövegváltozat szerint egy nyolc tagból álló élvhajhász 
csoport érkezik „az isten háta mögötti városkába”,22 akiket a szálloda igaz
gatója tájékoztatja Hermán gaztetteiről: „Néhány hete már annak, hogy 
városunk tiszteletre méltó polgárai... különböző ... állat-... tetemeket 
találtak otthonaik küszöbén... főként szarvas, őz és fácán. . . ” tetemeket, 
„ . . .  mi mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy ez még csak a 
kezdet” .23 Meglepetésként hat, hogy a második novella arról számol be, 
hogy haszonvadakat (?) öl Hermán, és a tetemeket a városka lakói házainak 
ajtaja elé helyezi, illetve hogy kilétének felfedezése után kezdi el csapdás 
merényleteit. „Kezdődik” ,24 kiált föl az igazgató, aki minden valószínűség 
szerint a „Hermán elleni küzdelem egyik vezéralakja volt” .25 A csapdás te
vékenysége kezdetének időpontja nem vág egybe a két novellában. Az el
téréseket Krasznahorkai a második novella végén magyarázza meg. Az 
élményt elmesélő katonatiszt szájába a következő szavakat adja: „A hely
beliek nyilván már az emlékétől is megszabadultak, csak mi őrizzük még 
a kaland varázsos ízét .. Z’26 A Hermán, a vadőr elbeszélésben az író narrá- 
ciója a csapdás szempontjai, lelkivilága felé közelít. A „többnézőpontos 
technika párhuzamos fenntartása”27 miatt azonban nemcsak Hermán alak
ja, hanem az esemény elmesélése is a novella központi feladatává válik, s 
így az egyik sem teljesül ki. A második szövegváltozat már egy harmadik 
látószögből íródik. Ezzel a novellával szeretné Krasznahorkai metafizikus



sá emelni Hermán alakját: „ma sem egészen bizonyos, létezett-e valójá
ban, vagy alapja csupán alacsonyrendű, szűkölő félelmek megtestesülése 
volt".28 Ez a mondat teljes egészében szükségtelenné teszi az első szöveg- 
változatot. A második szövegváltozatban az események sorrendjének pon
tos elmosódása eltérése az első, igazi történettől érthető, minthogy a 
katonatiszt, föltételezhetőleg, néhány év távlatából tekint vissza az ese
ményekre. Csupán az vitás, hogyan képes fölidézni a portás és az igazgató 
szavait annyira pontosan, hogy azt más betűtípussal kelljen szedni. A két 
hősnek, főképp a portásnak, nincs kulcsszerepe. Elhihető, hogy Kraszna
horkai az objektív valóság hiányára akar rámutatni, de mint a Sátántangó 
esetében, most sem tudja megformálni mondanivalóját.

ELTÉRÉS A FOGALOMTÓL

Thomas Mann, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső részletesen foglalko
zik a halál előzményeivel, Ambrose Bierce okával, pillanatával, következ
ményével, Dosztojevszkij pedig elmélyed egy gyilkosság lélektanában.

A Kegyelmi viszonyok szerzője beéri azzal, hogy többször is leírja a 
halál és a pokol szavakat, és hogy megkérdezi: „mi lett ebből a világból” .29 
Arra, hogy Az utolsó hajó elbeszélésben miért menekülnek az emberek 
Magyarországról, nem ad magyarázatot. Hiányzik az előzmény, amelynek 
okát ki lehetne mondani: „Most tál van és csend és hó és halál.. .” .30 Az 
ajánlás célt téveszt, bár lehet, hogy az itt élni vagy halni kérdésére úgy 
is lehet válaszolni, ahogy Krasznahorkai felelt.

A Borbélykézen a kötet egyetlen figyelemre méltó, az összefoglaló 
alcímhez is igazodó alkotása. Egy-két pontatlanságtól eltekintve, szépen 
fölépített novella.

Az említetteken- kívül még négy elbeszélés van a könyvben, amelyek 
azonban nem hozhatók összefüggésbe a feldolgozásra szánt témával.

Krasznahorkai Lászlóval méltatlanul sokat foglalkozott a magyar kri
tika; érdemtelenül dicsérte. Ihletett állapotán kívül azonban nehéz lenne 
rámutatni az író más olyan erényére is, amely a kortárs irodalom fölé 
emelné.
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VÉGEL LÁSZLÓ

ÁBRAHÁM ÉS IZSÁK

1. ÁBRAHÁM KÉSE'

A bibliai történet szerint Isten (kegyetlen) próbára tette Ábrahám hitét, 
és megparancsolta neki, hogy Mórija hegyén áldozza fel egyetlen fiát, 
Izsákot. Ábrahám, bármennyire lehetetlennek tarttotta a követelést, kézen 
fogta gyermekét és vitte Mórija földjére. Amikor Isten megbizonyosodott, 
hogy Ábrahám kész teljesíteni parancsát, visszavonta azt, és mondta: „Ne 
nyújtsd lei a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őit: mert most már 
tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen
egyednek énérettem.’' Sörén Kierkegaard szerint Ábrahám tudta, hogy ha 
„az Isten kívánja, semmilyen áldozat sem súlyos — és vévé a kést” . Hitt 
a lehetetlenben. A bibliai Ábrahám legyőzte magában a kételkedést.

Ma egy dolog kegyetlenebb Ábrahám Istenénél.- a Történelem. Kegyet
lenebb, mert nem nyújt semmilyen bizonyosságot. Nem válaszol az egyén 
kérdéseire, kételyeire, töprengéseire. Csak a vak, a dogmatikus szellem 
kap tőle gyors válaszokat. Mégis, egyes korszakokban az emberiség 
végeláthatatlan sorokban menetel Mórija hegyére, és bizonyságot tesz 
hitéről. Hajlangó feláldozni biztonságát, sőt még a tapasztalaton alapuló 
jogos kételkedését is, hogy hallhassa a Haladás hangját.

Ábrahám ma súlyos történelmi tapasztalattal indul Mórija hegyére. 
Kezében a kés, és nem visz magával semmi mást. Korunk Ábrahámját nem 
követi fia, elszántságának tragikus bizonyítéka. Semmilyen bizonyíték nincs 
birtokában. A megváltás lehetőségét abban ismeri fel, hogy a történelem 
reményeket termel, melyek nélkül az élet elveszti minőségét. De erőszakot 
szül a remény, ha megköveteli, hogy a jövendő nemzedékek naivan higy- 
gyenek az áldozatban. A jövő kegyetlen, a remény ne ígérjen boldogságot. 
A mai Ábrahám a kételkedés és a bizonytalanság utján haladjon.

Csák a kés maradt az Idővel való leszámolásra.
Talán így van ez rendjén. Mert ha netán Izsák valóban mellette ha

ladna, megkérdezné Ábrahámot: mi jogon és kinek a nevében hoz áldozatot? 
Kinek az érdekében döntött? Miért kíván saját hitéért mások életével fi
zetni? Mit ér a haladás, mely ekkora áldozattal jár? Lehet, hogy ezek a 
kérdések elkerülhetetlenek, de nincs ki feltegye őket a nagy hívőnek, mert 
Ábrahám egyedül halad az úton. Tisztában van vele, hogy nem hozhat 
valóságos áldozatot/nem tehet bizonyságot hitéről.

Ábrahám kése tehát csak arról tanúskodik, hogy hitének nincs mit 
feláldoznia. M ire felér M órija hegyére, hisz is, kételkedik is. Csak a tiszta 
ég van vele és a csend.

Nem rak tüzet és az áldozat élmarad. Üres kézzel jött, nem úgy tér 
vissza. Tisztában van azzal, hogy ezt az utat sokszor megteszi még, és 
minden felesleges lépéssel gazdagabb lesz. Megtanulta a legfontosabbat: 
nincs hiábavaló vereség az életben.

Lehet, hogy Mórija hegyén sohasem hallja meg a haladás hangját, 
az is bizonyos, hogy sohasem győzi le a kételkedését, de valószínű, hogy 
lesz ereje küzdeni a hitért. Mivel legyőzte a hiábavalóság érzését, megfej
tette — amire a hívő, a bibliai Ábrahám képtelen volt — a hit értelmét. 
Ez világosodott meg előtte az elmaradt áldozat miatti fájdalmában, noha 
sohasem birtokolhatja a tiszta hitet. Hiszen, ha birtokolná, akkor nem 
térne vissza Mórija földjére. Ábrahám terhe ezzel csak növekszik. Ki
váltságos a hívők helyzete, de ugyanilyen azoké is, akik elutasítják a 
hitet. Minden eszme, vallás, ideológia kiváltságot biztosít követőinek; pa
radox módon ezt nyújtja tagadóinak is. Aki csak tagad, az még boldog 
lehet, mert ragaszkodhat bizonyos célokhoz. Ábrahám azonban egyaránt 
vívódik a hittél és a hitetlenséggel, a történelem éppen uralkodó eszméivel



és azoknak tagadásával. Ebben rejlik nagysága. Állást foglal, de csak 
saját nevében, fenntartva a kételkedés jogát és ólomsúlyát. Ábrahám min
dentől kifosztott, nincs semmije, amit feláldozhatna a kételkedés ellenében, 
hogy ezzel váltsa meg önmagát. Ebben rejlik korszerűsége. Magára maradt 
a késsel, amit semmire sem használnak. Ebben rejlik 'létének drámai- 
sága.

Ne a hiábavalóság szaretete miatt nyomozzuk Ábrahám útját. Ő már 
túl van korunk divatos pesszimizmusán. Túl van az abszurd léthelyzettel 
való megbékélésen is. Korunk törékeny hőse, aki az elszenvedett vereségek 
ellenére sem bocsátaná meg magának, ha nem lenne ereje még egy ve
reséghez.

2. IZSÁK SZEMPONTJAI

Az évek múlásával Ábrahám szomorúan tapasztalta, hogy Isten 
lelkiismeretesen állja szavát, következésképp népe és vagyona gyarapo
dott, de a bizalom mégis megingott körülötte. Környezetében értelmetlen 
elégedetlenség kapott lábra vagy pedig fásultság terjedt. Ez újabb hatásos 
csodát követelt. A legkegyetlendbbre gondolt: saját fia feláldozására. Erre 
a parancsra számított, és bízott benne, hogy Isten ezúttal sem hagyja 
cserben. Az idő sürgette. Arra ítéltetett, hogy a hitéért a 'legkegyetlenebb 
áldozatokat hozza meg. Kitartóan hirdette, hogy ezután jobb idők kö
vetkeznek majd. Reménykedett a bensőséges, az apokrif hit győzelmében, 
csakhogy ez egyelőre nagyon távolinak tűnt. Addig is, Ábrahámnak önma
gával kellett megvívnia a harcát.

Az isteni kinyilatkozás bekövetkeztekor cinkosnak érezte magát, de 
keserűen belátta, hogy mindez elkerülhetetlen, lélkiismereite lázongott, mert 
homályosan érezte, hogy a hit valójában elérhetetlen. Nagy veszély kísér
hette: a következetes ember eretnek lesz, ettől pedig csak a csoda védelme
zi meg. Nem lehet sem áruló, sem eretnek; ezért a hit szülte csodánál is 
többre vágyott: a hit utópiájára. Csak ez biztosítja a menekülés lehetőségét. 
Ennek reménye kitartóvá tesz, általa elviselhető a legkegyetlenebb áldo
zat is.

Könnyű utólag elítélni Ábrahámot, mert ravasz eszközzel, szertartá
sosan egy másik embert áldozott volna fel. Könnyű, mert a hittársai is 
elítélték, ezért is gyanakodnak benne ma is. Persze ezek nem a ravaszságát, 
hanem a hit szenvedélyét kifogásolták. A filiszterek szilárd támaszt kö
veteltek és vártak a hittől, Ábrahám pedig a bizonytalant, a kockázatot, 
melyért szüntelenül harcolni kell. Ábrahám országában már senki sem 
harcolt és kockáztatott, munkatársai elégedettek voltak a' hittel. Ábrahám 
sejtette, hogy azért elégedettek, mert régen lemondtak a hitről. Csak 
mímelték azt. A 'hit hatalommá jegesedett. Az ifjúkori eszmények^ romjain 
hatalom virágzott. Ábrahám viszont őrizte a hitet és a hatalmát is, hit 
nélkül szertefoszlik az ereje, a hatalom nélkül elveszti az ígéret földjét, 
amelyben már kételkedett. Öregedett. Saját 'kételyeivel küszködve vállalta 
fiának feláldozását; tehát nemcsak Isten óhajáról volt szó, hanem saját 
kétségbeesett küzdelméről is. Ügy vélte, ismétélten próbatétel előtt áll, 
ezért hálásan fogadta az isteni kinyilatkozást, kézen fogta gyermekét, és 
vitte Mórija földjére.

A vándorok útja a sivatagba vezetett, az ég tiszta volt és kék, de nem 
ígért semmit. A jövendőben már régen tilos volt kételkedni, hisz az Isten 
Ábrahám népének ígérte a Kánaánt. Szavára elnémult a természet és az 
ember, bűnné vált a kétely. Isten ígéretei teljesülnek, ha az ember ön
magával leszámol, gyökeresen megváltozik, ezzel méltó lesz a megváltásra. 
Ábráhám ebben fedezte fel a feltétlen engedelmesség és a szabadság szin
tézisét.

A leghűségesebben szolgálta az Istent, de közben szabadnak vallotta 
magát. Hogy mennyi gyötrelmet élt át közben, hogy hányszor harcolt a 
hitetlenség csábításával, azzal senkit sem untatott. Mert igazából nem a 
rabságtól félt, hanem a hitetlenségtől.



Izsák apja mellett bandukolt, nyomorúságosnak érezte magát, mert 
az apjának nagy céljai voltak, ő pedig csak közönséges áldozat lehet. Az 
apja démonjai lenyűgözték. Izsáknak nem voltak démonjai, kívülálló volt, 
mert sokat tudott. Amit az apa a szívével ismert meg, azt ő az értelemmel 
kutatta. Ez azt jelenti, hogy a kétely kerekedett felül benne.

Az értelme pedig arra oktatta, hogy apja már régen birtokolja Kánaán 
földjét, nincs további cél, ezért örökösen ismétli önmagát. Isten betartot
ta az ígéretét, de a megvalósulás nem hozott megváltást, legfeljebb újabb 
szenvedést szült. Izsák azt is megfigyelte, hogy az. apja újab'b csodáért 
eseng, hogy népében újra fellángoljon a hit. Azzál is tisztában volt, hogy 
ha nem áldozzák fel, akkor reá várnak az újabb próbatételek. Az apja 
bukása után ő lesz a hatalom örököse, romok között folytatja az elkezdett 
próifétai művet.

Ismerte az isteni jóslatokat. Irigyelte az apját, aki úgy viselkedik, 
mintha a jövő nem lenne megírva. Ezúttal sem kockáztat, az Isten megmen
ti a végzetes és logikus cselekedettől. Boldogok azok az emberek, akiktől 
az Isten nem tetteket kér számon, hanem szándékot.

Öt nem kápráztatta el a hit démonja és utópiája. Az egész élete meg
jelent a szeme előtt. Látta a jövőjét. Születendő gyermekeire gondolt, a 
spontán Rzsaúra és a számító Jákobra. Hasznuk nem lesz sem a cselszö
vésből, sem a bátorságból. Ézsau önmagát semmisíti meg, Jákob pedig 
Lábán udvarában szolgál majd a szépséges Rácheléírt. De Lábán félrevezeti, 
saját nemzetségének törvényeire hivatkozva, nem adja férjül először a 
fiatalabb lányt. Hétévi kemény munkájáért Jákob tehát Leát nyeri el, s 
újabb hétévi szolgálatába kerül, amíg Ráchelt is kiérdemli. Izsák tisztában 
volt gyermekei jövendő szenvedéseivél.

Az úton kínzó szomjúsággal küszködött. De nem kért vizet az apja 
tömlőjéből. Furcsa gondolatok jártak a fejében. Megszabadulna a súlyos 
jövőtől, gondolta magában, ha az apja valóban feláldozza hitének bizonyí
tása közben. Az igazi próbatételt kellene kierőszakolnia, tehát meg kellene 
előznie az Istent. Akkor minden másképpen történik majd, miként meg 
vagyon írva. Izsák volt az első ember, aki borzongott a jövőtől.

Nem kételkedett abban, hogy lázadó csak az lehet, aki saját apját 
áldozza fel. Ez szorongást szült benne: miért kezdődik őrülettel a lázadás? 
Aki pedig a fiát áldozza fel, az igazi hitet kergeti. Az őrülettől szorongott, 
a hittel nem azonosulhatott naivan és feltétel nélküli. A prófétai idők szür
külni kezdtek. Akkor inkább legyen áldozat! De legyen a lázadás áldozata 
és ne az isteni szükségszerűség játékszere. Jobb elölről kezdeni a törté
netet, mint parancs szerint befejezni. Ezt llealacsonyítónak tartotta. Ta
lán ezzel magyarázható, hogy szótlanul haladt az apja mellett, nem kér
dezett tőle semmit. Ábrahám naivan remélte, hogy fia hallgat, mert nem 
sejti, mi vár rá. De nem így volt. Tévedett. A csend oka Izsák tudása volt. 
A fiú tudta, hogy Ábrahám birodalma ingatag, a szerény apából a hatalom 
birtokosaként a hit kiszolgáltatottja lett, ezért kell napról napra bizonyí
tania, ezért hajlandó lemondani gyermekéről is. A fiú tudta, hogy apja hitét 
már csak a hatalom tartja ébren.

Nagy bizonytalanság terjengett Ábrahám országában. Az idős pátriár
kában kételkedett a nép. Csak a csoda segítene. És a csoda Isten újabb 
megjelenésével biztosítható.

Izsák sajnálta az apját, mert az ő életét kívánja kockáztatni. Miért 
nem bizonyít a sajátjával?

De világos volt, hogy ez lehetetlen. Senki sem áldozza fel magát, aki
nek hatalma van és reménykedik.

Sajnálatába megértés vegyült. A kételkedő szelíd megértés. A kilá- 
tásíalansága ésszerű megismerésen alapult. Az isteni kegyelem a legrosz- 
szabb, de az egyetlen valóságos lehetőség. Ha szembefordul az apjával és 
kikényszeríti belőle a valóságos próbatételt, akkor szembefordul a lát
szatokkal. A nép elégedetlen, de még követeli a látszatokat. Az igazi lázadás 
gyanús, mert nem ígér semmit. A nép pedig boldog jövőt követel.



Felértek Mórija hegyére. Ábrahám elővette a kést. Izsák látta apjának 
szorongó tekintetét, aztán szörnyű fény villant meg szemében, majd diadal- 
ittas boldogság költözött arcára. Nem késett az isteni jóindulat. Az apa 
újra győzött! De milyen jelentéktelen és nyomorúságos ez a győzelem! 
Izsák egykedvűen fogadta a kegyelmet, mely örök időkre figyelmeztetett, 
hogy az isteni próbatétel megértő és igazságos. Isten meggyőződött apja 
hitéről, az apa pedig megbizonyosodott saját erejéről. Ábrahámé lesz a 
szent koszorú, ő pedig folytathatja az értelmetlenné vált munkát. így 
maradt élve Izsák.

Izsák egy pillanatra felemelte a fejét és káromolta az Istent.
Többé nem nézett az égre. Lehorgasztott fejjel bandukolt vissza a 

birodalomba. Mit tegyen? Visszaadták neki az életét, de kelepcébe csalták. 
A jövő felé nagy kegyelem súlyával tántorog. Ezzel megpecsételődött sorsa. 
Nem bízhat az Istenben és nem bízhat az apjában. Ezzel a kiábrándulással 
fizetett, hogy a nép bízzék a jövőben. Abban a jövőben, amelynek a foglya 
lesz. A fiú elhagyta a sivatagot, utolsó pillantást vetett Mórija hegyére, 
tisztában van vele, hogy ő az első lázadó, akit megfosztottak a lázadás va
lóságától és értelmétől. Egy fenséges pillanatnak volt tanúja, amelyben 
mindenki nyert, a nép is, az apja is, az Isten is. Mindenki bebizonyította 
a nagyságát. Ő pedig, kinek az életével játszottak, mások diadalát fogja 
cipelni, és örökre kínozza a tudat, hogy- Mórija hegyén tehetett volna 
valamit, kihívhatta volna maga ellen az Isten és az apja haragját, hogy 
valóban feláldozzák. Akkor jobb ilett volna minden.

Mivel vigasztalja tehát Izsák magát? A munkával és a szenvedéssel, 
a lelkiismeret-furdalással és az alázattal, mint minden igazi lázadó, aki 
értelemmel közelíti meg a világot.



Dr. SZŐLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ

EGYÉN ÉS TÁR SAD ALO M -TU D O M ÁN Y ÉS GYAKORLAT
UTÓGONDOLATOK A JUGOSZLÁV PSZICHOLÓGUSOK KILENCEDIK 
KONGRESSZUSÁRÓL

A hazai pszichológiatudomány utóbbi évtizedeinek legváltozatosabb te
matikájával bizonyította a jugoszláv pszichológusok 9. kongresszusa fo 
gékonyságát az időszerű társadalmi problémák iránt. A kongresszus köz
ponti témája — A pszichológia és a társadalom — lehetőséget ugyan 
kínált erre, de a témaválasztás sohasem szavatolja (nem szavatolhatja), 
hogy egy értekezlet, tanácskozás vagy — mint esetünkben — egy kong
resszus sokat vagy keveset mond a tudomány és a gyakorlat számára. 
Ez a kongresszus is mondhatott sokat is, keveset is korunk és társadal
munk emberének problémáiról és azokról a környezeti (elsősorban 
társadalmi) tényezőkről, melyekben ezek a problémák gyökereznek; ke
veset, ha csak arra törekedett volna, hogy megmagyarázza azokat, so
kat, ha a részvevőkben van merészség utat mutatni azok megváltozta
tására. Hiszen a tudomány feladata, a már-már közhellyé koptatott meg
határozás szerint nem a világ megmagyarázása, hanem megváltoztatása. 
A négy kongresszusi napon Vrnjaéka Bánján plenáris üléseken vagy 
szakosztályokban (egyidejűleg hat színhelyen), több mint negyven ke- 
rekasztail-beszélgetés, szimpozion és tematikus értekezlet keretében 
csaknem 300 pszichológus terjesztett elő tájékoztatót vagy mondott vé
leményt az előterjesztésekkel kapcsolatban. Ezek többsége túllépte^ a 
szűk szakmai érdeklődés korlátait; általános és időszerű társadalmi kér
dések pzichés hátterének megvilágítására (vagy megvitatására) vállal
koztak.

Az alkalmazott pszichológiai ágak közül a neveléslélektani témák 
voltak a leggyakoribbak: plenáris üléseken, szakosztályokban és kerek- 
asztal-beszélgetések keretében foglalkoztak a részvevők az iskola 
pszichés légkörével, az oktatás hatékonyságával, az iskolai tankönyvek
kel, a család szerepével, a szexuális neveléssel, az alkotókészség fe j
lesztésével, a tehetséges és a fogyatékos gyerekek differenciált nevelé
sével stb. Nagy teret kapott a kongresszuson a munkapszichológia is, 
a pályaválasztásitól-pályairányítástól kezdve, a munkára való alkalmas
ságon keresztül a munkahelyi motivációs rendszer pszichológiai meg
közelítéséig. A harmadik nagy alkalmazott pszichológiai terület a kli
nikai pszichológia és a mentálhigiénia, a lelki egészségvédelem, a lelki 
zavarok gyógyítása és a rehabilitáció volt.

A társadalomlélektani témákat viszonylag kis számuk ellenére idő
szerűségük tette jelentőssé: egy-egy szimpoziont vagy kerekasztal-be- 
szélgetést szenteltek a politikai rendszer működésének (illetve e rend
szer működését meghatározó szociálpszichológiai kérdéseknek), az osz
tály- és nemzeti jelleg pszichológiai szempontjainak, továbbá a válások, 
a munkanélküliség, a tudományos-műszaki forradalom, az erkölcsi tu- 
dátváltozás pszichés hátterének és következményeinek. Nem maradt ki 
a kongresszus programjából a művészet-, a sport-, a közlekedés- és a 
katonai pszichológia sem, emellett — rendszerint a késő esti, éjszakai 
órákban — konkrét módszertani, pszichológiatörténeti, információs 
pszichológiai stb. kérdésekben tájékozódhattak azok, akik hivatásuk gya
korlásában ilyen problémákkal foglalkoznak. Az egész kongresszus „át- 
mesélése'' természetesen elképzelhetetlen, ezért néhány jellemző moz
zanat kiemelésével igyekszem ízelítőt adni a mintegy 1000 pszichológust, 
több száz pszichológia szakos egyetemi hallgatót, számos hazai és kül
földi vendéget egybegyűjtő kongresszus munkájából és hangulatából.



A PSZICHOLÓGIA AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT 
KETTŐS VONZÁSÁBAN

A tudomány és a gyakorlat viszonya „örökzöld” téma: újra és 
újra felvetődik a tudás és az érdek problémája, a tudományos megisme
rés eredményeivel való élés, illetve a velük való visszaélés etikai di
lemmája, a tudomány társadalmi irányítottsága, illetve a tudomány fe
letti ellenőrzés gyakorlása. Minél fejlettebb egy tudomány, minél jelen
tősebbek az általa elért eredmények a társadalmi viszonyok vagy egyál
talán az emberi civilizáció fejlődése szempontjából, annál élesebben ve
tődik fel a tudomány és a gyakorlat viszonyának kérdése. Hiszen ugyan
az a tudományos ismeret, mely az ember felszabadítását, a haladásit, 
a fejlődést van hivatva szolgálni, az ember (társadalmi és biológiai) 
létét fenyegető fegyverré is válhat. Ebből ered a tudomány művelőinek 
felelőssége: aki ilyen tudásnak van a birtokában, tisztában kell lennie 
mindazokkal a következményekkel, melyekkel e tudás alkalmazása jár
hat, akár az egyedi ember, akár a társadalom egésze vonatkozásában.

Az elmondottakat a pszichológiára és a pszichológusokra vonatkoz
tatva: mi gátolja a konkrét, társadalmilag releváns ismeretek gyakor
lati alkalmazását? Vajon a pszichológusokban van a hiba, akik nem 
eléggé ambiciózusak, nem eléggé problémaérzékenyek, vagy a társadalmi 
szubjektumokban, akik nem fogják fel, lebecsülik a pszichológia által 
kínált lehetőségeket? A válaszadás nem egyszerű és nem is egyértelmű; 
annál kevésbé, mert maguknak a pszichológusoknak is „nyitásra” van 
szükségük, közvetlen párbeszédre minden olyan társadalmi tényezővel, 
melynek szüksége van (szüksége lehet) azokra az ismeretekre, melyek
kel a pszichológia rendelkezik, a társadalmi akció hatékonyabbá tétele 
szempontjából, a termelés vagy a társadalmi élet bármely területén. 
Ma már senki sem tagadja, hogy társadalmunk mély válságban van, 
akár a gazdasági fejlődés, akár a társadalmi-politikai viszonyok felől 
vizsgáljuk. Nyilvánvaló — jóllehet ennyire egyértelműen ezt még nem 
fogalmazták meg —, hogy a jelenlegi „patthelyzetbőr' való kilépés egy
fajta katarzist, társadalmi öntisztulást igényel. Itt van a pszichológia 
nagy esélye, mint olyan tudományé, mely birtokában van mindazoknak 
az ismereteknek, amelyek jobb feltételeket, hatékonyabb módszereket, 
megfelelő szervezési formákat nyújtanak az ember, mint a fejlődést 
döntően meghatározó tényező mozgósításához.

A tudományos eredmények átvitele a gyakorlatba nem megy végbe 
automatikusan. Illuzórikus dolog olyasmit várni, hogy a csípek vagy a 
molekuláris genetika alkalmazásával máról holnapra sikerül megterem
tenünk az önigazgatási viszonyok maradéktalan megvalósításának ide
ális feltételeit; ez kísértetiesen arra az egykori alapállásra emlékeztet, 
miszerint a villamosítás és az iparosítás egyenlő a szocializmussal — és 
amiről azóta bebizonyosodott, hogy történelmileg és társadalmilag téves 
premisszákból eredt. A tudomány és a gyakorlat között transzmisszióra 
van szükség, és ennek „lendkerekét” talán éppen a pszichológia hoz
hatja mozgásba ...

ÜJ SZEMLÉLETMÓD NÉLKÜL NINCS ÚJ ISKOLA

A pedagógiai munka hatékonyságát érintő viták általános kicsen
gése legtöbbször negatív: a laikus és a szakmai közvélemény egyaránt 
elmarasztalja, ha nem is az oktatás egészét, de rendszerint megkérdő
jelezi számos oktatáspolitikai elvünket vagy azok gyakorlati megvaló
sítását. Jellemző, hogy ezek a bírálatok (melyekben olyan summásan 
ítélkeznek az oktatási rendszer egésze felett) tudományos szempontból 
általában nagyon gyenge lábakon állnak: olyan adatokon alapulnak
(sokszor féligazságokra, máskor szubjektív — nem feltétlenül tárgyila
gos — véleményekre hivatkoznak), amelyekből nem volna szabad álta- 
fánosítani. Az egyetlen mentség erre, hogy a bírálat a legtöbb esetben 
még így is helytálló, mert az oktatással kapcsolatos társadalmi légkört 
tükrözi, mert a végeredményből (vég-eredménytelenségből!) következ



tét vissza, de ezzel együtt azt a veszélyt is magában hordozza, hogy az 
elhamarkodott és nem kellő tudományossággal megalapozott bírálat
ból elhamarkodott és tudománytalan reform következik. Hogy ez meny
nyire nem elméleti veszély, arra számtalan példát kínál az oktatás leg
utóbbi szocialista önigazgatású átalakulása, melyet a közvélemény le
egyszerűsítve és némi malíciával a reform reformjának keresztelt el.

A politikai rendszerrel kapcsolatos bírálatok pergőtüzébe került 
túlszabályozás sajátos problémaként tevődik át az oktatási intézmények 
rendszerére: jószerével még meg sem száradt a tinta a legfrissebb előírá
son, már készül az „újabb” normatív szabályozó, melyet rendszerint va
lamiféle társadalmi-politikai irányelvekre való hivatkozással vagy a 
szakmai újitás ígéretével indokolnak az előterjesztők. Logikusan vetődik 
fel a kérdés: elképzelhető-e egy program, előírás vagy rendelet objek
tív értékelése anélkül, hogy előzőleg tudományos vizsgálat tárgyává 
tették volna, vajon egybevág-e az oktatás-nevelés társadalmilag meg
fogalmazott célkitűzéseivel, megfelel-e az oktatással szemben támasztott 
gyakorlati igényeknek? A civilizált világban egyetlen tankönyv haszná
latát sem engedélyezik anélkül, hogy előzőleg kísérleti alkalmazás során 
ne verifikálták volna; mi még a tanterveinket is spekulatíve szerkeszt
jük, similis simili véleményezzük és autokratice fogadjuk e l ...

Apropó, tankönyv: bosznia-hercegovinai pszichológusok készítettek 
felmérést arról, milyen gyakorisággal fordulnak elő egyes — társadal
milag megkülönböztetett fontosságúnak minősített — fogalmak és tu
dattartalmak iskolai tankönyveinkben. E felmérés szerint a munka pél
dául az általános iskola alsóbb osztályaiban 0,89 százalékos gyakoriság
gal jelentkezik, az általános iskola hetedik-nyolcadik és a középiskola 
első-második osztályában ez az arány még alacsonyabb, a 0,40 százalé
kot sem éri el: minden 250. fogalom-tudattartalom kapcsolatos a nun- 
kával, pedig a munkához sorolták még azt a népdaltöredéket is, hogy 
„tüzet gyújt a kebelén” , mivel a középkorban ez is munkavégzésnek 
számított (a hóhér feladatkörébe tartozott). Figyelemre intő az a meg
állapítás is, hogy a munkához való viszony iskoláinkban nem kritérium, 
jóllehet a személyiség legközvetlenebbül a munkában (tevékenységben) 
nyilvánul meg. Mindezek után az sem meglepő megállapítás, hogy a 
fizikai és szellemi munka végzésével kapcsolatos munkaszokások kiala
kítása háttérbe szorul, hetedrangú szemponttá válik.

A legsúlyosabb minősítések az osztályozással kapcsolatban hangzot
tak el, ami azt a hitet keltheti, hogy ebben csúcsosodnak az egész ok
tatási rendszer hibái. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy amikor az ok
tatás tökéletesítéséről beszélünk, valójában a káoszt próbáljuk tökéle
tesíteni? — 'tette fel a kérdést egy iskolai pszichológus, szemmel látha
tóan szónoki kérdésnek szánva, mint aki nem is vár választ a feltett 
kérdésre. Pedig nagy szükség lenne válaszadóra is, valászra is, hiszen 
egy olyan oktatási rendszerben, mint amilyen a mienk, ahol a tovább
tanulás, a szabad pályaválasztás esélye az osztályzattól függ, az ötös 
élet vagy halál kérdésévé válhat. Nincs, nem lehet tehát semmi meglepő 
abban, hogy az iskola pszichés klímája egyre feszültebbé válik, hogy a 
gyerekek nemcsak az iskolában, hanem otthon is a folyamatos stressz 
állapotában élnek, hogy egyre több a neurotikus gyerek, hogy a szülő 
számára többé nem az a fontos, mit tud a gyerek, hanem hogy há
nyasra tudja...

A neveléslélektani témák iránti érdeklődés láttán merjük-e re
mélni, hogy a pszichológiai gondolkodásmód nagykorúvá válik (nem
csak az oktatási gyakorlatban, hanem az oktatáspolitikában és a tör- 
vényhozásban-szabályozásban is), és hogy a gyermekközpontú oktatás 
meghonosodása iskoláinkban nem utópia, hanem reális lehetőség?

TÁRSADALMI TUDAT, TÁRSADALMI GYAKORLAT

A kongresszus legizgalmasabb kérdéseire a szociálpszichológiai szak
osztályban keresték a választ; a munkanélküliség pszichés problémái, 
az erkölcsi válság pszichológiai szempontjai, a nemzeti és osztályjelleg,



a politikai rendszer működlésének pszichoszociális mozzanatai — csak 
néhány azok közül a kérdések közül, amelyek általános társadalmi mon
danivalójukkal túlmutatnak nemcsak a kongresszuson, hanem a pszicho
lógián is. Lássunk néhányat ebből a témakörből is!

A munkanélküliséget rendszerint statisztikailag vizsgálják, esetleg a 
munkanélküliek anyagi ellátottsága felől közelítik meg; akár így, akár 
úgy, az ember háttérbe szorul, a vizsgálatok többségében kartotékadat
ként jelenik meg, ami eleve kizárja a munkanélküliség emberi és tár
sadalmi vetületelnek felmérését. Á cselekvésigény, a munka elsődleges 
emberi pszichoszociális szükséglet és döntő meghatározója az ember 
szociális státusának; a munkanélkülivé válást tehát nem csupán egzisz
tenciális problémaként éli át, hanem mint olyan körülményt, mely 
cselekvésigényének kielégítésében gátolja. És ebben benne van nem
csak az egyedi ember jelene és jövője, hanem az egyetemes emberiség 
kollektív múltja és közös jövője is: a munkában valósul meg az ember 
dominanciája a természet felett, e dominancia nélkül éppen „emberi
ségében’' csonkul meg. A munkanélküliség szociálpszichológiai meg
közelítésében másodlagossá törpülnek a gazdasági és technikai-techno
lógiai szempontok, ami már a problémafelvetésben is megnyilvánul: a 
munkanélküliség pszichoszociális „ára” , a munkanélküliség szelektív 
megoszlása, a munkanélküliek szociális toleranciája, a munkanélküliség 
különféle típusai, ezek jellemzése és kimutatása, a munkanélküliség 
pszichoszociális patológiája, a munkába állás pszichoszociális problé
mái stb.

Az előző problémakörhöz hasonlóan elhanyagolt terület az emig
ránsok nemzeti és kulturális identitásának pszichoszociális vizsgálata, 
jóllehet a téma időszerűségét számos körülmény támasztja alá, amelyek 
közül a legjelentősebbek: az emigránsok nagv száma, a külföldön tar
tózkodás időtartama, a második (és harmadik!-) nemzedék helyzete, a 
visszatérők (re) integráció ja stb. Egyes becslések szerint (pontos adatok
kal aligha rendelkezik nálunk bárki) több mint egvmillió-kétszázezer 
polgárunk tartózkodik „ideiglenesen” külföldön — többségük a nyugat- 
európai országokban. Már puszta számbavételük, nem, kor, nemzeti
ség, képzettség szerinti megoszlásuk igényes és felelősségteljes munkát 
kívánna, de egyúttal bizonyos következtetéseket is seitetne. Külön je
lentősége van anniak a (megint csak hozzávetőleges) adatnak, hogy több 
mint egyötödük (mintegy 250 000) 18 évesnél fiatalabb. Ez abból ered, 
hogy függetlenül a súlyosbodó munkavállalási feltételektől, a külföldön 
tartózkodás hosszabbodik, és jelenleg eléri a 15 év körüli átlagot. A 
második és a harmadik generáció kinntartózkodásával kapcsolatban még 
becslésekre sem támaszkodhatunk. Külön kérdésként jelentkezik az 
évente hazatérő mintegy 50—60 ezer polgárunk reintegrációiának, szo
cializációjának, újbóli beilleszkedésének biztosítása. A probléma súlyát 
azon lehet lemérni, hogy jelentős hányaduk — főleg a fiatalabbak — 
hosszabb-rövidebb itthoni próbálkozás, helykeresés után ismét külföldre 
távozik, most már rendszerint végleg. Mindebből nem nehéz levonni a 
következtetéseket: emigránsaink nemzeti és kulturális identitásának tu
dományos vizsgálata egyre időszerűbbé válik. Tekintettel a probléma 
komplexitására, csak interdiszciplináris megközelítés ígérhet eredményt: 
az esetleges kutatásoknak gazdasági, politikai, pszichológiai, pedagógiai, 
szociológiai, egészségügyi, kulturológiai stb. szempontokat kell érvénye
síteniük.

AZ ERKÖLCSI VÁLSÁG FIZIONÓMIÁJA

A hazai pszichológusok országos szinten első ízben szenteltek kü
lön témát az erkölcs pszichológiai gyökereinek, szociálpszichológiai meg
határozóinak. Nem mintha eddig nem találták volna helyénvalónak 
vagy időszerűnek a kérdés felvetését, de empirikus adatok híján vajmi 
keveset lehetett volna ebben a tárgykörben — főleg pszichológia meg



közelítésben — mondani. A hazai kutatási adatok még most is kisszá- 
múak, de legalább stabil kiindulópontot kínálnak a további vizsgálatok 
számára.

Az erkölcs pszichológiai értelmezésében sok az eltérő magyarázat, 
de a definíciók többségében kimondva vagy kimondatlanul jelen van az 
igazság fogalma, mint az erkölcsi értékrend legfőbb meghatározója, 
megkerülhetetlen kritériuma. Filozófiai megközelítésben (amin a pszi
chológia sem teheti túl magát) az erkölcs az igazság etikájaként jelenik 
meg, amit számtalan „izmus” próbált és próbál ma is a maga képére 
formálni; az ésszerűséggel operáló racionalizmustól az erkölcs viszony
lagosságát hirdető relativizmuson keresztül a tárgyilagosságban tet
szelgő objektivizmusig és tovább. A helyes erkölcsi magatartás legálta
lánosabban elfogadott alapszabálya: cselekedj aszerint, ahogy beszélsz, 
mondd azt, amit gondolsz és érzel, de ne árts vele sem a természetnek, 
sem a társadalomnak! — És önmagámnak? ...

Vannak tetszetős magyarázatok, amelyek a fennmaradást, az egzisz
tenciális lét fenntartását emelik legmagasabb erkölcsi kritériummá: a 
fennmaradás érdeke nemcsak megengedi, hanem erkölcsi törvény erejére 
emeli még a képmutatást is. A társadalmi szintű képmutatás a mi szá
munkra sem ismeretlen — elég, ha csak a kettős erkölcsre, a meghir
detett elvek és a mindennapi gyakorlat között tátongó ellentmondá
sokra gondolunk —, ami egyenes összefüggésben áll a társadalmunkban 
elmélyülő erkölcsi válsággal. Ezzel kapcsolatban az egyik alapvető 
(pszichológiai) probléma az, hogy az elvek és a normák absztraktak, a 
tettek pedig konkrétak, a másik pedig a motivációs rendszer kérdése: 
mi ösztönzi az embert — a mi társadalmunk emberét, a termelőt és 
önigazgatót — az erkölcsös viselkedésre? Az agrokomercek, a neumi 
villák példája talán?... És ezek a problémák már a családi és iskolai 
erkölcsi nevelés szintjén megjelennek, a képmutatás programját ültetve 
be a minden új iránt olyannyira fogékony gyermeki, fiatalkori szemé
lyiségbe. Az iskola a komplexitás helyett hibrid rendszerré torzult, 
benne az értelmi nevelés (ebből is elsősorban a memorizálás) dominál, 
az erkölcsi nevelés, ha egyáltalán megjelenik, puszta moralizálássá se-, 
kélyesedik, fekete-fehér képekkel operál. Az iskolán túl a társadalmi 
életben az autonóm erkölcs kialakulását a jogi, gazdasági, politikai, 
eszmei stb. túlszabályozás, az abszolút tekintélytisztelet megkövetelése 
gátolja meg, súlyosbítva az egydimenziójúsággal, az erkölcsi konfliktu
sok tagadásával, a „hivatalos” és a „közerkölcs” egyre nyilvánvalóbb 
összeegyeztethetetlenségével. Az elöljáróban említett katarzisnak itt kel
lene kezdődnie.

A pzichikus tartalmak minden szociaális rendszernek sajátos kö
tőszövetei, mivel az egyéni és társadalmi tudatformák számtalan kom
binációját hordozzák magukban. Bennük mindig a konkrét egyén és az 
aktuális társadalom viszonya tükröződik. Ez a viszony ma összetettebb
nek, bonyolultabbnak (igaz, ezzel együtt illúziómentesebbnek is) tűnik, 
mint korábban tűnt. Rá kellett jönnünk, hogy a szocialista társadal
mon belüli viszonyok korántsem olyan egyszerűek és ideálisak, sem 
olyan idillikusak, ahogy azt hurráoptimizmusunk által elvakítva néhány 
évtizeddel ezelőtt hittük. Ehhez azonban lényeges szemléletmód-válto
zásoknak kellett végbemenniük elsősorban a társadalmi lét és a társa
dalmi tudat viszonyának értelmezésében.

A korábbi dogmatikus értelmezés a társadalmi élet objektív, a 
cselekvő és alkotó embertől, az emberek egyéni és társadalmi tudatá
tól független folyamatainak (az anyagi létnek) kizárólagosságot tulajdo
nított. Közben le kellett vonnunk bizonyos konzekvenciákat, melyek 
ugyan nem tagadják a társadalmi lét elsődleges meghatározó szerepét, 
de elismerik a társadalmi tudat (a társadalmi lét értelmi, érzelmi, esz
mei oldala — a társadalom szellemi élete) viszonylagos önállóságát. 
Ez magában hordozza azt a felismerésit is, hogy a társadalmi tudat nem 
passzív tükröződése az anyagi folyamatoknak, hanem vissza is hat rá
juk, ezáltal befolyásolja őket és alakítja a társadalom életét, fejlődését.

A konzekvenciák levonása ma is tart; erről győződhettünk meg 
a jugoszláv pszichológusok 9. kongresszusán is.



CSORDÁS MIHÁLY

LÉT ÉS NEMLÉT KÖZÖTT
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ BECKETT-BEMUTATÓJÁRÓL

Igencsak felgyűrheti azt a bizonyos ruhaneműjét a rendező vagy szí
nész, aki Beckett valamelyik művét szeretné ma Újvidéken, a modern 
törekvésekkel mindig annyira rokonszenvező egyetemi városban újszerű 
módon tolmácsolni!, alig néhány nappal a sokat bírált S téri ja Játékok 
befejeződése után. Az Ö, azok a szép napok! rendezője és főhőse, az 
ismert költő és színésznő, Ladik Katalin, fel is gyűrte, habár nem egé
szen annyira, mint máskor szokta, tudniillik „teljesen’'. Most nem ve
tette le magáról fürdőruháját, de mégis a testére hagyatkozva játszotta 
el ezt a szerző pontos utasításaival ellátott remek darabot, amelyet ér
telmezhetünk az élet fájdalmasan szép elégiájának, de az életnélküliség 
meghökkentő ódájának is.

Persze, Ladik Katalin nem tartotta magát Beckett utasításaihoz, 
hanem megkísérelt valami egészen mást kihozni a színműből, mint amit 
abba beleírtak. Ezt természetesen csak további elvonatkoztatások révén, 
nem kis alkotói ambíciókat táplálva és sok-sok fáradsággal tehette meg. 
Nekigyürekezésének eredményeként pedig egy sajátos, manapság annyira 
divatos multimediális produkciót hozott létre, amelyen kedvünkre tör
hetjük a fejünket.

Láttunk már ebben a színházban Beckett-előadást: annak idején 
ifj. Szabó István hűen követte a szerző utasításait, amikor a Godot-ra 
várva jeleneteit színpadra vitte. Ezzel szemben Ladik az Ó ,  azok a 
szép napok! anyagát lényegében csak ihletforrásként használta fel egy 
teljesen sajátos, rá jellemző kísérlethez, amelynek az elsődleges célja 
az volt, hogy a becketti szimbólumokat és metaforákat a fonákjukra 
fordítsa, mégpedig úgy, hogy magára a valós életre hasonlítsanak.

Ladik Katalin tulajdonképpen átértelmezi, átkölti a drámát, meg
toldja a saját verssoraival. Így aztán előadásának nemcsak a szerzője, 
hanem az alanya is Beckett lesz, aki előtt a költőnő hódolattal tiszteleg:

Lehunyja ujjait, a napernyő virágba borul,
Micsoda fény! Ismét egy gyönyörű nap.
Haja világítótoronyként lángra lobban,
Fehér, fagyott ablak a szájában belém ásít,
Hosszan, üveghangon énekel, engem hívogat.

A szöveghez való ilyenfajta viszonyulást nehéz lenne körülírás nél
kül érzékeltetnünk. Radoslav Lázié a performance és a happening ha
tárán jelöli ki az előadás helyét, amivel még nem sokat mondott el 
róla a számunkra, de mégis tipizálja valamiképpen. „Beckett Ó ,  azok 
a szép napok!-ja Ladik Katalin mágikus multimediális kifejezésének a 
tapasztalataival lehetőséget ad olyan színpadi előadásra, amelyben az 
élőlény eltűnik az »emberi színről«. A színpadi hatásnak a »semmi 
kegyetlen színháza« szintézisét kellene mutatnia” — mondja Lázié a 
színlapra jegyzett soraiban.

Ladik Katalin valóban a lét és nemlét közötti állapot megragadá
sára törekedett produkciójában. Winnie-je egy mesterségesen életben 
tartott asszony, karjára és lábára kapcsolt vérátömlesztő készülékkel, 
aki mégis szépnek és vonzónak tartja az életet. Társa, a feje búbjáig 
begipszelt V/illie, ugyancsak valahol az élet peremén tölti napjait, toló- 
székben ülve és egy havazó képernyőre függesztve tekintetét. A kettő
jük kapcsolata az, amit igen jól ábrázolt Ladik Katalin ebben a furcsa 
darabban, amely vitathatatlanul mélységesen megrendít bennünket hi
hetetlen meséjével.



Bármennyire távolinak érezzük is Beckett-től a Ladik-féle dráma
értelmezést, el kell fogadnunk, hiszen a rendező tartja magát a saját 
maga által megalkotott törvényekhez. Ezért aztán nem látunk lényegi 
különbséget a Beckett-liősök tolókocsis, vérátömlesztőcsöves változata 
és a homokbuckába ásott között. A mondandón aligha változtat sokat 
ez az eltérés, legföljebb annyit, hogy a lélek gyötrődéseiről a test szenve
déseire viszi át a hangsúlyt. Abszurd helyett naturalizmus, amely mégis
csak eredeti mivoltára utal vissza és akként is funkcionál.

A lélek szavát meghalljuk hát Ladik Katalin és Szilágyi Nándor 
játékát figyelve. Megdöbbentő intenzitással süt ki hangjukból Winnie 
és Willie egymáshoz való ragaszkodásának a forrósága. Alig képesek 
annyit mozdulni is, hogy láthassák a másikat, mégis tudni szeretnének 
róla, beszélgetni vele, jelzéseket kapni tőle, mert teljes énjükkel hozzá 
tartozónak érzik magukat. Ez kell és ennyi elég is a nyugalmukhoz, 
sőt: a boldogságukhoz. Kettőjük közül a nő van valamivel előnyösebb 
helyzetben, ő az „egészségesebb”. .. Willie a nap legnagyobb részét ön
kívületi állapotban tölti, és alig tud beszélni.

Jól ábrázolta Ladik Katalin a két színész emberi együvé tartozá
sának ezeket a bensőséges mozzanatait, amelyek a szánalmunkat olyany- 
nyiira kiváltják, hogy könnybe lábad a szemünk fizikai kínnál járó pár
beszédüket hallgatva. Magukat a színészeket is érzelmi hozzáállásra 
készteti szerepük megformálása, éppen ezért következetlenek játékuk 
stilizálásában.

Ladik Katalán Winnie-jének Beckett utasításai szerint apró hibái
val, különcködéseivel kellett volna sorsa fölé emelkednie, ehelyett vi
szont mélyen szenved és elkeseredetten küzd létéért. A megmásított 
Beckett-figura fizikai fájdalmai egy agyongyötört testnek a kínjai. Eze
ket a szenvedéseket a színésznő izmainak a rezdüléseivel fejezi ki.

A hangjával is magabiztosan bánik Ladik Katalin, de nem a szín
padon, hanem a magnetofon szalagján, amelyet a stúdióban kedve sze
rint készíthetett elő. Ez a hang az érzések árnyalatait képes továbbí
tani felénk.

Szilágyi Nándor szerepe már kevésbé összetett. A színész visszafo
gó t tán. de hiba nélkül játszott; vagy inkább volt jelen a színpadon.

Ladik Katalin próbálkozása eredménnyel járt tehát, de a kétszeres 
áttételesség, amelyet a Beckett-dráma szimbólumainak a hétköznapi 
életté való áttranszponálásakor alkalmazott, nem egészen érte meg a vele 
való sok-sok fáradozást. Hiszen Beckett művei anélkül alkalmasak a 
színpadi megjelenítésre, hogy mi itt a Vajdaságban átírnánk őket.

Sámuel Beckett: 0  AZOK A SZÉP NAPOK! (színmű két részben). Rendezte: Ladik Ka
talin. Szereplők: Ladik Katalin (Winnie), Szilágyi Nándor (Willie). Munkatársak: Radoslav 
Lázié^ (rendező, Belgrád), Boris Kováé, Branka Petrovié, Prikel János. Zeneszerző: Boris 
Kováé. Bemutató: június 14-én, kedden, az Újvidéki Színház kisszínpadán.



KLEMM JÓZSEF

NYOLC PULAI NAP
A 35. JUGOSZLÁV JÁTÉKFILMFESZTIVÁL VÉGÉN

Lázalomba vagy szürrealista vízióba illő látvány volt. A díjkiosztást 
megváró pár száz vagy talán ezer néző a tízezer látogatót befogadó aré
nában előretódult, s a díszemelvény körül zsúfolódott össze. A kopottas 
piros székszorok egyszerre kiürültek, s ijesztően kicsivé zsugorodott 
össze az újságírók páholyaitól ötven-hatvan méternyire levő tömeg, 
amely — ünneplés vagy tiltakozás végett — mégis hajlandó volt részt 
venni a zárórendezvényen. Nem emlékszünk, hogy valaha is ilyen ke
vesen lettek volna jelen a jugoszláv játékfilmszemle utolsó estjén, de 
arra sem, hogy a díjazottak névsorának ismertetése ekkora tiltakozást 
váltott volna ki. Kezdetben mi, tudósítói páholyainkban rekedtek a kí
vülállók kárörvendő mosolyával nyugtáztuk a nézők hangos vélemény
nyilvánítását, később azonban lassanként elkomorodtunk, mert csúfos 
volt ez a vég, s ebben a közös kudarcban senki sem lehetett kívülláló, 
aki némileg is szívén viseli a jugoszláv filmgyártás sorsát.

Pedig a kezdet milyen biztató v o lt ...
„ .. .  Nolc pulai nap, amely megrendíti a filmvilágot!’' — mivel is

mét a nagy szavak korszakát éljük, a 35. jugoszláv játékfilmfesztivál 
szervezői sem takarékoskodtak a szuperlatívuszokkal, és a fenti sza
vakkal harangozták be a szemlét. Az új idők első hírnöke az egyéves 
filmtermésünket egészében megismerő három ideiglenes bölcs, a Branko 
Ivanda, Gorán Paskaljevié és Istref Begolli összetételű bírálóbizottság 
volt. Azt állították, hogy az idei év nem csak mennyiség, hanem minőség 
szempontjából is rekortermést hozott a hazai fiiművészetben. Ezért a har
minchat benevezett film közül a szokásos tizenöt helyett huszonegyet 
javasoltak a versenyműsorba. Remekműveket ígértek, amelyek miatt 
1988-tól számítjuk majd az új jugoszláv film születését. S lám, ezt bi
zonyítandó, a fesztiváli plakátról, a század eleji filmcsillagok elnyűtt 
fotói közül ugyancsak egy vidám, jól táplált, vidékünk megingathatatlan 
önbizalmával sugárzó, rózsás orcájú csecsemő mosolygott ránk, mintegy 
jelezve, hogy ő már itt van, ő megérkezett, mint bizonyos meggondolat
lan, de örömteli tett következménye, s most már ideje tenni is érte va
lamit, gondot viselni róla, itáplálgatni, becózgetni, vagy legalább gyorsan 
kicserélni nedvesedé pelenkáját.

Ebben a meleg, családias összhangban mindenki megtalálta a hozzá 
illő szerepet. A filmstúdiók képviselői, akik a fesztivál előtt a rende
zetlen pénzügyi kérdések miatt még bojkottal fenyegetőztek, ekkor már 
karonfogva sétáltak a szemle szervezőivel, s szivarral kínálták a gra
tulálni eléjük járulókat. A forgalmazók a gyermek jövőjéről tanakod
tak, azt latolgatták, merre keresse boldogulását, keleten avagy nyugaton 
találjanak-e jól pénzelő keresztapát. Csak az újságírók, kritikusok zsör
tölődtek, morgolódtak, mert most az ő nyakukba szakadt a munka, s 
a váratlan termékenység miatt napi öt filmet kellett végignézniük. S 
azután még őket szidják, ha kiteregetik a hazai filmgyártás szennyesét! 
Azért kezdetben mégis türtőztették magukat, hisz a közös családi kép
hez illett jó  képet vágni. Meg aztán a megnyitó valóban nem adott okot 
a fintorgásra.

A fesztivál első napján ugyanis Pulát méltán nevezhettük volna 
hazai tengerparti Hollywoodnak, hisz a vendéglátók a behozatal libera
lizálása idején nyilván külföldi ötleteket importáltak, s így akartak új 
fényt kölcsönözni az elmúlt három és fél évtized alatt megkopott szemlé
nek. Ki emlékszik még olyasmire, hogy az arénai vetítéseket egész na
pos műsor előzte volna meg, amely nem csak az évszázados kőszínház 
közelében zajlott, hanem résztvevői, az aligszoknyákba vagy népviseletbe 
öltözött lányok végigvonultak a városon meg környékén, s lakodalmi



hívogatok módjára toborozták a közönséget? Még a nyaralásra érkező 
külföldi vendégek is nyomukba szegődtek, mert valószínűleg ők sem 
szokták meg, hogy ilyen látványosságban legyen részük ebben az egyéb
ként csak napot és sós vizet kínáló ■■unalomsivatagban, Amikor .azután 
a szokásos esti tűzijáték is szokatlanul jól sikerült, akkor már valóban 
furdalni kezdte az oldalunkat a kíváncsiság, mi is lesz az, amit ilyen 
ízléses csomagolásban szolgálnak majd fel.

TÉMÁK ÉS DILEMMÁK

A tévé szerkesztői valószínűleg megbocsátják, hogy ideiglenesen 
kölcsönvettük tőlük az egyik vitaműsor címét, és ezzel utalunk a zsűri 
újítására, hogy a versenyfilmeket témakörök szerint csoportosították, s 
így állították össze a napi programokat. Az ötlet nem rossz, feltéve, 
ha következetesen meg fehet valósítani, no meg ha a filmeket azok né
zik, akiknek feladata az elemezgetés és összehasonlítgatás. Az arénába 
összecsődített hét-nyolc ezer mozikedvélő számára azonban valódi kín
zás volt az esti műsorok egyhangúsága.

Ez már az első napon is kiderült, amikor az időszerű társadalmi té
mára készült két filmet pergették le.

Božo Šprajc szlovén rendező műve, a Szakadár, az északi köztár
saságunkra jellemző szókimondással bírálta visszásságainkat. Az élete 
delén levő magányos hős megelégeli a korrupt vállalati vezetőség csa
lásait, s megpróbál szembeszegülni velük. Mivel támogatókra nem ta
lál, a megalkuvás erkölcsi pokla helyett a halált választja, de előzőleg 
elleneit is meginvitálja ama világra. Áldozata nem hiábavaló, hisz ez
után a gyárudvarból az utcákra vonul a sztrájkoló munkások tömege, 
s ezek már nem kérnek, hanem követelnek.

A klasszikus tragéda néhány elemét szerényen hordozgató -társa
dalmi drámától eltérően az est másik alkotása, Želimir Žilnik Így edz- 
ték a vasat című műve a komédiához közelít. A film cselekményének 
színhelye, a piszkos öntöde nem öntudatos munkásosztályt termel ki, 
mint Osztrovszkij hasonló című művében, hanem a kisszerű életek cir
kuszi porondjává válik, ahol tehetségtelen vezetők, benyali alkalmazot
tak, fásult munkások és kényszermunkát végző börtöntőltelékek adják 
elő nevetséges mutatványaikat.

Habár az alkotás nem csak címével, hanem felépítésével is a szo 
cialista realizmus paródiája akart lenni, az est első filmjével együtt 
megismételte a letűnt irányzait egyik jellegzetes hibáját, a szólamszerűsé
get, illetve a tartalomközpontúságot. így az első nap mindkét film je 
válságkorunk érdekes dokumentuma lett, de maradt is csupán ennyi.

A jelenből történelmi múltunk egyik fordulópontjára, a második 
világháború alatti és utáni évekbe kalauzolt vissza bennünket a szemle 
második napja. A szerzők ezekben az években próbálták, meglelni a 
középnemzedék uralkodó, s örökségül hátrahagyott életérzésének gyö
kereit.

Rajkó Ranfl Éljen a szabadság! című filmjében ezeket a lélektani 
ásatásokat az emlékezés nosztalgiája hatja át, s ez a derű szépíti meg 
azt a kort, amelyben a szerző szerint a politikai és világnézeti ellent
mondások ellenére nagyobb megértés uralkodott, mint napjainkban.

Zdravko Šotra Jovan Radulovic regénye alapján forgatta a Féltest- 
vét'ek című filmjét. Az egy anyától, de a háború idején a két szemben- 
állló táborban, az usztasák, illetve a partizánok oldalán harcoló apától 
származó fivérek levelezésén keresztül próbált rávilágítani a testvérhá
borút kirobbantó nemzeti gyűlölet okaira. A rendkívül hosszú monoló
gok egyhangúságát a belgrádi színészek élgárdájának felvonultatása 
sem tudta enyhíteni, ezenkívül a Golubnjača történelmi kontextusába 
helyezett nemzeti kérdésnek, illetve a bűnös és az áldozat örökös problé
májának filmbeli taglalása is eléggé vitatható.

Az est legsikeresebb alkotása Branko šrnit Solyom. nem szerette 
című film je volt, amelyet Fabijan šovagović azonos című drámája alap
ján forgatott. A Sterija Játékokon is látott színműhöz viszonyítva jóval



pergőbb' ritmusú, sűrí tettebb s jobban kiemelte a háború alatt meg 
után a fiát s a földjét megőrizni akaró, a semlegességet hirdető s ebbe 
belebukó szlavóniai parasztgazda tragédiáját. A főszerepben Fabijan 
Sovagovié remekelt, s a koromfekete csődörrel, a Sólyommal folyta
tott élethalálharca a fesztivál emlékezetes mozzanata maradt.

Ha az első két este után még voltak is kételyeink, a harmadik ver
senynap végleg bebizonyította, hogy a zsűri nem a minőségi kényszer, 
hanem saját Kényelme vagy bizonytalansága miatt bővítette ki a ver
senyműsort a szokásos tizenöt helyett huszonegy filmre.

Nehéz lenne például megmagyarázni, hogyan került a kiemeltek 
közé Drágán Marinkovié Egy különös ország című filmje, amelyet a ren
dező Racioje Domanovié műve alapján forgatott. Az idejétmúlt társa
dalmi paródiát a fiatal belgrádi rendező ötlettelenül próbálta újjáélesz
teni. Ahelyett, hogy az abszurd vonások kiemelésével hozta volna köze
lebb a mai ember életérzéséhez a bátor és becsületes nép lakta ország 
után kutató, s ennek helyén egy merőben ellentétes államra bukkanó hős 
történetét, Marinkovié ügyetlen allegóriához folyamodik, sőt hősét vé
gül jelenünkbe is átvi toriáztat ja. Eközben a felszínes politikai humor 
teljes közhelyszótárát felmondatja, s időközben meg is hamisítja Do
manovié egyébként sem túlságosan értékes színművét.

A délelőtti vetítés után megkezdett fejcsóválásunkat nem kellett 
abbahagynunk az esti filmek után sem. Miloš Radivojevié Csóka című 
ifjúsági film je ugyanis a felnőttek szemével láttatott hamis gyermekvi
lág jellegzetes példája volt. Nem tudni, mi az oka annak, hogy a nyolc
vanas évek végén élő komputememzedékünket még mindig „ . . .  a ba
rátság selyemfonál, mely könnyen elszakad. . típusú érzelgős történe
tekkel akarjuk etetni, s mindenképpen meg akarjuk ríkatni a filmet 
valószínűleg előszeretettel végignéző nagyszülőket. Miként arra sem 
tudnánk pontos választ adni, hogy a jugoszláv ifjúsági filmekben fe l
vonultatott pedagógusokat miért ábrázolják mindig félhülyéknek, polt- 
rónoknak, iszákosoknak vagy nimfomániásoknak. Lehet, hogy a szerzők 
ilyeneknek látják a társadalmunkban cseppet sem megbecsült hivatás vál
lalóit, sőt még az is lehetséges, hogy az ő tanáraik valóban ilyenek vol
tak, de hajlandók vagyunk hinni, hogy a nagy többség oktatóira, neve
lőire mégsem ilymód emlékszik vissza.

Az est második film je Mirza Idrizovié Azra című film je volt. A 
szarajevói szerző korábbi nagy sikerű művéhez, A birsalma illatához 
hasonlóan az egzotikus keretet biztosító bosnyák patriarchális környe
zetben elemzi a háborúban az egyenjogúságát megszerző nő vívódását 
a társadalmi szerepvállalás és a családhoz való ragaszkodás között. 
Idrizovié valóba ügyesen használta fel a muzulmán hagyományok ro
mantikáját, mindez azonban csak arra volt jó, hogy végül még értetle- 
nebbül meredjünk a látványos keretbe foglalt nagy semmibe.

Mindezek után szinte rezignáltan vártuk a fesztivál félidejét je 
lentő negyedik napot és Slobodan Pešić A Harmsz eset című filmjét, 
amelyet az idei cannes-i fesztivál közönsége is láthatott. Ezúttal jóval ke
vesebb közönsége volt, hisz a szervezők délelőtti különvetítésen mutatták 
be, nem bízva tán a közönség rátermettségében, ízlésében, amelyet a ko
rábbi napokon látott gyengécske művekkel alakítgattak.

„Mások a múltról álmondak, én a jövőről. Ha megálmodom ha
lálomat, akkor meghalok.. . ” — mondja égy helyütt a film  hőse, s nem 
sokkal később valóban eltűnik az angyalokkal, művészekkel és rendő
rökkel benépesülő világból. A fekete-fehér város felett furcsán vörös 
az ég, s angyaltól! ragad a fekete-fehér villamosra. Az alig százötven né
zőnek pedig nincs kedve eltávozni a kivilágosodó teremből, mert néhány 
tollpihe a torkára akadt, azt kellene előbb kiköszörülni, meg aztán 
ennek a filmnek különben sincs vége, az előbb még azt írta fehér be
tűkkel a fekete vásznon, nincs vége, mert mindez fikció, a valódi élet 
valahol máshol van. Nem volt kedvünk távozni, mert a fikció keresése 
végett érkeztünk a filmfesztiválra, s végre rátaláltunk, négy nap után 
először.

A 32 éves újvidéki származású, amerikai rendezői diplomával ren
delkező szerző műve a hazánkban oly ritkán. születő alkotói vagy mű



vészfilm példája. A szovjet irodalom Monty Pythonaként emlegetett író, 
Dani jel Harmsz Esetek, című gyűjteményének történeteiből kiindulva 
Pešic szürrealista képet fest egy történelmi és művészettörténeti kor
szakról, amelyben a valóság és az igazság közötti ellentmondás az ab
szurdban keres feloldódást. A negyvenes évek tisztogatásaiban eltűnt 
Harmsz a jövőt álmodta. Pešić Harmsz álmaiban keresett választ a 
nyolcvanas évek kérdéseire. S kínált kiutat mindazoknak, akik az idei 
fesztiváli műsor unalmától akartak megmenekülni.

Hála a tőle kapott frissítőnek, este már könnyebben viseltük el 
a másik két film  értékaszályát. Lordan Zafranovié Haloa, avagy a kur
vák ünnepe című film je az egykoron felkapott rendező válságát bizonyí
totta, Isa Qosja A köd őrei című műve pedig a tartalmilag zavaros, 
eszmeileg megkérdőjelezhető, művészileg kidolgozatlan alkotás mintapél
dája volt.

Qosja műve kapcsán egyébként el kell mondanunk azt is, hogy az 
idei szemlén három film is foglalkozott a kosovói problémával. Kíván
csisággal vegyes kételyekkel készültünk a vetítésekre, nem holmi tabu 
témák felvetése miatt — hisz a kosovói kérdés már régóta nem az — , 
hanem a művészetben jól ismert „ .. .  nagyon fáj, nem m egy ...” elv 
miatt. Az alapvető kérdés az volt, hogyan tudták a szerzők megterem
teni a szükséges distanciát a társadalmi-politikai jelenünket sűrűn be
hálózó problémától, mennyire képesek nem csak krónikásai lenni egy 
kornak, hanem elemzői és újrafogalmazói egy, a jelenünk kötöttségeitől 
elvonatkoztatott igazságnak. Qosja már említett filmjében a stilizálás
hoz folyamodott, de ezt annyira túlzásba vitte, hogy a végeredmény 
egy végtelenül zavaros, élvezhetetlen alkotás lett.

Žarko Dragojevié Ház a vasút mellett című műve sem felelt meg 
egészében a fenti követelménynek. Az elsőfilmes szerző egy Kosovóról 
kivándorolt szerb család gyökértelenségén, beilleszkedési viszontagságain 
keresztül közelített a kérdéshez. A szolid szakmai kidolgozás elsősorban 
a személyi sorsok megformálásában jutott kifejezésre. A nemzetiségi 
viszonyok bemutatásakor viszont többször is a hamis érzelgősség ke
rült túlsúlyba, s ezekben a részletekben a film a színes sajtó hasábjain 
olvasható, egy meghatározott olvasói közönség ízlését kiszolgáló cikkek
hez hasonlított.

Srđan Raranovié Egyelőre jó  cím nélkül című alkotásának előnye 
viszont épp abban volt, hogy a rendező a kosovói kérdés művészi tag
lalásának nehézségeit helyezte a film középpontjába. Karanovié arról 
mesélt, hogyan akar egy befutott rendező filmet forgatni a kosovói Ró
meó és Júlia, a szülői tiltakozás ellenére Összeházasodó szerb fiú és al
bán lány esetéről. Dokumentum- és játékfilmelemek,, hivatásos színé
szek és amatőrök, fikció és valóság keverednek a- filmben, s a kicsengés 
talán csakugyan megközelíti a keresett igazságot. Azt, amelyet mi, poli
tikusok, művészek és szenzációéhes újságírók gyakran befolyásolni, ki
használni és saját céljainkhoz alakítani akarunk, ezért nem leljük meg 
sohasem, hisz az igazság valahol másutt, az őszinte emberi kapcsolatok 
ápolásában rejlik.

A témaköri rokonság miatt megbontott' időrendhez visszatérve el 
kell mondanunk, hogy a fesztivál második félideje jobbnak ígérkezett 
az elsőnél. Ez persze nem vonatkozik az ötödik nap délelőtti terminu
sában bemutatott filmre, Miki Stamenkovié A niši gyűjtőtábor című 
művére, amely a jugoszláv háborús filmek erényeiből szinte semmit sem 
mentett át a mába, hibáit azonban kivétel nélkül megismételte.

Néhány hónappal ezelőtt, az előkészületek idején nagy port ka
vart fel Krsto Papié Élet a nagybácsival című alkotása a horvát har
cosok tiltakozása miatt. A szemlén bemutatott kész mű láttán valóban 
nem tudjuk megérteni a tiltakozás okát, hisz Papié film je a korunkra 
vonatkoztatható egy-két ártatlan fricska kivételével az ötvenes évek ele
jének becsületes, művészi érvekkel alátámasztott kritikája. Az isztriai 
tanítóképző egyik fiúnövendéke saját fejével akar gondolkodni, ezért 
állandóan szembekerül a sztálini módszerekkel még nem teljesen sza
kító iskolai vezetőséggel. Ifjúkori lázadása kudarcra van ítélve, bünte
tése azonban a tervezettnél sokkal súlyosabb. Nem csak az iskolából



üldözik el, csúfot űzve belőle, hanem a véletlen folytán elveszti ébredő 
férfiasságát is. A jugoszláv film Fütyikéjéről szólió történetet Papié az 
ifjúkori emlékező hangnemben mondja el, s a filmkedvelőknek akarat
lanul is Gothár Péter Megáll az idő vagy Kusturica Emlékszel-e Dolly 
Belire? című alkotása jut eszébe. Nemcsak hangulata, hanem elvitatha
tatlan művészi értéke miatt is.

Darko Bajié belgrádi rendezőnek szinte állandó témája lett a vak
vágányra tévedt fiatalok sorsának ábrázolása. A szürke otthon című té
vésorozat után ezúttal igaz történet alapján egy lelencház lakóinak 
életéről készített játékfilmet. A komor hangvételű műnek van néhány 
lenyűgöző jelenete, mint például a bölcsődének, az eldobottak számára 
elérhetetlen mennyországnak a megsemmisítése. Az időnkénti dramatur
giai botlások és az itt-ott jelentkező felesleges parodizálás ellenére Az 
elfelejtettek biztos közönségsikerre számító, s a fesztivál jobb alkotásai 
közé tartozó film volt.

Miután a szemle hatodik napján bemutatott kosovói témájú 
filmekről már szóltunk, beszámolónkban már csak a két utolsó nap 
eseményeinek ismertetése maradt hátra. A filmek közül ekkor már csupán 
egy, Antun Vrdoljak Glembay család című műve keltett nagyobb érdek
lődést, elsősorban Krleža művének filmrevitele miatt. Közismert ugyanis, 
hogy az író nemigen akart beleegyezni alkotásainak megfilmesítésébe. 
Be kell azonban ismerni, hogy Vrdoljak alapos munkát végzett, s a film- 
revitel nem csonkította meg az irodalmi mű fő értékeit. A Glembay 
Ltd. című színmű és a Glembay család című prózai kötet alapján, s 
néhány kiváló színész, elsősorban Mustafa Nadarevié, Ena Begovié és 
Tonko Lonza segítségével szinte rövidnek tűnő két és fél órába tudta 
sűríteni a társadalom aljáról felemelkedő, s oda visszasüllyedő család 
történetét. Gyönyörű jelmezek, pazar díszlet, jó  meseszövés, ügyes ren
dezés: íme a recept, hogyan kell a szövegből látványt teremteni.

Matjaz Klopčič, a tapasztalt szlovén rendező már kevésbé tudott mit 
kezdeni a színpadokon ugyancsak jócskán kiaknázott drámaszöveggel, 
Tone Partljié Apám, a szocialista kulák című művével. A szellemes szö
veg szinte megkötötte a rendező kezét, így néha már-már olyan érzé
sünk volt, hogy a szereplők csupán a szöveg felmondása miatt jelennek 
meg felváltva a vásznon. Ennél a filmváltozatnál talán még a Tanya- 
színház Kulákja is jobb volt.

Hogy az olvasó többé-kevésbé teljes képet kapjon a szemléről, még 
három filmről kell szólnunk egy-két szót.

A délelőtti terminusban szinte észrevétlenül húzódott meg Krešo 
Golik Az Orchidea-vila című miniatűrje. A fanti és a szerelmi történet 
határvidékén levő alkotás a Gólyakalifa témájának, illetve a művészi 
tudathasadás problémájának újrafogalmazása. Szépen kidolgozott, kivá
lóan fényképezett film, amely igazságtalanul került a kevés közönséget 
vonzó lehetetlen vetítési időpontba.

Ugyancsak délelőtt láthattuk az egyetlen koprodukciós filmünket, 
az Utazás délre című művet is, amelyet az argentin filmgyártókkal kö
zösen készítettünk. Juan Bautista Stagnaro rendező műve, sajnos, még 
a mi viszonylatainkban is valahol a minőségi sor vége felé kullogott.

A szemlét — ki tudja, miért — három belgrádi főiskolai hallgató, 
Iván Pánié, Jankó Baljak és Predrag Velinovié M it csinálsz ma este? 
című omnibuszfilmje zárta. Illetve: csak végső jóindulattal nevezhetjük 
omnibuszfümnek a véletlenszerűen egymás után ragasztott három rövid 
vizsgafilmet, amelyek közül csupán a legutolsó volt úgy-ahogy élvezhető. 
Nyilván a közönség is megsejtett valamit, s a fűm címében feltett kér
désre így válaszolt: bármit, csak nem megyek a fesztiválra.

*

Néhány száz vagy talán ezer néző szenvedte végig az utolsó feszti- 
váh vetítést, s aztán előretódult, ijesztően kis helyre zsúfolódott össze, 
várta az eredményhirdetést, hogy ünnepeljen vagy tiltakozzon. A dönté
sek, sajnos, főleg ez utóbbira adtak alkalmat s okot.



A beavatottak kezdettől fogva azt állították, hogy a zsűri minden 
tagjának már jó előre megvolt a saját védence, s a reggelbe nyúló pár
harcban dőlt csak el, ki az erősebb.

Az arénába illő viadalt a jelek szerint Gorán Paskaljevié és védence, 
Žarko Dragojevié nyerte. A fődíjat, a Nagy Arany Arénát, igaz, nem si
került Belgrádba juttatniuk, mert azt megérdemelten Krsto Papié Élet 
a nagybácsival című film je kapta. Ez a film részesült a közönségzsűri 
és az arénai nézők különdíjában is. A másik két legjelentősebb elisme
rést, a rendezésért és a forgatókönyvért járó Arany Arénát viszont 
Dragojevié Ház a vasút mellett című alkotása mondhatja magáénak, 
noha ennek a műnek az egyetlen érdeme az, hogy időszerű témát tag
lal. Ezzel az érvvel a forgatókönyv díjazása talán még érthető is lenne, 
a rendezésért adott elismerés viszont teljesen megmagyarázhatatlan. A 
zsűri enyhén szólva melléfogása leginkább Slobodan Pešićet és Antim 
Vrdoljakot károsította meg, hisz mindketten százszorta inkább meg
érdemelték volna a díjat.

A Glembay család mégsem maradt elismerés nélkül. Mustafa Na- 
darevié tavalyi mellőzése után az idén végre megszerezte a legjobb férfi 
főszereplőnek járó Arénát. Partnernőjének, Ena Begoviénak már nem 
volt ilyen szerencséje. A  zsűri ugyanis mindenképpen Neda Arneriénak 
szánt a a babért, de mivel nem tudott szemet hunyni Ena kiváló alakí
tása felett sem, úgy döntött, hogy a zágrábi művésznőt a mellékszerep
lők kategóriájában díjazza. A színészi önérzet azonban sebezhető, s 
Ena Begovié — teljesen jogosan — visszautasította ezt a kompromisszu
mos megoldást. Egy Arany Aréna tehát Pulában maradt, s ezért is a 
zsűri okolható. Zúgott a füttykoncert a kőfalak között, hurrogott a kö
zönség, mintha nem is művelődési rendezvényen, hanem futballmérkő
zésen volna. Lehet, hogy igazuk is volt: bundázás itt is, ott is.

A majdnem botrányba fulladt záróest Ranko Munitié ismert hazai 
filmesztéta, kritikus szavait juttatta eszünkbe, aki még a fesztivál kez
dete előtt arra figyelmeztetett, hogy a szemle harmincöt éves története 
tele van a halva született filmek felmagasztalását s az élve eltemetett 
értékes művek feledését, azaz a zsűri szándékos vagy véletlen tévedéseit 
bizonyító példákkal. A kritikus ezért az objektív újraértékelést javasolta. 
Ez a fesztivál is az előbbieket igazolta. A felszólításnak talán lesz is 
foganatja, hisz — mint azt a- szervezők ígérték — a nyolc pulai nap 
valóban megrengette a hazai filmberkeket. Ez a rengés azonban váratla
nul a harmincöt éves fesztiváli felépítményt ingatta meg alapjaiból. 
Hogy ,lehet-e tatarozni, vagy újra kell építeni az egészet, erre az előt
tünk álló harminchatodik filmévad adja meg a választ.



SEBŐK ZOLTÁN

VELENCEI BIENNÁLÉ 1988

Az idén 43. alkalommal rendezték meg a Velencei Biennálét, a kortárs 
művészet egyik legrangosabb nemzetközi seregszemléjét. A rendezvény 
immár éppúgy hozzátartozik Velence összképéhez, mint a gondolák, a 
galambok, a macskák, a szárnyas oroszlán, a filmfesztivál, az üveggyön
gyök, a régi paloták és a vaporettók, s alapvetően ugyanazt a célt is 
szolgálja: kétévenként a turisták tízezreit csalogatja ebbe a különben 
is kuriózumokkal teli, úszó kulissza-városba. Minden biennálén van va
lami extravagancia, amiről azután otthon szépen el lehet csevegni, né
hány fantasztikus szobor, amely előtt le lehet fényképezkedni, pár nagy 
név, amely a legnagyobb sznobokat is felvidítja, és végül némi művé
szet, csak hát abban a nagy kavalkádban nehéz rátalálni. A Velencei 
Biennálé már régen nem művészeti, hanem mindenekelőtt turisztikai 
és reklámrendezvény: egy nagy vásár, amely áttekinthetetlenül sok lát
ványos üresjárattal szolgál, ugyanakkor mindig érdemes megnézni, mert 
egyrészt viszonylag hűen reprezentálja azt, amit a világban épp kortárs 
művészetnek neveznek, másrészt pedig a sok kacat között azért min
denki talál olyasmit, ami számára kincs.

Így van ez az idén is, azzal, hogy miután a kor.társ művészetben 
még soha nem tapasztalt stíluspluralizmus uralkodik, a bieimálétól sem 
szabad elvárni valamiféle egységes szemléletet, és főleg nem érdemes 
az ott látható anyag alapján a kortárs művészet általános tendenciáira 
vonatkozó következtetéseket hajszolni. Velencében is, a világban is az 
az egyetlen általános, hogy nincs általános: úgyszólván minden korszerű, 
tehát lényegében semmi sem az. Csak konkrét művek vannak, melyekkel 
a néző vagy megbarátkozik, vagy nem. Ha nem, megy tovább, ha igen. 
hosszasabban elidőzik a társaságukban és adott esetben megpróbálja 
élményeit, benyomásait, véleményét másokkal is megosztani. De hogy 
közben jócskán meg is utálja a művészetet, az úgy gondolom mindazok 
számára nyilvánvaló, akik egyszer is megkísérelték becsületesen áttekin
teni a biennálé anyagát. Öt-hat órányi úgynevezett műélvezet után még 
a magunkfajta kiéhezett szemű néző sem tudja elkerülni azt a csömör
érzetet, amely minden túlméretezett bőség logikus következménye. Az 
ember ilyenkor hajlamos némi átkot szórni a biennáléra is, meg az 
egész kortárs művészetre is, ám tapasztalatból tudhatja, hogy két év 
múlva ismét mindent megtesz, hogy eljusson Velencébe.

SZOBRÁSZATI RÉSZLEG

Ahogy belépünk a Giardini di CasteLlóba, egy nemzetközi szabad
téri szoborkiállítás fogad bennünket. Hogy a néző a bejárat és a köz
ponti pavilon között sétálva se maradjon élmény nélkül, Andrea B. Del 
Guerico huszonöt ismert és kevésbé ismert művészt hívott meg egy-egy 
szoborral a nyugati világ minden tájáról. A kiállításnak garantáltan 
nincs semmiféle koncepciója, de még összeállítójának az ízlésére se lehet 
belőle következtetni. George Segal ötvenes éveket idéző fáradt szobor- 
csoportja Mario Ceroli transzavantgárdos kevélységgel ágaskodó szárnyas 
falovát fürkészi, Sandro Chia labilis téglarakásra szerelt Apollónja fony- 
nyadt tekintettel bámulja Alberto Viani, Anthony Caro és Richard 
Lippold puritán minimalizmusát, Marisol pop artos Picassójának pedig 
bizonyára azért van keze, hogy ettől az összevisszaságtól felingerülve 
valakit minél 'alaposabban felpofozhasson. Ha szabad találgatni, hogy a 
szervezőn kívül kit, először is Tóm Wesselmannra szavaznék, aki immár 
harminc éve ismétli eredetileg is jócskán unalmas önmagát, de föltétle
nül számításba jöhetne még Lynn Ghadwick is azért a szoborcsoport



jáért, mely vérszegény ortodox kubizmus és azon felül semmi más. Az 
esélyek közé tartozik még Willem de Kooning, az amerikai gesztusfes
tészet egykori kiváló vezéregyénisége, áki nem kevesebb, mint tíz éven 
át dolgozott azon a monumentális szobrán, melyet minden látó ember 
gondolkodás nélkül Boccioninak tulajdonítana.

Nem szabad azonban megengedni Picas-sónak, hogy mindenkit le- 
pofozzon, mert akad azért a kiállításon néhány kedves mű is. Első helyen 
Mimmo Paladino Dél című megejűően gazdag alkotását kell kiemelnünk, 
mely tiszteletet paranesolóan sztrázsál a központi pavilon bejáratánál. 
Paladinót eddig csak festőként ismertem és kedveltem, de mint azt Ár
min Wildermuth is észrevette, már képeinek is volt bizonyos rejtett plasz
tikai dimenziója. Most a szó szoros értelmében ezt domborította ki, 
azzal, hogy háttér, illetve alap gyanánt továbbra is megmaradt a sík fe
lület. A mű alapszerkezete egy alig kinyílt súlyos kőajtó benyomását 
keltő sötét tónusú alakzat, melyből relief szerűen emelkednek ki Paladino 
jellegzetes motívumai: üres szemek, átszellemült arcok, ártatlan tekin
tetű szarvasfejek és valami megnevezhetetlen, de mindig kíntól gyö
tört kentaurlények. A motívumvilág önmagában roppant brutális és 
fenyegető, de az egész annyira finom eleganciával van megformálva, 
hogy egyúttal egy kedves, meseszerű idill is árad belőle. Sohasem lehet 
megítélni, hogy az ember áldozza fel az állatot, vagy fordítva, mert 
kettejük között ezen a plasztikán olyan lényeges, mondhatni egzisz
tenciális kapcsolat van, mint azokban a mítoszokban, melyekben az 
ember és az állat sorsa még nem vált el egymástól. A mű címe talán 
halvány utalás a mediterráni antikvitásra, ahol az állatokat köztudottan 
istenként tisztelték. Annál is inkább, mert Paladino- szívesen hivatkozik 
dél-itáliai származására és a gyermekfejjel megismert helyi mítoszvilág 
döntő jelentőségére. S valószínűleg nemcsak a mítoszok tartalmára kell 
itt gondolni, hanem inkább egyfajta mitikus alapattitűdre, amit minde
nekelőtt Paladino vizuális nyelvezete őriz. Noha gyakran nevezik narra
tív képzőművésznek, a szokásostól eltérően sohasem áttetsző nyelv az 
övé, ami bármiféle reális vagy irreális tartalmak jelzésére szolgál, ha
nem — akárcsak a mítoszok esetében — önmagában is megálló, egyfor
mán plasztikus és intenzív, kemény és lágy, életteli és szellemi nyelv. 
Paladino -monumentális plasztikája annyira uralja a szobrászati részle
get, hogy az az érzésünk, hozzá képest a többi kiállító csupán több-ke
vesebb sikerrel dadog. Mindenképpen az előbbiek közé tartozik Louise 
Nevelson, Christian Cassar és Philip King, de hozzájuk ezúttal mégsem 
zengnék ódát.

A KÖZPONTI PAVILON

A Giardini di Castello központi pavilonjában, ahol máskor nagy 
nemzetközi, tematikus kiállítást szoktak rendezni, ezúttal 19 olasz és 
8 Olaszországban élő külföldi művész alkotásai kaptak helyet. Azt is ki 
lehet találni, hogy miért. A legutóbbi biennálé szervezőit komoly bírálat 
érte, mert a művészet és a tudománv viszonyával foglalkozó kiállítás so
kak szerint inkább hasonlított didaktikus művészettörténeti kézikönyv
höz, mint az aktuális törekvések legjavát bemutató rendezvényhez. Mivel 
a biennálénak alapvetően inkább az utóbbi a célja, a főszelektor, Gio- 
vanni Carandente úgy döntött, hogy ezúttal ne művészettörténészi, ha
nem inkább művészeti szempontok határozzák meg, kik azok, akik a 
központi pavilonba valók.

Az olasz anyagot négy részre osztották. Az Üj ikonológia című cso
portban az itáliai transzavantgárd négy „kalsszikusa”, Mimmo Paladino, 
Frances-co Clemente, Enzo Cucchi és Sandro Chia került, az Alternatív 
médiumok elnevezésű részlegben Jannis Kounellis, Mauricio Mochetti, 
Marisa Merz és Gianfranco Baruchello kapott helyet, Űj absztrakció 
címmel Alberto- Burri, Giuseppe Santomaso, Carla Accardi és Piero 
Dorazio, Természet és mítosz címmel pedig Ennio Morlotti, Piero Gucci- 
one, Rugero Sevinio, Franco Saman és Eliseo Mattiacci állított ki. A ffé
le ráadásképpen a főszelektor megrendezte három olasz szobrász, Ar-



naldo Pomodoro, Eliseo Mattiacci és Renaldo Renaldini egy-egy önálló 
tárlatát is. Az újabb olasz művészet behatóbb ismerete nélkül termé
szetesen felelőtlenség lenne értékelni az összeállítást, annyit azonban 
meg lehet kockáztatni, hogy a válogatás elsődleges szempontja az aktua
litás volt. A kiállító művészek többsége az elmúlt tíz évben befutott, 
nemzetközileg is ismert sztár. Vonatkozik ez elsősorban a transzavant- 
gardistákra, aiki'k a kiállításkomplexum centrumában feszítenek. Nem 
véletlenül, hiszen a hetvenes évek legvégén az ő feltűnésük alapvető 
változásokat hozott nemcsak az olasz, hanem a nemzetközi művészeti 
színtéren is. Az avantgardizmus egész huszadik századot átitató fejlő
déseszméjével dacolva esztétikájukat az intuícióra és a képzelőerőre épí
tették A továbblépés lehetősége helyett inkább a visszapillantás foglal
koztatta őket, a stílustisztaság helyett az eklektikát választották, a világ- 
megváltó utópikus célok helyett pedig a személyiség művelődóstörténe- 
tileg .is meghatározott, színes, érzéki kifejezése mellett döntöttek. A kiál
lítás tanúsága szerint az elmúlt tíz év alatt Sandro Chia és Francesco 
Clemente világa mit sem változott, Enzo Gucchinál fokozatosan kezde
nek kifakulni a színek — olyannyira, hogy egyik sorozata máris mono
króm szürke —, Paladino pedig, amellett, hogy nála is a semleges szí
nek kezdenek dominálni, szinte kizárólag térben gondolkodik: a központi 
pavilon legnagyobb termében fölállított installációja valamivel hígabb, 
szellősebb, mint a szobrászati részlegben látott (és általam agyondicsért) 
munkája, de ennek ellenére őt tartom az újabb olasz művészet legerő
teljesebb egyéniségének.

Az Új absztrakció című részlegben az idősebb nemzedék képviselői 
kaptak helyet, akik a transzavantgárd fölfutása idején eléggé háttérbe 
szorultak, de amióta a .képzőművészeti divatkreátorok bejelentették a 
geometrikus tendenciák másodvirágzásának szükségességét, ismét a fi
gyelem középpontjába kerültek. A kiállító művészek közül a geometria 
egyedül Alberto Burri művészetében őrizte meg azt a kimért, színte
len, szagtalan és íztelen szabatosságot, amely a klasszikus avantgárd 
dogmatikus parancsa volt. A többieknél' eléggé csalafinta, sokszor excent
rikus fölfogásban jelenik meg, aszimmetrikus és rézsútos elhelyezésben, 
egy dinamikus vagy kétes egyensúlyra utalva: Dorazio váznain tarka vi
lágitó színekkel, Accardmál dekoratív fölfogásban, Santomaso művésze
tében pedig egy nagyon lónyegretörő, érzéki festői jelírás kissé alárendelt 
kísérőakkordj aként.

A másik két részleg annyira heterogén, hogy még az összefoglalá
sukra kitalált címek is erőltetettnek hatnak. Jannis Kounellis „alterna
tív médiuma” például a felénk fűtésre használatos szén, amelyet a mű
vész apró zsákokba csomagol, majd az egészet méternyi síndarabok se
gítségével szorítja egy pannóhoz. Miután ily módon elhasznál egy ton
nányi szenet, kész a kiállítás, a néző meg gondoljon, amit akar. Mau- 
rizio Meohetti „alternatív médiumai” más-más fényerővel világító neon- 
kockák, Marisa Merz pedig karneváli hangulatot idéző groteszk plaszti
káival került be ugyanebbe a talányos részlegbe. Majdnem ugyanez a 
helyzet a Természet és mítosz című csoportban is, ahol vagy természet, 
vagy mítosz van, esetleg egyik se, de legalább akad néhány jó mű. Az 
ón emlékezetemben Ennio Marlotti konjoviéosan húsos gesztusai és Piero 
Guccione rafinált térhatású tengerképei maradtak meg. Guccione ráa
dásul fölismert egy nagyon meggyőző igazságot: a tenger akkor igazán 
végtelen, ha nincs partja.

Az Olaszországban élő külföldi művészek részlegében George d’ Al- 
meida, Jan Dibbets, Léon Gischa, Sol LeWitt, Márkus Lüpertz, Sebastian 
Roberto Matta, Niki de Saint Phalle és Cy Twombly mutatkozott be 
egy-egy egész termet betöltő tárlattal. Közülük számomra a legnagyobb 
élményt Dibbets csalafinta fotósorozatai jelentették. Először is, nagyon 
tiszteletre méltónak tartom, ha ebben a divathullámoktól ringatózó mai 
művészvilágban valaki sziklaszilárdan kitart egy rögeszme mellett, mi
közben az eredmény mindig revelatív erővel tud hatni. Dibbets ezek kö
zé tartozik; évtizedek óta dolgozik azon, hogy „visszacsinálja” Piet 
Mondrian absztrakcióját. Míg honfitársa a természeti látvány fokozatos



redukálásán keresztül jutott el a tárgyi világtól független tiszta mértani 
absztrakcióig, addig Dibbets útja ezzel épp ellentétes: előbb van számá
ra az absztrakció — rendszerint egy általános perspektívatörvény formá
jában —, s a fénykép segítségével azután ezt tölti ki rendkívül para- 
doxális tartalommal. A felhasznált fotósorozat velencei tárlatán rend
szerint egy-egy tengerparti tájrészlet 180 fokos „végigpanorámázása” . 
A fázisfotókból azután olyan alakzatokat épít, melyeken felismerhető 
ugyan a felhasznált nyersanyag, ugyanakkor az összhatás teljesen vá
ratlan irányba vezeti asszociációinkat. így lesz például a nyílegyenes 
horizontú tengerpart-darabkákból égbolt, miközben a néző úgy érzi ma
gát, mintha a felhőket egy hordóból vagy kútból nézné.

Ugyancsak kellemes élményt kellett volna jelentenie Cy Twombly 
kiállításának, de hogy mégsem lett így, abban én vagyok a -ludas: túl 
nagy elvárásokkal közeledtem féléje. Azt a Twomblyt .kerestem, aiki hi
bátlan gyerekességgel tud firkálni, aki el tudja velünk hitetni, hogy 
most tanul írni, és aki olyan zseniális majzokat tud teremteni, mint egy 
unatkozó Jóisten. Más szóval a „korai Twomblyt” óhajtottam eredetiben 
is látni, azt a Twomblyt, akiről Roland Barthes minden idők egyik leg
szebb képzőművészeti esszéjét írta. Az esszéből egy részlet bele is ke
rült a biennálé katalógusába, csakhogy az ott olvashatók erre a poszt- 
moderneskedő, illetve — hogy vajdasági terminológiát is használják 
végre — „taknyoló” Twomblyra egyáltalán nem érvényesek. Erről a má
sik Twomblyról egy új esszét kellene írni, csakhogy én erre a feladatra 
nem vagyok hajlandó vállalkozni.

A többiekről is csak röviden: a minden izmust megjárt Sol LeWitt 
ezúttal a konstruktivizmus szellemét idéző fehér kubusokkal töltötte ki 
a rendelkezésére bocsátott teret, George d’Almeida finom vizenyős abszt
rakciójával nyerte meg tetszésünket, Léon Gischia pedig Klee-re em
lékeztető játékos geometriájával. Márkus Lüpertz vad figurációja az 
enyémnél keményebb telkeknek való, Niki de Saint Phale tirke-tarka 
óriásszörnyeihez inkább a gyermekek vonzódnak, Sebastian Rodero Mat
tá képeihez pedig mindazok, akik szeretnek csinosan és divatosan öl
tözködni.

NEMZETI PAVILONOK

A nemzeti pavilonok, mint mindig, az idén is nagyon váltakozó 
színvonalúak. A kelet-európai szocialista országok — élükön az NDK-val 
és Romániával — úgy harcolnak a kapitalizmus ellen, hogy Velencébe 
küldött anyagukkal megpróbálják minél unalmasabbá tenni a rendez
vényt. Ez ezúttal a Szovjetuniónak is sikerült, hiszen a kortárs művé
szet e rangos seregszemléjére nagyapáink kortársának, Arisztarh Lentu- 
lovnak a retroszpektíváját küldték el. Nem így az osztrákok. Képzőmű
vészetüket a német újvadakkal szoros szellemi rokonságot mutató Sieg- 
fried Anzinger képviseli, aki nyolc évvel ezelőtt épp a Velencei Biennálé 
Aperto '80 elnevezésű, fiatal tehetségeket felvonultató kiállításán tűnt fel. 
Akárcsak akkor, vásznain továbbra is reménytelenül elesett vagy egymás 
fejével dobálózó figurák tolongnak, hogy azután Anzinger a maga vag- 
dalkozó ecsetkezelésével és csúnya piszkos színeivel még félelmeteseb
bé, még elviselhetetlenebbé tegye ezt a túlélésért folytatott küzdelmet. 
Egészen más világot varázsol elénk a biennálé másik nagy egyénisége, 
az angol pavilonban kiállító Tony Cragg. Öt talán leghelyesebb efféle 
guberáló szobrásznak nevezni, ahogy Baudelaire is legszívesebben ilyen
nek rajzolta meg a modern költőt: „Amit a nagyváros elhajít, elveszít, 
lefitymál, amire rátipor — írja —, azt ő szépen összegyűjti és rendsze
rezi ... Akár a kincseit féltő fösvény, összeszedi a sok kacatot, mely az 
Ipar istennőjének állkapcsai között majd valami hasznos, hálás tárgy 
alakját ölti magára.” Pontosan ezt teszi Cragg is, és úgy látszik, máris 
rátalált a „túlélés receptjére” : az összegyűjtött hulladékot úgy próbálja 
elrendezni, hogy megnevettesse vele a nézőt. Ciorannal együtt vallja 
ugyanis, hogy ha ez sikerül, nincs ok aggodalomra. S ezzel a vélemé
nyével a biennálén sincs egyedül. A nemzeti pavilonok tanúsága szerint



újabban föltűnően sok művész művel egyfajta humoros szobrászától. 
Hogy csak a legjobbakat említsem: a ciprusi Angelos Makrides, az izra
eli Zadok Ben Dávid és Matti Mizrachi, valamint a kanadai Roland 
Brener és Michel Goulet.

Ugyancsak jó  humor és metsző önirónia jellemzi a magyar pavi
lont, mely mindén részrehajlás nélkül a legszínvonalasabbak közé tarto
zik. Nóray aKtalin budapesti művészettörténész három, viszonylag fiatal 
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Kisebbségi közösségek számára nem elegendő, ha létfenntartó küzdel_ 
meikben egyensúlyteremtő ösztöneikre hagyatkoznak, teremtő jelenvaló
ságuk tudatos sorsformáló tetteket követel magának. A tudatos sors
formáló tetteket természetesen helyzetük gonddal mért felismerései ha
tározzák meg, ám az önismereten túlmenően legalább akkora szerep 
jut a kisebbségi élet „programadó” egyéniségeinek is, akik az ilyen 
vagy olyan formában lehatárolt közösségi életet cselekvő gesztusaikkal 
egyetemes emberi értékek felé viszik, oly módon, hogy értékeiben 
megőrizzék a hagyományok formájában élő nemzeti sajátosságokat is. 
Huszadik századi történelmünk a példák hosszú sorát kínálja arra, 
hogy az ilyen, a kisebbségi közösségek számára szellemi programot adó 
egyének, eredendően meghatározzák a kisebbségi élet minőségét is. E 
minőség titka azonban minden kétséget kizáróan abban rejlik, hogy 
a jövő felé forduló közösségi tekintet mennyire érzi maga mögött a 
bátorító hagyományok jelenlétét. Más szóval; kisebbségek esetében fo
kozottan érvényes az igazság, miszerint egy népcsoport olyan mérték
ben lesz megalkotója és birtokosa saját jelenének és jövőjének, amilyen 
mértékben (képes a múltjából eredő hagyományos értékeket, létezése 
meghatározó sajátosságait sorsformáló cselekedetei számára átmenteni. 
Ebben az á tmen tő-új rateremtő küzdelemben mutatkozik meg igazán a 
közösségi élet irányadó egyéniségeinek valódi szerepe, ami egyben azt 
is jelenti: arra alkalmatlan személyek akár le is építhetik az egyébként 
természetes folyamataiban mindig örökölhető, értékalkotó törekvéseket.

B. Szabó György alakja úgy él a jugoszláviai magyar köztudatban 
— tanszéki program is erre épül —, mint a közösségi életet, annak min
den intézményes formáját újraszervező, elhivatott művelődési dolgozóé, 
akinek köszönhető, hogy a kisebbségi élet nemzetiségi életté minősüU 
át, Személyének és tevékenysége tényleges értékeinek megítélését szol
gálja most induló életműsorozata, amelynek első két kötetét, az É l
mény, szerep, hivatás és a Tér és idő című könyveket a közelmúltban 
jelentette meg a Fórum Könyvkiadó. Az életműsorozat szerkesztője to
vábbi három kötet megjelenését helyezte kilátásba. A Tér és idő árnyé
kában című könyve azokat az 1950 és 1960 között megjelent írásait 
gyűjti egybe, amelyek a Tér és idő című kötetéből kimaradtak. A ne
gyedik kötet „a posztumusz Éjszakák és nappalok (1963) rekonstruálása” 
lesz B. Szabó György korabeli tervei alapján, továbbá ebbe a kötetbe 
kerül a szerző írásainak bibliográfiája és munkásságának válogatott 
kritikabibliográfiája is. Végül az ötödik kötetben „az életmű két egyen
értékű pólusát, a Szót és a Vonalat szintetizáló szövegrajzok válogatott 
gyűjteményét szeretnék publikálni. . . ” A vállalkozást mindenekelőtt azért 
kell üdvözölni, mert a B. Szabó György neve köré font mítosz helyett 
végre az életmű valós értékeivel szembesül az olvasó. De üdvözölni kell 
a szándékot már azért is, mert első kísérlete ez könyvkiadásunknak, 
hogy kisebbségi önmagunkról való gondolkodásunk múltbéli „epizód
ja it” végre a kritikai megítélés tárgyává tegye. Jelen esetben a mérlege
lésnek azt kell eldöntenie, az adott történelmi pillanatban B. Szabó 
György tevékenységével mennyiben szolgálta a jugoszláviai magyarság 
közösségi sorsának ügyét, mennyi volt e tevékenységben a közösség 
iránti elhivatottság, mindezen túlmenően pedig megítélhetővé válik,
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„ment-e elébbre” értékeiben az általa irányított kulturális élet. S ami 
már nehezebben lesz mérhető, de következményeiben mégis tetten érhető: 
mennyiben építette a B. Szabó-i program — annál is inkább, mert ez 
nyilvánosan is meghirdetett szándék volt — a jugoszláviai magyarág 
önismeretét? E kérdések annál is izgalmasabbnak tűnnek, mert az élet
műsorozat gondozója és szerkesztője, Bosnyák István úgy véli, hogy az 
írói hagyaték „tanúskodik elsősorban egy ízig-vérig programatikus író
alkatról és ugyanilyen alkotó tevékenységről a jugoszláviai magyar iro 
dalmi, művelődési, tanügyi, tudományos és képzőművészeti élet felsza
badulás előtti utolsó, illetve felszabadulást követő első két évizedében” .

A következetesen tisztelt időrend az Élmény, szerep, hivatás című 
kötet anyaeát, a közben lezajlott világháború révén két részre osztja. 
Az 1938— 1943 közötti időszakra az önmagát kereső kisebbségi magyar 
értelmiségi programalkotó kísérleteit megfogalmazni igyekvő írásai a 
jellemzők. Ekkor még úgy találja, hog e táj írástudóinak — így saját 
magának is — feladata: a művészet örök nyelvén megszólaltatni a ma
gyar nép és szülőföld hangját” . Egy évtizeddel korábban pontosan ez 
volt a Szenteleky Kornél meghirdette couleur locale elméletnek a lé
nyege, volt teháít hová visszanyúlnia B. Szabó Györgynek.

Ugyancsak a háborús években írja Korom Tibornak Zágrábba: 
  aki dolgozni és tenni akar a magyar jövőért, egy táborba kívá
nom hozni és egy gerinces, igazi magyar intelligenciát kívánok terem
teni ezekből, mert a régi generáció távozófélben van. Zászlót akarok 
bontani új magyar célokért, melyek reális talajon nyugszanak, hol nem 
lehet szó világnézeti különbségekről és vitákról. Mi reális szemekkel 
nézzük népünket és tudjuk azt. hogy itt csak összefogó kollektív munka 
segíthet.” B. Szabó György valóban, már ekkor programalkotóként lé
pett fel. és mint elhivatott értelmiségi, a kisebbségi világnézet lényegét 
is igveksziik megfogalmazni. Legeredetibb kísérletét erre Az erdélyi iro 
daadás szándékával mutat rá: „Az erdélyi magyarság érezte, hogy el 
dalom tanulságai című, akkoriban legkiérleltebb írásában teszi. A pél- 
daadás szándékával mutat rá: ,Az erdélyi magyarság érezte, hogy el
szigeteltségében csak egy menekülés van a romlásból, ésnedig az össze
fonódás és összefogás a legszélesebb nép rétegekkel, a közös kisebbségi 
sors alapján.” Az egymásra találás lényegét külső okokra vezeti vissza, 
„a város és a falu embere megérezte egymásrautaltságát a kisebbségi 
sorsban, a közös származás, a közös múlt és a tradíciók testvéri kö
zelségbe hozzák őket, az osztály és érdekellentétek elsimulnak, elcsitul
nak az ideológiai és világnézeti harcok, a nemzet -közös nagy problémái 
következtében. A legválságosabb órákban megtörtént végre Erdélyben 
a nagv társadalmi kibékülés, egymásra találás.” E nagy kibékülésben 
és egymásra találásban fogalmazódik meg az erdélyi magvarság „kisebb
ségi világnézete” , melv — megítélése szerint — alapul szolgált az új élet 
megteremtéséhez. A kisebbségi sors úi értelmet adott a közösségi szerep- 
vállalásnak is, s az értelmiségi szolgálat esetében e szerepvállalás elha
tározó jelentőségű lesz.

B. Szabó György mindezek után sajnálattal állapítja meg, hogy 
a jugoszláviai magyarság kisebbségi önmagára találása korántsem érte 
el azt a magas szintet, az értelmi tudatosodásnak azt a formáját, amely
nek az erdélvi maevarság esetében tanúi lehetünk. A „szellemi egység” 
alapján kellene vállalniuk és megszervezniük a kisebbségi életet a 
Vaidaságban is. hiszen egyedül ez teszi lehetővé a közösségi érdekvé
delem megteremtését. Ez azonban csakis úgy lehetséges, ha a társadal
mi-politikai létezés körülményei létrehozzák az értelmiség soraiban a 
..kisebbségi világnézet"-et. Fejtegetéseit ezzel zárja: „Az erdélvi iroda
lom talán mégis példa és zászló, melyet érdemes követni, éspedig sietve, 
mert lesznek talán olyanok, kik lemaradnak és azt. azt hiszem, tudmk 
a »magas« irodalom szédítő tornyaiban is, hogv elzárkózni a »plebstőJ« 
finom és előkelő dolog lehet, de egyedül maradni rossz, nagyon rossz.” 
B. Szabó Gvörgv egy, a saját azonosságtudatát kereső kisebbség értel
miségének kínált programot, úgy, hogv e programban a legteljesebb 
mértékben benne van az egyetemes emberi értékeknek közösségen be’iil 
megvalósítható igénye is.
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megvalósítható igénye is.



Ha a szerző következetesen vállalja „e vidék sajátos lelkiségét” , 
ha meggyőződéssel vallja, hogy „a kisebbségnek szintén vannak érté
keit” , akkor mindez akár egy egész életre szóló programot is kínálha
tott volna a számára, mint ahogyan kínált a példaként emlegetett erdé
lyi magyar értelmiség olyan képviselői számára, mint amilyen Gaál Gá
bor, Méliusz József vagy Kurkó Gyárfás volt.

B. Szabó György nézetei 1945 után alapvetően megváltoznak, szá
mára ettől kezdve a kisebbségi értékek másodrendűvé válnak, az inter
nacionalizmus gondolatrendszerén belül elsőrendű feladatának az eszme 
szolgálatát tekinti. S mint ilyenkor lenni szokott, a harsány szolgálat a 
mégoly humánus eszme kiszolgálásával célját és értelmét veszíti.

Ami korábban nemes és (követésre méltó szándéknak tűnt, a ki
sebbségi egységes érdekképviselet, az osztályharc szempontjából egy
szerre „a burzsoázia ideológiai csökevénye” lett. Mindennek következté
ben a közösségi élet minősége is egyszerre megváltozott B. Szabó György 
szemében. 1946. február 21-én keit Üj arcú magyarok című írásában 
már a következőképpen fogalmaz: az építőmunkában „szükségünk van 
minden becsületesen gondolkodó magyarra, mindenkire, akinek a fel
ismerés feltárta a haladás útját. Tudjuk, hogy még ma is sokan kétel
kedve, rosszhiszeműen, kispolgári félelmektől áthatva »vajdasági és ma
gyar aggodalmakkal« eltelve, értelmetlenül állnak az új problémák előtt, 
es semmiképpen sem tudják és akarják a magyarság szerepét beleillesz
teni új népköztársaságunkba” (a kiemelés tőlem — M. F.).

Mi is e „kispolgári félelmek” lényege? Egy régi falu Felső-Bánátban 
című írásában a „rideg”, „rosszindulatú” és „bizalmatlan" magyarokról 
ír, akik „a régi jó  időket siratják vissza, amikor még a közösségnek 
megvolt minden lova, amikor fennakadás és zökkenők nélkül folyt [a 
munka], és amikor a föld megmunkálása vagy parlagon hagyása min
den gazda magánügye volt” . A falu népe — bizonyára nem csak a szó
ban forgó észak-bánáti faluban — láthatóan közösségi értékeit félti, 
melyek természetszerűen helyzete folytán alakultak olyanná, amilyenné. 
S ezekkel a közösségi értékekkel pár évvel korábban, értelmiségi elhi
vatottságából eredően maga B. Szabó György is képes volt azonosulni, 
mi több, legkövetkezetesebb vállalója volt az értékek érdekképviseleté
nek. Vagy csak úgy látszott, hogy képes vállalni? Netalán időközben az 
értékek fogalma terén történt volna változás?

Közben B. Szabó György — most már irodalompolitikai hatalmából 
eredően — a magyar nemzetiségi kultúra intézményesített formáiért 
küzd, ám sehol sem találni annak nyomát, hogy ezt a korábban fennen 
hangoztatott „kisebbségi világnézet”-től vezérelve tette volna. Ő már 
korábban lemondott e világnézet szolgálatának szándékáról, s az osz
tályharc elkötelezet tjeként feladta az egyetemes emberi értékeknek azt 
a szolgálatát is, amelyhez egykor a kisebbségi életet minőségében köze
líteni szerette volna. Mi több, már maga sem hisz a kisebbségi élet mi
nőségében. Tér és idő című kötetében már arról ír, íróinknak túl kell 
jutniuk „irodalmunk »regionális«, »provinciális« és »táji« hagyományain” . 
Vajon a nemzetköziség eszmevilága okozza, hogy a regionális és táji 
jellegű hagyomány kiegyenlítődik a privinoializmussal? Kétségtelenül 
így van. Bizonyítja ezt a Vázlat egy írói arcképhez című írása is, amely
ben Herceg János portréját igyekszik megrajzolni, s közben szót ejt a 
két háború közötti magyar kisebbségi életről, újságírásról, irodalomról 
és kulturális életről is. Csak hogy itt a hang már módfelett destruktív, 
megvető. Szerzőnk ekkor már nem talál egyetlen olyan értéket sem, 
amelyet érdemes lenne vállalni. És nem talál egyetlen olyan értéket 
sem, amelyet, akár hagyomány formájában is, őrizni kellene. Teszi mind
ezt úgy, hogy közben folyton bizonyítani igyekszik a sajátosságok nél
küli közösség felsőbbrendűségét. Egész pedagógiai munkássága erről 
tanúskodik, mely ekkortájt bontakozik ki a maga teljességében. De ek
kortájt bontakozik ki irodalomtörténészi tevékenysége is — nem ke
vésbé szektás alapon. Olyannyira, hogy szemléletének egyoldalúsága 
miatt maga Sinkó Ervin is megfeddi.

Mindebből kitetszik, hogy az az eszme, amelynek elkötelezettjévé 
szegődött, egy idealizált „népet” kívánt szolgálni, nem pedig egy tényle-
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ges, minőségeiben is létező közösséget. Fennáll a gyanú, hogy közélet
szervező tevékenységét is „az eszme” irányítja, s csak azután a közös
ség valós igényei, hiszen ez a közösség szemében egyszerre a feledésre 
ítélt múlt konok őrzője lett, a maga „kisebbségi félelmeivel” egyetem
ben. Ilyen minőségében zászlóvivője lett a- hagyományellenes magatar
tásnak. Egyszerűen azért, mert az új eszmeiség számára összeegyeztethe
tetlennek bizonyult a hagyományos értékekkel.'

Ennyi az, ami az életmű első két kötete kapcsán világosan kitet
szik. B. Szabó György szemlélete olyan átalakuláson ment át, melynek 
során nagyobb volt a megtagadott érték, mint az átmentett hagyomány. 
S az sem kétséges, hogy .e magatartásnak máig ható következményei 
vannak.

MÁK FERENC

TÁJEGYSÉG-ISMERETI ALAPOZÁS

JUHÁSZ GÉZA: A fordulat forgatagában.
Fórum, Újvidék, 1987.

Juhász Gézának igazán volt miről mesélnie legújabb könyvében. Egészen 
rendkívüli sors az övé. Abban a helységben (Feketicsen) született, amely 
nem csupán vallása által, hanem racionalizmusra hajlamos, protestáló 
„bunkó” magatartása révén is kiemelkedik a vele egynyelvűek környe
zetéből. Függetlenül attól, hogy csak formálisan tartozik-e még a keresz
tyén közösséghez, a tipikus feketicsi ember puritánabb hajlandóságú, 
mint aki a tágasabb katolikum erkölcsi szempontból liberálisabb vallá
si elvein nevelkedett. A feketicsi ember ugyanis (jórészt öntudatlanul) 
magára vállalja azt az „isteni” felelősséget, amelyet a hegyesi, topolyai 
vagy szenttamási hívő helyett gyóntatójával (pszichológusával) kezdődő
en az egyház tisztviselői és szentjei jelentős mértékben s egyáltalán nem 
önzetlenül kisajátítottak maguknak. A morális döntésnek az a szigorú 
szabadsága, mely a spontánul felszívott hagyományokból kerül bele a 
feketicsi (maravicai, pacséri, pirosi) ember mindennapi életébe, (tragiko
mikus helyzetekhez vezethet, ha az illető naiv és csak a patriarkális-val
lási formákhoz való merev ragaszkodás által érzi megvalósíthatónak a 
jóságnak és a szentigazságnak a mértékét. Valószínűleg az évszázados 
sziget-létnek az ön tudatlansága bujkál azon dac és „beképzeltség” mö
gött (ne feledjük, hogy az e tekintetben jelentős német összefüggésben, 
a kanti szóhasználat szerint az „Einbildungskraft” pozitív jelentésű ki
fejezés), amely a faluközösség azon másutt is ismertté lett fiaiban is 
erős öntudatot fejlesztett ki, akik idővel tisztába jöttek jellemüknek eme 
objektív meghatározottságaival.

Juhász Géza könyve azonban nem tartalmaz az enyémhez hasonló 
fejtegetéseket. Ö, mint mindig, ez alkalommal is a konkrétumokra össz
pontosítja figyelmét. Folyamatosan arra az újabb nemzedékeket is ér
deklő kérdésre igyekszik válaszolni, hogy hogyan- is volt a legkritikusabb 
években. Az érvényre juttatott politikával szembeni szigorúsága valószí
nűleg közvetlenül kimondatlan csalódottságából következik; a lényeget 
tekintve egyáltalán nem jutottunk előbbre. Számvetése ezzel az önma
gával és a körülményekkel való leszámolása mellett azért is vonzó le
het az olvasó számára, mert az író egyrészt olyan közegből származik, 
amely évekig inkább csak passzív módon szegült szembe a fasizmussal, 
másrészt pedig még húszéves sem volt, amikor a felszabadult társada
lom ifjúságának élvonalában találta magát. Hogyan történhetett ez meg 
egy olvan emberrel, aki csak távolból hallotta az ágyúdörgést s a fegy
verrel való bánást sem sajátította el? — töprenghetünk el ma, amikor 
másfajta képtelenségek vakítanak el bennünket.



Tanácstalanságunk annál érthetőbb, mivel A fordulat forgatagában 
című könyv tanúsága szerint a szerző annak a „bógneráj”-nak a tanonca 
volt, amelynek élén horthysta bérenc, a hírhedtté lett nacionalista állt, 
s amely irredenta célú anyagi támogatásnak köszönhette létezését. Mi
féle kulcsok szerint válhatott ilyen felkészültséggel Juhász Géza a szo
cialista alapokon létesülő Jugoszlávia egyik fontos és eredményes ifjú
sági vezetőjévé? — tanácskodhatnak azok, akik a dogmán keresztül szem
lélik az embert. Ám hogy legalábbis olyan rejtélyről van itt szó, amely
re az olvasás során egyre több fény derül, az egyebek között a szerző 
munkaszolgálatban tanúsított magatartásának utólagos értékeléséből is 
kiderül: „A németek sürgették volna az építkezést, de bizony már nem 
sok hasznát vehették a munkánknak, mi meg nem éppen törtük ma
gunkat. Milyen jól hangzana, ha most azt mondanám: szabotáltunk — 
bár feltehetőleg voltak, akik tudatosan és 'szervezetten ezt tették — , 
holott csak lógtunk. Ügy tartották akkoriban — és tapasztalatom szerint 
úgy is volt — , hogy a katona, az inas és a diák mindig minden alkal
mát megragad, hogy kibújjon a parancs teljesítése alól. Megtagadni 
persze veszélyes lett volna.” Amikor az idősebb emberek igencsak óva
tosan érintik a Juhászéhoz hasonló hajdani tapasztalataikat, mert a fo
galmazásmód esetleg a havonta tenyérbe olvasott pénz mennyiségét is 
érintheti, szerzőnk számára mindenekelőtt az őszinteség fontos. Erre 
is a feketicsi származás kötelezné? Az a nyilván saját maga által is 
megmosolygott tétel, mely szerint a számító hazudozás is nehezen meg
bocsátható bűn, tehát az ember azért is mindig felelősséggel tartozik az ■ 
Istennek (önmagának), amit mond?

Minden bizonnyal paradoxul hangzik, ám az emlékirat tanúsága 
szerint Juhász Géza fejlődése (már amennyire az emberi alakulás utólag 
folyamatosan emelkedőnek tekinthető) meglepően egyenes vonalú volt. 
Ennek oka a helybeli protestáns .művelődésiben van, abban a szellemben, 
amely! a falu püspöke révén általában sikeres ellenállást tanúsított a há
borúban elszabadult embertelenséggel szemben. Egyfelől a református 
hagyományoknak megfelelően tudatosította a mindenkori nemzeti kul
túra értékeit, másfemől pedig érzékeny füllel figyelt az „új idők új da
laira” . Nem ismerte el a nemzeti türelmetlenséget és a begyöpösödött 
konzervatizmust. Zárójelbe tette az istent, ahogyan Kant mondta volt 
(pontosabban az isten tette magát zárójelbe előtte) s az életet az idea
lista előfeltételektől függetlenül a társadalmi lót függvényének tekintette. 
Ezt feltétlenül tudnunk kell ahhoz, hogy ne tartsuk fából vaskarikának 
A fordulat forgatagában következő sorait: „Csak főiskolás koromban 
döbbentem rá, Lőbl Árpád professzor társadalomtörténeti előadásait hall
gatva, hogy mi .gyerekfejjel a református hittanórákon a vallás keletke
zésének hamisítatlan marxista teóriáját tanultuk. Hogy ez az ellenzéki
ség, ez a német- és osztrákellenesség, amit 12— 14 éves koromban^ oly 
mélyen magamba szívtam, milyen termékeny talajnak bizonyult a későbbi, 
mind tudatosabb, már-már forradalmias ellenzékiséghez, az persze csak 
később derült ki, s még később vált bennem tudatossá.”

Persze, a falubeliek közül csak kevesen hasznosíthatták a Juhász 
Gézához hasonlítható módon a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben elsajá
tított tudnivalókat. Sőt ellentétes példával ki kell ábrándítanom azo
kat, akik, elfogultak lévén a vallásuk iránt, messzemenő következtetése
ket vonnak le Juhász Géza és más (tisztántúli) tudósok, tanárok stb. 
hasonló esetéből. Hogy itt a legfőbb ok nem a vallásformában, hanem 
a történelmi és egyéb körülményekben van, az onnan látszik, hogy (Hein- 
rich Böll állítása szerint) Németországban a fasiszta rendszer könnyeb
ben megnyerhette magának a protestánsokat, mint a katolikusokat (!). 
Itt nyilván a rendcsinálás és a tisztaságigény torzult el szélsőséges mó
don; azok a princípiumok, amelyek nélkül, de kellő mértéktartással, nem 
lehet ember a modern ember.

Szerencsére Juhász Géza nem a saját társadalmi-erkölcsi csúcs
teljesítményének prizmáin át szemléli gyermekkorának színterét a maga 
primitív racionalizmusában óvatosan megbújó falut. Az ő jelentős tette 
éppen abban van, hogy emlékei felidézésével felszínre hozott egyfajta,



napjainkban nem kellőképpen becsült magatartást, amelynek azonban 
az utóbbi időben, egyre nő az értéke. Némi iróniával ma ezt az együgyű 
szorgalmat nevezhetjük viszonylag igazi forradalmiságnak. A derekas- 
ságra, a megbízhatóságra, a pontosságra, a következetességre stb. gon
dolok; azokra az értékekre, amelyeknek meg nem becsülése a monar
chiát megbuktatta s a mi társadalmunkat is nehéz helyzetbe sodorta. 
Ezért keserű etikus cinizmussal kell mélyen bölcsnek minősítenem a ro
botoló kovácsnak és fiának a következőképpen megidézett hajdani pár
beszédét; „Nagyon messziről indultam. Emlékszem például egy kisgye
rekkori beszélgetésre apámmal. Az udvaron szöszmötöltünk valamivel, 
miközben megkérdeztem: — Mi az, hogy »cucilista«, kik azok a »cucilis- 
ták?« — Azok, fiam — hangzott a válasz —, olyan emberek, akik nem 
szeretnek dolgozni, s el szeretnék venni a gazdagok vagyonát.” Máig 
ez az öröknek szánt igazság annyiban módosult, hogy a hatalom önma
gában is „vagyon”, amit érdemes birtokolni.

Az emlékirat tanúsága szerint Juhász Géza nevelkedésének az a 
felismerés volt a lényege, mely szerint az anyagi kultúra mellett a szel
lemi kultúra is lényeges, s ez nem azonos a vallás dogmarendszerével. 
Ez egyben munkaprogramot és életcélt is jelentett. Legelőször arra kel
lett rájönnie, hogy a Vajdaságnak Magyarországhoz való visszacsato
lása nem változtathat lényegesen a szegény emberek helyzetén, hiszen a 
nemzeti elnyomást a fokozottabb szociális kizsákmányolás váltaná fel. 
A középiskolás tanuló egyes tanárainak és ’az idősebb diákoknak a jó 
voltából küzdötte le a konzervatív nacionalista felfogás kísértéseit. Im 
ponáló az a nagy olyasmányanyag, amelyről, az egyes könyveket több
ször is egy-egy élethelyzethez kapcsolva, 'beszámol. Korai, viszonylag 
önálló tájékozódásához képest elszégyellhetik magukat a későbbi nem
zedékek, akik egyre kevésbé lehetnek önállóak. Igaz, Juhász Géza is 
politikussá lett egy időre s én egyáltalán nem vagyok biztos benne (s 
talán ő sem), hogy az egyházi keretek között szervezett Ady-esten csak 
úgy általában a minőséget, a külön-csoportosulást kifogásolta volna. 
Éppen ő, aki vallomása szerint már idejekorán ateista lett s egészen 
mást keresett és talált a vallásóirán, min a hívők.

Hogy azonban feladatvállalása nem karrierizmusból, az új hata
lom haszonleső kiszolgálásából eredhet, arról az tanúskodik, hogy, mi
közben tudatában van kortársai ellenőrző figyelmének, egykori önálló, 
a helyi szükségletekből eredő kezdeményezéseiről, kísérleteiről, konflik
tusairól, csalódásairól is beszámol. Viszonylag korán rájön, hogy az 
értelmiségivé lett falusi egészen másként szemléli a dolgokat, mint az, 
akivel a porban együtt játszott, s ez az akaratlan eltávolodás nemcsak 
hogy nem küzdhető le tudatosan és jó szándékkal, hanem éppen a 
közeledés, a segítés szándéka teremt abszurd helyzeteket. A nép nem 
követheti, nem vállalhatja megváltóját — nyilván e ráeszmélés. kész
tette Juhász Gézát arra, hogy, az ily módon fokozatosan elidegenedő 
politikusi pályát elhagyva, a mértéktartóbb, taktikusabb pedagógusi hi
vatás mellett kötelezze el magát.

Mindez azt is jelenti, hogy szeretete ellenére sem elfogult a falu
belijeivel szemben Juhász Géza. Ha egyik helyen arról ír, hogy Fe- 
keticsen „nagy próbákat kiállt, valódi kommunisták is voltak, s a ma
gyar lakosság zöme legalábbis németellenes volt, ha ugyan nem anti
fasiszta” , akkor másutt a közeli ismerős kétlakiakat vagy a néhány, a 
háború végén elszelelt szélsőjobboldalit említi. De a németség politikai 
beállítottságát sem bízza egyoldalúan a fasizmus kaptafájára: olyanok
ról is tud, akik csendben voltak s az embert keresték volna a farka
sok üvöltésének erősödésekor. S ha például az antiszemita Bógner meg
büntetését természetesnek tartja is, azt már csak az idő érthető indu
lataival s kissé a múltból örökölt rossz szokással magyarázhatja, hogy 
a bűnös pedagógus felesége és gyermekei sokáig úgyszólván életfelté
tel nélkül maradtak.

Az is a becsületére válik Juhász Gézának, ahogyan a háborút kö
vető szociális és nemzeti érdekellentéteket szóvá teszi. Nem panaszko
dik, nem dramatizál (hiszen abban az időben ő fölötte volt az esemé
nyeknek), hanem felelevenít, leír. Azt a rezerváltságot, kivárást, túl-



óvatosságot veti felubelijei szemére, amiért részben saját maguk fele
lősök. Néma gyereknek az apja sem érti a szavát — mondhatná, de ő
nem mondja. 0 igenis felvázolja a Jövő szövetkezet történetét s a végén
megállapítja: „Jó néhány átszervezés kellett hozzá, hogy végül is meg
szűnjön vagy valahová beolvadjon ez a szövetkezet, amelynek már csak
az emléke él az idősebb korosztály emlékezetében.” A Feketics múlt
jában tájékozatlan olvasók kedvéért leírom: a szegényebb parasztság 
intézménye volt ez az akkori körülmények között kiválóan gazdálkodó 
csoportosulás. Hogy itt igazán nehéz legalább utólag „bűnbakot” ta
lálni, ezzel kapcsolatban csak azt jegyzem meg, hogy tudtommal sen
kit, még csak enyhébb büntetéssel sem sújtottak azért, mert szóvá 
tette az igazabb emberség, a biztosabb haladás ügyét. Meglehet, voltak 
olyanok, akiket leszavaztak, letorkoltak. Hogy tisztességes nyíltság ese
tében ki mennyire maradt volna vissza átmenetileg a személyi anyagi 
gyarapodás versenyében — az más kérdés.

Olvasmányos emlékiratokban eddig sem szűkölködött a jugoszlá
viai magyar irodalom. Juhász Géza könyvének újdonsága a már emlí
tett helyszín mellett a történelmi idő: a fasizmus és a sztálinizmus kor
szaka. Azok az évek, amelyekről eddig többnyire csak túlzott óvatosság
gal vagy egyoldalúsággal eshetett szó. A nagy frissesség ellenére is van
nak olyan sorok A fordulat forgatagában című könyvben, amelyek úgy
szólván öntudatlan gépiességgel kerültek a szövegbe. A következő sorok 
például úgy hatnak, mintha a szerző önmagát karikírozná, pedig csak 
a jugoszláv hadsereg 1941-es visszavonulásáról szóló hivatalos szempon
tot veszi át: „Rémhírek ugyan hallatszottak róluk, de a »kilengések« 
mindig másutt történtek. Nálunk semmi, azazhogy... Egy véletlen ha
láleset valóban előfordult. Egyik gazda háza a nemzetközi úttal párhu
zamosan nyúlt befelé a mellékutcába, s onnan az útig csak kertek vol
tak, a főutcán embermagasságnyi fal. Az egyik katona, csak úgy vaktá
ban, elsütötte a puskáját, s ez a középkorú gazda, aki a konyhaajtóból 
nézte a vonulást, holtan rogyott össze. Mindenki tudta, hogy eltévedt 
golyó volt. Különben pedig nem is igen lövöldöztek ezek a katonák.” 
Nagy-nagy naivitás kell hozzá, hogy elhiggyük: a jelzett távolságból 
véletlenül eltalálhatnak valakit. A lektornak vagy a szerkesztőnek ezt a 
részt feltétlenül ki kellett volna húznia a szövegből. Ezzel, persze nem 
a szerb katonaságot akarjuk harciasabbnak feltüntetni, mint az eredeti
leg volt. Az ellenállás csekélysége természetesen korántsem az (átme
netig szükségszerűség felismerésében rejlett, hanem (miként az általam 
ismert, hitelesnek tetsző forrás állítja) a Bécstől délkeletre évszázado
kon át divatos szokásban; a belső széthúzásban. Ennek eredményeként 
(s az otthon őrzött fegyverek évezredes hagyománya szerint) csak az 
ösztönök anarchizmusa és pánikszerű lövöldözés hallathatott magáról 
néhol. A Juhász által említett eset (ha valóban megtörtént) azonban 
egészen rendkívülinek tekinthető.

Emellett egy stilisztikai természetű kifogásom is van, inkább csak 
azért, mert e szempont gyakran van jelen Juhász Géza kritikáiban is. 
Írónk, noha általában a nagyközönség igényeit is szem előtt tartva ír, 
színvonalas,, árnyalatokban bővelkedő, helyenként a táj jelleget is őrző 
prózát művel. Ezt annak tudatában vetem papírra, hogy nálunk az olva
sói igénytelenség az írókat eleve a szellemi erőfeszítések mellőzésére 
ösztönzi. Más szóval: ha felszínes, közhelyes az ember, akkor többet 
termelhet, jobban „kereshet” s még talán el is olvassák művét. Ilyen 
természetű kifogások Juhász Gézának legfeljebb az értekező prózáját 
érthetik olykor; ezt az emlékiratát — nem. Igaz, a műfaji jelleg is ked
vére játszott abban, hogy a kommunikativitás, a nyelvi hitelesség és az 
igazsagigény egységesülhessen. Csupán egyetlen stílusbeli zökkenőre, a 
lét ige mulatságos háromszori ismétlődésére figyelmeztetnék; „ . . .  Erzsi 
néni — aki amilyen kedves és szép, olyan művelt is volt — Keck Zsig- 
mond felesége volt, tehát a rebellió a »házban« volt."

A fordulat forgatagában különösen azon újabb nemzedékek szá
mára lehet tanulságos olvasmány, akiket ma szinte kizárólag ideologi
kus módon igyekeznek meggyőzni az 1945 előtti társadalmi rendszerek 
kizsákmányoló jellegéről, idejétmúltságáról és szükségszerű bukásáról.



Juhász Géza élettényakkel s a bizonyítás közvetlen szándéka nélkül jelzi: 
mennyire romlott volt a háború előtti jugoszláv, majd pedig a háború 
alatti magyar társadalom, s hogy milyen taktikátlanul viselkedett a fel- 
szabadulás rohamcsapata. Eközben azokról a legszemélyesebb élményei
ről sem feledkezik meg, amelyeket a hivatali prüdéria még mindig tel
jesen háttérbe szorít az előtt, ami fontosabbnak, komolyabbnak, de fő
leg illendőbbnek látszik. A fiatalkori „kilengések” is hozzátartoznak eh
hez a maga nemében tipikusnak mondható pályához s az író úgy be
szél róluk, mint bármiről, ami közvetlenebbül érintette sorsát. Nem 
utolsósorban ezért tekinthető mélyen eredetinek, sőt példamutatónak 
is ie vállalkozás. Remélhető, hogy a valóságkuíatás ezután nagyobb 
emberi közvetlenséggel és természetesebb igények szerint fog folyni ná
lunk.

VAJDA GÁBOR

KAMASZKORI VESZEDELMEK

MIRNICS ZSUZSA: Kapaszkodó.
Fórum, Újvidék, 1988.

Tájainkon Mirnics Zsuzsa az egyedüli alkotó, aki csak az ifjúsági prózát 
műveli. Igaz, „felnőtteknek” író alkotóink közül néhányan tettek egy-egy 
kísérletet: visszatértek az ifjúkorba és megírtak egy művet, de aztán 
végleg elhagyták ezt a terepet. Legújabban Dudás Károly kísérelte meg 
egyéni módon meghódítani gyermek- és ifjúkorát mondhatni felemás si
kerrel, Gion Nándor regényei közül pedig jó  néhány ingázik az ifjúsági és 
a felnőtteknek szánt regény között, de e művei inkább felnőtteknek fiia- 
tálokról szóló könyvek. Mirnics Zsuzsának ez a harmadik ifjúsági regénye, 
tehát nem vállalkozik a ^nagyregény” írására, hű maradt önmagához: 
továbbra is a fiataloknak ír. Előző két könyve, az Ellopott csillagok és az 
órásköz 12 nem váltott ki hangos visszhangot a kritikusok körében. Ál
talában elfogadható műveknek minősítették őket, de érezhető volt bizo
nyos fenntartás. A most megjelent Kapaszkodó mintegy imakacs folytatása 
a megkezdett útnak, újabb 'lendületével egy már, az írónő számára ismert 
cél megvalósításához: bemutatni egy kortárs kamasz bensőjét, felszínre 
hozni és művészi szinten megfogalmazni annak gondolatait és érzéseit. 
Természetesen a teljességre való törekvés (minden szemszögből ábrázolni) 
azza'l járt, hogy a mű valóságunk jó  néhány jellemzőjét is felöleli és súrol
ja a társadalmi regény határát azzal, hogy azért végeredményben megmarad 
lélektani regénynek.

A Kapaszkodó belső felépítése hasonlít az Órásköz 12-höz. A főhős, 
Mihály Kati, tizennégy éves tanuló, válságállapotba kerül, „kibillen” lelki 
egyensúlyából, félig-meddig öngyilkosságot követ el, de miután életben ma
rad és állandó belső kényszert érez, hogy írjon, elhatározza, naplót vezet, 
amíg testi állapota (lába gipszben van) mozdulatlanságra ítéli. A regény 
természetesen nem más, mint a válságállapot aprólékos leírása, azaz idő
rendi kibontakozása és feloldása. Az elképzelés helyes, de meg kell jegyezni, 
hogy a napló korántsem hiteles, igen hamar kiderül, hogy nem Kati, ha
nem Mirnics Zsuzsa írja, hiszen olyan bő, aprólékos és jól szerkesztett, 
hogy nem tudjuk elfogadni Kati naplójegyzeteinek. Gyakran olyan észrevé
telek és adatok is szerepelnek benne, amelyek kétségen kívül Kati ismeret- 
és tudatkörén kívül esnek. Ettől függetlenül, úgy gondolom, az ifjú olva
só élvezettel olvassa e könyvet, mert a szerzőnő remekül beleéli magát 
főhőse leikébe, legtöbbször szinte egy az egyben jelenít meg, párbeszédei



természetesnek hatnak, pattogóak, tömörek és hitelesek, minden kétséget 
kizáróan a regény technikailag talán legsikerültebb részei. Minden szem
pontból gördülékeny és olvasmányos könyv a Kapaszkodó. Igaz, nyelvezete 
némileg szürke, talán hiányolhatok belőle az eredeti, a kamaszokra jellemző 
fura ős végletes jelzők, talán nem ártott volna a mű ilyenfajta, azaz nyelvi 
átfésülése és rikítóbbá tétele. A tér- és idősíkok váltogatása egyértelműen 
követhető és tudatosan szerkesztett. Mirnics Zsuzsa ügyesen „adagolja” 
az eseményeket, az összkép fokozatosan bontakozik ki, Katinak mindig 
van valami érdekes közölnivalója. Igaz, a regény derekán mintha ve
szítene feszességéből a cselekménysor, némileg elkalandozik a főtémától, 
a válságállapot helyben topog, hogy aztán a regény végén újra teljes erőivel 
eluralkodjék. A Kapaszkodó végeredményben jól komponált mű, monolit 
egységként áll előttünk, mondhatnánk talán úgy, hogy hagyományos alkotói 
eszközökkel, ismert belső formára támaszkodva, megírt modern tartalmú 
ifjúsági regény.

Miből is áll Kati válsága? Az első pillantásra úgy rémlik, hogy egyet-' 
len indítéka van, de Mirnics Zsuzsa kitűnően érzékelteti, hogy nagy tévedés 
lenne egyetlen tényezőre visszavezetni. Kati nagy szenvedélye a íornázás. 
Öt éven át sikerrel foglalkozik versenyszerűen ezzel a szép sportággal, 
méghozzá épp a becsületesen elvégzett feladat után érzett sikerérzés jó
voltából. Az első pillanatban elviselhetetlennek tűnik számára az, hogy 
egészségügyi okokból egy időre fel kell hagynia a tornázássál. A válság
érzet egy másik fontos komponense a magányórzet mind erőteljesebb el
uralkodása Kati lelkében. Mondjuk az iskolában, ahol az igazság bajnoka
ként jeleskedik a köz ügyében, de ugyanakkor elveszíti legjobb barátnőjét. 
Egyébként közepes tanuló, mert a torna leköti és nem látja értelmét an
nak, hogy olyan ismeretekre tegyen szert az iskolában, amelyekre aztán 
később az életben nem lesz szüksége. Szigorú értelemben véve nincs ki
alakult baráti köre. Tanácstalansága a társadalmi igazságtalanságok 
láttán az elkeseredés irányába tereli. Egyáltalában társadalmi valóságunk 
elég gyakran betör a kis hősnő naplójába és ez bizonyos szempontból új
szerű összehasonlítva Mirnics Zsuzsa előző két regényével. Kati számára 
a stabilizáció fogalma egyenlő a szegénységgel, észleli az igazságtalan meg
különböztetést, a munkanélküliség keserűségét stb. Tagadhatatlan, hogy 
bár ezek a mozzanatok legtöbbször jelzésszerűen vannak csak jelen a 
könyvben, mégis érezzük, nagyban befolyásolják Kati lelki fejlődésének 
alakulását. A válság teljes kibontakozása azonban családi eredetű. Kati 
kideríti, hogy anyja elvált asszony volt, ő első házasságából származik, 
apja számára ismeretlen. Mélyen becsapottnak érzi magát, úgy találja, 
nem tartozik senkihez. Hiába a néhány barátnő, valamint Ákos, a kedves 
udvarló. Az, hogy teljesen magára maradt, bírja rá Katit arra, hogy a 
nyolcadik emelet magasságában a párkányon lépkedve kacérkodjék a 
megváltó halállal. Kati lélekrajza, válságállapota hitelesen hat. Ez egyér
telműen azt igazolja, hogy Mirnics Zsuzsának a lélekrajzi ábrázolás .sike
rült. Egyértelműen kiderül, hogy Kati válságának gyökerei részben társadal
mi eredetűek, hiszen a családi élet kibontakozóban levő felbomlása szin
tén társadalmi eredetű: csak a megfeszített munka biztosíthatja a ha
nyatlóban levő életszínvonalat. Hiszen Kati szeretne szüleivel otthon leülni 
és beszélgetni, kitárulkozni, de azoknak soha nincs idejük arra. S akárcsak 
az Órásköz 72-ben, itt is félködlik egy boldog anya—lány kapcsolat, amely 
után Kati titkon vágyakozik. Helyette anyja csak újabb és újabb iskolai 
télj esi tményekre nógatja. Mirnics Zsuzsa ebben a könyvében is utal a 
család, mint a társadalom sejtjének fontosságára. Szerinte a család az, 
ahol az emberi jellem igazán kialakul. S ezzel a megállapítással, úgy vélem, 
sok felnőtt oilvasó egyetért. Különösen érvényes ez a megállapítás ma, 
amikor a külső világ bonyolultsága közepette a családnak kell menedékül 
szolgálnia.

Kati megtalálja az utat vissza a családhoz, a tornához, a válságál
lapot szerencsésen feloldódik. Talán kissé mesterkélten hat ez az általános 
boldogság, bár az utolsó jelenet keserűsége (Kati egy újgazdag családból 
származó barátnőjével folytatott beszélgetés után kineveti annak buta 
páváskodását, noha a többin „sími lehetne”) utál arra, hogy a Katit körül



vevő nagyvilágban a gondok és nehézségek megmaradtak. Ki szeretném 
emelni, hogy, mint az a fentiekből kiderült, Mirnics Zsuzsa eddigi három 
ifjúsági regénye között vannak hasonlóságok (válságállapot kamasz lánynál, 
a család felbomlása, magányérzet stb.) és ösztönszerűlleg felvetődik a kér
dés: nem önismétlés tanúi lehetünk e könyveket olvasva? Az a véleményem, 
hogy ez a kérdés megalapozott, ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy a há
rom könyv közül a Kapaszkodó a művészileg legérettebb. Mirnics Zsuzsa 
írói fejlődése elképzelhetetlen stíluseszközeinek megújítása nélkül. A mo
dern téma modern és egyéni írói technikát követel.

VARGA ISTVÁN

„KÜLÖNBEN JÓL VAGYOK”

LE LK E  A B LA K F Ü LK É JÉ B E N

TARI ISTVÁN: Tépőzár.
Fórum, Újvidék, 1987.

Amint fellapozzuk Tari István Té
pőzár című verseskötetét, nyomban 
egy sajátos és eredeti szószerkezet
re bukkanunk, amely így hangzik: 
„Lelke ablakfülkéjében”. A Nyitány 
második versszakát idézzük:

„voltaképp érzelmes 
dalt dúdol lelke 
ablakfülkéjében”

Az a b l a k  a modern világiroda
lom jellegzetes motívuma. Jól is
merjük Kafka műveiből, sőit Szirmai 
látomásos novelláiból is. Korunk el
idegenült, izolált világában az ablak 
az egyetlen nyílás, amelyen keresz
tül kapcsolatba léphetünk a külvi- 
lággall. Az „ablakfülke” viszont ala
pos szemantikai elemzést igényel. Ez 
a szóösszetétel ugyanis nyitottság és 
zártság foglmát egyaránt tartalmaz
za, ezek dialektikus összefüggésének 
kifejezése. Ha a Tari-versek színhe
lyét szeretnénk megjelölni, akkor is 
erre a metaforára hivatkozhatnánk. 
A cocteau-i „be és ki” tehát egyéni 
módon érvényesül, de ehhez a meg
közelítéshez kapcsolódik a követke
ző költői kérdés is: „Ha nem látjuk 
egymást / magunkba hogyan láthat
nánk?”

A bezártság és a menekülés le
hetősége szerzőnk kötetének legfon
tosabb motívumköre. Erre utal a 
f al ,  a k i s k e r t ,  a r á c s ,  sőt a 
k o l d u s  t e t ű  t é p ő z á r a  is.

A gyűjtemény kulcsszavaként a 
„birkózik” igét jelölhetjük meg, 
amely a vívódásra és a tépélődésre 
vonatkozik. A költeményekben min
dig ott rejlik a feszültséggel teli el
lentét. Még a Pilinszkyre jellemző 
tömörséggel megfogalmazott Önarc
kép is ezt bizonyítja:

„közétek járt szórakozni 
padlásra föl sóhajtozni”

Az odakinn és a falak között törté
nő mozzanatok kettőssége a vívódás 
egyik forrása- A szórakozni-sóhajtoz- 
ni „naiv” összecsengése némi öniró
niát fejez ki, ugyanakkor nem csu
pán szűkszavúsága kapcsolja Pilinsz- 
kyhez, hanem személytelensége is, 
amelyet a főnévi igenevek használa
ta biztosít. A kötet másik verse már 
általánosít:

„az a nyomasztó 
személytelen jópofaság 
mely bizton éli túl 
a nyolcvanas éveket”

Figyelmet érdemel az Önarckép 
múlt ideje is. •Számadásként foghat
juk fel tehát a költeményt.

A kötet előterében alkotó és al
kotás viszonya álil. A vers „kocsma”, 
„zivatar-sátor” és „országhatár” egy
szerre, vagyis újra a metaforákban



megbúvó ellentéteket fedezhetjük 
fel: a költemény csapda és menek
vés, itt és ott egysége. A szerző 
mégis bízik művészetében.

A mű értékelői már kiemelték 
különös természetfelfogását. A ter
mészet minden ellentmondás ellené
re mégiscsak otthonunk, a harmó
nia és a hazatalálás színhelye. Itt 
is rámutathatunk két jelentős mo
tívumra, az ormótlan „bakancsra” 
és a táj „asszonytestére” . A bakan
csot csigák másszák meg, később 
pedig a táj taposójává válik. Az 
„asszonytest” a természet humanizá
lásának csodálatos metaforája.

Tari István közösségi versei me
rész és egyéni látásmódjuk követ

keztében ragadják magukkal az ol
vasót.

Egy újabb, mondhatnánk, bölcse
leti hangvétel jelenik meg a költő 
alkotásaiban. Stíluseszközei közül 
különösen metaforái eredetiek. Nyel
vi kreativitása bővebb elemzést igé
nyelne, zárójelbe helyezett kommen
tárjai a grammatikai szereppel el
lentétben éppen kiemelnek, tehát fel
hívó funkcióval rendelkeznek. Az ap
ró hétköznapi „zivatarok” és moz
zanatok eredeti megközelítése jel
lemző a gyűjtemény verseire. Em
lítsük meg példaként nő és tükör 
kapcsolatát!

A kiábrándulás ellenére is a kö
tet az alkotás fontosságát sugallja.

K Ö L T É S Z E T (L E N Ü L )

SZIVERI JÁNOS: Dia-dalok. 
Újvidéki íróközösség, Újvidék, 1987.

„Újak” ezek a költemények, erre 
már eddigi kritikusai is felfigyeltek, 
Nem véletlenül utal az első alkotás 
Adyra, az Új versek költőjére. De 
Szivén „új” dala „dúl” és „feldúl”. 
Szerzőnk az új szenzibilitás jegyé
ben reagál korunkra, jelenünk félel
mének összetevőire. Létünk ugyanis 
aggodalommal teli, és a kötetben

ott rejlik az „elfutok, de bevárlak” 
magatartás.

Mai helyzetünkre vonatkozik a 
következő megállapítás:

„romlik az érték 
és értékítélet'’

Sziveri könyvének fókuszában a 
Diohtung und Wahrheit goethei kér
dése áll.:

„írunk mi is mindenféle igazságot a valóságokról
fülünkbe ólmot hiába öntötök
lábunk a talajon szilárdan áll — 5 szólok ismét”

Dacos költészetének alapja tehát 
a közvetlenül tapasztalható valóság. 
Múlt és jelen fölsejiő belső képeit 
pedig mindig más és más nézőpont
ból!, illetve másként látjuk.

Sziveri legkülönösebb szava az 
„életlenül” . Az élet zajlik „nem is 
csak úgy életlenül” . A költő főként 
szemlélő, aki esetleg egy ablakon át 
figyel a kint történtekre, amelytől 
őt fal választja el, és az ajtónyitás 
lehetősége is ritka. Szerzőnk „kép
letét” így összegezhetnénk: „falhoz, 
falon / fáitól falig” . A b e n t r ő 1 
k i n t  relációja dominál a kötetben, 
a fal elválasztja a művészt attól is, 
amit keres. A „fal” ma már a mo
dern költészet toposzai közé tarto
zik, amelyet az évszakok jelképes 
alkalmazása egészít ki. A „teleologi-

kus” télben célt jelent a tavaszvárás, 
de ez sem valósítja meg a várt tel
jességet. Gyakran megjelenik a kint 
ránk váró „eső” is, amelyet — ha 
kicsit más megközelítésben is — Jó
zsef Attila verseiből már ismerünk.

A „mindenem megvan — rbég 
sincs semmim” dialektikáját sugalló 
versekben a költőt még el is szóra
koztatják a külvilág tényezői; a Du
na megfigyelésekor „élettanfolya
mon” vesz részt, és a péterváradi 
hídnál József Attilával szemben ta
gadó álláspontra jut:

„nincs többé mély 
nincs fölszín”

Az „életlenül” fosztóképzője a 
h i á n y t  jelzi. Ezek szerint mi is



alkalmazhatjuk verseire a költészet 
„költészet/lenül” megnevezést, hi
szen a költészet tudatos „trónfosz
tása” történik meg előttünk. Ha 
minden érték megszűnt, akkor nincs 
többé hagyományos értelemben feli- 
fogott költészet sem. A művek nyíl
tan vagy kimondatlanul utalnak pl. 
József Attila, Petőfi, Ady, Shakes
peare, Borges, Kavafisz nevére és 
alkotásaira. A gondolatok és prófé
ciák azonban átalakulnak. Az  ̂óda 
magasztos műfaját „ide-ódává” fo
kozza le, a ballada villoni balladává 
válik, a „megtisztulás” groteszk 
mozzanat csupán. Kegyetlen fintor 
ez a költészet, amelynek egyes da
rabjai paródiaként is hatásosak. 
Nagy erénye viszont minden vers
nek, hogy a költő gondolkodik és 
gondolkodtat. Ezt érzékeltetik a gon
dolatjelek is. Ha szükséges, költőnk 
négy gondolatjelet is felsorakoztat, 
néha eredeti módon nagygondolat
jelet alkalmaz. Zárójeles megjegy
zései szántén figyelmet érdemelnek. 
A párhuzamosság sokszor sajátos 
ritmust biztosít alkotásainak, a mű

vészi bizonyítás pedig fontos sajá
tossága a Dia-dalok verseinek.

Sziveri stílusa és nyelvhasználata 
a lefokozást, a „trónfosztást” szol
gálja. Erre Thomka Beáta is rámu
tatott. Különös helyen metszi el sza
vait, akusztikai vonatkozásban is 
groteszk hatást ér el. Sajátos nyel
vi megoldásait talán csak Tandorié- 
hoz hasonlíthatnánk, de ez csupán 
hasonlóság, az egyéni mozzanatok 
teszik különössé a gyűjtemény da
rabjait.

A költő olvasója valamiféle paj
kos fölényre is felfigyelhet. Gondol
junk csak Borges kérdésére: „Hát 
te, nyájas olvasó, biztos vagy-e ben
ne, hogy megérted a nyelvet, amin 
írok?”

Sziveri pedig így szól:

„ó, nyálas olvasóm, 
legyünk hát boldogok mi is.
(én úgyis másra gondolok)

Közérzetéről mindössze ennyit tu
dunk meg: „Különben egészen jól 
vagyok,... különben jól vagyok.”

FÉ LÚ TO N

FENYVESI OTTÓ: Kollapszus.
Fórum, Újvidék, 1988.

Fenyvesi Ottó interpunkciót nélkü
löző hosszúverseinek olvasásakor 
egyik elődjének, Allén Ginsbergnek 
kérdése merül fel bennünk: „Mi le
het szent, ha ez az izé a teljes vi
lágegyetem?”

Ha ezt az „izét” kutatjuk a Feny
vesi-versekben, először is a komnro- 
misszumokra kell utalnunk. Költőnk 
így összegez: „A bágyatag katarzisok

„mondom mondom azért minden rendben 
nincs baj ettől még rosszabb is jöhét”

Kijelentése némileg módosul a következő részletben:

„mondom úgy látszik minden rendben 
ám legyen szalonképes belépőjegy 
érvényes a hónapos jegy 
befizetlek egy sima füzet vonalzására 
HALÁL NOBEL FÜLÉRE ”

korát a középszerűség idejét éljük” .
A hosszú télben mindig az új ta

vaszra, az új nyárra várunk, de va
lahogy állandóan „félúton” vagyunk. 
Várakozási céljaink megjelölése is 
lehangoló képet nyújt, ugyanakkor 
minden ismétlődik. Ügy tűnik, rém
képeket sorol, pedig csupán a mi hét
köznapjaink reális mozzanatait is
merteti, végül viszont megállapítja:



A „minden rendben” tehát már 
csak látszat. A befejező expresszív 
gesztus szinte a kassáki fordulatok
ra emlékeztet, vizuális jellegű meg
oldásai is költőelődjéhez hasonlók.

A „mondom-attitűd”, a „külön
ben jól vagyok” mint ironikus ma
gatartás az egész kötet sajátossága. 
Legfontosabb stíluseszköze a felsoro
lás, a halmozás, egy sajátos „vers
beszéd”, a tények provokatív meg
közelítése, a lamentáló jelleg. A köl
tő lázad mindenfajta középszerűség

ellen, bírálja korunk értékrendjét és 
életformáját, a „via negatíva” be
mutatása ez. Asszociációi a beat- 
nemzedék költőihez hasonlóan me
részek és meghökkentőek, a legmeg
lepőbb fordulat pedig általában a 
vers végén következik be. Korunk 
spleenjét, a fülledt feszültséget igyek
szik megragadná. Fontos motívuma 
a távlattalanságot érzékeltető „bar
na köd”.

A kötet befejezése is a céltalan
ságot fejtegeti:

„ Itt vagyok hét félúton, 
sehol,
a szememet kibököm,
tíz év jobbra, tíz év balra,
jobbára balul eltékozolva,
még mindig a világ rendbontása vagyunk,
akaratunk lázasan kutat,
nem csillapít semmiféle duda,
a félelem tövise kihúzva húsomból.

Lenn a sarkon egy trafik világlik.

Az egyébként is legfeljebb tom
pított fényeket sejtető versek befe
jezésekor felvillanó fény távlatot 
neon jelez. A megjelenő írásjelek 
nagyszerűen tagolják a gondolatot. 
A lázas kutatás mégis némi céllja le
hetne ennek a darabokra tört vi
lágnak.

A szerző stilisztikai és nyelvi le
leményessége magára vonja az ol

vasó figyelmét. A zene hatása kü
lönösen jelentős. Sodró lendület, di
namizmus jellemzi a Kollapszus al
kotásait, amelyek valóban kapcso
lódnak a József Attila-i mottóhoz, a 
költő következő sorához: „Hallottam  
sírni a vasat”.

Ott rejlik azonban Jack Kerouac 
Kórusának gondolata is: „óda sem 
értél” .

HŐZSA ÉVA

KÉTSZER HÁROM

H AM VAS B É LA  H ÁROM  E SSZÉ K Ö TE TE

HAMVAS BÉLA: Silentium  — Titkos jegyzőkönyv — Unicornis.
Vigilia, Budapest, 1987.
HAMVAS BÉLA: Szellem és egzisztencia.
Pannónia Könyvek, Pécs, 1987.

HAMVAS BÉLA 33 esszéje.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkara, Budapest, 1987.

Van abban valami megnyugtató, taszított írások egyszer csak új élet-
hogy évtizedeken át feledésbe me- re kelnek s hatni kezdenek. Há-
rült és könyvtárak papírtemetőibe rom esztendeje jelent meg Ham-



vas Béla hosszú éveken át kézirat
ban rejtőző regénye, a Karnevál, ez 
az izgalmas és sikeres könyv hívta 
fel a figyelmet a szinte elfelejtett 
író és gondolkodó műveire. Ezek a 
művek korábban sem voltak köny- 
nyen hazzáférhetők, minthogy életé
ben csupán két könyve: A láthatat
lan történet című esszékötete és 
Anthologia humana című bölcseleti 
antológiája, valamint egy kisebb fü
zete: A száz könyv című „biblio
gráfiai esszé” látott napvilágot, é< 
a főművének tartott Scien’ia Sacra 
is mindmáig kéziratban maradt. Va
lóban, Hamvasról egy egész korsza
kon át alig vett tudomást kulturá
lis életünk, csupán híveinek szű- 
kebb köre tartotta fenn emlékét és 
szorgalmazta befogadását. Ügy tet
szik, az idő ennek a recepciónak 
dolgozott, ha lassan is. Korábban a 
budapesti Üj írásban és a Vigiliá- 
ban, valamint az. újvidéki Hídban 
jelent meg néhány tanulmánya. A 
szürrealizmus ideje című könyvé
ben Bori Imre, A lélek fényűzése 
című tanulmánykötetében Kenyeres 
Zoltán foglalkozott vele. 1983-ban a 
Gondolkodó magyarok című so
rozatban A világválság címmel há
rom tanulmányát adták közre, 
1985-ben pedig a berni Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem 
kiadásában jelent meg Az öt géniusz 
című kötete. Az elmúlt esztendő
ben három esszéválogatása is nap
világot látott: a Vigiba-könyvek so
rozatában a Silentium — Titkos 
jegyzőkönyv — Unicornis, a pécsi 
Pannónia Könyvek között a Szel
lem és egzisztencia, végül a buda
pesti bölcsészkar Tartóshullám cí
mű kiadványsorozatában a Hamvas 
Béla 33 esszéje című kötet. Mind 
a három esszéválogatás nagyrészt 
olyan írásokat közöl, amelyek alig 
ismert régi folyóiratokban, netán 
kéziratban várták, hogy egyszer a 
nyilvánosság elé kerüljenek.

Hamvas Béla esszéi annak az 
irodalmi áramlatnak a sodrában 
születtek, amelyet az úgynevezett 
esszéíró nemzedék indított el a két 
világháború között. Ennek a „nem
zedéknek" a képviselői — a többi 
között Halász Gábor, Szerb Antal, 
Cs. Szabó László, Kerényi Károly, 
Németh László és persze Hamvas 
Béla — megrendülve tapasztalták 
az első világháború utáni Európára 
köszöntő általános szellemi válság 
következményeit. Jól tudták, hogy

két háború között élnek, s a poli
tikában érvényesülő erőszak lerom
bolhatja azokat a kulturális és er
kölcsi értékeket, amelyeket hosszú 
évszázadok európai fejlődése hozott 
létre. Az esszéműfajt ezért a nyil
vános tájékozódás keretének tekin
tették, arra törekedve, hogy ennek 
a személyes természetű, képlékeny 
műfajnak a segítségével jelöljék 
meg a válságból kivezető utakat. 
Természetesen kísérleteket jelen
tett ez az útkeresés, az „esszéíró 
nemzedék” tagjai sohasem a végső 
igazságok megfogalmazására töre
kedtek, inkább gondolatokat, tör- 
tánelmi, irodalom- és művészettör
téneti analógiákat vetettek fel, ezál
tal keresték a válság meghaladásá
nak kulturális és erkölcsi lehetősé
geit.

Az európai kultúra nyomasztó 
válságát érzékelte Hamvas Béla is, 
midőn a 19. századi „válságfilozó
fia” — elsősorban Nietzsche és 
Kierkegaard eszméi — nyomán fel
rajzolta olvasóinak a korabeli Eu
rópa szellemi állapotát. A társada 
lom és a kultúra válságát azzal ma
gyarázta, hogy az európai ember, 
általában az újkori európai gondol
kodás normáihoz igazodó emberi
ség elveszítette’ a létezés teljességé
nek ismeretét, s elhomályosult előt
te a lét eredeti értelme, amelynek 
a történelem hajnalán még birto
kában volt. A kor romboló szellemi 
válságával szemben az ősi kultú
rákban, mítoszokban és vallások
ban kereste az emberi lét magya
rázatát, érdeklődése ezért fordult 
a keleti filozófiákhoz és mítoszok
hoz, az ősi indiai, kínai, tibeti ta
nításokhoz, az ógörög bölcselethez, 
a keresztény középkor misztikájá
hoz, általában ahhoz a szellemi tra
dícióhoz, amely az ember és a 
miodenség, az ember és a történe
lem korai találkozásainak emlékét 
hordozta, s így valamilyen elemi, 
ősi tapasztalatról beszélt. Az ősi 
tradícióra akarta felhívni a figvel- 
met, az „aranykori” hagyomány
ban találta meg azt a „scientia 
sacrá” -t, amely a létezés végső ér
telmét tárja fel.

Kevesen ismerték nálunk oly 
behatóan ezt az ősi hagyományt, 
mint Hamvas Béla: esszéiben ha
talmas műveltség, bölcseleti és val
lástörténeti erudíció ö ’ tött formát. 
Egyszersmind nagyszerűen ismerte



a huszadik század filozófiai isko
láit is, az egzistencialista bölcselet
ről, Heidegger és Jaspers munkás
ságáról először éppen tőle kapha
tott hiteles képet a magyar olvasó, 
ráadásul magyarázatai nem egysze
rűen ismertették és kommentálták 
ezt a modem filozófiát, hanem al
kalmazták, finomították is. Min
denkor valami személyes bölcses
séggel beszélt a nagy gondolatrend
szerekről, a tudás derűjével, amely 
tanulmányainak kifejezésmódját is 
átszőtte. A filozófusok ritkán „szép- 
írók”, a legnagyobbak között azon
ban ilyen is akad, és Hamvas Béla 
bölcseleti írásainak is vannak szép- 
irodalmi értékeik. Még a legelvo-

natkoztatottabb elméleti fejtege
tést is valágos, érthető értekező 
prózában adja elő: bizonyára ez is 
hozzájárul munkásságának ismét 
kibontakozó népszerűségéhez. írói 
sorsa nem alakult szerencsésen, 
különösen élete második felében 
nélkülözte a nyugalmas alkotó 
munka körülményeit, köztudott, 
hogy ekkor egy Budapesttől távoli 
nagyépítkezés anyagraktárában dol
gozott, távol a szellemi alkotó 
munka legelemibb eszközeitől. En
nek ellenére igen gazdag és eredeti 
életművet hozott létre, és ebben 
az életműben a tudás biztonsága 
és a költészet alkotó ereje találko
zik.

S IN K A  IS T V Á N  H ÁROM  K Ö N Y V E

Lovasok opál mezőkön.
Magvető, Budapest, 1987.

Megzendül az erdő.
Nagyközségi Tanács, Vésztő, 1987. 
Fekete bojtár vallomásai.
Püski, New York, 1987.

Sinka István, akinek most két vers- 
gyűjteményét és egy önéletírását 
veheti kezébe az érdeklődő olvasó, 
költészetünk rendkívüli alakja volt. 
A régi magyar társadalom mélyé
ről, szinte a társadalmon kívüli lét
ből, a bihari puszták elesett pászto
rai közül emelkedett az irodalomba. 
Mélyebbről, mint bárki a népi moz
galom írói közül. Másokat az isko
la nevelt, mint Erdélyi Józsefet, a 
falusi közösség, mint Szabó Pált, 
az agrármozgalom, mint Veres Pé
tert, vagy éppen Párizs és az 
avantgárd irodalom, mint Illyés 
Gyulát. Sinkának teljesen magára 
hagyatva, néma robotban, megalá- 
zottan és kisemmizve kellett felnö
vekednie. Mintha Ady elátkozott 
hortobágyi poétája nyitotta volna 
dalra az ajkát, felszabadulva ko
nok végzete alól. Maga Sinka is az 
évszázados némaságból felszárnyaló 
vallomásnak és tanúságnak tekin
tette költészetét.

A versírásra, ahogy önéletrajzi 
regényében elmondja, egy Petőfi- 
kötettől kapta az első biztatást: 
egyetlen bárányát cserélte el a 
rongyos könyvért. Később pony

varegényekre bukkant egy tanyán, 
útleírásokkal, kalendáriumokkal, 
spiritiszta füzetekkel találkozott, 
válogatás nélkül, mohón falta a be
tűt. "Még később orosz írókat, múlt 
századi magyarokat, a Nyugat köl
tőit és mindenekelőtt a Bibliát ol
vasta. Aztán megírta első versét, 
mint később megemlékezett róla, 

'tintaceruzával a csizmája szárára; 
ettől fogva költőnek tudta magát. 
Az „őstehetségek” iránt megnyilvá
nuló érdeklődés vezette az ország 
nyilvánossága elé. Gyötrelmes egyé
ni és közösségi tapasztalatai heví
tették költői indulatait, a paraszt
ság évszázadok óta esedékes felke
lését, ahogy ő mondotta, „egy el
temetett világ soha fel nem gyúlt 
forradalmát" akarta végre lángra 
lobbantam. A nagy történelmi igaz
ságszerzés vágyában vállalt közös
séget a népi irodalom szociális és 
kulturális törekvéseivel.

Nem egészen rajta múlott, hogy 
a harci riadókból végül gyászéne
kek lettek: a paraszti remények és 
a személyes szándékok hamarosan 
bekövetkező kudarca után költésze
tében a vád és a panasz uralkodott



el. Sinka mindegyre pusztai őseinek 
és társainak boldogtalan végzetét 
idézte fel, halálig robotoló, meg- 
rokant és megcsalt parasztokról, 
fiatalon elpusztult feleségéről, ret
tenetes-véget ért barátairól beszélt. 
„Ez a mi sorsunk — vallotta ön
életírásában —, életben és halálban 
vesztesnek maradni.” Tragikus ér
telmű mítosszá lényegítette át gvöt- 
relmes emlékeit és tapasztalatait. 
Balladáit és apokrif forrásokból táp
lálkozó költői „jelenéseit” kétség- 
beesés, szorongás szőtte át. Egy 
szép versének tanúsága szerint 
„Isten őszi csillagának” érezte ma
gát, akinek evilági sorsát a halál 
jelölte meg. Valójában a paraszti 
reménytelenségnek, az országos 
pusztulásnak azokat a képeit villan
totta fel, amelyeket Kovács Imre 
Néma forradalom  vagy Féja Géza 
Viharsarok című művei rajzoltak 
meg szociográfiai módszerességgel. 
Költészetében csak ritkán kaptak 
szerepet az idill színei, ezek a ter
mészeti és szerelmi idi-llek mutat
ták érzékenységét, vágyát az öröm
re, költői nyelvének festői erejét.

Költői műveiben és önéletrajzá
ban egy évszázadokon át ismeretle
nül szunnyadó világ — szinte eg
zotikus életforma — üzenetét hozta. 
Az élet és a társadalom, amelyet 
verseiben felmutatott, mélyen a lát
ható ország mögé szorult, a magyar 
világ artézi mélységeiben küszkö
dött. Mit sem változott a jöbbságy- 
ság óta, elfeledett magyar Atlan
tiszként várakozott a pusztai pász
torszállásokon, a falvak szélső so
rán, az uradalmak cselédházaiban. 
A magyar paraszti kultúra hosszú 
évszázadokon át alig volt szerves 
.kapcsolatban a fölötte élő társa
dalmi osztályok szellemi fejlődésé
vel: Sinka ezt a rejtőzködő, elhall
gatott paraszti „mélykultúrát” szó
laltatta meg. Teljes hitelességgel és 
művésziséggel balladáiban. A bal
ladák sűrített kompozíciójában 
erőteljes nyelvén adott számot 
sorsélményeiről; a paraszti láza
dás merészségéről és gyötrelmes 
kudarcairól, a puszták népének 
szomorú kallódásáról, a népi te
hetségek végzetszerű pusztulásáról.

Ezekben a balladákban a költő 
és a forma találkozott, a versek 
híven fejezték ki Sinka sötét indu
latait, tragikus világképét. Tiszta
ság és erő hatotta át e műveit, a 
kifejezés művészi tökéletességéhez 
a költői beszéd barbár ereje járult. 
Ez az erő legalább oly jellegzetes
sége Sinka költészetének, mint az 
arányok épsége, a kifejezés epig- 
rammatikus tömörsége. A szűk 
és zárt formában nagyszabású lí
rai érzés, bátran lendülő indulat 
öltött alakot. A háború után írott 
versekben is, amelyek részben e 
balladahagyományt viszik tovább, 
részben szélesen hömpölygő törté
nelmi rapszódiákban szólaltatják 
meg a költő komor és keserű tör
ténelembölcseletét. A magányban, 
amely utolsó évtizedeiben osztály
részéül jutott, versvilága minden
képpen filozofikusabb lett, kései 
szerelmi lírája is, biblikus hagyo
mányok nyomán haladó létköltésze
te is.

Ezt a költői életművet ismerte
ti meg az olvasók szélesebb köré
vel — Sinka István születésének 
kilencvenedik évfordulója alkalmá
ból — a Lovasok opál mezőkön és a 
Megzendül az erdő című kötet. A 
két válogatás mintegy kiegészíti 
egymást, az első inkább reprezenta
tív gyűjtemény, a második pedig 
filológiai értékekben gazdag könyv, 
amely számos, kötetben eddig meg 
nem jelent verset közöl, illetve 
közreadja a költő Himnuszok K e
let kapujában és Pásztorének című 
pályakezdő műveinek később át
dolgozott változatát. Mindkét kötet 
Medvigy Endre szorgalmát dicséri, 
az ő gyűjtőmunkája nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy Sinka István 
költészetéről szinte teljes képünk 
lehet. A Fekete bojtár vallomásai 
Sinka legjelentősebb prózai műve, 
amelynek fontos szerepe van a né
pi írók szociografikus önéletrajzai 
között, olyan könyvek mellett, mint 
Illyés Gyula Puszták népe, Veres 
Péter Számadás vagy Darvas •'Jó
zsef Elindult szeptemberben című 
művei. Ez az írói önéletrajz vala
mikor sok vitát váltott ki, most, 
higgadtabb korunkban, természetes 
módon egészíti ki a költői gyűjte
ményeket.

POMOGÁTS BÉLA



EGY DÉL-BÁCSKAI KÖZSÉG NÉPI KULTÚRÁJA

CSORBA BÉLA: Temerini néphagyományok. 
Fórum, Újvidék, 198.

Egy kisközösség sokszínűségét tük
rözi Csorba Béla Temerini nép- 
hagyományok című könyve. A szer
zőt minden bizonnyal az vezérel
te az anyag összegyűjtésében, hogy 
megmutassa szülővárosának fele
désbe merülő néphagyományát, de 
ugyanakkor ráirányítsa a figyelmet 
azokra a szokásokra, hiedelmekre, 
melyek még a nyolcvanas éveikben 
is befolyásolták az itt élők minden
napjait. Már a bevezetőben elmond
ja, hogy a kötet nem komplex nép
rajzi monográfia, mert szerinte né
hány fontos tárgykör tárgyalása 
részben adatok hiányában, részben 
pedig helyhiány miatt kimaradt be
lőle, s ezeket később kellene pub
likálni, a hiányzó részeket pedig fel
dolgozni.

A könyv témájában három kü
lönálló egységre osztható fel: a
mezőváros története, anyagi kul
túrája és szellemi öröksége. Az el
ső két rész Tamerin helytörténetét 
és gazdasági életét ismerteti a me
zőgazdaság iparosodásáig, tehát ad
dig a korszakig, amíg általánossá 
nem vált a mezőgazdaságban is a 
gépesítés. A másik, lényegesen ter
jedelmesebb rész pedig csokorba 
gyűjti a részben élő néphagyományt, 
részben pedig azokat a meséket, 
dalokat, mondákat, balladákat, ame
lyeket csak az idősebbek emlékeze
te őrzött meg. Furcsa ellentmon
dása ez a könyvnek, mert a szel
lemi örökség a mai állapotot tük
rözi, az anyagi kultúra viszont a 
néhány évtizeddel korábbi állapo
tot. S e kettősség ,még jobban kié
leződik, ha a mezőváros társadalmi 
néprajzával vetjük össze a folklór- 
örökséget. Ezzel a problémával — 
sajnos — nemcsak Csorba Béla ta
lálja magát szembe, mert minden
kinek, aki napjainkban néprajzi 
monográfiát készít, számolnia kell 
azzal, hogy egy közösség ha
gyományos gazdasági eletének a 
népköltészete ötven-hatvan évvel 
korábban más volt, valószínűleg 
lényegesen gazdagabb, mint ma. 
Hogy a parasztság anyagi mű
veltségében lényeges változások tör

téntek az utóbbi évtizedekben, azt 
azokban a fejezetekben mutatta be 
jól Csorba Béla, melyek a mára is 
utalnak, tehát amikor a változás 
folyamatosságát érzékelteti. Sajnos 
ez csak két fejezetben sikerült ne
ki: a táplálkozásban és az öltöz
ködés változásában. Ugyancsak utal 
a város etnikai képének alakulásá
ra a X V III. század legelejétől a 
lagutóbbi időkben történt változá
sokig. Részletesen elemzi azt az 
1808-ban készült bérmálási anya- 
könyvet, melyét a Kalocsai Érsé- 
lci Levéltárban őriznek, s melyből 
kitűnik, hogy még abban az év
ben is több mint nyolcvan község
ből érkeztek új telepesek a község
be. Jó, hogy felhívja erre az iratra 
a figyelmet, mert hasznos lenne 
más településekkel kapcsolatban is 
áttanulmányozni. Fontos az a tény 
a község anyagi szellemi művelt
ségének a megítélésében, hogy Te- 
merilnben és a környékén az elmúlt 
kétszáz év folyamán hat nép élt 
együtt, s ez bizonyára hatott az itt 
élők kultúrájára. Az interetnikus 
kapcsolatok következményét Csorba 
Béla a temerini magyarság életé
ben csak néhány vonatkozásban 
érinti, de ezekből a példákból is 
arra következtetünk, hogy érdemes 
lenne ilyen szempontból is elemez
ni egy község néprajzát.

A tanulmánykötet szerzője arra 
törekedett, hogy az anyagi és szel
lemi kultúra napjainkban is fellel
hető archaikusabb rétegét dolgozza 
fel. Ebbe tartozott volna a község 
társadalmi néprajza is. Ezeket a 
kérdéseket azonban csupán érinti. 
Csak a parasztság különböző réte
geit ismerteti, a kiscsaládi szerve
zettel és a nagycsaláddal, a rokon
sági viszonyokkal még csak utalás
szerűén sem foglalkozik. Pedig a 
nagycsaládi szervezetnek fontos sze
repe volt a tanyák benépesítésében, 
s egyáltalán a közösségi életet nagy
mértékben befolyásolták a család s 
anak rokonsági kapcsolatai. Ha to
vább kutatják Temerin néprajzát, 
fontos lenne e kérdést is tisztázni, 
mert minden bizonnyal a határhasz



nálatra, a birtokok felaprózódásá- 
ra is hatottak. Temerinben is, mint 
a többi településen, a határt előbb 
két nyomásban, később pedig há
romnyomásos rendszerben művel
ték egészen a múlt század nyolc
vanas évéig, a tagosításig. Csorba 
Béla azonban megjegyzi, hogy a 
tagosítás után is voltak olyan gaz
dák, akik a századforduló tájékán 
földjük egy részét pihenni hagyták, 
pihentették. Hiányoljuk a fejezetből 
a nyomás'kényszer ismertetését. Azt 
nem tudjuk, hogy mennyi maradt 
meg Temerin község iratanyagából, 
de ha megvannak a jegyzőkönyvek, 
akkor bizonyára évenként nyomon 
követhető a vetéskényszer és a le
geltető rendszer is, mint ahogy ez 
jól tanulmányozható Szabadka, Ka
nizsa, Zenta, Möhol esetében. Sza
badkán például az ugarokban mind
addig nem volt szabad tanyákat 
épteni, amíg megvolt a nyomás
rendszer. Másrészt a XIX . század 
legelején aszerint osztották ki az 
ugarföldeket, hogy kinek mekkora 
földterülete volt a városhoz tar
tozó pusztákon. Igaszságtalanok 
lennénk, ha a határhasználat rend
kívül bonyolult kérdését kérnénk 
számon Csorba Bélától, hiszen a 
vajdasági történelemtudomány máig 
nem tisztázta, hányféle jogviszony 
volt vidékünkön a földek birtok
lásában a feudalizmus korában. Te
merinben pedig még bonyolultabb 
volt a helyzet a Sajkás vidék kö
zelsége miatt, és másfajta elbírá
lásban részesültek a sváb telepe
sek. Az 1848-as forradalom után 
ugyan kiegyenlítődtek a jogviszo
nyok, de a birtokviszonyok nem.

Csorba Béla szándéka az volt 
a község gazdasági életének bemu
tatásakor, hogy ismertesse a búza- 
és a kukoricatermesztés munkafo
lyamatát, az egyes műveleteket és 
az eszköztárat. A néprajzi leírások 
mellett fontos szerepe van a szó
kincsnek is, ezért a népnyelvi el
nevezéseket a szövegben mindig 
kiemeli. Ebben a törekvésében 
azonban nem következetes, mert 
esetlegesen választja ki, mely szer
számok részelnevezését ismerteti. 
Az aratás legfontosabb eszköze két
ségkívül a kasza volt, a kubikus
nak pedig az ásó a leglényegesebb 
szerszáma, érthető hát, hogy min
den részének külön meghatározása 
van. De a földműves számára 
ugyanolyan fontos az eke, a henger

és a többi szerszám is, amelynek 
ugyancsak több részelnevezése van. 
Ha már közli a kasza és az ásó ré
szeinek nevét, akkor a többi esz
köz esetében is hasonlóan kellene 
eljárnia. Kár, hogy nem fordít ek
kora gondot a földművelés egyes 
munkaszakaszának az ismertetésére, 
mint a betakarításra. Kétségkívül 
az aratás és a kukoricatörés a pa
rasztság életének legfontosabb ke
nyérkereső munkája, de a falukö
zösség a szántásra, vetésre ugyan
olyan gonddal készült, mint az ara
tásra. Érdemes lenne összevetni a 
két munka hiedelemanyagát, mert 
minden bizonnyal érdekes követ
keztetésekre jutnánk. Nemcsak az 
aratásban, a szántásban is jelentős 
változások történtek az utóbbi év
században. Az előbbit pontosan nyo
mon követi a szerző, a szántással 
kapcsolatban viszont csak ennyit kö
zöl: „Mind az őszi kalászosok, mind 
a tavaszi kalászosok és kapások alá 
kétszer szántottak.” A földművelés
ről szóló fejezetben az aratást és a 
szénamunkát részletesen ismerteti. 
Mivel ezek a tanulmányrészek szo
rosan kapcsolódnak egymáshoz, 
szembeötlő, ha egyes munkafo’ya- 
malok ismertetése vázlatos.

Csorba Béla — bizonyára hely
hiány miatt — kizárólag azokkal a 
hagyományos iparágakkal foglalko
zik, amelyek a mezőgazdasággal szo
rosan összefüggnek. Ezért szói rész
letesebben a kovácsról, kötelesről, 
bognárról. Mi még néhány mestert 
felsorolhatunk, aki szerintünk a me
zőgazdasághoz kapcsolódó munkát 
végez: szíjgyártó, kádár, molnár
stb., tehát így bajos elkülöníteni, 
melyik az a hagyományos iparág, 
amellyel foglalkozunk, >s melyik az, 
amelyikkel nem. Sajnáljuk, hogy a 
gölöncsérekről szóló fejezet kima
radt a könyvből, mert a képanyag 
arra utal, hogy fontos fazekasköz
pont lehetett korábban a város.

Csorba Béla otthonosabban mo
zog a folklórműfajok feldolgozásá
ban. Különválasztja a néphitet és 
a népszokásokat a népköltészettől, 
s ezzel érzékelteti, hogy mennyivel 
tovább élnek a néphit és a népszo
kás elemei, mint a folklór egyéb 
műfajai. A temerini példa jó l tük
rözi egy átlagos jugoszláviai ma
gyar falu, város hagyományvilágát, 
azt, hogy meséket, balladákat leg
inkább már csak a fölkloristák 
kedvéért mondanak. A (tizenhat sző-



végből mindössze kettő volt a va
lódi mese, a többi novellamese, tré
fás mese, ez .pedig a műfaj felhígu
lását jelzi.' A szövegek sem utal
nak tehetséges mesemondókra. Már 
Katona Imre kutatásaiból tudjuk, 
hogy a kubikusok nem tartoznak 
a hagyományőrzők közé, a paraszt
ságnak ama rétegébe, amelybe a • 
juhászok, akik megőrzik és átörö
kítik a népköltészet egyes műfajait. 
Mivel a temerini szegényparasztok 
nagy része kubikus volt, minden 
bizonnyal emiatt is, no meg ter
mészetesen azért is, mert megszűn
tek a hagyományos közösségi lét
formák, ennyire szegény a temeri
ni meseanyag.

Sajnáljuk, hogy terjedelmi okok 
miatt kimaradtak azok a régi stí
lusú balladák, amelyeknek a szöve
ge és dallama részben megegyezik 
a más kiadványokban található bal
ladák szövegével és dallamával. így 
a közölt variánsok legtöbbje betyár- 
ballada és új stílusú ballada. Kettő 
azonban régi stílusú ballada. Az 
egyik, a Dávid, a hitetlen férj, eddig 
nem volt ismert a jugoszláviai ma
gyar nyelvterületen.

Feltűnő, hogy a mesék kizárólag 
a férfiak műfaja Temerinben, a bal
ladákat pedig elsősorban a nők 
énekelték. Más jugoszláviai magyar 
községekben a meséket is, főleg 
napjainkban, az asszonyok mondják 
a balladákkal együtt. A betyárballa
dák, s ebből van Temerinben a leg
több, még mindig kedvelt műfaja a 
férfiaknak.

A kötet azt igazolja, hogy Te
merinben élő néphagyománya van 
a hiedelmeknek, szokásoknak. Kü
lönösen jók azok a hiedelemmon

dák, melyek táltosra, garabonciásra 
vonatkoznak. Csodálkozunk viszont, 
hogy ahol ilyen jól megformált hie
delemmondákat adnak elő, nem is
merik a népmeséket.

Csorba Béla a hiedelmek és szo
kások besorolásában a Pócs Éva ál
tal kialakított rendszerezést választ
ja, s így anyaga jó l áttekinthető. 
A jeles napokhoz és az emberélet 
fordulóihoz kapcsolódó szokások is
mertetésénél azonban hiányzik a 
szokások szociális háttere. Jó len
ne tudni például, hány betléhemes 
csoport volt Temerinben, hogy élt 
ez a népszokás a tanyákon, hogy 
állt össze egy csoport. Ugyanez vo
natkozik a lakodalomra is: milyen 
volt a szegényebb és milyen a gaz
dagabb csalágoknál, hogy zajlott, 
ha vegyes házasságot kötöttek?

Ha valaki elolvassa ismertetőn
ket, soknak találhatja benne a kér
déseket. Való igaz azonban, hogy 
Csorba Béla tanulmánya rengeteg 
adatot tartalmaz az említett dél- 
bácskai község népéletéről. Jől tud
juk, hogy összetett feladatra vállal
kozik az, aki egy közösség minden
napjait és ünnepeit akarja bemu
tatni. S mivel a kiadok mindig 
szűkre szabják a terjedelmet, na
gyon nehéz mérlegelni, mi az, amit 
egy ilyen munkában mindenképpen 
közölni kell. Csorba Béla átfogó ké
pet akart adni a temerini népha
gyományokról, ezért lett néhány fe
jezet vázlatosabb, mint a többi. Azt 
mindenképpen el kell ismernünk, 
hogy a folklóranyag kiválasztásá
val sikerült felvázolnia, milyen le
het egy átlagos jugoszláviai magyar 
közösség tradicionális öröksége.

BESZÉDES VALÉRIA

PODRINJE FÖLDRAJZI NEVEINEK MAGYAR 
VONATKOZÁSAIRÓL

Godisnjak/22.
Međuopštinskj istorijski arhiv, Šabac, 1988.

A változó történelmi és gazdasági igen nemes feladata nemcsak a tőr-
folyamatok megörökítése mindenko- ténelemtudománynak, régészetnek és
ri feladata volt a tudománynak. A néprajznak, de a nyelvtudománynak
közelmúlt eseményeinek rögzítése is lévén minden előbbivel bizonyos
mellett a távolabbi idők tanúság- rokonságban. Napjaink nyelvészei
jeleit felkutatni pedig csábító és sikeres gyűjtéseket, kutatásokat



folytatnak a múltbéli örökség nap
világra kerülésében s méltó megőr
zésében.

Az onomasztikai projektumok 
egyre terebélyesedő irodalmát f i
gyelve, nagy örömünkre szolgál a 
šabaci Községközi Történelmi Le
véltár idei, immáron 22. Évkönyvé
ben megjelent értékes gyűjtemény, 
a Podrinje földrajzi-történelmi ne
veinek szótára, melyet Svetlanka 
Milutinovié és Milivoje Vasiljevié 
állított össze. A szerzőik egy na
gyobb tájegység, a Drina folyó 
mintegy 80 km hosszú völgyének 
földrajzi elnevezéseit olyan céllal 
adják közre, hogy az e vidék tel
jesebb történelmi képének kialakí
tásához nyújtson segítséget, s to
vábbi történelmi, filológiai, földraj
zi, archeológiái, politikai és gazda
ságpolitikai kutatások ösztönzője is 
legyen. Adataikat értékes s nem
csak a šabaci levéltárban őrzött 
okiratokból gyűjtötték. Első he
lyen említendő a Letopis popa Duk- 
Ijanina, a legrégebbi írásos emlék, 
mely a szerb és a horvát történe
lem eseményeit jegyezte fel a X II. 
század közepéig, s először tesz em
lítést a magyarokról szerb nyelven.

Több szerb, magyar és pápai 
oklevél tesz említést a Podrinjében 
található helységekről, folyókról, 
hegyeikről, kisebb egységeiről a táj
nak, bár a legtöbb adat a Ravni- 
cai Oklevélből származik, amelyet 
Lazar Hrebeljanovié kenéz látott 
el kézjegyével 1381-ben. Igen gaz
dag forrásanyagként említik a szer
zők Brankovics György 1427-ből 
származó adománylevelét, valamint 
a X V I—XVII. századból származó 
török deftereket, adólajstromokat 
és az osztrák összeírásokat, kato
nai térképeket, melyek a X V III. 
században folytatott háborúkban 
készültek. Ugyanakkor haszonnal 
forgatták a szerzők Vük Karadžić 
Szótárást és más munkáit.

A történelem folyamán termé
szetszerűen jöttek létre az egymás 
mellett élő népek különféle kap
csolatai az együttélés és az egy
másrautaltság következményeiként. 
Köztudott, hogy a szerb és a ma
gyar uralkodó ház hosszú időn át 
szoros érdekszövetségben állt, s 
mindezt meszilárdítandó, több ér
dekházasság történt a legfelsőbb 
arisztokrácia körében. Már a X II. 
században volt szerb koronás fe

leség a magyar udvarban, méghozzá 
II. (Vak) Béla neje, Jelena, a raš- 
kai nagyzsupán, I. Uroš leánya. A 
XV. században kiterjedő birtokai 
vannak Magyarországon Stefan La- 
zareviének, Brankovics Györgynek, 
mint magyar földesuraknak. Mind
ezek a kulturális kapcsoljatok létre
jöttét is elősegítették, s migráció, 
valószínűleg, mindkét irányban tör
tént. Innen eredeztethetjük azt a 
kevés számú, bár igen érdekes ma
gyar eredetű földrajzi nevet, mely 
a Podrinjei szótárban található.

A legszembetűnőbb a DEBRE- 
CHEN, mely GASTRUM DEBRE- 
CHEN néven említtetik s a mai 
Vladimíréi község Debrc nevű fal- 
vának helyén állt. A fálvat először 
Dragutin király nyári rezidenciája
ként említik, melynek maradványai 
ma is láthatók a Gradužina nevű 
határrészben. Dragutin király itt 
halt meg 1316-ban. CASTRUM DEB- 
RECHEN több Zsigmond király ko
rabeli oklevélben szerepel. Itt azu
tán elidőzhetnénk, ha okvetlenül 
ki akarnánk deríteni a szerbiai 
Debrc és a magyar nagyváros, Deb
recen nevének rokonságát. Mind
ez azonban nincs szándékunkban, 
bár a már említett rokoni és va
gyonjogi kapcsoljatok példáját szin
te 'bizonyosra vehetjük ez esetben.

A másik magyar eredetű hely
név a BARANJOWAR vagy később 
BUNJOWAR, s mindkettő a mai 
Prnjavort jelölte. Ennek az össze
tett földrajzi névnek mindkét tag
ja magyar eredetű; Baranya és vár. 
Hogy e falu, mely a múltban a Co- 
kešina kolostor birtoka volt s 1717- 
ben említik először épp e néven, 
honnan kapta nevét, igazán nehéz 
lenne kideríteni. A Baranyavár föld
rajzi nevet, Kiss Lajos szerint már 
1332-ben említik, mint Baranya me
gye székhelyét, s az előtag személy- 
névi eredetű, melynek megfelelői 
a szláv nyelvekben is megtalálha
tók (Brana, Branimir, Branislav). 
És ha figyelembe vesszük, hogy a 
kolostorok, egész Szerbfa-szerte — 
és nemcsak ott — várfalakkal, vé
dőbástyákkal voltak körülvéve, ak
kor az utótag használata pedig a 
szókölcsönzés szép példája lehet.

Ugyanez a magyar földrajzi köz
név jelentkezik a DRINAWAR to- 
ponímában is, melyről megtudjuk, 
hogy valamikor erődítmény, vagyis 
vár volt a Drina mentén, s amelyet



1510-ben említenek először, majd 
még néhány X V I—X V III. századi 
térkép jelöli. A mai Lešnica kör
nyékén állhatott DRINAWAR.

A TEKERI Š ma is élő telepü
lésnév Loznica községben. „A falu 
neve magyar eredetű és valami ke
reket jelent. Eléggé későn, 1783- 
ban jelentkezik a történelmi forrá
sokban. A falu valószínűleg előbb 
is llétezett, méghozzá OKRUGLIĆ 
néven” — írják a szótár összeállí
tói. Megjegyzésül csupán annyit fűz
nénk ide, hogy Kiss Lajos Föld
rajzi Nevek Etimológiai Szótárá
ban szerepel egy Tekeres nevű köz
ség, s a furcsa (?) véletlen folytán 
szintén Baranyában.

A TEKNE pedig Šabac külterü
letének részeként 1600-ban fordul 
elő.

A SOR általános elterjedt és 
használt magyar eredetű szó a 
szerbhorvát nyelvben s általában 
utcát jelent. Esetünkben Loznica 
egy részét jelölte, amely azután 
1833-tól önálló településsé vált.

A Podrinjei szótár anyaga csak 
a X IX. század elejéig előforduló 
földrajzi neveket közli, s minden 
fogalom után zárójelben hozza a 
forrást is a hozzá fűződő szakiroda- 
lommal.

A hasznos és példamutató Podri- 
njei szótár anyagán kívül a šabaci 
Zork/a Vegyi Művek történetéről ol
vashatnak az iparág szakemberei. 
Kimerítő írásokat találunk még az 
Évkönyvbe a népfelszabadító há
ború neves hősének, Vujadin Vujo 
Maiiénak, valamint Jevrem Obre- 
noviénak (1790— 1856), Miloš Obre- 
novié szerb fejedelem legfiatalabb 
öccsének életút járói; a lešnicei 
munkásmozgalomról a századelőn; 
a podrinjei közlekedési viszonyok
ról az őskortól a második világhá
ború végéig.

A šabaci Községközi Történelmi 
Levéltár 1988. évi Évkönyve sok új 
és értékes anyaggal gazdagítja' több 
tudományág eddigi ismereteit, s 
nyomatékkai bizonyítja az ilyen
nemű kiadványok hasznosságát.

SILLING ISTVÁN



AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG 
JELENTÉSE

Csaknem másfél évtizede, hogy folyóiratunk önigazgatási 
szervei — a lapban közölt legjobb művek' szerzőinek megjutal- 
mazása érdekében — megállapították az Üzenet pályadíjait. Az 
idén immár tizenharmadszor ítéllte oda a kinevezett bizottság 
ezeket a díjakat, figyelembe véve azt a szempontot, hogy ugyan
az a személy nem részesülhet kétszer ebben az elismerésben.

A Dér Zoltán, Dudás Károly és Mák Ferenc összetételű zsű
ri — Dér Zoltán elnökletével — 1988. augusztus 29-i ülésén 
megállapította, hogy az elmúlt év folyamán megjelent munkák 
között örvendetesen szép számban vannak olyanok, amelyek fi
gyelembe jönnek a díjak odaítélésekor. Alapos mérlegelés után 
végül is egyhangúan a következő döntést hozta:

1. A legjobb szépirodalmi műért járó díjjal PODOLSZKI 
JÓZSEF-et jutalmazza a halálának egyéves évfordulója alkalmá
ból posztumusz — az Üzenet 1987. szeptemberi számában — pub
likált verseiért és Elkocsikázunk Vastag Ferkó háza előtt című 
novellájáért. A bizottság nem választotta külön ezeket a mun
kákat, mert mind a címék nélküli Versek, mind prózai írása 
magas színvonalú alkotás, emellett az utóbbi — a fiatalon el
hunyt íróra olyannyira jellemző — bátor hangvételű korrajz is.

2. A népeink és nemzetiségeink irodalmával foglalkozó 
legjobb tanulmány szerzője JUNG KÁROLY, aki a kétszáz éve 
született Vük Stefanovié Karadžić emlékének szentelt október— 
novemberi számunkban Kancától született mitikus hős: Miloš Ko- 
bilió címmel adatokat közölt a totemizmus nyomaihoz a délszláv 
néphagyományban, különös tekintettel néhány magyar—délszláv 
egybevető mozzanatra. Az értekezés értékes hozzájárulás az in- 
teretnikus kapcsolatok szövevényes szálainak felfedéséhez és a 
szerző e téren kifejtett eddigi munkásságának is kiemelkedő 
teljesítménye. Komplex formában vizsgálja a problémakört, egy
részt Miloš Obilié alakját a délszláv népköltészetben és iroda
lomban, másrészt pedig a Fehérlófia meseredakció délszláv pár
huzamait. Jelentőségét sokban növeli, hogy a szakirodalom nem 
bővelkedik ilyen témájú dolgozatokban.

3. A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai és szociológiai 
munkák kategóriájában PETKOVICS KÁLMÁN részesült elis
merésben Titót Párizsba h ívták ... című írásáért. Július—augusz
tusi kettős számunk bevezetőjében nemcsak a történelmi ese
ményeket és azokat a körülményeket ismertette, amelyek köze
pette Josip Broz a JRP élére került, hanem azt a harcot is, 
amelynek során rövid idő alatt sikerült megtisztítania a pár
tot a frakciósoktól, mert — amint azt a szerző külön hagsúlyoz- 
za — a kor valós kihívásaira kereste a választ.

Szabadka, 1988. augusztus 29.

A bizotság tagjai:

Dér Zoltán 
Dudás Károly 
Mák Ferenc






