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TOLNAI OTTÓ 

ÉLETJEL 

Zöld erdő  harmatát, 
Piros csizmám nyomát .. . 

már jó ideje csak átloholok 
át mind zavartabban szabadkán 
tán ha levetném sarumat 
bár csatja nem zavar 
nem csattagra nyomomban 
mikor először besétáltam 
csönd volt nem csattogtak 
állt minden 
külön-külön rezgett 
tündökölt minden porszem 
a vasút felől érkeztem 
mezítláb a puha aszfalton 
igaz az aszfalt fekete sz őnyegén 
csak a nityin-palota sarkáig 
az agg vak cip őpucoló 
tükrös kis oltáráig jutottam 
elkábított a kobra-paszták illata 
megbabonáztak finom keféi 
a cerebrálás áhítata 
sokáig álltam mozdulatlan 
kivártam míg dél körül teljesen 
kiürül a szép cserepes tér 
és sáros lábamat az üllőforma 
hűs réztalpra helyeztem 
a vak aggastyán nem kapta fel fejét 
pedig sáros lábát még senki sem helyezte így elé 
hosszan tapogaóa sérült körmeim dagadt bokám 
a fűnyíró épp akkortájt vágta le 
egu őzike négy lábát 
az egyiket felemeltem 
s meglepett a sebes bakelitpatán 
inas lábszáron mennyi sérülés seb 
s míg azt a bakelitcsonkot nézegettem 
arra gondoltam tán a kis énekesmadarak 
szárnya is telis-tele ütéssel akárha minden 
csapásukkal vastag jeget törnének az égen 
elidőzött minden hegnél 
hosszan tapogatott egy még szivárgó 
kis sebet 
majd bordó bársonyrorngyikájával végigsimogatta lábamat 
úgy simogatta végig akárha csizma lenne rajta 
azóta is azt a piros csizmát. hordom 
amit ő  simogatott rá 
ugyanis a szivárgó kis seb vérével , 
valóban csizmát festett 
csizmát fényesített 
és csak az első  zajos kuncsaft közeledtére 
fordította felém nagy tejopál szemét. 
indított útra piros csizmámban . 	. . 
csak most látom pontosan tudva milyen útra 
egy ptillanatra fellobbant tejopál szeme 
akárha vér szaladt volna bele 
mintha csak látta volna azt a fekete sz őnyeget 
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azt a parázzsal szortat 
mondom már jó ideje csak átloholok 
át mind zavartabban szabadkán 
tán ha levetném sarumat 
bár csatja nem zavar 
nem csattogna nyomomban 
már jó ideje csak átloholok 
ám olykor megesik hogy az ÉLETJEL elé hívnak 
és hallgatom verseim adnak-e életjelt rólam 
ki valóban fulladok 
már a szárazon is hátamon hordva 
horganyozott kabakom 
hallgatom adnak-e életjelt (vészjelet) rólunk 
előbb csak afféle újvidéki ellenségként mutatóban 
gubbasztottam ott a közönség el őtt 
(mert előbb volt az újvidék--szabadka ellentét 
s csak aztán az újvidék—szabadka—belgrád) 
előbb csak gubbasztottam ott a közönség előtt 
majd idővel mindinkább megleltem a közös nyelvet 
a csáth kör fiataljaival 
nemrég ők a hagyományőrzők 
egész kis színiel őadást (performance-t) csináltak 
a gyökérrágóból 
egu poharat helyeztek az asztal közepére 
majd egy lány állt mellé kezében rózsaszállal 
miközben a másik lány celofánfüggönyt eresztett elé 
az volt a kirakat melyről versemben szóltam 
es az volt a rózsa (rosa) melyrő l a pohárnyi 
harmat .(rosa) gyűjtetett volna 
zentán itt a telepen 
és pesten rákospalotán is felléptünk 
ők játszottak én meg beszéltem 
beszéltem s egy napon azt vettem észre 
hogy valójában már nem is a közönségnek beszélek 
hanem nekik a csáthosoknak 
sokszor épp magáról csáthról 
és persze csáth unokabátyjáról 
a magyar irodalom e csodálatos bácskai ikerpárjáról 
akikrő l iszonyú szép látvány sosem is tudom már 
többé levenni tekintetemet 
az agg vak cipőpucoló 
tán az ő  lakkcip őjükről is letörölte a port 
az ő  céklává puffadt bokájukat is simogatta 
simogatta mint én a bakelitpatát 
simogatta ugyanazzal a bordó bársonyrongyikával 
amellyel lábamra pingálta a piros csizmát 
igen végül már csak nekik beszéltem 
már csak nekik a csáthosoknak 
arról hogy mi akik els őként idéztünk törést 
az iskolás-klasszikus magyar költészet folyamatosságán  
ladik katit domonkost kivéve nem foglalkoztunk 
e költészet tolmácsolásának problémájával 
á színiakadémiánkon pedig ha egyáltalán foglalkoznak 
versmondással 
minden bizonnyal épp az iskolás-klasszikus költészet
deklamálását oktatják 
hisz küls őségeiben még pilinszky is ide sorolható 
ide mind a ,rímet ironizáló pilinszky-epigon 
igen ezért végül már csak nekik beszéltem 
beszéltem mint ig őzölgő  karfiolt helyezve agyam 
a harmattal teli pohár mellé 
Példámon hogy szemléltessem azt a más logikát 
azt a más direktebb viszonyulást 
a lét svédgyula-sima oldalához 
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és ahhoz a másik oldalhoz 
ahhoz a sebhez melyet csáth rósaszín flastrommal 
ragasztott le egyik naplófüzetében 
a fekete füzetek egyikében 
hol tán legmerészebben néztek farkasszemet a léttel 
a léttel mint olyannal 
és nem ilyennel meg olyannal 
istenem milyennel 
istenem milyennel 
bár ne kellett volna olyannal 
ahhoz a sebhez amely akkor még alig szivárgott 
bokámon 
ahhoz a sebhez melyb ől piros csizmám festetett 
s a deklamálás az éneklés és az elidegenített 
effektusok között valahol 
egu közvetlenebb nyelven 
olykor ha dadogva is elmondani mindezt 
mondani úgy ahogy az a vak cipőpucoló 
tapogatta' 
mondani úgy ahogy az az agg cipőpucoló 
simogatta 
a piros csizmát a lábamra 
mondani ezt próbáltam közölni velük 
olvasni 
betűzni botladozva a lét hegeit 
mint egy bakelitpata 
mint egy a mennyekb ől alálógó piros 
flamingó-láb braille-ábécéjét 

Martonosi lakóház 
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GOBBY FEHÉR GYULA 

MELLÉKLET:  EGY FÉNYKÉP (3 X 3 cm) 

A levél már egy éve lóg a falon. Az íróasztal fölé szögeket vertem a falba, 
rájuk szúrom a fizetend ő  számlákat, 'érdekes cikkeket, megváLaszoQalndó le-
veleket. Időnként rájuk pillantok, megnyugtat, hogy mennyi elintézend ő  
ügyem van. Néha ugyanabban az ügyben több papír is érkezik. Bírósági 
felszólítás, hogy még Mindig nem fizettem, baráti sürgetés, hogy nem vála-
szoltam, válaszcikk a válaszcikkekre, amelyben véglegesen bebizonyosodik, 
hogy miért nincs az előbbieknek semmiben sem igaza, hirdetés, hogy miért 
vegyem meg azonnal a Házi mindentudó cím ű  könyvet vagy a Magad mes-
tere című  folyóiratot. 

A levél korrekt, és nem kér semmi lehetetlent t őlem. ,,Küldjél akár-
milyen olvasmányos írást — olvasható benne —, visszaemlékezést, riportot, 
tanulmányt, verset vagy prózát az intézetr ől vagy a munkájáról. Tehát 
Rád bízom — így írja, udvariasan, nagy R-rel —, hogy kiválaszd azt, amit 
megjelentethetnénk ebben a monográfiáb:an. Olyan írás legyen, amelyet 
mindenki szívesen elolvas." 

A levél szerint ez egyszer ű  dolog. Választhatok a műfajok közül. 
Stílust és hozzáállást választhatok, egyedüli feltétel, hogy az írás olvasmá-
nyos legyen. „Olyan írás legyen, amelyet mindenki' szívesen elolvas." Van-e 
olyan írás, amelyet nmiiindenki 'szívesen elolvas? Ezen negyedszázada töröm 
a fejemet, de írni csak akkor vagyok képes, ha elfeledkezem a kérdésr ő l. 
Olvasson mindenki, amit akar. Az olvasók szabadsága nagy. Az íróké vi-
szont kicsi, mert az olvasók ízléséhez köt ődnek. Vajon? 

A levél azt kéri, hogy az intézetr ől írjak. Az ,intézetr ől, amelyről 
csak álmodni szoktam. 'Olyankor nyögve ébredek, izzadtan, legtöbbször a 
feleségem ráz fel. Már megint rémálmaid vannak, szokta mondani. 'Szeren-
csére azt hiszi, hagy egy írónak 'kötelez ően vanaik rémálmai, í:gy csak sóhajt 
egyet, és a másik oldalára fordul. De nem rémálom az. Ha az Intézetr ől 
álmodom, mindig úgy tűnik, mintha hi+pemrealista filmet néznék. Semmi 
sem torzul el, egyik részlet sem túlzott, 'nem történik semmi szörny űség. 
Csák megjelenik az intézet a maga valóságában. 

A kockaszerű  épület a csatorna partján feküdt, de senkinek sem 
volt szabad megközelíteni a partot. A felügyel ő  asszonyok közül egyik sem 
tudott úszni, betegesen rettegtek a gondolattól, hogy majd valaki a vízbe 
fullad, és a tiszteletes úr őket okolja a szerencsétlenségért. A legegyszer űbb 
megoldást választották, 'kegyetlen ibüntetésdkkel akadályozták meg, hogy a 
bEnnla'kć+k fürdésre .gondoljanak. Ezért maradt örökös vágyálom mindany-
nyiunk fejében a víz, a folyó, az ,úszás. Ezért nevetnek ki a saját gyere-
keim, hogy a tengeren is csak a szélében ,merek pancsolni, őket is félve 
figyelem, ha merész karcsapásokkal beljebb hatolnak a mélybe, ment az 
ott számomra az ismeretlen birodalma, a tiltott 'terület, a rettegés hélye. 

Nem voltunk sokan, tizennyolc fiú és .:kilenc lány bennlakóról gon-
doskodott az egyház. Más vallású egyén, ,ahogy Gizi néni szokta mondani, 
nem kerülhetett be.' Naponta legalább . egyszer, de gyakran bizony többször 
is közölte velünk, hogy boldogok Iehetünk, . mert mi kiválasztottak vagyunk. 
Es valójában boldogok is voltunk, hiszen' valahol lehettünk, lehet ővé tették 
számunkra, hogy létezzünk. Ezért még a sokfajta imádkozást is kitörtük, 
amit kötelezővé tettek számunkra. 'Reggeli ima, ebéd el őtti ima, hittanóra, 
énekóra, felkészítés a konfirmációra, bibliaolvasás, ,estebéd el őtti ima, elal-
vás előtti ima. Széimbatonként néha két-három órát is .eltöltöttünk vallás-
gyakorlással. Nem ellenkeztünk,- -  tulajdonképpen erről magunk .között se 
beszélgettünk, mert természetes ellenszolgáltatásnák éreztük eltartásunkért. 
A hittanórákat meg a 'bibliaolvasást kimondottan szerettem. A bibliát egy 
év alatt négyszer ,olvastam el. Ha nem figyelek eléggé - oda, "ma is megszólal 
bennem Károk Gáspár. „Tarts meg engem" m}in+t szemed fényét, szárnyaid 
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árnyékába rejts el engemet. A gonoszok el ől, kik pusztítanak engem, ellen-
ségek-1.i elől,. a 'kik ,lelkendezve vesznek körül engem.". 

A hittanórák több okból Fis érdekesek :voltak. Zlyenikor a tiszteletes, 
aki legfőbb parancsnoka, 'ura és irányítója volt, az . egyháznak, valamint az 
intézetnek is, csupán velünk foglalkozott. Tarsadalmi életünknek ez volt-
nyilvános -és megengedett része. A másik oldalt,. amelyben egymás közti. 
viszonyaink, kaapcsolata'ink kialakultak, titokban 'kellett tartanunk. Ahány-
szor a tiszteletes vagy a felügyel ő  asszonyok abba bepillantattak, bajt: hozott 
a fejünkre. A 'hittanóráik alatt verseny is folyt 'közöttünk, kett ős verseny. 
Egyrészt a tiszteletes elismeréseiért, amelyeket az adományozott szentképek 
száma, minősége és mérete fejezett ki, másrészt annak ibizonyítására, ki 
mennyire ónálló, ki mennyire .  mer és képes ellentmondani a tiszteletesnek. 
Lázongó, útjukat keres ő  kamaszok voltunk, Család és érzelmli támpontok 
nélkül elveszve a vnlágban. Mindenkinek kezet csókaltunk, ha kell őképpen 
féltünk, és 'mindenkibe beleharaptunk, ha úgy éreztük, bántani akar ben 
nünket. 

A tiszteletes, König Gáspár kövér, kerek arcú ember volt. Azt, hogy 
mennyire félt t őlünk, csak ma látom. Utólag. Ott, akkor félelmetes zsarnok-
nak, kegyetlen 'tirannusnak tűnt. Megkövetelte, hogy a hittanórát mozdu-
latlanul üljük végig, hátratett kézzel, merev arccal. Olyasmit követelt 
tőlünk, amit eleve lehetetlenség volt teljesíteni. Miután a reggeli imát ájta-
tosan végig -  kellett mondani, a reggelinél Gizi asszony Villogó szeme uta-
sított rendre bennünket, az iskolában normálisan kellett Viselkednünk, majd 
az ebédért alázatosan so'rbari állnunk, csendben ennünk,  szó nélkül a 
szobába vonulni, hogy megcsináljuk az iskolában kapott házi feladatokat, 
lehetelen volt elvárni, hogy a hittanárán is mozdulatlanná • merevedve 
üljünk. 

'König Gáspár pedig minden moccanást személye elleni sértésnek te- 
tikintett. Kerek arcában két 'barna és szabályosan kerek szem villogott. Úgy 
emlékszem rá, állandó sért ődöttséggel tekintett a világra. De ez' lehet utó-
lagos kényszerképzet is. Tény viszont, hogy a hittanórák jó 'része figyelmez-
tetésekkel,. rendreutasításokkal, sarokba állításokkal telt el. Amennyire sze-
rettem a biblia elemzését, a hit tételeinek alapos boncolgatását, a zsoltáro-
kat, any ra utálkoztam az óra elpocsékolásán a szinte hatástalan figyelmez-
tető  kiabálásra. 

Volt az intézetben három fiú, akiket nem tartottunk épelméj űeknek. 
Csendes gyerekek voltak, bajt nem okoztak senkinek. Közülük a legna-
gyobbat Janikának hívták, 'kétszer ismételt osztályt, s az ötödikes bizo-
nyítványt is csupán a tanárok kegyelméb ől 'kapta meg, de az is lehet, hogy 
az ötödikben tanítóknak már a könyökén jött 'ki, feljebb osztályba utasí-
tották, hogy :megszabaduljanak t őle. Észrevettem, hogy Ja'ni'ka, aki szinte 
egész nap mozdulatlanul bámul a világba, a vadnyugati filmek imádója. 
A zsebpénzét kizárólag cowboyfilmekre költötte, s ha az éles szem ű  Gizi 
néni arra hivatkozott, hogy aki nem engedelmes, az a hét végén nem kap 
kimenőt mozira, Janika képes volt 'szobormereven ülni akár egész álló nap. 
Aziskolában viszont a szüneteket vad nyargalással töltötte. Senkivel sem 
társalgott, magányos lovast játszott, vadul rángatta az elképzelt kantár-
szárat, és hogy ma mond szét ,szénanyíló ajka, azt csak ,akkor hallottam meg, 
mikor egész közel hajoltam hozza. „Tam-ta-tam!" — kiabálta, és a pam-
pák szele borzolta fel a haját. „Tam-ta-tam!" — motyogta, és már nem is 
volt jelen. „Tam-ta-tam!" — és szilajon száguldott az ismeretlen tájon, 
messze hagyta ,maga mögött az iskolát meg a fura szavakat használó taná-
rokat, nem törődött 'többé a parancsokat osztogató Gizi nénivel, elfeled-
kezett az állandóan vihogó, csúfolódó társakról., nem 'ismerte'tö!bbé az intézet 
megkövesedett, zordon rendjét. „Tam-ta-tam!" — motyogta, és minden el-
tűnt körülötte, saját világában találta magát, szabad és a meglev őtől kü-
lönböző  világban, amelynek a mozgás, a lovaglás, a száguldás volt lételeme. 
Számára a „tam-ta-tan!" 'olyan varázsszó volt, mint az Ezeregyéjszakában 
az abrakadabra a különböző  -gonosz és jó, de mindenképpen hatalmas va-
rázslók számára. 

Kipróbáltam rajta felfedezésemet. Este, lámpaoltás el őtt, mikor már 
félálomban hevert, hiszen soha nem olvasott este egy sort sem, míg én az 
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ágyybá Vitt könyvet bújtam, hogy ne sok id őt veszítsek el lámpaoltásig,  
odasúgtam neki, miközben • Gizi néni keze már a kapcsoló félé lendült;  
hogy é zárja :előlünk a fényt: „Tam-;ta-tam!" A hatás csodálatos volt. Ja-
nika kiiigro t az -ágyból, és hatalmas !bókugrásokkal trappolta végig a szo-
bát: „Tam-ta-tam!" Gizi néni majd elájult, a szoba röhögött. „Tam-ta-tarn!"  
— motyogta maga elé- Janika, és néhány percre megszabadult t őlünk.  
„Tam-Eta-t ~am!" -- és nem is volt jelen. Úgy kellett lefogni, és értetlenül  
bámulta mérgesen irikoltozó felügyelő  asszonyra, aki csak úgy szállta feléje  
a szidalmakat és büntetéseket.  

Kicsit -,szégyelltem magam, hiszen vissiaéltem a tudásommal, tisztá-
ban voltam vele, hogy Janika nem ura önmagának, ha a varázsszót  hallja. 
Ismertem elég: jól, hógy tudjam, nincs elég öntudata és önuralma, ahhoz,  
hogy parancsoljon magának. De mégsem álltam meg, hogy legközelebb,  
mikor alkalmam adódott, ismét ne éljek vissza véletlenül kapott parancs = 
szómmal. • 

Mózes ötödik könyvét tanította velünk Köriig tiszteletes úr, és na-
gyon unalmasan. Fölolvasta a biblia egy-egy versét, majd saját tudása sze-
rint megmagyarázta azt. „Hogy el, ne vetemedjetek, és faragott képet, va-
lamely :bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony  
képére ..." Igy szólt az !idézet a könyv negyedik részéb ől, és-  hosšzan tartó  
elmélkedés következett arról, amit a biblia amúgy is elég vibágloSan ki-
Mond, vagyis hogy nem kell -a templomban festménynek és szobornak lenni  
ahhoz,. hogy a gyülekezet imádhassa az istent.  

• A tiszteletes szokása szerint idegesen rikácsolt, ha valaki moccanni  
mert, de azt persze nem vette észre, hogy a harmadik padsor huszonegyezik  
egész Idő  alatt, a lányok meg John Wayne fényképét nézegették, .vala-
melyikük megszexYezte az iskolában. Hirtelen meguntam a fecsegést, úgy  
éreztem, teljesen 'fölöslegesen vesztegetem az id őmet, hiszen a táskámban  
egy DDoszJtojevszkij-regény lapullt,  amit  gyorsan el kellett lolviasn'om,  meg-
ígértem,  hogy két  'nap múlva visszaadom. Janika ült legnyugodtabban az  
egész teremben. Niéredten bámult maga elé, lelke ilyenkor valószín űleg szin-
tén mozdulatlanul nyugodott, olyan volt, mint akikapcsolt robotok. El-
szántam magara, és bekapcsoltam. „Tam-ta-,tan!" — súgtam a fülébe, és  
magam lits meglepődtem, milyen-engedelmes. „Tam-ita-tam!" — kiáltotta, és  
fölugrott. Keze már meg is ragadta a kantárszárat, háta meggörbült, ahogy  
a- ló hátára vetette magát, a •lendület el őre-hátra vitte. Messze járt, a vég-
telen pampákon, vagy az arizonai prérin, mindenesetre úgy elszáguldott,  
mint a 'szélvész. Köni:g összerándult a meglepetést ől, és azt dünnyögte:  
„Az úristenit ..", majd hogy a lányok nevetni kezdtek, nem is annyira  
Janikon, inkább a káromkodáson, .paprikavörös lett. Ájtatos képet vágott,  
éš jó hangosan kért bocsánatot azistent ől; szemét a mennyezetre vetve:  
„Bocsáss meg, Uram, vétkeztem ellened." Janika kitartóan lovagolt, mi  
többiek vigyorogtunk, a tiszteletes pedig ráförmedt a lovaglóra. „Állj meg!  
— kiáltőtta. Állj meg, te szerencsétlen gyermek, aki nem tiszteled sem  
isten házát, sem az ő  szavait." Janikának azonban esze ágában sem volt  
megállni, annyi üldögélés és mozdulatlan meditálás után jólesett neki ra-
koncátlankodnia, úgyhogy König kénytelen volt a fiú karját megragadni,  
saját kezűleg visszavezetni őt a padba, és erőszakkal a helyére .kényszerí-
tenli. „óra után itt maradsz, majd beszélgetek veled" — suttogta vészjósló-
an, rés ránk szólt: „Csend legyen, minden alkalmat .kihasználtok a rendet-
lenkedésre ..." Ami nem volt ugyan igaz, de a: saját szempontjából mégis 
igaznak tűnhetett, hi,sZen fel sem merült benne a kérdés, hogy a-ni sem  
csupán az ő  óráin, hanem az iskolában, a templomi :imák alatt, az intézeti  

étkezések alatt, minden foglalatosságunknál ,hasonlóképpen merev csend-
ben kell hogy üljünk. „Mint a faszentek" — mondta Gizi néni, mikor biz-
tos volt benne, hogy más 'föln őtt nincs a közelben.  

Szomorúcsend telepedett ránk, és ahogy megsz űnt a mocorgás, Ja-
nika érdektelenül bámult maga elé. A harmadik padsorban Péter, a hete-
dikes már keverte a kártyát, hogy a tiszteletesels ő  szavaira oszthasson.  
Az pedig rángatózó arccal figyelt bennünket. Ma már tudom, hogy bizony-
talan,' önmaga 'erejében és tekintélyében nem :bízó, félénk ember volt, saját  
félénkségét 'kívánta a megjátszott er őszakoskodással legy ő:zni, de akkor csak  
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a basáskodását láttam, az ok nélküli hatalmaskodását, a szükségtelen er ő -
szakot. Kerek szemetöbbször is végigfutott rajtunk, arcán mé.g foltokban 
piroslott az előbbi izgalom. „Térjünk vissza a szent szövegekhez — mondta 
reszkető  hangon. — Mózes ötödik könyvét idéztem nektek." 

Hallottam a kártyalapok surrogását, a lányok közül meg valaki kér-
lelve suttogta: „Most rajtam volt a sor, halljátok, 'ide vele!" Janika szeme 
üresen meredt maga. elé. König kezébe vette a bibliát, 'teatrálisan lapozni 
kezdte, én pedig úgy éreztem, nincs rá ok, amiért t űrnöm kellene ezt a rám 
kényszerített fegyelmet, ami ellen minden idegszálam tiltakozot•t. „Tam-
-ta-tam!" — mondtam hangosan, és egy Pillanatig halálos csönd volt. Nem 
sokáig tartott, mert Janika azonnal reagált, minden pontosan úgy -történt, 
mint az előbb. Pontosan úgy ugrott ki a padból, hasonló mozdulattal kapta 
kézbe a kantárszárat, és ugyanazzal a mozdulattal pattant nyeregbe. „Tam-
-ta-tam!" — nio.tyogta, és már lovagolt Fis. Fillánatnyi szabadulását is ugyan-
olyan gépiesen használta ki, mint amilyen gépiesen töltötte el szoborrá me-
revedésének ;idejét. „Tam-ta-tam!" — • motyogta, és a háta meg-megvo-
naglott. 

Königet vészes pirosság öntötte el. Szeme fehérje megnagyobbodott, 
levegő  után kapkodott. „Mars a helyedre! — üvöltötte. — Mars a helyed-
re, •istenverte idiótája!" Janika mellé ugrott, és olyat taszított rajta, hogy 
a gyerek a padba zuhant. A többiek ijedten ültek, a kártyásaknak nem 
maradt idejük eldugni a lapokat. De König nem tör ődött velük. Rám me-
redt. „Te voltál az! — mondta. — Te ugrattad be ezt az istenverte hü-
lyét!" Arca olyan vörös volt, hogy még a haja töve is égett. 

Lassan felálltam. „Vigyázz magadra — mondtam —, hogy el ne fe-
ledkezzél az Úrról, a te Istenedr ől, meg nem tartván az ő  parancsolatait, 
végzéseit, rendeléseit, a melyeket én parancsolok néked e mai napon." A 
tiszteletes olyan hangosan vett leveg őt, mintha alaposan megfázott volna. 
„A kutyaúristemit!" — morogta, és a színe lilásvörösbe ment át. De én nem 
hagytam magam. „Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd" — 
mondtam megjátszott tudálékossággal. — Mert nem hagyja azt az Úr bün-
tetés nélkül, a ki az ő  nevét hiába felveszi." Ez szó szerinti idézet volt 
Mózes ötödik könyvének ötödik részéb ől. A tizenegyedük vers volt ez, a 
papos emberek, a vallásos családok Idézték ‚igen gyakran, 'ha a káramko-
dákat kívánták lecsillapítani. De )Königet nem nyugtatta meg, ellenkez ő  
hatást .gyakorolt rá. „Menj ki — rikácsolta —, t űnt el a szemem elől, te 
átkozott! Ne is lássalak többé!" Rosszul lett mérgében, a lányok sikoltozva 
fogták körül. 'Miközben a teremben folyt a keveredés, Janika az ablak 
előtt vidáman lovagolt. Észre sem vette, mi folyik mellette, hevesen rán-
gatta a lovát, biztatta, verte, sarkantyúzta. „Tam-ta- ,tam!" — és zúgott a 
szél a füle mellett, röpültek a kilométerek a ló patái alatt, a préri füve 
határtalan. 

Másnap azonnali hatállyal ikidobtaik az intézetb ől. A végzésben arról 
esett szó, hogy istenkáromló, tekintélyt nem tisztel ő , menthetetlen személy 
vagycik. A kemény elítél ő  szavak tulajdonképpen segítettek, hogy egy má-
sik intézetben harmadnapra elhelyezzenek mások. És most azt kérik t őlem, 
tekintettel az ott töltött két és fél évemre, mint az intézet egykori neveltje, 
járuljak hozzá egy olvasmányos írással a készül ő  mionográfiáho.z. •Igazuk 
van. Két és fél évet nekik köszönhetek. Soha nem haragudtam rájuk. Ahogy 
öregszem, még Königet is mindjobban megértem. De miképpen fogjak hoz-
zá, hogy „olyan írás legyen., amelyet mindenki szívesen elolvas"? 

Egyre inkább attól tartok, képtelen vagyok olyan olvasmányos írást 
alkotni, amelyet mindenki szívesen olvasna. Lehet, hogy kénytelen leszek 
írás nélkül elküldeni a kért mellékletet, hiszen igazolványképem már van. 
Az !se új, de megfelel a kért feltételeknek. Pontosan háromszor három 
centiméter. 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

A RÉGI HÁZ 

Közvetlenül, hogy mrunkába álltam, egy régi házba költöztem, eperfák 
beárnyékolta nagy udvarú, ősrégi épületbe, amely attól függetlenül, hagy 
fiatal voltam, időben közél állt hozzám, mivel el ődjeüm laktak itt valaha, 
hosszú éveken át. A kapu döcög ősen nyílt, sőt nyivákolt ils a megereszke-
dett deszkák miatt, az udvar kikövezett részében pedig feneketlen lyukak 
voltak, - mélyedések, akárha földrengés vagy földcsuszamlás buzgólkodott 
volna itt évszázadokkal ezel őtt, vagy netán sebhelyes kráter, ami viszont 
csoda lett volna Pannónia e madárlátta részén, ahol az egzotikumok és 
furcsaságok csak az emberekben n őnek, dagadnak, de. kívülr ől, a látha-
tóság oldaláról minden nyugodt és megszokott. Csak a zavarodott szem 
árulkodik néha, és a megvadult szív, de a többi olyan, mint amilyennek 
lennie kell. Nirres má s és mássá  g. Tehát az ősrégi házban igen jól 
kezdtem ,érezni magam, valami megragadott, megfogott, talán az el ődök 
nyughatatlan. lelke, falba zárt magánya, lángoló merevsége, minta szob-
roknál, nem tudom, mindenesetre örömmel mászkáltam az alacsony, geren-
dás szobákban, élvezettel tapogattam a régi kárpitokat, a könyvekben, 
amelyeket finoman behálóztak a pókok, és amelyek fed őlapján ezüstös 
porok vibráltak, színeve.szett préselt virágokat találtam, hímzett, fincm 
zsebkend őket és tintaceruzával bejegyzett félmondatokat, szavakat. Minden 
olyan közeli volt, de ugyanakkor féltem is egy kicsit, tartottam attól, hagy 
esetleg nem vagyok egyedül, valaki, valakik figyelnek, követnek, tudnak 
engem e ház falain belül, és még az eperfák alatt is éreztem valami vizs-
gáló erő t. De lassan megszoktam itt, pontosabban magamévá tettem azt 
a hangulatot, amit árasztott ez a ház. Én is olyan lettem, mint annyi 
minden ebben a világban. 

Vendégeim az udvart szerették, a kimustrált tyúkólak szárnyait, 
amelyeken — rostély híján — fehér 'test ű  keszegeket sütöttünk a halvány 
tűz felett. És ott volt a sárga hold. tompasága is, a lombok között, ha nyár 
volt, vagy enyhe, langyos ősz. 

Tudtam, hogy alagutak, csapások vannak a szobák alatt és a falak-
ban, tudtam, hogy ablak nélküli kis zárkák is léteznek, s őt a padláson 
vaskereszt is áll a sírkő  mellett, és gipszfigurák, nem nélküli torzók is 
tanyáznak itt, és hogy a iberoshordók mögött valami mindig serceg, de 
vártam, még korai lett volna, még fájt volna, ha mindent felfedezek, 
felfedek, megfosztok attól, amit annyira szeretek. 

Minden literáltság ellenére is esett az es ő , amikor a pipázó török 
férfit ábrázoló festmény lassan lecsúszott a isömö!rö.s falról és a rojtos 
széktámlába akadt, gabalyodott. Felkeltem az ágyból, kinéztem az abla-
kon és láttam, hogy a kutya szecessziós hintaszéke .mozog, mozog, de az 
állat sehol. A műhelyben, ebben a hatalmas térben még félhomály. Lakatos-
műhely volt valaha, de már sok szerszám, kellék hiányzott, azonban most 
mintha igazi lett volna. Mintha most hagyta volna abba valaki a munkát. 
a vascsipkék kikalapálását, a vasrojtok reszelését, amelyek évtizedekkel 
ezelő tt kerültek fel a városházára őseim autogramjaként. Összekeveredett 
itt az idő , olyan meseház volt, ahol mindent lehet, ahol nincs csoda, mert 
maga a. valóság ez. A hintaszék, a ,rádobott bordó pokróccal tovább imboly-
gott, erő lködött, süllyedt, és az volt az érzésem, tengeribetegséget kapok és 
sok minden mást, ha sokáig nézem. Annyira kellett volna, hogy történjen 
valami. De csak az es ő  esett, hangok, jelek, mozdulatok ugyan voltak, 
de semmit sem láttam, csupán sejtettem, éreztem, hogy körülöttem táncot 
jár a világ, ját és rosszat, lassút és gyorsat, szenvedélyeset, de kirekedek 
ebbő l. 

:Feltettem a képet a falra. Teát f őztem. 
Hamar beköszöntött a nyár. Az ,utcáról zöld ágak kopogtatták az 

ablakot és kutyám zavartan merengett ösztönei fölött. A szomszédban 
rádiókat beleztek, mint télen a disznókat, csak az el őbbiek vére sose- 
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fagyott meg. Tisztában voltam vele, hogy semmi sincs, ami itthon tartana. 
Langyos estén indultam el, hátra se nézve surrantam az állomás felé. 
Hónnapokat töltöttem messzi, távoli városokban, tengereken utaztam, hegye-
ken, dombokon, völgyekben bámultam fel az égre és még véletlenül sem 
jutott volna eszembe a régi ház. De amikor újra az utcába léptem, tud-
tam, fellebezhetetlenül, fanatikusan, megszállottan, hogy valami történt. 
Félni kezdtem és vádoltam önlmagarn, szurkáltam, bökdöstem — hisz h űtlen 
lettem hozzá. Az ablakokat deszkák borították, a kaput kátránnyal öntöt-
ték le, és hiába néztem be a kerítés résein, semmit sem láttam. Körmeimet 
a deszkába vájtam, tenyerem a kátrányba ragadt. Nem tudom, meddig 
maradtam a ház el őtt. De amikor a városháza felé indultam ;  úgy érez-
tem, berozsdásddott a lelkem. 

Azóta is vájom az alagutakat, robbantom a köveket, lapátolom a föl-
det, hogy elérjem, odaérjek a .. falakhoz, a szobák alá, a rejtett lyukakba, 
helyiségekbe, tudni akarom, hogy mi van ott, mi él ott, a székben, a kép-
ben, a pipa füstjében, kik raktak fészket, kik és .mik tanyáznak őseim 
házában, a műhelyben, az eperfák elszáradt törzsében ki szól hozzám. 
És évek múlnak e1, de nem férkőzöm hozzájuk közelebb, napról napra 
reménytelenebb a helyzetem. Belátom: kívül rekedtem, miel őtt beléptem 
volnia., kisurrantam, mielőtt behívtak volna. Gyenge vagyok, Mielőtt erős 
lettem volna. 

A kupuszinai épület udvari része 
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BENCE ERIKA 

EGYPERCES MOZAIK 

Szeretem a letelt id ő  utolsó néhány pillanatát. Mielőtt valamit tenni készü-
lök. Amikor azt mondom, néhány perc múlva. Mert néhány perc múlva sok 
mindent tehetek, történik is valami talán, de ez az egynéhány . múló pilla-
nat megállt id őköze váltakozó napjainknak. Furcsa nyugalom tétova vona-
tok hirtelen jött vágánycseréje el őtt:ocsúdó súlyos mosakodások után, 
torókbizserget ő  édes zokogás. Aztán egy kis, támolygó el őregördülés, ez 
minden. Az eredmény, megismételt önmagam. Ebben a ritkán adódó, ter-
mékeny időintervallumban lett ismeretlen percirodalom. Jó, hogy csak 
ennyi ideig Mart. Közben regényre való történeteket várok, holott már 
ebben az egynéhány nem múló percben is minden benné van:. egyperces 
elmondhatatlan énregényem (kiforratlan lapjalin, kánikula utáni álom, ami 
egy hóval fedett nagy amfiteátrum volt. És sehonnai szavak kérlelhetetlen 
tömege, köztük egy sincs olyan, mint amilyet én akarok. Miattuk válik las-
san term ő-múló perceim minden szófaragó kísérlete évekbeolvadt kínos 
araszolgatássá, ami egyszerre édes és mostoha. 

Élményformálódásom kusza anyag: néhány kedves folt a múlt hónap-
ból, köztük egy-egy régebbi keser ű , és évek is netán. Az eredmény külön-
ben megint 'ugyanaz: énmágiánk visszahúzó csatornáiban, ugyanoda zuha-
nás. Emlékkepeien hajszálfinom ívén almáriumok pora. Bóbitás leheletek, 
lábujjhegyen lépés, ezer piciny gránitk ő , csupa ellesett, ellopott, halvány 
csíkokká szakadozó mozzanat. Pedig kerek és igaz történeteim is voltak 
egy időben. Buszoktól .féltem, melyek barnán fékeztek és öblös volt a haing-
juk. Reggel fél ötkor indultak és tíz húszkor érkeztek, aztán nem mentek 
tovább, de elvették az álmom. Fél ötkor még aludtak a házak, amikor egy 
utcamosó autó 'örökre lemosta siet ős lépteimet a város kövezetér ől, ahol 
nem teremtek szentimentális szerelmi történetek, mint amilyent írtam egy-
szer. Se mesék bülbülszavú fülem:ülék zeng ő  hangja mellett, mint az Ezer-
egyéjszakában, Minek hangulatát akkoriban vissza !szerettem volna lopni 
sápadt szóvirágokkal telt :napjaimba. De a történet, mely akkor született, 
kitaláció. !Hazugságszerelem hazugságirodalma. 'Ostoba kis história. Semmi 
köze a mesékhez és persze a szerelemhez sem, ami most már az égvilágon 
senkinek sem fáj. Olyannyira nem, hogy a város körvanalai is elmosódtak 
bennem, és velük együtt ottani furcsa színeim is végtelen, szürke variá-
ciókká nyúltak. Csak néha ébred bennem az a vágy, hogy írjak róluk, hogy 
széjjelpattant eseménykockáimból legalább még egyszer teljes mozaikot 
faragjak. Mint ahogy tettem már jó egynéhányszor. De most itt van, most 
utoljára. Történetkovácsoló kísérleteim beértek. Végleges, csorbuló han-
gulatmozaikokká forrtak, amelyek nemdöbbentenek meg, nem ütnek arcul 
senkit, legfeljebb csak agyunkba villantanak valamit, és olykor egypercnyi 
készülődésre'bírnak formálódó percirodalmam tükröztet ő  lépcsői előtt. Per-
sze sokkal hatásosabb lenne a befejezés, ha ehelyett azt mondanám: néha 
mégiscsak fáj bel őlük valami. 
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MOLCER MÁTYÁS 

HUSZONNÉGY HAIKU 

1 

készül ődöm a 
daltalan megnyugvás holt 
állapotába 

2 

szárnyatört dal a 
dalban újra meg újra 
gondom 'is láng is 

sávok rajzása 
a térben s az időben 
könyörtelenül 

4 

előre-hátra 
jobbra is balra is és 
egy helyben maradsz 

5 

minden összefut 
és a meg nem történtek 
szertehullanak 

6 

egy percre megáll 
az erőszak a vázák 
kivirágzanak 

7 

messzibb kell menni 
a gondolaton is túl 
hová nem érhetsz 

S 

még feketébben 
a hiányzó beszédnél 
fényes fénytelen 

9 

virrasztó szobák 
toronyra rakodó hó 
vidéki háló 

Kocsis Zoltánnak 

10 

hiába várlak 
jöttöddel távozol 
madáremlékű  

11 

kimondhatatlan 
álom örvénylik belül 
menthetetlenül 

12 

a fa túléli 
ültetőjét a fák por 
és hamu lesznek 

13 

pünkösdi kertben 
páva jár gavotte-léptek 
a virágok közt 

14 

felszabadulsz zárt 
szemhéjad alatt virág-
szép színvonalon 

15 

napszámos napom 
részesedése ez a 
teljesületlen 

16 

fekete holló 
a vállamon vállalom 
törekv ő  haszon 

17 

nem oltja szomjam 
a közelebbre hozott 
elérhetetlen 

18 

elefántlábú 
pusztítás a kertemben 
és hová s meddig 
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19 

foltos indulat 
nem megyek nem hagyom csak 
gyűjtöm számolom 

20 

soha többé nem 
léphetsz egykori jöv őd 
fogadalmába 

21 

a mozdulatlan 
mozdulatok emléke 
a meghaltakért 

22 

volna Ici volna 
merre szállna ha tudna 
mirő l dalolna 

23 

most olyan halkan 
mint a visszaver ődő  
messzi röpülés 

24 

ami megmarad 
üres időben süpped 
felejts el te is 

nyel?. kerítése  lesz  a halászháznak 
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KÉZFOGÁSOK  

VOJA ČOLANOVIĆ  

VERBUVÁLÁS  
REGÉNYRÉSZLET  

Hatkór talpon van, mindenikit Megel őzve a házban. Félig felöltözve, a 
nadrágjára eresztett hózenttrágerekkEl, a toalett kihintse után nyúl. 

Belép az első  gyilkos. 
Két izrornban ürít tehát, ebben jócskán belesegítenek ama fuvolázó 

arriére pensée-k is meg hogy gyűlöli a félintézkedéseket, mely idegenkedé-
sét megsokszorozza azon eltökéltsége, hogy fenékig. hörpintse az igazság 
poharát, még ha keser ű  is. S — meglehet — itt felejtené magát, mert nem 
kellemetlen itt, lelki szemei el őtt azonban a vécékagyló egyszer ű  négyszög-
letes ülőkéjű  hokedlivé változik, félfenékkel (mások akaratából) annak a 
szélén egyensúlyozik ő , Nebojša Tutuš vádlott (78) ;  nyugalmazott vágóhídi 
állatorvos, egy dísztelen, négyszögletes iiroidahelyiségban. •(Különös vonzódás 
az euklidészi geometria iránt.) Mit jelent az, hogy DLH? :Köpjél, nyavalyás, 
mert különben életed végéig a rácsokat fényesíted. Mi a HTT? Baljós csend, 
magas feszültség ű  hallgatás. Gondterhelten állapítja meg magában, .hogy 
az ügymént kiürített belei újfent korognak, 'begy-buruty, de mindjárt utána 
belátja, hogy tévedett: a magas,. résnyire nyitott szell őztető  ablakból ger-
licék búgnak. Maga elé (képzeli a .kínpadszer ű. alkalmatosságot, ebbe bele-
borzong (technofóbia?), de az a kéznél lev ő  arany bölcsesség, miszerint az 
erkölcsi nagyság inkább aktus, semmint faktum, megvigasztalja. 

Pár perccel kés őbb a teakonyhában van; várja, •hagy felforrjon a víz 
a kamillából;  mentából és köményb ől álló teájához, . közben rakosgatja a 
tegnapi csetrest. Egy. kanalat elejt, s a kanál olyképpen csörren, hogy Tutuš 
a Farabundo Martit hallja *  ki. belőle. (Hetviénegyedik születésnapja óta kí-
séri makacsul ez a. hallucináció.. Hamutartó, -a .:lázmér ő  tokja, éjjeli edény,  
'akármi" esik le, _.!borul föl,. egy, .szó _süti _meg .a fülét... Hubrisz, például. Vagy  

egy kérdés. Minek az? Egyszer, , amnikor az írógépteteje csúszott le az asz-
'talról és a jó +mim őségű  angol. ón-:végigcsörömpölt a földön, a nagy ricsajból 
.égész mondatot szűrt ki: Milyenek áz ember esélyei a végtelennel viselt 
küzdelmében?) ,Szóvlal,. Farabundo. Marti. Olybá tűnik, Mintha gambastűt 
tartana a szájában..Tuttiš,, valójában; érzi,- amint lassan (akár a káposztalé 
az ioldalast) elárasztja_ .az egyensúly öröme, az a' fajta, amely a születés 
drámáját játssza újra.. Mert a körülményekkel megalkudva nincs kiesdve élni. 
Ennek a mainak, akárhogy vesszük is, 'nagy napnak kellene lennie,- mondja 
magában vállat vonva (képzeletben). 

. A lépcsőházban végigrobajló eszeveszett stampedóra fölrezzen. No 
hiszen szép tőlük,. egyre szebb: Anélkül, hogy felmerült volna benne, nem 
:(a mliindenevő) kíváncsiság hajtja-e, Neibio j ša 'Tutuš lábujjhegyen a • lakása 
ajtajához . lép és ,szeméi a kémlelőnyílásra tapasztja. 

A nyukon túl: koromsötét. • 
Reggel fél hétkór?! Hát álmodok éri? - Megvárta, míg a lábdobógás 

elhál, akkor kizárta 'az ajtót,• s a: "me:gkönnyebbülés sóhaja hagyta el' ajkát: 
a ,lépcsőház, miiként ép ésszel várható volt, a tavaszi, kaniláll ~in sžínére 
emléak'ézliet ő  reggeli 'fényben . agyóg.' Á ,riyölca ik X-e . félé bállagó aggas-
tyán, á rángógörcs égy enyhébb_ --  válfajának határán; kívülr ől tüzetesen 
sžemügyre veszi 'a:ž ajtót; s 'már a' következ ő  szemipillantásban megoldja a 
rejtélyt. A kémielőnyílás kívülről * egyáltalán čnem is látszik" azon egyszerű  
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oknál fogva, mert rágógumival beragasztották. Egy darabig azon f űrészelt 
magában, hogy — ha késve is — leszedje a keresztvizet az ismeretlen perna-
hajderekről, vagy pedig folytassa a megkezdett gondolatmenetet. Végül az 
utóbbi mellett döntött. A tojásból lehet rántottát csinálni, dohogja bele 
kabátujjába, de a rántottából tojást már bajosan. Efel ől meg vagyok győ-
ződve, csak azt nem tudom, hogy 66 vagy pedig mindössze 33 százalékosan. 
Akárhogy vesszük is, ez a mai nap alighanem hoz valamit ... 

Magas, gyertyaegyenes termetével, határtalanul büzsikén beretvált, tar 
koponyájára, Tutuš a méltóságteljesség tonnáival a vállán ballag a park 
legszélesebb körsétányán. Csupa fül, azaz hallókészülék. A sétáló vagy a 
padokon üldögélő  emberek beszédfoszlányaiból szeretné kiszimatolni, kik 
volnának legalkalmasabbak a HTT-ibe. .(Ilyesféléket hall: ,Nagy kockázatot 
vállalok! Kockázatot!", „Komám, két marokkal szórtuk nekik!", „Úgy t űnt, 
valakiéppen lehugyozza az emlékm űvet ...", „Kérdi, ki vagyok? Egy napon 
majd csak azt hallja: Kampec!" „Nagyságos vajda úr, mondom neki, én 
nem vagyok köteles, hogy ...", "Ugyan, nagy rakás szarok, baszom az anyju-
kat!", „Közben meg fölvettek valami v ,ilágkna,rváját", ,Láz, keldnne!senn, láz, 
39,,2!", „Két dinár, ha az istent. szidja, egy dinár, ;ha az anyját emlegeti, 
S így tovább ...", „Ettől befelé n ő  'aserte!"., „A függönyön meg — egy sváb-
bogár, olyan, mint egy parkoló Cadillac!") Csupa-csupa elégedetlen, nahát! 
Honnan is feltételezhette volna, hogy ennyi van bel őlük, méghozzá nyilvá-
nos helyen, és fényes nappal? -! A szószátyárság azonban, Villan eszébe, ép-
pen .nem sorolható egy földalatti önvédelmi mozgalom bajnokának erényei 
közé, ezért talán a hallgatag szótlankodókra kellene inkább odafigyelni. 
Ámbár az acsődület, amely két sakktábla körül keletkezett, mégsem jöhet 
tekintetbe. Igaz, hogy ki nem nyitják a szájukat, de ... mit keDdjünk az 
ilyen seggfejekkel?! Er őltetni a kopaszkájukat, méghozzá tömegesen és 
olyasvalami fölött, amit így is lehet, meg úgy is Mehet; én ezt igazán nem 
értem. Akkor tehát a magános hallgatagokra megyünk! A pillantása. ekkor 
egy fehér hajú, mesterkéletlen nénire esik, aki kilombosodott japán szilva 
alatti padon szórakozottan manik űroz. 

-(Csutakolás közben a jóasszony minden báj nélkül billegeti a fejét 
jobbra-balra). Tutuš odasettenkedik hozzája. Figyelmét nem kerülik el 
a részletek: az asszonyság szája éppolyan, mint egy fekv ő  S; • az üstökén, 
a megritkult ezüstös hajcsigák között, átvilágít a fejb őr, rózsaszínű , s nem 
vastagabb a főtt tojás hártyaburkánál; az pediglen, amivel a körmét pisz-
kálja, az Ujjáról lehúzott gyűrűnek a hegyes dísze. 

Asszonyom, kezdi mondókáját, miután engedélyt kapott, hogy leül-
hessen, megparancsolhatjuk-e önmagunknak, hogy táguljon ki a szemboga-
runk? A szembogarunk? Ezt talán nem telhetjük meg, de hát hogy jön 
az ide...? Rendben. van, másképpen is kezdheteern. Látja, az emberek, akik 
kezet emelnek magukra, leggyakrabban májusban teszik. Mit gondol, 
miért? Beadván a derekát, a néni megvillantja szájában az állami fogsort,  

anélkül, hogy fejének reszketése egy pillanatra is megsz űnt volna, diszk-
réten a helyére csúsztatja a gy űrűt. Egészen messziről kell kezdeni, ez 
a fontos, gondolja magában Nebojša Tutuš. Lám, sokan azt tartják, hagy 
a jövő  kulcsa a kalamáris fenekén van. sSolvlvtur scribenado. Az én 
filozófiám azonban más premisszákra alaipoz. A dolgokat nem >lehet 
tollvonással megoldani:, hanem ... Ostobaság! Túlhaladott agitátori frá-
zisok megkísértése! Mit akartok? Amilyen hebehurgya vagyok, vajon 
már ebben a szakaszban be akarom avatni őt a Dohányos Láb Hadm űvelet 
titkaiiba? Elnézést a fellengzős dumáért. Valójában csak azt akartam mon-
dani (ne értsen félre, kérem), hogy .kett őnket, önt és engem, legalább fél 
tucat közös dolog fűz össze. Fél tucat? Ha-ha. Rajta, barátom, sorolja fel 
őket! Soroljam fel? Mért ne? El őször is, az öregkor; másodszor, az els ő  
világháború; harmadszor, hogy másodrangú állalm ipolgárok vagyunk mind-
ketten ... Ámbár ön, valamiképpen ... ne'm+csak mint a gyengébb nem 
képviselője, hanem, gondol-0M, a feje miatt ... nálamnál is hátrányosabb 
.helyzetben van. 

Ez utóbbi feltevés avagy állítás, annak ellenére, hogy a lehet ő  leg- 
részvéttel!jesebben hangzott el (vagy talán éppen azért), láthatóan túll ő  
a célon. Tutuš sikertelen verbuválásnak céhpontja felkel a padról, fogja 

retiikuljét és ,a Szent ■ áxrk-4earuplom felé veszti útját. Csak most. látszik, 
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mennyire alacsony növésű . Egy papdió tévedés, nem is kicsi, kesereg magá-
ban a nyugalmlaaott vágóhídi- lódoktor. Cserfbenhagyott az el őérzetem. Ha 
egyszer valakinek olyan a szája,. hogy az egyik szöglete fölfelé, a másik 
meg lefelé görbül, ajkkor ... Eh, mindegy. • Mixvdenesetre nem szalaszt-
habja el- csak úgy az alkalmat; ilyeténképpen  wtánaLép. Téved, uram 
szól hátra a fél arcával, a 'Parkinsonom, ellenkez őleg,. jól jön nekem. 
Amikor hajat mocsok, például. Egyszerűen a fejiem fölé tartom a szappant, 
s a fejem önműködően elvégzi, amit kell. 

Szemléletes szillagizruus, mormogja Tutuš, ámbár nem világos, mi-
re céloz, taktikai dsel talán, ezért továbbra is a sarkában van a meg-
bokrosadott öregasszonynak. A templommál azonban a néni megtorpan, 
hogy metszően végigmértje és gorombán megkérdezze: Végtére is, kicso-
da maga, jóember?! Hogyhogy kicsoda? De hisz ... Nebojša, Tutuš, vá-
góhídi állatorv ... Ekkor eszébe villan, hogy az egész találkozás aligha-
nem kihullott az asszonyság emlékezetéb ől, minek okáért Tiutuš baráz-
dált arca kigyúl abban a görcsös reménykedésben, hogy a megismételt 
kísérlet jól végződik; most legalább majd elkerüli a buktatókat. Gaval-
lérosan a karját nyújtja. Élénken éxldekelne, asszonyom, hogy harminc 
éven aluli személy megsértette-e mélyen valaha is az életben. 

A kérdés egyáltalán nem egyszer ű. Kétszer volt férjnél, de már 
nem emlékszik sem arra, hogy hívták az els ő  urát, sem pedig arra, mért 
és 'hogyan váltak el; a második férje nevét tudja ugyan (Pnmiš;a, Puri-
ša, Lravadinović  talán?), de fogalma sincs, mikor és miben halt meg; 
őróla, mármint az asszonyságról, a Virág téri helyi közösségben azt állít-
ják, hogy az !Albán Emlékérdemrend viselője, ő  azonban, sajnos, ezt sem 
megcáfolni, sem bizonyítani nem képes. Eszerint, Visszaemlékezni élete 
legmJagyobb sérelmére, egy ilyen ban,aliitásra, éppenséggel nem könny ű . 
Ámbár ... alighanem megesett vele ilyesim'i. Próbálja emlékezetétbe idézni, 
asszonyom, rmári;kadik Nebojša Tutuš. Ne feleljtse, hogy nekik ön csak 
egy vasorrú bába, banya, szipirtyó. •Kriptaszökevény, bagó, hulla. Egy 
pillanat, egy pillanat, szűkölt a néni, amikor (nagy sokára) er őltetni kezdte 
az eszét, csak arra emlékszem, Ihagy az egésznek valami köze volt a sör-
höz. És — minden jel szerint — !itt a csalódást kelt ő  vég: az agyonstrapált 
némi emlékezőtehetsége :kitűzte a fehér lobogót. Mivel ebbe nem tud bele-
nyugodni, a HTT iguru!ja a: képzettársításos módszerhez folyamodik. Hátha 
segít. Nagyon ügyelve, nehogy a néni feje, amely egyfolytában m űködik, 
az övéhez koccanjon, bizalmasan duruzsolja a fülébe, miszerint a sör az 
emberiség sírásója, hogy a világ csak tavaly 6,2, liter-.Sört vedelt 
be. (ami elegendő  egy ,had'if:lotta elsüllyesztéséhez), hogy ama ihasiiregl han-
gokat, amelyeket. é yetLen. üveg sör idéz el ő; amelyet a jövend őbeli anya 
megivott, a. ,magzat úgy éli át ;  mint valami kataklizmát, rakétaháborút .. . 

A fáradozás, úgy -  látszik, nem volt hiábavaló, mert a •  néni arcának hálvány-
rózsasz ífn lárváján hirtelen az emlékezés szbrabaszkópfénye sütött át. Pszt! 
Tessék, itt van az a végsőikig sérelmes esemény. Egyszer„ amikor megpró-
bált előrefurakodni a mozgó villamosban, a néni váratlankíl megbotlott, 
s hogy ne essen el, megkapaszkodott ;a hozzá legközelebb álló 'dologiban — 
egy fiatalember nyakkend őj:ében. Amikor restelkedve föln&e'tt, egy baju-
szos, markos fiićkót látott maga el őtt, amint egyik kezével a. b őrhnlrokiba 
fogódzik, a másikkal 'meg egy kisüveg Twborgat • "hajtogat: A néni, mivel 
jócskán megszeppent •aZ illet ő  elképedése láttán,. meg amiatt is,. hogy olyan 
megtermett legénnyel -.van dolga, úgy elengedte • a' nyakkend őt, mint akit 
leforráztak, és sietve elnézést kért. Jobb lett volna; felelte a vasgyúró, 
Iha megfogod a ... Neboijša Tutuš pedig magában rávágta, ,hagy mit. Hát 
ez ragyogó, asszonyom, lelkendezett fennihangan,..de hiszen önt jóvátehetet-
lenül, a velejéig megsértették. Ez aztán a sértés, ipar excellen,cel Ilyen for-
dulatot nem_ tudna -  kiagyalni még -  egy... egy -Önnek, Húgy-  látszik,. jelent 
valamiit_ ez az eset, kérdezte a Parkinsonos néni kételkedve: Hogy a fenébe 
ne!? Bizonyítékot! 'AZ - ön százszázalékos' alkalmasságának' ,bizonyítékát ... 
hogy mire, azt majd akkor árulom el, ha legkökelebb találkozunk, esetleg 
ugyanezen a meredek járdán, Csupán egy dologban nem vagyok bizonyos, 
szólalt meg az asszonyság, s nem is sejti, Hogy mondandója egy kissé 
lelohasztja majd ,Nebojša Tutuš lelkesedését. Ugyanis nem garantálom, 
hogy éppen velem történt meg' a dőlag. De még mennyire,. hogy önnel 
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történt, naná, nyelte le Tutuš a gombócot, nem ok nélkül gyanítván, hogy 
mindaz, amit olyan figyelmesen hallgat, csupán csicserg ő  óda a nagy 
semmiihez. Ha tekintetbe- vesszük az adott körülményeket, nem lehet, 
hagy ne történt volna meg • önnel. Még csak • arra kérem, búcsúzóul lesz 
szíves közölni az adat ... -szóval, hogy megmondaná a becses nevét. Kész 
örömmel: Blagiava-Blinia Vadilanovlić  vagyok. Családi: nyugdíjas. 

BORB ÉLY János fordítása 

Voja Čolanović  Zebnja na rasklapanje c. műve kapta az év legjobb regényének 
járó NIN-díjat. A különöš` című  regény (hevenyészett fordításban: tisszecsukható szo-
rongás) főhőse Nebojša Tutuš, 78 éves, nyugalmazott vágóhídi lódoktor, aki egyivású 
cimboráival megalakítja a Harmadkorú Tigrisek Társaságát (HTT) és hadat üzen a 
világnak, amely mindenben a fiatalok kedvét keresi. 

Voja Čolanović  1922-ben született Bosanski Brodban. 1933 óta Belgrádban él. 
Hosszú évtizedeken át a Tanjug, a Jugopress, majd a Belgrádi Televízió újságírója 
volt. Több elbeszéléskötet és regény szerz ője, műfordító. 

A sztapárí ház  tornáca 
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ÖR ÖKSÉG 

Száz éve született Tersánszky Józsi Jen ő  

VAJDA GÁBOR 

BELEÉLÉS, TANÍTÁS, MÍTOSZ 
TERSÁNS.ZKY HÁROM REGÉNYÉRŐL 

Miként a legnagyobb írókat általában, Tersánszky Józsi Jen őt is az élet 
teljessége foglalkoztatja. Számára e problémakör kulcsa a nemek kapcso-
latában, a szerelemiben van. Ennek rendszerint egészen ellentétes felfogása. 
következtében azonban nem, vagy csak egészen nehezen alakul ki harmó-
nia az ő  világában. Az emberek többségé közvetve vagy közvetlenül an-
nak áldozata lesz, hogy a szerelmi életét (is) képtelen megoldani. Vagy 
önámító módon tartózkodnak erótikus ösztönük kiélését ől, vagy pedig ero-
tikus hajlamaik rendkívüli megpróbáltatásokat vonnak maguk után. 

Ebből a szempontból az írónak különösen három regénye — Viszont 
tátásra, drága ... (1916), A céda és a szűz (1925) és A margarétás dal (1929) 
— tanulságos. Ezek egyben az alkotói szemlélet evolúciójáról, s őt elmélyedé-
séről .iás tanúskodnak. Míg ugyanis a Viszontlátásra, drága ... még rész 
ben szecessziós jellegű  pszichológiai mű , addig A céda és a sz űz (ismét. 
csak a karízlésnek is megfelel ően) meglehetősen vaskos realizmusú re-
gény, vlilszont A margarétás dal avantgárd formabontású modern próza.. 

A Viszontlátásra, drága ... szecessziós mivoltára vágyközpontúsága. 
utal. Azonban nem kevésbé az is, hogy egy nagyvárosi életben megcsömör-
lött, de vidéken is csak álmokba menekül ő  nőszemély vallomása alkotja.. 
Emellett a történelmi eseményeknek, a háború szörny űségeinek oktalan-
káoszként való érzékelése, az életérzésnek a kinagyítása szintén a világ-
látás újromantikus gyökereire utal. S az az újszer ű  realizmus is, amely a. 
gondolatoknak, az érzelmeknek és a szexuális impulzusoknak az összefüg-
géseit jeleníti meg, a nő  magatartásváltozásának folyamatát rajzolva meg, 
Az emberek csak a végeredményt: a nagyvilági n őt, a prostituáltat látják, 
s nem érdeklődnek az indítórugók, a társadalmi életben fis benne rejl ő  
ókok iránt, mert akkor önmaguk, saját konformista kegyetlenségük fölött. 
kellene ítélőszéket tartaniuk. Erre pedig képtelenek, s ezt jól példázza 
Nela első  szeretőjének, Nyikolájnak a cinikus vallomása: „Egyszerűen. 
szemlélem a dolgokat, és tudomásul veszem őket, vagy éppen igyekszem 
felfogni. És egyáltalán nincsenek rokonszenveim semmiféle társadalmi_ 
renddel s erkölccsel. S őt, tovább megyek. Röstellnék a tükörbe nézni, ha 
azt tudnám, hogy úgynevezett hasznos polgára vagyok a társadalomnak. 
No, lásd, ennek a gyönyör ű  társadalomnak! Vagy éppen el őmozdítója a 
közügynek, melyekre éppúgy illik a közös elnevezés,, mint egy farkasfal-
kára vagy örömházra; hogy az az els ő  keresztények gyülekezete:.. De-
ha ennek a rendnek kétségtelen el őnyeiben részem van — mert hisz ru-
hában járok, melyet nem tudok magam sz őni, és házban lakom, melyet' 
nem tudok építeni — nos, akkor . éppoly . jogosnak .kell látnom magamon_  
őrültségei kényszerét ugyanannak a rendnek ..." A háború és a vele já-= 
ró embertelenségek vállalásának eléggé lapos „értelmiségi" indoklása ez. 
A 'századforduló homályos vitaližmusának másutt még közvetlenebbül ad. 
hangot: „De talán nem is háborúk döntenek nemzetek sorsán, inkább csak 
következményei azok nemzetek életerejének, s életer őt csak az adhat, az: 
összetartozás érzése, mely faji s nem, formai, amilyennek az államok 
látják." Más szóval -: a lényeg .az er őben_ rejlik, amelynek, valamiképpen 
kifejezésre kell jutnia ahhoz, hogy az élet méltó legyen önmagához. Az 
egyén közösséghez tartozásában a humanizmus 'másodlagos kérdés, a si 
ker, a diadalmaskodás az elsődleges. A nők szükségszerűen a rövidebbet - 
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húzzák ebben a mélyebb értelmet nélkülöz ő  küzdelemben. A nyers erők 
összecsapásakor ők csak retteg ő  tanúk lehetnek s a nekik megfelel ő  harc-
modor• kénytelenek választani. Nyikolájon ugyanis már akkor kiütközik 
a férfi barbár er őfitogtatása, amikor még szereti Nelát s nem távolította 
el tőle a frontharcos kötelessége. A felismert helyzetnek megfelel ően Nela 
elzüllése nem jelent rosszabbat a tudatosodásnál. Egyszer űen gyakorlati-
assá válik, felismeri: hogyan kell viselkednie a magányos n őnek a durva, 
kiéhezett férfiak között ahhoz, hogy ne rettegjen és ne ,nélkülözzön. Ter-
sánszky nem rója meg e sajátos megokosodásért, hanem ellenkez őleg: 
sszüikségszerűnek, sőt v;iszanylagosam bölcsnek ábrázolja azt, amin a kis-
polgári álerkölcs képmutatóan megbontrákozik. A szerelem, illetve végül 
is az érzékiség az uszonyú, a szinte folyamatosan megsemmisüléssel fe-
nyegető  valóság legyőzését, a feledést, a mámort kínálja. Azt gondol-
hatnánk: Nela polgári ,  értelemben vett erkölcsé énje legvégül diad;aLmas-
kodik, hiszen szükségét érzi, hogy a vele megtörtént eseményeket hossza-
dalmasan meggyónja barátn őjének. Ha ez' azonban azt is jelenti, hogy ő  
nincs még teljesen túl a polgári erkölcsön, az író iróniájához aligha fér-
het kétség.. A regény befejezésében ugyanis kiderül: Nela azok segítsé-
.gével akar visszakerülni a városba, akik szállítókként haszonélvez ői a 
világháborúnak; azokinak tett tehát b űnbánó vallošriást, akik a gazdasági 
ianarc'hia által híztak meg. Méghozzá akkor, amikor Nyikoláj puszta kí-
váncsiságból, az unatkozó úri íróember passziójából megy ki a vérzivatar-
ba, mert — miként mondja — „... utálok élni ... Folyton rongy semmi-
ségek közt vacakoskodom". Vagy amikor vele tivornyázó barátja így ki-
ált fel: „De mit kaphat életéért az, akinek kockáztatnia kell értelmetlen, 
s el lehet veszíteni (...) Az életéért, életéért, életéért! (...) Mi van en-
nél több vagy egyéb .. őrület előttem, hogy kezeikben fegyverrel hogy 
nem fordulnak meg sitt átellenben is azok a barmok, hogy rátörjenek haj-
csáraikra!" 

Ha a Viszontlátásra, drága ... című  regényben az író csupán meg-
érti és természetesnek tartja e n őnek az előítéletekb ől kivetkőző  viselke-
dését, akkor A céda és a szűzben már-már példaként emeli ki azt. A hős-
nők sorsának erre az eltér ő  végkicsengésére nem Tersánszky szemléleté-
nek radikalizálódása adhat magyarázatot, hiszen az ő  magatartásának leg-
feljebb az elmélyülésér ől beszélhetünk, átalakulásáról aligha. A különb-
ségre mindenekel őtt a két nő  társadalmi helyzete ad magyarázatot. Nela 
szenvelgő  úxiikissasszomy, akit elsősorb,am divatos városi elidegenedettsége 
akadályoz önmaga megvalósításában, úgyhogy ráadásként terhelik meg a 
háború nehézségei; Veronika viszont sokgyermekes, alkoholizmusa miatt 
is nyomorgó falusi családnak a sarja, aki csak a természett őltanulhat 
erkölcsöt. Nela és Veronika abban hasonlítanak egymásra, hogy az érzel-
meikre, az ösztöneikre hallgatva igyekeznek megoldani jöv őjüket. Naiv 
öntudatlanságukból azonban nem ugyanoda jutnak el. Veronika útja —  
a Neláéval ellentétben — nem az él ősködőkhöz vezet, hanem gyermeke 
időközben megcsonkult apjához, a dolgos mindennapokhoz, a magát kiélt 
és kiélő  asszony fölényes erkölcsi erejével. „Hogy én meg vagyok itt elé-
gedve a sorsommal? Hát istenem! Az uram felügyelő  a kohóban, és én 
.nem számíthattam ennyire sem. Neki is csak a baleseté volt a szeren-
cséje" — vallja sztoikusan a (fiktív) írónak. 

A viharos múlt utáni fölényes lecsendesedés különösen akkor t űnik 
némileg tételízűnek, ha Veronika ellentétére, a „sz űzre" gondolunk. Agnes 
.abban emlékeztet Kelára, hogy ő  sem képes függetleníteni nőiességét a 
számítástól. Azonban  az átmenetileg elzüllött lengyel kis-
aasazonynál., nyert ő  békeidőben igyekszik egyeztetni a kellemeset a hasz-
nossal, úgyhogy végül egészen bátran az utóbbinak ad el őnyt. S Tersánsz-
ky fiogallrniai szerint tula ;j,dankk_ppen ez a romlottság. Ha azonban csak 
ennyit mondana, akkor nem haladna túl a szabadabb felfogású emberek 
közhelyein. Ágnes alakja azáltal kap sajátos jelentéstöbbletet, hogy nála 
a kispolgári aggályok elegyednek a prostitúció gyakorlatával. Látszat ,sze-
rint ő  a tisztessségesesblb, s ennek megfelelően férjhez is megy Jantyikhoz, 
,a talpraesett vállalkozóhoz. Az életben nincs igazságszolgáltatás, s az 
író nem avatkozik közbe moralizáló hajlandóságával. A jellemtelen, vagy-
is az, akit a belénevelt el őítéletek nem menthettek meg a számító ön-
zéstől, az elaljasodástól, végül elérte Célját, használható élettársat szerzett: 
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férjhez ment a keresztapjához. Tersánszkynak a realizmusa ezzel kapcso-
latban objektívnak minősíthető. Nem így Veronika vonatkozásában, itt 
ugyanis szubjektívnak, s őt bizonyos értelemben klasszicisztikusnak kell ne-
veznünk realizmusát. Aligha hihet ő  ugyanis, hogy a részben betegápoló 
szerepbe süllyedt Veronika ,, ,nem Irigy ..." id őközben nagyságos asszonnyá 
lett hajdani sorstársára. Az ilyen eset mindenesetre ritkaságszámba megy, 
s alighanem freudista ihletés indította az írót egy ilyen, az erkölcsiséget 
úgyszólván a semmib ől megteremtő  nőalak megalkotásában. Szabadon vál-
lald önmagad s végül társadalmilag is értékes ember válik bel őled! A 
vállalt szenvedélyek kiégetik bel őled a feleslegeset! — ilyesféle gondola-
tok irányították Tersánszky tollát hősnőjének megformálásakor. Az életm ű  
tanúsága szerint azonban több volt a hasonlóság Veronika és alkotója 
között, anlilnt ahogy azt a regény alvasóli akkor feltételezhették. Az élet-
rajzírók szerint ugyanis Veronika erkölcsét az írónak is vállalnia kellett 
s ő  — saját sorsának logikája szerint s mégis rendkívüli példamutatással 
— majd egy évtizeden át önfeláldozással ápolta beteg feleségét. Nála na-
gyobb írásművészeket ismerünk századunk magyar irodalmában, hozzá 
mérhető  következetességű  egyéniséget egyet sem. 

Ha a Viszontlátásra, drága... című  regényben -a megértés„ A céda 
és a szűzben a tanítás domilnált, akkor A margarétás dalban az ailkotószel-
lem uralkodik. Megvan benne mindaz, ami az első  két műben, mégis mind-
kettőnél gazdagabb. Már a küls ő  formája is összetettebb. Az els ő  regény 
ugyanis levelekkel tűzdelt hosszú levél volt, melyhez némileg sete-sután 
csatlakozik a felesleges magyarázatként ható „Epilógusféle". Ez ugyanis 
a regény dokumentumszer űségét húzza alá, vagyis azt, hogy a valóságban 
is létezett egy Nela nevezet ű  színésznői ambíciójú teremtés, akit a Galí-
ciában is katonáskodó író személyesen ismert. A regény antimilitarista 
célzatát az utolsó mondat személyessége közvetlenül is hangsúlyozza: „Ez-
úttal az Isonzó mell ől van még mindig szerencsém Magukat üdvözölhetni, 
elhihetik, hogy kissé már sokallva is élményekben való gyarapodásom. — 
Feldpost 85. 916. aug. 25." Az író tehát csak utólag vallja be: részben a 
saját képzeletének terméke e m ű . A céda és a szűz viszont (némileg talán 
a riportregények divatja szerint) a regény keletkezéstörténetével, egy vélet-
len találkozás vázolásával indít. A folytatásban az író azt mondja el, amit 
közlékeny partnerét ől hall. Igy aztán a mű, ahősnő  folyamatos elbeszélé-
séndk megfelelően, az élőbeszéd jegyeit is magán viseli ,. Tersánszky azon-
ban nem tartja elegendőnek a naturalizmus hangsúlyozottságát, ezért még 
egy mondatnyi kommentárt biggyeszt a befejezett történet után: „Eddig 
tartott Csinos Veronika története, aimlit igyekeztem itt. h űen tolmácsolni! ma-
guknak." Más szóval: az író a lejegyző, a továbbító szerepét érzi igazán 
autentikusnak. Ezzel azonban nem önmagát tagadja meg, hanem az él ő  
valóságnak és a megtörténtségnek az els ődlegességét hangsúlyozza. A .mar-
garétás dal ugyanakkor már játékiossá teszi az els ő  két regényben is alkalma-
zott fikciót. A játékosság egyrészt a történet „közreadójának", Nagy Fe-
renc ú!jlságítrának az általa közölt anyaggal, vagyis Naiaaisia vallomásával 
folytatott dialógusában, másrészt viiiszont az említett újságírót önszemléleté-
nek humorában jelentkezik. E módszer modernsége. illetve az els ő  két re-
gényben alkalmazott eljárással szembeni ellentéte abban van, hogy a pon-
tosságra és hitelességre való újságírói rákérdezések éppen a megtörténtek 
egzakt felelevenítésének, a részletekbe men ő  rekonstrukciónak a lehetet-
lenségét bizonyítják. Azonban kétségtelen: az egyes eseménymozzanatokat 
viszonylagossá tev ő  képzelet magát a lényeget, a h ősnő  erkölcsi arculatát 
sem hagyja háttérben, noha személyes visszaemlékezés függvényeként je-
leníti meg. S ez a távolabbi emlékek felidézése körüli alkalmi tanácsta-
lanság egy másik időrétegnek a realizmusát er ősíti: azt, amelyben Natasa, 
A céda és a szűz Veronikájához hasonlatosan, feltárja múltját elhunyt 
kedvese helyettesít őjének, az újságírónak. 

A margarétás dal összetettsége azonban nem csupán az érintett for-
mai jellemzőkből ered, hanem abból is, hogy itt Tersánszky differenciál-
tabban szemlélteti h ősnője érzelem- és ösztönvilágát. Az el őző  két regény-
ben ugyanis nem kerültek egymással széls őséges ellentétbe az érzelmek 
és az ösztönök. Veronika csalja ugyan a katonáskodó Jakabot, ám lecsilla-
podása, vagyis a kell ő  tanulságok levonása után természetszer űleg tér 
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vissza hozzá. Nem így Natasa, akinek Immár nem a tudatos, szenvedélyei  
hatására el őször elbizonytalanodó, majd azok irányítására képes asszonnyá  

fejlődése a téma, hanem fordítva: az ösztöneivel már gazdálkodni Fis tudó,  

s a társadalmi megbecsülés érdekében képmutatásra is hajlamos lány v.á-
ratlanul elbizonytalanodik s elveszíti korábbi fölényes egyensúlyát. Az  

emancipált nő  életvitelének ezt a könnyen bekövetkezhet ő  meghasonlását  
a regény már az indításában el őlegezi: „Vannak az istenségek legáldot-
tabbikának, a szerelem istenének különös kegyében született n ők. Nem az  
istenségek vagy az ő  hibájuk, hogy az a drága ajándék, amit a szív hord-
hat, hogy a vérük mohóbb és buzgóbb, sokat és nagyon tudjanak szeretni,  

átokká is válhat. Az ilyen n ők számára a vágy drágalátos varázsló, de  
könyörtelen orgyilkos is egyben, aszerint, hogy az útján járnak, vagy el-
lene cselekszenek." Nos, Natasának, akit az els ő  világháború a Viszontlá-
tásra, drága ... Neláéira emlékeztet ő  megpróbáltatások elé állít, valóban  
vágyai szokatlan és váratlan ki nem elégítése lett a tragikai vétsége. Ar-
ról a belső  időről van szó, amelyben Tersánszky addig csak erotikus érze-
teket tapasztaló h ősnője, egy különös hadnagy megismerését követ ően, sa-
ját• érzelmeinek rabjává válik. Sorsdönt ő  erővel hatalmasodik el rajta -a  
Sérelem, ám ennek először a vágyainak elfiojktása, kés őbb pedig a törté-
nelmi körülmények okozta akadályok a feltételei. A szerelem ugyanis egy,  

a környezetében ismeretlen mániának az eluralkodását jelenti lényében. A  

vágy azonban csak ekkor f űtheti ezt az új szenvedélyt, ha kkielégáktetlen ma-
rad. A test kielégülésével az érzelem is lankadna. ,.csak azt éreztem ma-
gamban, hogy nem, nem! Nem szabad, és nem akarom, hogy így mindjárt  

az övé legyek. Mondom, ha tudnám én magam is, miért?" — vallja utólag  

Natasa.  
Tersánszky viszolyog az elmélett ől, ezért mindezt emberi helyzetek-

be, párbeszédekbe, s h őseinek a gondolataiba burkoltan mondja el. Hogy  
szkeptikusan viszonyul a teoretikus ügybuzgósághoz, azt Natasának Ohra-
nyin tanításától való elzárkózása által már jó el őre sejteti. Pedig Natasa  
magatartása pusztán abban tér el a filozopterét ől, hogy míg ő  csak a gya-
korlatban, az ösztönöknek engedve híve a szabad szerelemnek, addig az  

utóbbi megszállott vitatkozó, a nemek teljes emancipá•diójámkak szóviv ője.  
Részben azonban Natasának ez a kiemelt s üdvözít őnek látszó, a szerz ő  
számára sem ellenszenves kezdeti magabiztossága lesz az oka kés őbbi tes-
tki ~lell~i nyomorúságának. Ot ugyanis az egyszeriben erkölcstelennek érzett 
múltja miatt a szégyenérzete is akadályozza Thallódy iránt fellángoló sze-
relmének megvalósulásában. Natasára valóságos tisztítót űzként hatnak a 
magyar tiszttel való találkozások, ezért vele szemben másként akar visel-
kedni, mint azokkal, akikkel csupán az ösztöne vagy anyagi szükséglete 
hozta össze. Szexuális tartózkodásában tehát nem csupán tekintélyének 
féltése befolyásolja, hanem annak a kincsnek a féltése is, amelyre várat-
lanul, a rá egyre nyilvánvalóbban váró erkölcsi nyomorúság közepette 
bukkant rá. Ezzel kapcsolatban Nela boldogtalanságának kezdetére emlé-
keztethetünk: ti. Nyikoláj viszonylag gyorsan megunja szeret őjét. Natasa 
megatartása tehát részben azért abszurd, mert a tapasztalt n ő  nem akar 
a Neláéhoz hasonló kiszolgáltatottságba kerülni. Ám partnerének helyzete 
sem kevésbé ellentmondásos, ámbár — az újságíró közbeiktatott kommen-
tárja szerint — nem ritka, hogy „a férfiak legkiválóbb példányainak egye-
nesen szerencsétlenségük a kiválóságuk, ami a n őknél való tömeges si-
kereket illeti. Aki nagyon tetszik a n őknek, attól természetszer űleg nem 
egy futó pásztorórát akarnak, az el őtt a nők többek akarnak lenrii, mint 
élvezeti cikkek, ezért annak nehezebben is engedik át magukat. (...) .. . 
ebben a tekintetben is, mint annyi másban, a középszer űség az, _ ami mar-
kába röhög, a kivételességgel szemben." Thallódy viszont valóban kivételes 
egyéniség. Általa legalább annyit akart elmondani až író, mint Natasa 
alakja által. 

Pedig Thallódynak már a neve is ürességre, a betakarított termés 
jelentéktelen nyomaira utal. H ősies tartása, férfias következetessége az, 
ami érthet ően magával ragadja a romantikus hajlandóságú, a vélt nagy 
tettekért lelkesed ő  Natasát. A férfi jelenségét azonban önkritikus szerény-
sége, szókimondó egyszerűsége teszi igazán varázslatossá a gyáva kétszí-
nűek és durva nagyhangúak között. Natasát Thallódy megjelenése el őtt 
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önvédelmi eszközükként használták 'fel munkaadói, testének birtoklója pe-
dig egy olyan vadállat volt, mint a mindenkori katonatisztek többsége. 
Ezzel szemben Thallódy sem modoros udvarló, ő  csupán — oly szerényen, 
mint amilyen a külseje — érdeklődik, kér, meglepődik, de nem bántódik 
meg mélyen. Nem tulajdonít fontosságot .nemesi származásának, egyik so-
katmondó kijelentésében pedig a következéppen von párhuzamot durva 
tiszttársa és önmaga között: „Szégyenlem magának bevallani, hogy t őlem 
szászor jobban tartanak az embereim." Thallódy jellemének végs ő  soron 
a nemzeti tragédia lejt őjén való megállás kísérletének elmaradása a ne-
gatív vonása. Az, hogy nem igaz ügyben kell sodródnia s ennek nincs tu-
datában. Ezt azonban csak az író és a figyelmes olvasó tudja, Natasa nem. 
Neki elég a nagy önfegyelemmel gyakorolt hivatásnak a lenyűgöző  ténye. 
Mit számít neki, hogy bármennyire magával ragadó Thallódy embersége 
a maga konkrétságában, egyáltalán nincs neki parsipektívája. Ez végül 
szó szerint Is be'blizonycisodik: a ha!dnlagy h ősi halált hal. 

Ez az új függőség azonban inkább edzi meg, mint lecsökkenti Ter-
sánszky hősnő jéncik életrevalóságát és függetlenségre való törekvését. Van 
ereje álnéven elmenekülni abból a nyomorúságból, amely a határvidéken, 
a hadak átvonulásának területén nehezedett életére. Habár „színészn őként" 
a nagystílű  prostituáltak életformáját éli, jobbnak, vagy legalábbis kevés-
bé rossznak érezzük őt környezeténél. Ez azért lehetséges, mert a történet 
elején olyan embereknél dolgozott nevel őnőként, akik, noha az úri osz-
tály szokásaihoz igazodnának viselkedésükben, a rájuk köszönt ő  válságos 
történelmi pillanatban csak az elpuhultak jellemtelenségér ől tehetnek ta-
núságot. Igy aztán Natasa már elejében hasonló megpróbáltatások elé 
kerül, mint Maupassant kurtizánja A gömböc című  ismert elbeszélésben. 
A vidéken élő  és nemest játszó hivatalnokcsalád érzéketlen önzése azon-
ban az adott háborús körülmények mellett a saját sorsának megfelel ő  mó-
don lepleződik le. s az író a megszégyenülésük által jelzi az életnek, a tár-
sadalomnak végül 'is tömeggyilkosságokat eredményez ő  ellentmondásait, a 
kizsákmányoltaknak a haszonélvez ők iránti gyűlöletét. 

Natasa, akinek a barátn ője azt mondja: „Én hallottam, hogy maga 
milyen jószívű . A zsellérek és a cselédek mondták, hogy segített minden-
kin, és segít most is", elszántan vállalja a küzdelemben a n ők ősi fegy-
vernemét. Annál is inkább, mert azzal, hogy prostituáltként az él ősködő-
kön élősködik, belevetheti magát az életbe s azt hiszi: azáltal reménytelen 
szerelmét is elfeledheti. A körülmények azonban er ősebbek nála: művész-
női kalandjaiba leplezett személyazonossága miatt bukik bele, s Thallódy 
szelleme még akkor is gyötri, amikor már a férfi nincs az él ők sorában. 

Van valami jelképes abban, hogy Natasát éppen a szerelme sodorja 
kellemetlen, ső t sorsdöntő  helyzetekbe. Az író ezzel is a csak érzéki és a 
teljes szerelemnek, az egymás kiegészítésével legfeljebb csupán ámító ér-
dekszféráknak az összeférhetetlenségét jelzi. Nem egyszer űen arról a lelki 
szenvedésr ől van itt szó tehát, amely a teljesen meg nem valósuló szerel-
mi kapcsolatoknak a velejárója, hanem életveszélyes botrányokról. Natasa 
olyan lázas önfeledséggel várja lovagját a végre beteljesülést ígér ő  éj-
szakában, hogy a házbeliek és önmaga vesztére lámpát gyújt, nem gon-
dolva a várható következményekre, az osztrák katonaság szorongásából 
ered ő  megtorlására. A másik hibát viszont Thallódy követi el, amikor, 
hosszú idő  után véletlenül találkozik a lánnyal annak „munkahelyén" s 
mások előtt a nevén szólítja. Hogy ezután nem véletlenül gondolja Na-
tasa: ,.Mi ez hát? Az ördög sántikál a von Thallódy lábán?", az abból 
is látszik, hogy a következ ő  időszakban hasztalanul igyekszik megszaba- 
dulni a hadnaggyal kapcsolatos emlékeit ől. A kapcsolatteremtések siker= 
telen.ségét viszont ez is indokolja: a gazdag kurtizánnak egyáltalán nem 
érdeke a szegény tisztecskével való barátság, hiszen úgyszólván rangon 
aluli lenne ez a viszonya, amit barátn ője is többször szemére vet. Ha 
emellett Natasa vallomásának az önként hozott áldozatra utaló részét is 
szem előtt tartjuk („Úgy álltam sokszor egy vas nélkül. Lakás-, mosoda-
és cipőszámlákkal... És semmit nem bántam, csak még egyszer, egyszer 
láthassam ezt a nyomorultat."), akkor máris nyilvánvaló: az ellentétek be-
tegséggé fokozódtak Natasa lelki életében. 
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A szerelem szélsőségként jelentkezik — szélsőséggel szemben, s tf sz-
ta formájában nem polgári keretek között valósul meg. Ezt az antik gon-
dala'ti gyökerű  szemléletet testesíti meg A margarétás dal című  remekmű . 
Az iró azonban nem lenne a modern kor szülötte, ha nem tenne kérd ő-
jelet az eset megrendít ő  volta mögé. Mert az újságíró, aki hol közvetlenül, 
hol pedig 'közvetve (összefoglalva vagy megjegyzések kíséretében) adja to-
vább Natasa történetét, a halott Thallódy helyettesít ője. Nem úgy, hogy 
Natasa maradéktalanul boldog vele, hanem olyképpen, hogy állítólag igen 
hasonlít a nemes jellemű  kJatlanatisztre. Valószínűleg nem ő  az utolsó, akit 
a szerelem mániákusa eszményéhez hasonlónak talál. Annál is inkább, 
mert a Natasa kegyeire érdemesült újságíró „a Magyar Élet oszlopos 
munkatársa", akinek az a legemlékezetesebb tulajdonsága, hogy bosszúsá-
g.ábián miagyarloosian (szlitkozódva) .nylilváníbja ki indulatát. 

A mítosz és a vele való játék a regény más rétegeiben is helyet 
kap. Tersánszkynak esze ágában sincs, hogy a hagyományos regényírókhoz 
hasonlóan részletesebben kitérjen a cselekmény történelmi és hadászati 
összefüggéseinek elemzésére. Ő  emberi lényegben, sorsokban gondolkodik, 
s ez a tény legy őzi azokat az elfogultságokat, amelyek mint a monarchia 
egykori hadseregének tisztjében, valamiképpen még élhettek benne. Na-
tasa vallomásának megfelel ően, maradéktalanul n ői szemmel képes érzé-
kelni a világot, ami szemléletének egyetemességét is jelenti, habár egy 
konkrét háború konkrét emberi következményeit. lesújtó nyomorúságát 
tárja elénk, hiszen orosz, osztrák, magyar csapatok és katonák említtet-
nek, a színhely pedig az orosz—lengyel határvidék, Pogoljev. Azonban 
csak vonal jelöli a várost, ahol Natasa egy ideig feltalálja magát, s a 
katonai nyomozó hatóság öreg osztályf őnöke is mindentudón komolytalan 
figura ahhoz, hogy a kor tipikus főhivatalm!okát testesítse meg — akár 
egy vetületben. De ugyanakkor az olykor öncélú anekdotázás, más Ter-
sánstiky-művek jellemzője is elmarad: a szerkesztés az egyenes vonalon 
való ki;biontiaikazást és végikifejletet sürgeti. Itt az alkotói cél a 'tömörség-
nek ad előnyt. Ennek megfelelően csak mérsékelten kap helyet a katonák 
drasztikus cselekedeteinek leírása vagy a humanista megbotránkozás 'ki-
fejtése. Ehelyett (a n ői érzékenységnek megfelel ően) képek és érzetek so-
rakoznak. Az együgyűségükben ártatlan Klecskáék, mint egy groteszk, 
katonai témájú bohózat áldozatai, jelzik: itt halálra megy a játék. „Ki 
ne mondjam most is ezt a szót, hogy statárium, mert ez van el őttem. 
Mert azt nem tudtam, mit ért von Thallódy ez alatt a szó alatt, hogy az 
alezredesnek lehet: statáriáliter, statáriáliter, statáriáliter eljárni a civi-
lekkel. És ez azt jelentette, hogy Klecskáék ott lógnak a fán" — meséli 
utóbb Natasa. Ugyanez a lényegláttatás érvényesül e véres játék irányí-
tójának, az alezredesnek a jellemzésében is. Az idegen területet megszállt, 
számára ismeretlen lakosságot terrorizáló tiszt legszívesebben minden civilt 
meggyilkoltatna. Natasa tudással nem terhelt emlékezete a következ őkép-
pen jeleníti meg: „Tudja, ez a veszedelmes alezredes éppen úgy nézett 
ki, mint egy házaló zsidó. Csak ekkora kis ember volt. Hozzá a háta 
görbe, és Ilyen hegyes szakálla. A köpenyege, mint egy gyermekpendely, 
a földig ért, és a nyaka körül egy nagy kend ő. De ahogy ordított!" A 
származásának egyik ágán zsidó ősökhöz is kapcsolódó n ő  azonosítja a 
tisztet azzal, aminek az a mer ő  tagadásának gondolhatta magát: a ki-
csinyességgel és a gyerekséggel. 

A mítosz minden tekintetben er ősebb, ám az egérút lehet ősége 
adott. Natasa minduntalan élni igyekszik ezzel a lehet őséggel. Az író azon-
ban a szembenézést vállalja s ezt (helyenkénti iróniája mellett) befejez ő  
mondatai is tanúsítják: „Úgy gondolom, búasúzáwlmaradjunk ennél. Köny-
vünk és kegyeletünk az elbukottaké és a gyötr ődőké. De emiatt ne adjuk 
ki kezünkb ől a lapokat, az élet további, csodálatos játszmáihoz." 
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HŐDI ÉVA 

VÁGYAK ÉS KALANDOK 
A SZERELEM ÁBRÁZOLÁSA TERSANSZKY MŰVEIBEN 

A művészet és irodalom örök, meg-megújuló témája a szerelem, az ero-
tika, a férfi-n ő  kapcsolat alakulása. A világirodalom a szerelem polifóni-
ájának számtalan ismert varliádióját alkotta meg. Romeó és Júkla törté-
nete, az Armány és szerelem, Ibsen drámái, a Párizsi Notre-Dame Quasi-
modója, Karenina Anna és sokan mások a szerelem örök emberi tartal-
mának valamely sajátosan egyéni megnyilvánulását jelenítik meg. De 
Boccaccio vagy akár Villon neve emlékeztethet a férfi-n ő  ábrázolásnak 
egy kevésbé emelkedett, kevésbé magasztos, ám annál vaskosabb, vér-
bőbb megközelítésére is, ami úgyszintén nem idegen az irodalomtól. 

A magyar irodalom ás gazdag változatokkal szolgál a szerelem té-
mára. Az elmúlt századokban népdalok és „pajkos énekek", Balassi, Cso-
konai, Petőfi versezi, Jókai szerelmesei sok más hasonló :tárgyú m ű  mellett 
!beteljesült és reménytelen szerelmek ezernyi variációját örökítették meg. A 
szerelem erotikus vonatkozásai azonban az énekmondók, deákok szóbeliség 
útján terjedő  költeményei kivételével nem sok létjogosultságot kaptak a 
szemérmes magyar irodalomban egészen a huszadik századig, Adyig. 

Vajon mi lehet az oka annak, hogy századokon át az erotika és a 
férfi-n ő  kiapcsolat nem képes idealizált, s őt olykor frivolitásoktól sem 
mentes ábrázolása kiszorult a magyar irodalomból, vagy pedig az iroda-
lom perifériáján volt kénytelen meghúzódni? A szerelem, vagy általáno-
sabban szólva a nemek közti viszony ábrázolása nem lehet független a 
koronként érvényes erkölcsi normáktól. Ezek szabályozzák a férfi-n ő  kap-
csolat különböz ő  megnyilvánulási formáit, kijelölik a tabukat, meghatároz-
zák egy adott társadalmi közösség toleranciájának határait. A szerelemre, 
a nemek viszonyára vonatkozó felfogás a különböz ő  történelmi korok és 
társadalma köriilmények, vabláis!i és nemzeti hovatartozás függvényében kü-
lönbözhet és változhat ugyan, de egy adott erkölcsi világrend által szen-
tesített morális felfogástól megbotránkoztatás nélkül eltérni nem nagyon 
lehet. Az elmúlt századokban a vándorérsekesek vulgárisabb szerelemáb-
rázolása azért szorult az irodalom perifériájára, mert gyökeresen külön-
bözött a szigorú közmoráltól. bnodalmon kívülivé vált, mint ahogy ma-
guk a szerz ők ;is majdhogynem társadalmon kívüliek voltak. 

Tersánszky Józsi Jenő  saját bőrén tapasztalhatta, milyen kínos kö-
vetkezményekkel jár egy adott erkölcsi világrend megsértése. Pedig az 
ő  kora már jóval engedékenyebb volt e téren, mint a korábbi évszázadok, 
Krúdy bordélyházak világát vonja be álmatag hangulatokkal, Móricz fül-
ledt nemiséget, kielégülni törő  vágyakat jelenít meg, Ady a szerelemr ől 
mint ,,héja-nászról" és „vörös-fekete" zaklatottságról ír, és a perdita-kul-
tusz, a „mit bánom én, ha utcasarkok rongya" felfogás sem idegen t őle. 
Tersánszky azonban, úgy látszik, tovább ment„ mint amit a korabeli er-
kölcsi normák tolerálhattak volna. A céda és a szűz c. regénye miatt több 
évi huzavona után elég komoly büntetésre ítélték szemérem elleni vétség 
címén. A Magyar Hírlap 1926. dec. 30-i száma tudósította az el őfizetőket 
és olvasókat az esetr ől: 

„A kúria ... bűnösnek mondotta ki Tersánszkyt, s ezért két hónapi 
fogságra és ötmillió korona pénzbüntetésre ítélte. ... A kúria úgy találta, 
hogy fajtalan minden nyomtatvány, amely tárgyánál, el őadói modoránál 
és a nemi érzékenységre irányuló célzatosságánál fogva a jó erkölcsi és 
szemérmet a közfelfogás szerliánt sérti. ...nagymértékben súlyosbító kö-
rülmény a vádbeli nyomtatványban fajtalan és szeméremsért ő  kitételek és 
leírások halmozottsága, az erkölcstelen nemi élet egyenes feldicsérése, kí-
vánatossá . tétele, s őt megengedettként való feltüntetése." 

Mai szemmel nézve inkább megmosolyogható a kúria harcias fellé-
pése Tersánszky regénye ellen. A „vádbeli nyomtatvány" leginkább kifogá-
solt motívuma (az egymással szerelmesked ő  lányok bemutatása) ma már 
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nemcsak irodalmi művek, de más művészeti alkotások (pl. filmek) teljesen 
elfogadott témájává vált. Ami viszont az erkölcstelen nemi élet feldicsé-
rését illeti, ez Tersánszky ábrázolásában inkább az ún. ösztönös erkölcsi-
ség jogának bátor hangoztatása. Ez pedig szó szerint ugyanaz, mint ami 
mellett Füst Milán Szexuál - lélektani elmélkedéseiben prófétai hévvel ki-
áll. A Tersánszky-ítélet tükrében úgy t űnik, Füst vehemenciája nem is 
volt olyan megalapozatlan. 

A huszadik század első  évtizedeinek írói-költ ői mindennek ellenére 
szerelmi tárgyú műveikben a légies szerelemt ől a perdita-kultuszig az ér-
zelmek és indulatok elég széles skáláját ölelik fel. A Nyugat költ ői pél-
dául a szerelemábrázolás árnyalatnyi finomságával a magyar líra páratlan 
darabjait alkották meg. „Anna örök" — hirdeti Juhász Gyula. „Csak te 
borulj rám, asszonyi jóság" — sóhajtja Babits. „Maradj, míg lehet, váró 
révem, virágos menedékem" — áhítja Tóth Árpád. Fogékonyak voltak a 
lélek parányi rezdüléseire, leheletnyi érzelmi tónusokra is reagáltak, „Óri-
zem a szemed" — írja Ady is, akit ől egyébként nem idegenek a korabeli 
szerelemfelfogás széls őséges variációi sem. Tersánszkytól azonban mindez 
távol esett. A Nyugat íróihoz,, költőihez a szerelemábrázolás terén sem 
csatlakozott. Mint ahogy a világot és benne az embert, a szerelmet is egé-
szen más látószögben közelítette meg. Tersánszkynál nincs légies finom-
ság, de hiányzanak a felfokozott, túlf űtött, dekadensen burjánzó vágyak 
és indulatok is. 

Egyedül talán a Viszontlátásra, drága ... c. regény lenne kivétel ez 
alól. Hangulatában, szecessziós díszeiben, a regény h ősnőjének álmatag, el-
omló képzelgéseiben Tersánszkytól távol es ő  érzelmi tartalmak jelennek 
meg, amelyeket aztán különös, kontrasztos módon megbontanak a törté-
nések durva realitásai. „Úrn ője leszek egy úri háznak. Ő  dúsgazdag... 
Estélyt adok ... Mindenki el őtt vonzó és érdekes az idegen asszony. Az ut-
cám komolyan, szomorúan sétálok férljem karján ..." — ábrándozlik Nel ns-
iki Nela a háború kellős közepén, egy elnéptelenedett kisvárosban, a meg-
szálló csapatok bevonulása idején. Ábrándjai csak a konkrét, a mii'ndenna-
pi rendjéből kibillent körülmények között válnak anakronisztikussá; ne-
veltetése, társadalmi helyzete egy ilyen életre készítette fel. Ábrándozá-
sainak ez a szintje még annak az erkölcsi világrendnek, amelybe bele-
született, egy elfogadott, s őt támogatott érzelmi szintjét alkotja. Nela és a 
hozzá hasonló úrliilányok, mint a háttérfigura barátn ő , Viga példája iga-
zolja, normális körülmények között úriasszonyokká váltak: jó partikat, el ő-
nyös házasságokat kötöttek. 

Ám Nela már korábban is vét — gondolatban legalábbis — nevelte-
tésének szigorú erkölcsi felfogása ellen. „Ha jön valaki, aki megérdemel 
s tetszeni fog nekem, annak nyíltan megmondom: övé akarok lenni, ahogy 
akarja, ha szeret ője, hát szeret ője ..." — hangoztatja büszkén menyasszony 
barátnőjének, s ezzel a merész kijelentéssel már túlmegy a megengedett 
határon. Nela felfogása már önmagában megszegi a normát, s el őkészíti 
későbbi kalandjait. Ot nemcsak a körülmények sodorják egyre gyorsuló 
tempóban egyik viszonyból a másikig, de felajzott ,ösztönös" érzékisége 
is, mely méltóbb formában, éppen a háborús id ők következményeképp, 
nem talál megoldást. 

Nela „ösztönös érzékisége" — Tersánszky egyik kedvenc gondolata 
— a regényiben kétféle hangsúllyal van jelen. Egyfel ől tartalmaz bizonyos 
szenvelgést, bujaságot, a kés őbbi kalandokban mazochisztikus árnyalatokat 
is, tehát van benne valami zavaró. „Igen, édesem, sokszor valóságos sze-
relmes kívánkozás kínzott önnön idomaim iránt, karjaim csókoltam, s for-
ró vallomásokat suttogtam önmagamnak"' — vallja be barátn őjének, Vigá-
nak._ Az „ösztönös érzékiségnek" ez a túlhevített, már-már bizarr formája 
Tersánszky későbbi regényeib ől teljesen eltűnik. Végig megmarad viszont 
az az írói hozzáállás, mely nem botránkozik meg, s őt, megérti és az er-
kölcsi züllöttség vádja alól felmenti mindazon szerepl őit, akik természetes 
nemi ösztöneik késztetéseivel szemben gyengének bizonyulnak. Igy nem 
éri vád Nelát se: „csupán minden gyöngédséggel tudok gondolni a ked-
ves teremtésre" — ezzel az „epilógfélével" zárja Tersánszky Nelinski Ne-
la történetét. 
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Már a Viszontlátásra, drága ... c. műben is érzékelhet ő  Tersánszky 
regényeinek az a sajátossága, hogy a szerelmi vágyak mindig az irreali-
tásban mozognak, a realitás viszont kalandok szintjén jelenik meg..A két 
szint. között jószerivel nlincs összeköttetés. Talán még Nela els ő  szeretője, 
az orosz tiszt vesz némi fáradságot, hogy a Nela által igényelt és elvárt 
módon udvaroljon, bár id őnként róla is lekopik a máz: „Ej, istenem, drá-
gám ... Hlilsz nem vagyunk éretlen gyerekek. Minek mondta ezt így? ..." 
— türelmetlenkedik néha. Nela többi szeret ő je egyértelműen már csak ka-
landot, viszonyt jelent számára is, azoknak is, minden különösebb szépítés, 
:deaiizálás :iélkül. 

A Viszontlátásra, drága ... c. regény szerelemábrázolása lügen sok közös 
vonást mutat A margarétás dal c. mű  hasonló sajátosságaival. Natasa, A 
margarétás dal hősnője részben a háborús körülmények folytán sodródik 
egyik kalandból a másikba, de ennél is meghatározóbb Nelához hasonló 
erotikus természete. Veleszületett érzékisége szinte akarata ellenére viszi 
bele a különböző  kapcsolatokba, Natasa-Sa viszont önmagában már tuda-_ 
tosította a benne rejlő  késztetéseket. „Tudja, én mondhatom magának, 
hogy egész picike koromtól fogva el ő ttem nem volt utálatos férfi. Még a 
vén szénhordó ember sem. Én nem tehettem róla, hogy akármelyik mel-
lett mindig valami disznóság járt az eszemben" — vallja be Sa az újság-
írónak. Bármilyen botrányosak voltak is Natasa hajlamai, Tersánszky sze-
mében ez nem volt •értékmérce. Mivel kalandjaiba természetadta készteté-
sei sodorták, az író felfogása szerint. semmiképpen sem érheti a züllöttség 
vádja. Tersánszky, mint Sa példája is mutatja, az „ösztönös érzékiség" jo-
gait előbbrevalónak tartotta, mint bármilyen más erkölcsi normát. Ezért 
tud csak a legnagyobb gyöngédség hangján szólni a Nelákról, Natasákról. 

A margarétás daLbian azonban már nyoma- sincs a szenvelg ő  póznak, 
ernyedt fülledtségnek, ami a Viszontlátásra, drága ... hangulatát meghatá-
rozta. Tersánszky szerepl őit a későbbiek során nem nagyon zavarja ko-
ruk szigorú erkölcsi felfogása. Natasa érzelmileg-gondolatilag is .lerázta 
magáról a morális kötöttségék nyűgét, nem csinál nagy ügyet egymást 
váltó kalandjaiból. S őt, ha a körülmények úgy hozzák, nem is nagyon 
válogat. Herterichet, a „vörös gorillát" nem bírja ugyan, és az is felhá-
bórítja, hogy munkaadói arra biztatják, érdekükben létesítsen viszonyt 
vele. Legalább ennyire bosszantja viszont az is, hogy úgy látszik, Her-
ter:ch késlekedik a közeledéssel. „Tudja, már szinte én is dühös kezdtem 
lenni magamban. Mert annyira utáltam ezt a Herterichet, és annyira fél-
tem tőle, hogy már bosszantott, hogy mit akar hát velem? A végén kisül, 
hogy nem akart semmit?" — számol be akkori lelkiállapotáról hallgatójá-
nak. Natasa viszonyai felett nem lebeg Damoklész-kardként a tragédia le-
hetősége, hanem olykor mintha mulatságos színben tűnnének fel. Nem-
csak a Herterich-eset, de Ohranyinnal való kapcsolata is. Ohranyin a fel-
világosult nemiségről szaval hosszasan Natasának, aki közben alig gy őzi 
kivárni, hogy konkrétabb fordulatokat vegyen a beszélgetés. 

Natasát Tersánszky felfogása szerint nemcsak hogy nem érheti a 
züllöttség vádja, de gyakran változó kapcsolatai sem kaphatnak olyan ér-
telmezést, mint amelyek életének alakulására a legcsekélyebb mértékben 
is kedvezőtlen hatással lennének. S őt, Natasa életmódja, vanamilnt viszo-
nyain keresztül megszerzett ismeretségei révén elég jól feltalálja magát 
a rendkívüli körülmények között. Az esetleges zökken őket rugalmassága 
és realitásérzéke segítségével sikeresen meg tudja oldani. Mégsem érzi ma-
gát igazán boldognak. És itt lép be a regénybe az irreálissá növesztett 
vágy, ami mintha tagadása volna Tersánszky szépen kidolgozott szabad 
ösztönkiélési elméletének. Ebbe az elméletbe ugyanis sehogy se illik bele 
a Natasa egész életét átszínez ő  vágy von Thallódy iránt. 

Natasa Thallódy iránti érzelmei többféle értelmezési lehet őséget is 
felkínálnak. Egyfel ől azt, ami a regény elején elhangzik: „Natasa kisasz-
szony, bár sűrűbben bukott el életében, mint ahány csillag nyárutói éje-
ken esik le az égr ől, Natasa kisasszony mégsem tudta végül plusszal zárni. 
le gyönyörei főkönyvét." Vajon csak arról lenne szó, hogy Sa „gyönyörei 
főkönyvéből" hiányzik a Thallódyval való együttlét? Vagy a másik szél-
sőség, Natasa érzelmeinek „egyetlen, igaz, tiszta szerelemként" való értel-
mezése közelíti meg jobban a valóságot? 
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Nem egykönnyen eldönthet ő  kérdések ezek. Thallódy és Natasa meg-
ismerkedésének körülményei mindenesetre igen távol állnak a szere-
lemtől. „Én nem tudom már, egyszóv,al... Csak azt éreztem magamban, 
hogy: nem, nem! Nem szabad és nem akarom, hogy így, mindjárt az övé 
legyek. Mondom, ha tudnám én magam is, miért? 

A szívem reszketett minden szavára. De a vér mindjárt az arcomba 
szaladt a szégyent ől, ha arra gondoltam, hogy von Thallódy úgy vesz át 
Herterichtől, mintha a teljes ellátáshoz tartoznék" — meséli el maga Sa 
Thallódy hadnaggyal való ismeretségét. Natasa aggodalma cseppet sem 
megalapozatlan. A szituáció, melyben Thallódy közeledik hozzá, valóban 
olyan, mintha ő  is az ellátmányhoz tartozna. És noha Natasa kitér a köze-
ledés elől, Thallódyval való kapcsolata a maga konkrét valóságában vé-
gig elég prózai marad. A valóság szintjén félreértések, szemrehányások, 
balszerencse s más zavaró körülmények kísérik ezt a be nem teljesült kap-
csolatot. Thallódy hadnagy azonban nem annyira valóságos, mint inkább 
árnyékalakja a regénynek. Nem annyira jelenlétével, mint inkább hiányá-
val kelt már-már elviselhetetlen vágyakat. Igy semmiképpen sem lehet 
egyszerűen egy hiányzó tétel a „gyönyörök f őkönyvében", de Natasa 
életvitele, ösztönei, felfogása következtében a hagyományos értelemben 
vett „igaz, tiszta szerelemnek" sem lehet nevezni. A Thallódyhoz f űződő  
érzés nem változtatja meg Natasa életét, nem forgatja ki egész valójából, 
múltja nem tölti el szégyennel és b űnbánattal, s a jöv őben sem kíván más 
elvek szerint élni. Thallódy elmosódott figurája nem annyira a tiszta sze-
relem, mint amennyire egy körvonalazatlan, irreálissá növesztett vágy 
megtestesít ője lesz. 

Vágyak és valóság — Tersánszkynál két külön világ, melyek között 
semmiféle összefüggés nem lehet. Natasa Thallódy iránti vágyának betel-
jesületlensége nemcsak véletlen, hanem szükségszer űség, és éppen Natasa 
élete hordozza magában ennek lehetetlenségét. S mégis, Natasa vágya 
Thallódy iránt ionrealitása ellenére is érzelmi-erkölcsi töbibletbel ruházza 
fel a valóságot, és valamilyen mély, sajátosan emberi tartalommal gazda-
gítja azt. 

A margarétás dal Natasa vágya révén egész más érzelmi tartomá-
nyokat képes megérinteni, mint a regény realitás talaján álló részei. Na-
tasa sóvárgásaiban erotika, melankólia, az elérhetetlen utáni örök vágy 
együtt, differenciálhatalanul van jelen. Hiányzik viszont az a mesterkélt-
ség, fülledtség, keresettség, ami a Viszontlátásra, drága ... c. regényben 
érzékelhet ő  volt. Natasát nem élveteg vágy f űti, hanem valamiféle örök 
emberi igény, s ezzel mintha lelepleződne az író kedvenc felfogásának hiá-
nyossága is. Az „ösztönös nemiség" kiélése ugyanis — Natasa példáját 
szem előtt tartva — nem oldja meg a nemiség nagy kérdéseit. S őt, para-
dox módon úgy érezhetjük, Natasa Thallódy iránti vágyakozásában több 
erotika van, mint összes kalandjában együttvéve. 

Ugyanezt a sajátosságot figyelhetjük meg Tersánszky más m űvei-
ben is. Az irreális szerelmi vágyak erotikus töltése sokkal hangsúlyozot-
tabb, mint a „realizált" kalandoké. A veszedelmes naplóban például a sok 
hazugság, szélhámosság, képmutatás mellett egyetlen igaz érzelem van: 
Tuis'ika erotikus vonzódása az álbáró iránt. Az ellenkez ő  példa talán Kakuk 
Marci lehetne. Kalandozásai során kiveszi részét az ún. szerelmi kalan-
dokból is, ám ezek többsége híján van minden erotikának és legfeljebb 
a szabad ösztönkiélési elméletet szemlélteti. 

Lássuk csak Kakuk Marci néhány kalandját! A legotrombább, a leg-
visszatebsző'b,b Viszonya a szemérmetlen, vén szál+lásadónévval, Zachárnéval 
van. Zachárné — Marc+i szerint — „borzasztó szerzet volt. (...) Mert ret-
tentő  sovány volt, és hosszú volt ennek mindene. Hosszú a feje, hosszú 
a nyaka, dereka, hoszúak a karjai. (...) A melle éppen olyan lapos volt, 
mint a háta, csak a hasa állott ki olyan hegyesre, hogy mindig azt hit-
tem, hogy valamit dugott a köt ője alá." Ez a vénség veszi rá Marcit a 
„rosszra". Marci viszont a következ őképp vélekedik az ügyről: „Akármi-
lyen csúf volt az a Zachárné, én olyan nagyra voltam, hogy mibe vagyok 
vele, hogy alig-alig fért a begyembe. (...) Bizony isten, sokszor itt-ott, 
hogy Zachárnak nem kezdtem el egyszerre beszélni. Na, az igaz! Legalább 
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ő  nem röhöghetett volna ki, hogy olyan pocsék szerzettel gabalyodtam 
össze, mert az ő  felesége." A Kakuk Marci kalandjaiból olyan jól ismert 
humor, derű, súlytalan, könnyed önkritika nyomait már ebben a torz kap-
csolatban is felismerhetjük. Zachárnénál már egy fokkal jobb Luli nagy-
sága, aki ugyan már „ötven se lesz többet", de azért — Marci szerint — 
„nagyon megjárja fehérnép volt. Kivált, ha a nagy szalmakalapját a fe-
jére borította hevertében ottan. Egy fiatal lánynak is nézhetted csak-
ugyan." Nem Marcin múlt, hogy a kalandból nem lett semmi sem. 

Luli nagysága felkínálkozását gyakran úgy értelmezik, mint a gazda-
gok erkölcstelenségének nyilvánvaló példáját. Nem bizonyos azonban, hogy 
Tersánszky „es:ztályszempontokat" érvényesített volna ez esetben. Zachár-
né, akinek ágrólszakadt szegénységéhez kétség nem férhet, cseppet sem 
tartózkodóbb, mint Luli nagysága, s őt, nálánál jóval kiábrándítóbb. Ter-
sánszky regényeiben a szegényebb társadalmi helyzetben lev ő  szereplők 
semmivel sem visszafogottabbak nemi téren, mint a módosabbak. Mint 
ahogy Tersánszky regényeiben és elbeszéléseiben a nemi viszonyok meg-
ítélésére nem érvényes szempont a szennyes-tiszta párosítás, a nemi ma-
gatar:-tás osztályszempontok szerhintai értékelése sem föltétlenül jellemz ő . Az 
író - leggyakrabban -elfiogaídja a .  dalgokt olyannak, amilyenek, legfeljebb, ha 
különösnek tűnnek, nevet rajtuk. 

Kakuk Marci egyik legkedvesebb kalandja Csurinyák Esztivel, a 
hozzá illő  fiatal lánnyal sem mentes minden kópéságtól. Élvezettel rész-
letezi, milyen Stratégiával próbált Esztihez közel kerülni, s a várakozá-
son felül milyen kiválóan bevált a hadművelet. „Mert az ember nem is 
gondolja, hány eleven ördög hordja farsangon még az ilyen gyenge húsú, 
szentkép orcájú fehérnépet is, mint ez az Eszti volt ottan" — vélekedik 
Marci, akinek gyakran álltában majd leragad a szeme a kialvatlanságtól, 
Esztije viszont „még jobban csapdosta a hajnali párát a törl őrongyaival 
az ablakból, még jobban táncolt, dalolt végig az emeleten a szobákban, 
mint .máskor". Eszti, a „szentkép orcájú .fehérnép" sem állt viszont rend-
kívüli erkölcsi magaslaton. Neki is megvolt a maga története „egy ropo-
gós, új százpengős bankóért" a „vén, veres kani méltáságossal". A balul 
sikerült kalandról szóló beszámolót nem kevés kajánsággal hallgatja Ka-
kuk Marci, és az esetb ől származó hasznot is különösebb zökken ő  nélkül 
belekalkulálja Esztivel való szerelmébe. 

De hasonlóképpen Marci többi kalandja is, Kasosnéval, Sománéval, 
Janka kisasszonnyal és a többiekkel, ízig-vérig a realitás talaján marad. 
A. kalandok szerencsés kimenetelét nem zavarják meg feleslegesen erköl-
csi aggályok, ködös álmodozások, féltékenység és más fenntartások: Köny-
nyed, következményekkel nem járó viszonyok ezek, amelyeket a körülmé-
nyek szerencsés alakulása hozott létre, s aztán a körülmények változá-
sával önmaguktól megsz űnnek. Különösebb lelki traumákat, megrázkódta-
tásokat nem okoznak, mint ahogy létrejöttükhöz sem volt szükség mélyebb 
lelki tartalmakra. Még Eszti, Marci egyik legrokonszenvesebb, mélyebben 
érző  szerelmese is józanul számol: a méltóságos neki úgyis lekötelezettje, 
,$baij" esetén pártolni fogjia. Marciival kötend ő  házasságát is. 

Kakuk Marci többnyire szerencsével járó szerelmi kalandozásai nem 
túl mély érzelmi szinten mozognak. Ebben az érzelmi tartományban olyan 
fogalmak bírnak relevanciával, mint a leleményesség, talpraesettség, a kö-
rülmények ügyes alakítása és kihasználása, s egy bizonyos betyárbecsület 
sem mellékes. Ám ezek a viszonyok más min őségű  kapcsolatok, mint a 
szerelem. Kakuk Marcii sok kalandot átélt, de a szerelem mélységei jó-
részt titokban maradtak el őtte. A szerelem mélységeit nem a könnyed, 
súlytalan kalandok, a gyorsan cserél ődő  viszonyok, hanem e kalandok ta-
laján néhol felbukkanó, irreálisnak t űnő  vágyak villantják fel. 
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In memoriam Székely Tibor (1912 =1988) 

„UTAM A VILÁGBAN" 

Szeptember 20-án a szabadkai kórházban 7'6 éves korában váratlanul el-, 
hunyt Székely Tibor író, világutazó, .néprajzkutató, eszperlantista. 

Akik még néhány hete a paln'csii szabadtéri kép:z őmúv'észetli kiállítá-
son találkoztunk vele, valahogy abban bíztunk, hogy a törékeny ember 
nem beteg, s azzal a szívóssággal, amellyel egykor megmászta az Aconca-
gua • 6960 méteres csúcsát, majd az expedíclióban elhunyt négy társának 
holttestéért újra megtette az utat, ezzel a szívóssággal ina sem érheti baj. 
De nem csupán Dél-Amerika. legmagasabb csúcsát hódította meg, járt a 
bupairi.Indiiának törzsénél, 'ahol varázslóvá avatták, Salvadoriban kísérletet 
tett az Izalca vulkán m:egm: "aszására., s a kráter közelében érte a kitörés, 
ami őt is halálos veszedelembe sodorta. Megmászta a mexikói Popocate-
petl:t, Afrikában a Kilimand:zsárót. Ind'iáibian e.lsajátíbobta a jóga tudomá-
nyát, vakmerő  kíváncsisága elvitte Nepálba, Kínába, Ausztrálijába, Japán-
ba és a világ számos tájára. Űtjaüról évek óta lakásában halmozott fel 760 
néprajzi tárgyat, mert Szabadkán nem akadt számukra állandó kiállítási 
terem. Nem érhette meg, hogy maga rendezze el a városnak örökül hagyott 
értékeket. Ő  azonban sohasem volt türelmetlen ember, 'csak humanista, 
aki még az 'emberevők közé is a jó szándék feltétlen bizalmával lépett, s 
ezt megérezte mindenki, akivel 'kapcsolatba került. Valójában nem sze-
retett utazni, Székely Tibor csak megérkezni, ott lenni szeretett, új embere-
ket, népeket, törzseket, életmódokat megismerni, nyelvüket elsajátítani. Ki 
tudja, talán maga sem 'tartotta pontosan számon, hány nyelvet ismert, de 
legalább kilencet folyékonyan beszélt. Útleírásai csaknem harminc kötetet 
töltenek ki, s a nagyvlil.ág:ban számos nyelven több kiadást értek meg. 
Csak • ő  nem érhette meg,' hogy az újvidéki Dnevnik kiadóházban néhány 
éve készülő  életműsorozata -megjelenjen. 1987-ben a budapesti Európa 
Könyvkiadó adta közre az eszperantó irodalom antológiáját, amelynek 
fedő lapjára Székely 'Ilibor verscímét választották: Utam a világban. Egy 
kivételesen gazdag, eredményekben, elismerésekben, de munkában és ál-
cdazaibváldaláslban i!<s bővelkedő  életút volt az övé. 

Szlovákiában, Szepesszombaton született 1912. február 14-én, de há-
rom hónapos korában átköltözött 'családja Romániába, Cseanébre, tízéves 
korában pedig Jugoszláviába. Egyetemi jogi tanulmányait 1934-ben fejezte 
be Zágrábban, - de tanult festészetet, szobrászatot, újságírással foglalkozott, 
fi.lrndramiaturg+kérnt és fordítóként is dolgozott. Dél-amerikai riportútja 
során, csaknem 50 évvel ezel őtt kötelezte el magát az útleírás, majd a 
világjárás mellett. A Szövetségi Végrehajtó Tanács hívására 1954-ben 
visszatért Jugoszláviába és Belgrádban telepedett le. Sokrét ű  tevékenysége 
során a muzeológiát is tanulmányozta, és a Zágrábi Egyetemen magiszteri 
címet szerzett, de a Buenos Aires-+i Egyetemen is tanult etnológiát és 
archeológiát. 1972-től négy éven át a szabadkaii Városi Múzeum  igazgatója 
volt, 1914 és 1980 között pedig a Múzéumok Nemzetközi Tanácsában až 
Etnográfiai Múzeumok Nemzetközi Bizottságának titkári tisztségét töltötte 
be, és képviselte ezt a szervezetet az UNESCO 1980-bon Belgrádban meg-
tartott általán'o's értékezletén. Mégis a nagyvilágban els ősorban eszperam = 
tistaként ismerték • és választották be számos szervezetbe, többek közt az 
eszperantó nyelvi akadémia tagjáVá 'is. Életének egyik értelmeiként élte 
meg és cselekedett is az eszperantó nyelv népszervesítéséért, terjesztéséért ;  
amely nem hivalkodhat nagy múlttal és hagyományokkal, de mindenféle 
megkülönböztetést áthidalva összeköthet egymástól óriási távolságban álló 
népeket, nemzeteket, törzseket. A megszállottakra jellemz ő  szívóssággal 
munkálkodott ezen, s beszélt róla, mint a világ magától értet ődő  dolgáról, 
aminek széles körű  elterjedése csak id ő  kérdése lehet. S talán éppen ez 
a hite tette lehet ővé, hogy ugyanolyan elkötelezettséggel oktassa a szabad- 
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kai eszperantó egyesületben a tanfolyamra járó tíztagú csoportnak néha 
csak az egyetlenegy jelenlev ő  tagját is, mint ahogy az Eszperantó Írók 
Világszövetségének elnökeként vezette az ülést. 

Számos elismerésben is részesült, f őként külföldön. Földrajzi és et-
nológiai kutatáséiért a Brit Földrajzi Királyi Egyesület tagjává, a Guate-
malai Történelmi és Földrajzi Intézet levelez ő  tagjává, a Jugoszláv Etno-
lógiai Egyesület és a Szerb Földrajzi Egyesület is soraiba 'választotta.. Az 
argentin kormány megbecsült külföldiként az Arany Kondor díjjal tüntette 
ki. A nemzetek és nemzetiségek kultúrájának közeledésében elért eredmé-
nyelmért, munkásságáért 1986-ban a Szerbiai M űvelődési Közösség Arany-
jelvénnyel jutalmazta. Szűkebb környezete, választott lakóhelye, Szabadka 
is tisztelettel övezte, hiszen tavaly Életm űdíjjal tüntette ki, de talán bol-
dogabb lett volna, ha e helyett az egyszeri ünneplés helyett a hétköznapo-
kon hasznosítják a világot látott ember szaktudását. 

GUBÁS ÁGOTA 

ÖRÖK ADÖSOK 

Most végképp nem Illene a szubjektív szépirodalom eszközeivel élni, ma-
gamról szólni — ám sajnos most +iscsak úgy tudom érzékeltetni azt, ami-
vel iunnuár örökre adósai maradtunk ennek a csendes, szerény, élete vége 
felé a szó szoros értelemben manószer űvé tűnő  emberkének, ha a saját 
példámon mutatom fel, ha a saját adásságommal kezdem. 

Ha közgyűléseinken, táborozásainkon megpillantottam, mindig elszé-
gyelltem magam, csak akkor láttam, milyen p,iszlicsár'i ügyekkel foglalko-
zunk mi tulajdonképpen. Igen, ahelyett, hogy leültettük volna közénk és 
őt meséltettük volna, mii legtöbb rendezvényünkre meg sem hívtuk. 

Ahogy most, a kanizsai írótábor megnyitóján felbukkant, ismét csak 
lelkiismeret-furdalást éreztem. Mit akarunk mi a természetr ől papolni, 
amikor az őserdők és a nemzeti parkok, rezervátumok egy ályen ismer ője 
él közöttünk — és mi ,még .csak meg sem hívtuk, fel .sem kértük?! 

Hihetetlen, ismételgetem, annálinkább hihetetlen, mivel én gyerek-
koromban pontosan olyan liró szerettení volna lenni, mint ő  — nem szö-
veggyártó, nem szövegszövő  hernyó, hanem: 

Világutazó — Kalandor. 
Egyik versemben azt írtam, hogy olyan Michaux—Cendrars-típusú 

költő  szerettem volna lenini. De hiszen ez ugyanaz, ugyanlis én Michaux-t 
Ecuadori naplója miatt szerettem (Guevara naplójára emlékeztetett — 
csak a finom francia a lét gerillája volt) és CendrarsJt sem újításai miatt 
(azt én nyugodtan átengedtem Apollinaire-nek), hanem konkrét kalandjai 
miatt... 

Székely visszatérése után, 1955-eben megjelent könyvének, a Brazília 
őserdeiben mohtója akár Michaux és Cendrars könyvei el őtt 'iis állhatna: 
„Ahol megszűnik minden •ú,t, ösvény és emberi nyom; ahol elhal a szó, 
hogy kitérjen az őserdő  és szűz országok titokzatos hangjai el ől; ahol el-
mosódik - a látóhatár, anélkül, hogy bárki Fis tudná, hogyan és miért, ott 
van annak az országnak a határa, amelyben jól érzem magam. Az ország 
neve: a KALAND." 

Hihetetlen, ismételgetem továbbra is, hogyan viselkedhettem én is 
úgy, mintha ő  nem lett volna igazi író, mintha semmi köze sem lett volna 
a lét kalandjához, amikor a legtöbb köze volt hozzá. 

Igen, Székely nem grófi passzióból utazgatott az egzotikus konti-
hemsiekenn — helyzete par excellence költ ői volt, hisz a halál, a koncentrációs 
tábor elől menekült — menekült, kapaszkodott mind tisztább magasságok-
ba, fel a Hlismalájára, akárha ki, ki a világból. 

Tudjuk, miután 1939-ben Dél-Amerikába költözött, apja és húgai a 
holokausztum áldozatai lettek. 
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Jobban kellett volna örülnünk, hogy ilyen típusú író is él közöttünk, 
hisz egy irodalom (kultúra) rangját épp sokrét űsége mutatja. Minden 
fontos, ami bontja azt a bizonyos egyedül üdvös di•men.züót. 

Különös, mi nem fogadtuk be a .világutazót, tán mert népszer ű  
(könyveliit minden fontosabb nyellvre lefordították), ám ugyanúgy nem 
fogadfüuk be pl. legtehetségesebb fiatal költőnket sem — mi más is lenne 
ez, mlint a .beJlterjes Vidékiesség klzárála'gassága?! 

Sajnos íróink és fest ő ink hagyatékával nem tudunk sáfárkodni, de 
nem tudtunk mit kezdenü a másik nagy Világutazó, vadász, Vojnits Oszkár 
hagyatékával sem. Nemrég került a kezembe egy fénykép, amelyen egy 
kidobott elefántfejet látni a .szaba.dkai városházakapuja alatt a szemétben! 
Katasztrófa lenne, ha Székely hagyatékára is hasonló sors várna. 

TOLNAI OTTÓ 

A bezdáni kápolna . Sztapári faragott hidas 
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ÉG TÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPL6JEGYZETEK 80. 

Egy Párizsban megjelent magyar könyvet olvasok iszonyattal és izgatott 
érdeíklődéssel mégis, holott mintha már semmi újat nem tudna mondani 
nekem. Szégyellem, hogy ennyire leköt, s még sincs er őm letenni. Doku-
mentumtörténet, a b űnügyi regények minden képzeletet meghaladó tulaj-
donságával, de azzal a különbséggel, hogy itt az olvasó el őre tudja, mi 
történt. Mert ismeri a kort, a játékteret, a szerepl őket, csak a részletek 
mondhatnak valami újat, anélkül, hogy megoldanák a rejtélyt. A megme-
nekült, a szabadon maradt cinkosok vagy ártatlanok hallgathatják ilyen 
feszült izgalommal a minden ,poklon átment társuk meséjét arról, hogy mi 
történt vele. S hogy mindez vele is megtörténhetett volna. Más !körülmé- 
nyeik között, más helyzetben, ahogy az olvasó maga is bekerítve érzi magát 
Raszkolnyikov mellett a vizsgálóbíró ravasz keresztkérdései alatt. Csak-
hogy ebben á harminc év el őtt lejátszódott történetben, amelyet százszor 
megírtak a résztvev ők és szemtanúk más és más nézőszögéből láttatva, 
amii történt, s az okot, ,amely kiváltotta, homlokegyenest ellenkez ően magya-
rázva, a történelem apokaliptikus arányali• között. Mert egy történelmi kor-
szak tragikus hasadékán világít be a szerz ő , Tardos Tibor a maga szemé- 
lyes szenvedéseiről szólva. Az úgynevezett magyar íróper egyik vádlottja 
volt Déry Tibor, Háy Gyula és Zelk Zoltán mellett. Az egyetlen, aki még 
él, s szükségesnek tartatta, ha kés őn is, elmondani, ami vele 'történt letar-
tóztatásától szabadonbiacsátásádig. Három évtized után, amikor már rég 
mindenki felejteni akar, mert konszolidálódtak a viszonyok, s az élet megy 
tovább. Már Szolzsenyieinnek is alaposan megfogyatkozott az olvasótábora, 
s • talán a fasizmus 'iszonyú pusztítása sem irodalmi téma többé. Vala-
mennyien dinlikasok lennénk? Csak magunkkal törődő  emberi: fenevadak, 
akiket ne zavarjon el senki és semmi a zsákmánya mell ől, ami maga az 
élet? Nem hiszek a frázisnak, hogy a történelem az élet tanítómestere. A 
történelmet mindig a győzők írják, nekik van igazuk. S visszanézve az 
elmúlt századokon, látnunk kell, hogy a humanizmus korán is zavartalanul 
vágtatott át a pusztító iid ő, a kereszténységen is, mert az ember nem okulni 
akart és tanulni, hanem mindenáron élni. Az ötvenhatos magyar ezemé . 
nyekre Fis úgy kell Visszanézni!, mint valami nemzeti szerendsétlenségre, 
amelynek áldožatai voltak, akiket megsirattak és elfelejtettek. Nem . is 
tudom, mi maradt meg belőle olyan remekműveken kívül, mint amilyen 
Déry novellája, a Szerelem volt. Mert ő  sem hallgatott el, de egyéni Bérel 
mezit más transzpozícióban, sorsával megbékülve vezette -  le. Nem ért 'rá 
azzal tör ődni•, ami volt. Alig húsz éve maradt a szabadulása után, s annyi 
mindent kellett még megírnia. Ez a Tardos Tibor meg nemcsak részvétet 
akar kelteni, vagy okulást, de egyenesen pártállásra kötelezné az olvasót. 
Nem is a személyi kultusszal, az embertelen diktatúrával szemben, hanem 
azt a rendszert elmarasztalni, amely őt meghurcolta, s amely mára rende-
zett, emberséges viszonyokat tudott teremteni. És talán -  nemcsak én vé= 
de!kezem az állásfoglalástól, amire az olvasás kényszerítene, s a részvét, 
hanem mindenki., aki ezen az oldalon maradt. Vérb ől és szennyből jöttünk 
a világra, mint minden, ami élni akar! És máris ,röstellem a pátoszt, amely 
feltört belőlem, de ilyenkor talán nem Fis tehet mást az ember.. Felordít, 
vagy lemondóan legyint, hogy hát igen, igen, borzasztó, -de hagyják őt 
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békén, mert nem ér rá, annyii, dolga van. Es harcolt eleget, hagyják most 
már élni! Ahogy Bablits kiáltott fel kétségbeesve, majd reménykedve 
Mégis: 

Testvérek, ha túl leszünk, 
sohse nézünk hátra! 
Ki a bűnös, ne kérdjük, 
ültessünk virágot, 
szeressük .ésmegértsük 
az egész világot:  
egyik rész a munkára, 
másik temetésre, 
adjon Isten bort, buzát, 
bort a feledésre!  

~ 

Velence hazahozatja Casanova hamvait. Kétszáz évvel a halála után 
egyszerre nemzeti hőst csinálnak a világcsavargóból, akit Európa miniden 
,rendfőwége mint veszedfelrn,eas csalót és szélhámost tartott nyilván a maga 
idejében. Annak ellenére, hogy f őúri szalonok ajtaja nyílott meg el őtte 
és hercegnőik voltak a szeretői, vagy épp ezért. De priuszánál Is jóval több 
és súlyosabb bűnét ő  maga írta meg, gáláns szerelmeit ugyancsak b őven 
ismertetve azután, hogy megöregedett, s mint férfi többé nem volt hódító. 
„Ez a vég — írta rezignálttan. —, amikor az ember már nem tartja érde-
mesnek leszedni a háztet ő  cserepeit, mert csak úgy juthat a n őhöz, akit 
megkívánt. Már az ehhez való létrát sincs kedve megkeresni, mint a fia-
talság éveiben, mert mink." Ez a szomorú ,megállapítás emlékiratai ti-
zenkét kötetének legtömörebb tanulsága. Giacomo Casanova, akit sokáig 
Seingalt lovag néven Ismert az el őkelő  világ XV. Lajos udvarában, s aki 
aztán diplomáciai .megbízatásokat iás vállalt, s őt a .kémkedéstől sem riadt 
vissza, igaz, hogy ez már később volt, s hazájának, Velencének kémkedett, 
állítása szerliánt sikeresen, mindezeken túl els ősorban író volt. Nem is alkár-
milyen, hiszen Stendhalt is bárnnnla.tba ejtette, úgyhogy inkább csak stilá-
ris simításokat végzett Casanova halála után franciául is megjelent hatal-
mas művén. Mert izgalmas cselekmény bonyolításában utolérhetetlen volt 
ez a kiugrott barát és az ólomkamrák egykori foglya, aki kezdeti nagy 
sikereii: után, mivel Európa csaknem valamennyi urailko!dójának kegyeit 
élvezte, mindenünnen hanyatt-homlok menekülni volt kénytelen. A kar a 
pompa és a formaságok kora volt, amire még a puritán TI. Józsefnek is 
adnia kellett meg Katalinnak, a cárin őnek, aki Voltaire és Diderot eszméinek 
volt a barátja, s akit a kalandor ékes francia tirádái valósággal elb űvöltek. 
De hazája határain túl nem is sejtette sokáig senki, hogy kicsoda s hogy 
olasz. Casanova tulajdonképpen mindig is író akart lenni,éppen csak nem 
jutott hozzá fiatalsága éveiben. Előbb pénzt akart szerezni, vagyont, hagy 
majd nyugodtan adhassa át magát az írás szenvedélyének. S ötvenéves 
lett, amikor első  könyve napvilágot látott. Ez se volt kedvére való, pedig 
anyanyelvén írta,olaszul, de megrendelésre Lengyelország történetét, amely 
Grazban jelent meg, tekintettel az oroszok érzékenységére. nlete főművé-
nek Memoárjait tekinti a világirodalom. De ez már a vég kezdette volt, 
vagy a kezdet vége a nemzetközi kalandor viharos sorsában, amikor talán 
könyörületb ől, talán világlátottsága és nyelvtudása folytán könyvtárasa 
állást kapott egy isten háta mögötti cseh városfikában, Duxban. S hát mit 
tehet az ember a könyvek néma rengetegében? Irt! Az életr ől, természete-
sen, túl a könyvespolcokon és túl a falakon, s az ő  életére még visszaem-
ílékezlni is gyönyörűwség volt, hát még írni róla. Az utókor szigorú kritikusai 
szerliánt nem minden volt igaz, amit írt. Gyakran túlzásokba esett és fel-
nagyított dolgokat, főleg szerelmi sikereiben. De hát fontos lett volna, 
hogy a valósághoz ragaszkodjék? Azt a harmonikus világképet, amelyben 
szerelmi kalandjai lejátszódnak, emlék és képzelet hívebben tudta él ővé 
tenni, mint az igazmondás tanúságtétele. Különben még dicsekv ő  száj- 
hősnek se tekinthető, ahogy a nőknél elért sikereiről szól. Dicséretére 
legyen mondva, nemcsak előkelő  hölgyeknél elért kalandos hódításait sor-
jázza. Széles csílpőjű , vastag combú mesternék és kemény húsú cselédlá= 
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nyak éppúgy lángra .tudtak gyújtani a szívét, hogy meghódításukra minden 
veszélyt vállalva feltegye az életét. És a kockázat meg az áldozatvállalás 
mindig megszépítette a Legegyszerűbb szerelmet is. A tizenkét kötet, 
amelyet füzetes regényként ponyván is árultak és véget nem ér ő  folytatá-
sukban közöltek az újságok száz év el őtt, minden irodalmi Sikernél na-
gyobb volt. Nálunk még a századel ő  éveiben a modernnek tetsz ő  Nyugat 
Fenyő  Miksa tollából terjedelmes tanulmányt is !szentelt Casanova emlék-
iratainak. Mert addig jobb körökben nem iiis illett beszélni róla, s a finnyá-
sabb elsztéták nyugodtan hagyták •ldi az irodalomtörténetb ől. Most !diplo-
máciai tárgyalások indultak meg, hogy halott poraiban hazavigyék a világ-
hírű  kallanrdomt a lagwnák városában, Velencébe,hazájába. Úgy hírlik, San 
dVliche!le temetőjében folytathatja örök pihenőjét, ahova ,Igor Straviinski, 
Ezra iPound és Szergej Djagilyev kívánt temetkezni!., !s amelyet oly roman-
tikus színekben festett meg hatvan év el őtt bestsellerré vált könyvében 
Axel Munithe. De ne képzelegjünk, most se hatalmas életm űvének köszön-
heti a hírhedt kalandor, hogy otthoni c.ipru!slo!mb hajol majd a sírja fölé, 
hanem az idegenforgalmi propagandának, amely most smár őt is végleg 
Ikisaj átítja4 

Szerntendréről olvastam nemrég egy hangulatos írást. A magyar (B!ar-
bii,zonról, amelyet mi még szerb városnak !ismertünk a !Balkán els ő  szerb 
tanítókéap.z őjével s Jakov Ign,jatnvli ć  szülőházával, ahol ma ké!pitárak egész 
sora vonzza a közeli Budapestr ől a képzőművészet barátait. A visszaemlé-
kező  írás szerzője, egy nsmer.t magyar mwkrlitikus azonban 'nemcsak a 
festőkkel való találkozásairól beszél, hanem Szentendre múltjából megma-
radt emlékeket, sőt legendákat is felidéz, ami !igen eredeti módon egészíti 
ki a barátságos városképet. Az ,ilyen nagy átalakulás ;persze, mint amelyen 
Szentendre néhány évtized alatt átment, jó ideig őrli még a múlt emlékeit, 
olykor megszépítve, s a képzeletet is segítségül hívva, úgyhogy a Legendák 
talán tovább őrzik a múltját, mint a valóság. S mivel Szentendre a XVI. 
században betelepült szerb lakosságával a !b,uldai pravoszláv püspök szék-
helye volt, a közben megszűnt templomokkal, sőt magával a püspökséggel, 
s az ugyancsak lakatlanul maradtpalotával, az említett legendák misztikus 
aláfestést is kaptak. Igy például megtudjuk, hogy az !1952-(ben meghalt 
Zubković  püspök holttestét nem szerb papok vitték vállukon az 'évtizede-
ken átmegszokott püspöki sírboltba, mivel talán szerb papok már nem is 
voltak, vagy Rákosii rendszerével ellenkezett volna a hagyományos rlituálé, 
hanem művel Zubković  az egyik !budai kórházban halt meg, a Farkasréti 
temetőbe szállították. Halottaskocsin, mint a többi egyszer ű  halottat. A 
kocsiit vontató lovak azonban egyszerre megbokrosodtak, visszafordultak 
a koporsóval, s csak nagy nehezen sikerült mégis eljutni a sírig, ahol aztán 
a püspököt eltemették. Csakhogy bizonyos id ő  múlva a hatóság lóhalálában 
intézkedett, hogy exhumálják a farkasréti holttestet éstemessék el annak 
rendje-módja szerunt !Szentendrén. A furcsa eljárásnak, aminél !abban az 
időben különbek is előfordultak, az lett a magyarázata a hith ű  (szentendrei 
provoszlávok között, hogy az újra eltemettetést Sztálinrendelte el, mert 
ifjúkorában együtt volt Zubkovi ć.tyal szeminarista valamelyik orosz pap-
nevelő  álintézetben. Mindezt bizonyos Mri+lica Radujkav mondta el a szer-
zőnek ,bizalmasan, s a szentendréi múzeum házmestere lévén talán egyéb 
furcsasággal is a régmúlt id ők képzeletet elindító +hangulatában. Hogy a 
püspök halálhíre .hogy jutott el ,Sztálin.h'oz, azt már nem .is kérdezte senki, 
miután a legendákban természetessé válnak a legcsodálatosabb dolgok. 
S Sztálin. szelleme a 'történelemnek rabban a sötét korszakában olyan ele-
venen élt a kis Vidéki magyar városban, talán még a közös vallás erejével 
is megtetéződve az Ilyen szegény árva Milicák képzeletében, hogy a leg-
durvább valóságot Is könnyen megváltoztatta. S ;a szentendrei püspökben 
mégsem lehetett 'titólistát látni, főleg ha csakugyan együtt kispaposkodott 
Sztálinnal. Hogy ezt legjobb magyarországi tanítványa korábban nem tudta, 
ne .is (kérdezze senki. Az én emlékeimbe ez a legenda mindenesetre nagyon 
beleillik. Ötven év előtt bejártam Szentendre zegzúgos utcáit, Megcsodál-
tam a szépséges ikonosztázt a már csak egy-két nyitva tartott templomban, 
s Zlwbkov(ić  püspök nagyon 'kedvesen fogadott. Látogatásomat s +beiszélgeté- 
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sünket, a két kiselblbségai ember megért ő  bizalmával meg is írtam annak 
idején az újvidéki Dan című  napilapban, Pomáz és Budakalász népének 
átalakulásáról is szólva. Akkoriban még csupán néhány fest ő  élt Szent-
endrén, ahova (inkább csak 'kijárogattak a többiek aa helyiérdek ű  vasúttal 
Pestről a romantikus (sikátorok (kedvéért a Duna fölött, s talán laz egzo-
taikumáért, amely ebben a nagy népi átalakulásban is érezhet ő  volt még. 
Mindez ma már a rrLulté, s amikor pár év !el őtt a pesti Zma,j-ünnepségeken: 
Jakov .Ignjabov.ić  szülőházát is megkoszorúztuk, az már egy másféle, át-
alakult Szent•ervdren történt, míg a püspöki palota látogatásunkra kinyitott 
szobáiban lassan és biztosan terjedt a Mindent feledtet ő  enyészet. 

Restaurálják a Isli•xtusi kápolnát. Felfrtssitik aMiche'langelo !színek a 
boltozat csodálatos képsorán a világ teremtesének legendájától a drámai 
bűnbeesésig, amitől fogva az ember nem lehet boldog többé. A m űvészet 
barátai az egész világon felütötték a fejüket erre a hírre. A m űtörténészek, 
csaknem valamennyien attól féltek, hogy a középkort festészet e legegye-
dülállóbb gyűjtőhelye végzetesen megsínyli majd a beavatkozást. „Michel-
angelót nem lehet kijavítani! — kiáltották. — Michelangelónak megismé-
telhetetlen a szemlélete!" Amer!ilkában, még tavalyel őtt (tüntetésekkel akar-
ták megakadályozni az elhatározást, New Yorkban felvonulást rendeztek 
az olasz konzulátus el őtt tiltakozásuk jeléül amiatt, hogy módosítani akar-
ják ezt a színes csodát aa világ teremtésér ől. De mondjuk, ezt nem kellett 
komolyan venni. Az amerikaiak az ellen is tiltakoznak, ha egy (lokálból 
kliatiltják a kutyát, amely pedig az ember legh űségesebb barátja, s vailág-
hírű  filmszínésznők jelennek meg ölebükkel a kávéházban. De a Vatikán-
ban a szakemberek intelmeit és aggodalmait !is figyelmen kívül hagyták. 
Azt mondták, az ötszáz év attól kezdve, hogy LI. Gyula pápa megparancsolta 
Buonarottinak a kápolna :mennyezetének 'kifestését, nem múlt el nyomtala-
nul a remekművön. A színek sápadtabbak, helyenként egészen faakók 
lettek, es ahol az alLapanyag engedett a nagy id őnek, a kontúrok is eltűntek. 
Mintha a veszély, amelyt ől Michelangelo annyira félt, most vált volna 
valóra, fél ezredév után. „Nem vagyok fest ő  — védekezett ugyanis —, 
szobrász vagyok!" De a pápa hajthatatlan maradt. Nem hallgatott Briamaan-. 
ténak, 'a quattrocento nagy építészének tanácsára .sem, aki Raffaelt aján-
lotta, mert mégiscsak különb a fest ő, mint a szobrász, ha festeni kell. 
Mivel azonban a pápa nem fogadta meg a tanácsát, állványokat csináltatott 
a kápolnában Michelangelónak, és Firenzéb ől falfestőket hozatott neki, hadd 
avassák be le különleges piktúra technlikájába. Michelangelo azonban, konok 
természetű  lévén, ledöntette az építész állványadt, maga állított fel uj,aka.t, 
s levakarta, amit a firenzeüek festettek, s őt haza is küldte őket, hogy semmi 
szüksége rájuk. 1508. május 10-én munkához fogott. A pápa meg csak 
botjára támaszkodva nézte. „Egy éve kínlódom már - írta haza a testvé-
reinek, akik nem szűntek meg pénzt kérni t őle --, nem kerestem egy 
zecchinót se, miivel ez a munka nem az én mesterségem, ennélfogva lassan 
dolgozom ..." Mert Michelangelo maga sem tudta, hogy épp azzal terem-
tett utolérhetetlen csodát, hogy a szobor zártságát vitte át az egysíkúbb 
piktúrába, így lett plasztikus és él ő alak Jeremiás a maga panaszos t űnő-
désében és hatalmas a Rabszolga a szobrásznak ebben a színessé vált 
több 'diméenzió:s víziójában, ahol az Úr egyetlen mozdulattal szüntette meg 
a sötétséget, hogy világosság legyen, mintha fénynek és !árnyéknak (is teste 
volnia a sixtusi kápolna mennyezetének ebben a gyönyör ű  zsúfaalrtságában. 
A pápa meg csak nézte-nézte, egy napon azonban odakiáltott 'neki ,  türel-
metlenül: „Mikor fejezed már be?" Mire Michelangelo csendesen, de ha-
tározott hangon azt mondta: „Amikor majd készen leszek!" Erre iI:I. Gyula 
pápát úgy elöntötte a düh, hogy botjával ráhúzott a m űvészre. Ó meg 
hazament, összeszedte a holmiját, hogy örökre elhagyja Rómát. De a pápa, 
haragja enyhületével futárt küldött utána 500 dukáttal és elnézést kért t ő le. 
S így 1512 mindenszentek napján készen Tett a páratlan m ű . Most a képes-
lapok reprodukcióin is feltűnő  a különbség a színeket illet őleg. Évaa mintha 
meg is fiatalodott volna ötszáz év el őtti hasonmása mellett anélkül, hogy 
alákja plaszticitása valamit Fias veszített volna. A bizalmatlanság vitája is 
elült, mintha a műtörténészek megértették volna, hogy a középkor eszté- 
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tokája ebben a 	gyakran esztétikátlannak mondott korunkban is meg- 
idézhető , s most már csak az lehet elszomorító, hogy a restaurálást Michel- 
angelo remekművén nem mindenütt lehet végrehajtani., mert elkéstek vele.  

~ 

Gogol Revizorj•ának mostani pesti felújításáról olvasok érdekes meg-
jegyzéseket. Gogol ugyanis, mint talán minden nagy író, együtt váltózik  
az (idővel, s így a mai kritikus merőben mást lát egy-egy műben, mint  
másfél száz év előtti elődje. Ebben az esetben Bjelinszkaij, aki a realizmus  

eltorzításával vádolta Gogolt, mivel végül a keresztény megbánás rpeni-
rendiájához fordult, műveit, sőt egész korábbi önmagát megtagadva, min-
denekelőtt szatirikus hajlamát és a humorát, amelyb ől pedig addig sem  
hiányzott a keserűség és a kísérteties következmény. A fiatal • Gogolt  

ugyanis mintha mindig a nevetségesség inspirálta volna, s csak amikor  

már egy darabon elkísérte h ősét, Akaaki•jevics Akakit például, akkor vált  

félelmetesen valóságontúl!ivá annak a sorsa, úgyhogy humora korántsem.  

megnyugtató vidám dolog. Gogolt a maga szemléletében mindig is kiegé-
szítette a .dérhon, s így aztán 'slizof•rén zs'enia'litása ebben a kett ősségben  
teremtett abszurd állapotot. A Revizor fiatallk+orli műve volt, amelyben még  
zavartalanul tudott nevetni, s olyan alakokat formálni, mint H1es,ztakav,  

az orosz Falstaf, aki az úri társaság végtelen fecsegésének orgiájában  

nyugodtan szeretkezik a polgármester feleségével. Végül ugyan itt is meg-
keseredik a nevetés, mert megjelenik az igazi revizor, s azzal a b űnösök  
csakugyan megbűnhődnek. Százötven év távlatában persze nemcsak a  
színjátékokat látjuk másképpen, mint megjelenésük idején, Gogol után  

pedig az egész cári orosz világ is elt űnt =tanára, úgyhogy legföljebb  
áttételesen élhetnek tovább a vígjáték alakjai, amikor már nem Is a jel-
legzetesnek mondott „cári" bürokráciát véljük látni, hanem a malit és  

mindenkorit, amely mindenütt a világon egyformán merev, korrupt és  

korlátolt. A Revizor mostani sikerének is nyilván ez a titka. A tragikussá  

lett farce így szolgáltat elégtételt az igazságnak. De hol van már mindeb-
ből a régi Gogol, ahogy a századforduló idején az orosz irodalommal együtt  

az egész nyugati Világot elb űvölte? Nem azzal a részleteiben reális kép-
sorral, amely rajta kívül Tolsztojjal és Dosztojevszkijjel oly egzotikusan  

sajátos és orosz tudott lenni. Azzal, hagy mégis fölényesen európai volt,  

jóllehet társadalmi viszonyaiban és kereszténységében 'is mer őben 'más volt.  
NL (n+tha magában az orosz emberben is ott lettek volna azok a végletesen  

sajátos ellentmondások, amelyeket a muzsiktól kezdve a földesurakig oly  

egybehangzóan mutatott be a régi orosz irodalom és vele Gogol. „Mind-
annyian Gogol Köpenyéb ől jöttünk a világra" — mondta Dosztojevszkij,  

s ezzel 'nemcsak az irodalomnak, az orosz embernek is meghatározta a  

karakterét. Európai sikeréhez nagyban hozzájárult még valami. Taine  

miiii•ő-elmélete, s a couleure loc;ale divatja, amelynek szellemében Babits  

szerint Gogol tulajdonképpen az egész korabeli Oroszországot megírta,  

erkölcséről se feledkezve meg. Önmaga boncolását ugyancsak keresztény 
hittel vállalva, amiben aztán csakugyan az egész orosz irodalom a követ ő je 
lett. Mindebből már természetesen semmi sem maradt, hacsak nem hagy-
juk figyelmen kívül azt a gigászi, küzdelmet, amely ma az egész birodal-
mat áthatja, s amelyb ől aligha hiányozhat az orosz lélek nem egy különös 
tulajdonsága. A Revizor azonban elsősoxlbam Mégiscsak vígjáték, amely 
nem engedi meg a párhuzamot, sem térben, sem ^ időben., mivel a mai már 
nem Gogol Or+oszor+szágia. 

Persze még nem tudható, milyen tanulságokkal jár majd a torinói 
egyetem és a Teatro Stabile nev ű  színház egy hónapig tartó el őadással, 
viitákkal és kiállításokkal kísért nagy m űvelődéstörténeti +sziinnpazi!onja az 
ördögről. „En ezt a témát — mondta Filippo Barbara szociológus, egyetemi 
tanár, a vállalkozás szervez ője — nemcsak tudományos szempontból vizs-
gálnám, de színpadi változataliban is természetesen. Az ördögöt, mint 
öröktől fogva jelenlev ő  fenomént, a maga mágikus, misztikus, 'tragikus és 
komikus megjelenésében a népi hagyományoktól kezdve a halhatatlan 
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remekművekig." A gondolat a dolgok tisztázására ebben az ellentmondásos 
zűrzavarban az ördögről, természetesen, ha nem volt más dolgunk, már 
régen is nemegyszer felmerülhetett volna. Mert nem mindenütt és minden-
kor ő  a gonosz, a rosszaság szelleme, s minden jónak az elrontója, ahogy 
a Bibliában is mindig ott van, ahol nem kellene, a sátán. liđ  a pokol ka-
pujában, miként Dante a rémképedben látni vélte, meg a népi hiedelmek-
ben, miért a gonoszság képvisel ője. Chiiistopher Marlowe-nál, egy canter-
bury suszter fiánál, aki Faustjával több mint kétszáz évvel el őzte meg 
Goethét, az ördögöt megszennélyesítő  nagy varázslóval D)octomr Fraiustus, ha 
bűnösen is, de igen eredményesen cimborált, míg csak el nem érkezett a 
megtagadott Isten bosszúja, s ezt a jelenetet tartják könyvében sokan a 
legszebbnek. Nem tagadva, hogy ebben a műben teljes hatalmi fényében 
jelenik meg az ördög, mintegy a reformáció unalmas józanságából kitörve, 
úgyhogy a konzervatív iromdalomtömrtenet Isten ujját látta a züllött, dorbé-
zoló, nőket hajhászó költő  sorsában, amikor egy kocsmai verekedésben a 
vetélytársa szívébe döfte kését. Kétszáz év azonban nagy id ő, s a német 
Fawst-n ondba ennél iás régiebb, mert a krvirFitTimg7eni• Gemang FiawSt ponyván 
árult története a csodatevő  varázslóról, az ördögről, mint a pestis járta 
be a Világot a hiszékeny lelkeket megejtve. Goethe Mefisztója ezzel szem-
ben sokkal összetettebb, intellektuális figura, akinek megszületésébe már a 
modern kor dialektikája is beleszáLt. Ha nem is mindig a tagadás, az 
ellentmondás szellemének hangot adva, de a kételynek 'okvetlenül helyet 
hagyott. Az Igen és a Nem jelevalóságát kortársa, Hegel már tudományos 
megvilágításba helyezte, míg Goethe Faustjában végig költészet maradt 
természetesen. Anélkül, hogy következetesen kitartott volna az ellent-
mondás lehetőségeinél. Jóllehet Mefisztónak csaknem mindig igaza !van, 
ami azonban nem okvetlenül kötelező  Faustra nézve is. Legalább annyira 
nem, amennyire állítás és tagadás joga egyforma marad. A torinói szian-
pozion azonban nem áll meg a Faustnál. 'Az ördög ősét a népi mondavilág-
ban is megkeresi, sőt visszamegy érte Goethe nyomán a görög tragédiákig, 
ahol a végzet szerepében jelenik meg az ördög, mintha sose hiányozhatott 
volna az emberi képzelet alján és persze az irodalomban. Bábjátékok 
zJilk Vissza az örvdög alakját, népmesék, melyek még a magyar lelkeket is 
megejtették rég letűnt idők társadalmi formáit és korszellemét kifejezve. 
Sőt századunkban is tovább éltetve az örvdög szerepét nemcsak a szellemi 
etnográfia jóvoltából, de még egy Bomges életm űvében mis gyakran szere-
peltetve. Hogy aztán most egy szociológusnak mii dolga lehet ezzel az 
összetett, Inkább költőinek mondható témakörrel, azt csak sejthetei a mai 
ember, jól tudván, hogy a társadalmi 'viszonyok minden id őben elválaszt-
hatatlanok voltak a korszellemtől. Igy a hiedelmek és csodák is végigkísér-
ték hol Vigasztaló, hol igazságot kereső  útján a képzeletet, gyakran az 
ördög beavatkozásának is bőven helyet hagyva, itt-ott bosszúálló angyal 
ruhájába öltöztették, hogy igazságot tegyen az élet rengeteg hamisságában 
és jobb sorssal ajándékozza meg a szegény embert, ha már az Issten nem 
volt ebben kegyes hozzá. 

A hegyesi juhhodály 

720 



BIACSI ANTAL 

FOGYUNK, FOGYATKOZUNK . . 

VAJDASÁG NÉPESSGNEK ALAKULÁSÁRÓL 

A jövőre gondolva vetjük fel a kérdést: mit jelent egy-egy falunak, vá-
rosnak, községnek, országrésznek — mit az egész országnak népességének 
alakulása? 

A válasz rövid: a fejlődés társadalmi alapjának egyik legfontosabb 
tényezőjét. Ugyanis az emberek képezik a legfontosabb és nélkülözhetetlen 
termelőerőként a társadalmi fejl ődés fő  tényezőjét. 

A Világnépe.sedésv Akciótervben is az olvasható, hogy a világ 
egyes országaiban jelentkez ő  szegénységnek, nélkülözésnek és éhezésnek 
nem a lakosság gyors növekedése az els ődleges okozója. Az ember ugyan-
is nem csupán fogyasztó, hanem a javak, az új értékek. termel ője is. A 
termelésben pedig a népességet a legértékesebb er őforrásnak kell te-
kinteni... 

Nékülözhetetlen termelőerő  ... a fejlődés fő  tényezője ... a legér-
tékesebb erőforrás ... Hogyan állunk vele mi az országban és tartomá-
nyunkban? 

Az 1981 évi népszámlálás szerint Jugoszláviának az év március 21-én 
22 424 711 lakosa volt. Népességének nagyságát illet ően országunk (nem 
számítva a Szovjetuniót és Törökországot) a hetedik helyet foglalja el a 
34 európai ország demográfiai ranglétráján. El őttünk van a Német Szö-
vetségi Köztársaság (61,5 millió fő), Olaszország (57 millió f ő), Anglia (56 
rn,illó fő), Franciaország (53,7 millió f ő), Spanyolország (37,4 millió fő) és 
Lengyelország (35,6 millió fő). A világ 165 országa közül pedig csak 30-ban 
nagyobb a népesség száma, mint Jugoszláviában. 

• Jellemző, hogy a háború utáni els ő, az 1948-as népszámlálástól 
1981-ig az ország lakossága 1:5,;8 millió tőről 22,4 millióra növekedett. Vagy-
is a háborútól napjjalinkiig országunk népessége majd hétmillió ember-
rel szaporodott. Ez majdnem 50 százalékos növekedést jelent, és kizáró-
lag a természetes szaporodás eredményeként könyvelhet ő  el. Ugyanis a 
háború utáni nagy természetes szaporulat jóvoltából kiküszöböltük a né-
pesség korfájában a háború okozta mély töréseket és pótoltuk a háborús 
veszteséget. Továbbá, némileg helyreállt a férfiak és a n ők közötti egyen-
súly és lényegesen megnövekedett a várható élettartam. Végül, de nem 
utolsósorban a társadalmi-gazdasági tényez ők összhatásának kifejez ője-
ként növekedett a lakosság álagkora is. 

Az összes népesedési mozgások az ország minden területét érintet-
ték, de nem egyformán. Országrészenként nagyon nagyok az eltérések és 
egyes jelenségek ma már ellentétes irányt mutatnak. Az alábbiakban Vaj-
daság viszonylagos népességfogyásával kívánunk foglalkozni. 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány területének 21 506 négy-
zetkilométerén az 1981. évi népszámlálás eredménye szerint 2 034 772 em-
ber él, 397 017 lélekkel több, mint 1948-ban, a háború utáni els ő  népszám-
lálás alkalmával. Ez; a két népszámlálás között eltelt 33 évre átlagban 
évente majd 12 000 f ő  gyarapodást jelent. Az utóbbi két népszámlálás kö-
zött a népesség évi átlagnövekedése viszont már csak 8224. f ő , ugyanis 
1971-hez viszonyítva Vajdaság népessége nem többel, mint 82 239 lakos-
sal szaporodott. 

Összevetve tartományunk népességének számát kézigazgatási .terüle= 
tével, a négyzetkilométerenkénti néps űrűség 95 fő. Ez magasabb' az orszá-
gos átlagnál, Jugoszláviában ugyanis egy négyetkilométeren 88 ember él a 
legutóbbi népszámlálás adatai szerint. Vajdaság a maga n.égyzetklilo-
meetrenlliénti 95 lakoosával, Szerbiával a tartományok nélkül (105 f ő  négy-
zetkilométerenként) és Kosovo Szocialista Aiutonóm Tartománnyal (146 
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ember él itt egy négyzetkilométeren) Jugoszlávia legs űrűbben lakott terü-
letei közé tartozik. 

Földrajzi, ökológiai és társadalmi-gazdasági tulajdonságainak ered-
ményeként Vajdaság volt 1961-ág az ország legs űrűbben lakott része. Közte 
és az ország többi része között a néps űrűségre vonatkozólag abszolút s.zá-
rnoikban is nagyok voltak a különbsegek. Jugoszlávia els ő , 1921. évi nép-
számlálásakor Vajdaságban 20 lélekkel volt több az egy négyzetkilométerre 
kimutatott lakosok száma, mint az egész országban. Kosovóval összevetve 
pedig még nagyobb volt a különbség, hiszen Vajdaság javára meghaladta 
a 30 főt. 

Nem igy ma. Jóllehet a háború utáni id őszakban továbbra is Vajda-
ság Jugoszlávia legsűrűbben lakott területe, de a nagy számbeli különb-
ségek fokozatosan csökennek, majd ellentétes irányt vesznek, úgy, hogy 
1961-től kezdve már nem Vajdaság, hanem Kosovo Szocialista Autonóm 
Tartomány az ország legsűrűbben lakott területe. Tíz évvel kés őbb, vagyis 
1971-ben aztán Vajdaság még egy hellyel csúszik lejjebb az országos nép-
sűrűség ranglétráján, mivel Kosovo mellett Szerbia a tartományok nél-
kül is megelőzi. Míg 1948-ban a vajdasági négyzetkilométerenkénti 76 
fővel szemben Szerbia tartományok nélküli területén 74, Kosovón pedig 
csupán 67 ember élt, addig 1961-re Szerbia tertományok nélküli területén 
és Vajdaságban kiegyenlítődött a négyzetkilométerenkénti néps űrűség 86 
főre, Kosovón viszont elérte a 89 lakost, hogy 1981-re 146 lélekkel tet őz-
zön. Ugyalnalkkor Szerbiában a tartományok nélkül 102, Vajdaságban pe-
dig a már említett 95 az egy négyzetkilométerre e:s ő  lakosok száma. (Alábbi 
táblázatwnkban a tágyalt néps űrűség alakulásába kívánunk részletesebb 
betekintést nyújtani.) 

A néps űrűség alakulása 1921-tő l 1981 - ig 

Az egy négyezetkilométerre jutó lakosok száma 

A népszám- Jugoszláviá- Szerbiában a Kosovón 	Vajdaságban 
lálás ével 	ban 	tartományok 

nélkül 

1921 48 51 40 71 

1931 56 64 51 75 

1948 62 74 67 76 

1961 73 86 89 86 

1971 80 94 104 91 

1981 88 102 146 95 

A változásokokait mindenekelőtt a népességmozgás sajátos tenden-
ciáiban kell keresni. Ezeket a természetes szaporodás és a bels ő  vándorlás 
alakulása, a történelmi körülmények, a gazdasági helyzet — Vajdaság 
szempontjából pedig különösképpen a lakosság kulturális és demográfiai 
sajátosságai befolyásolják és határozzák meg. 

Az 1971-es népszámlálás idején Vajdaságnak 44 községe volt. Azóta 
50 van. Újvidék község ugyanis hét községb ől álló városközösséggé alakult. 
Emiatt a két utóbbi népszámlálás (az 1971-es és az 1981-es) eredményeinek 
öszevetésekor Újvidék városi közösségének hét mai községére vonatkozó 
adatait hosanlítjuk össze és vetjük egybe a valamikori községre vonatkozó 
adatokkal. Ennek következtében a legútó;bbli népszámlálás eredménye alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a két népszámlálás közötti id őszakban 19 köz- 
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séfiben. növekedett és ugyanennyiben csökkent a lakosság száma, hat köz-
ségben viszont sem a növekedés, sem a csökkenés nem mutat lényeges 
változást, vagyis stagnál a népességszám. Ugyanakkor 451 telepüflésb ől 
(ennyit tartottunk 1971-ben nyilván, ma már viszont 467-et jegyez a sta-
tisztika) 107-,ben nőtt, 337-ben pedig csökkent a lakosok számla, hétben 
nincs lényegesebb változás, vagyiis itt a népesség száma változatlan. Az 
adatok böngészésében - arra is fel kellett figyelnünk, hogy Törökkanizsa, 
Szécsány és Szenttamás község minden településében csökkent a lakosok 
száma, és csak egyetlenegy község — Pancsova — minden helységében 
növekedett a népesség. 

Ami a vándormozgásokat illeti, az utóbbi két népszámlálás közötti 
i,dősza".kban még kifejez őbb volt Vajdaság népességének a falvakból a vá-
rosokba irányuló vándorlása. E bels ő  vándorlás következtében jó néhány 
faluban jelentősen csökkent a lakosság száma. Ezek között is kiemelkedik: 
Bački Sokolac és Zobnatlica Bácslopolya községben, Češko Sava Fehér-
templom községben, Vrša čki Riitavi és Main Središte Veršec községben, 
Međa, Torda, ,Szeribli:ttabé, Tamásfalva és Cs ősztelek, !Begaszentgyörgy köz-
ségben, Lázárföllid és Taraš Zrenjanin községben, Grgeteg, Kmušedol, Pr-
njavor és .Šatrinci Ürög községben, Velebit, Zimonji č , Kishomok és Orom 
Kam+izs'a községben, Bánáttopolya és Szaján IĐiski+nda .községben, Sarnoš Ko-
vačica községben, Šumarak Kovin községben, Vojvoda Stepo, Radojevo és 
Tóba Magyarcsernye községben, Oroszlámos, Keresztúr, Majdán és Rábé 
Törökkanizsa községiben, Ba čki. Brestovac Hódság községben, Bianatski So-
kolac, Barice, Veliki Gaj, Dužine, Ürményháza, Kupinik, Markovi ćevo, Mi-
letiće+vo Hajdučica Rlanddište községben, Tornyos Zenta községben, Bóka, 
Busenje és Šurjan Szécsány községben, Vojka Stara Pazova községben, 
Györgyén, Kisbosznia és Su;plyák Szabadka községben, Verbica, J,ázova és 
Crna Bara Csóka községben, Bereg és Rastina Zombor községben, vala-
mint Batrovci, Molovin és Privina Glava .Šid községben. 

Ha a fentiek ismeretében összevetjük településként, illetve községen-
ként a lakosság fogyásáról szóló adatokat a megfelel ő  népesség korössze-
tételének adataival, felfigyelhetünk arra is, hogy azokban a községekben és 
településekben, ahol csökken ő  tendenciát mutat a lakosság száma, az el-
öregedés folyamata sokkal kifejez őbb, mint ott, ahol növekvő , fejlődő  
irányt mutat a népességmozgás. Az sem kerüli el az ember figyelmét, hogy 
Kam;izsa, Begaszentgyörgy, Magyarcasernye és Ürög község népessége a 
legidősebb. Ezekben a községekben az átlagos életkor 39-41 év között 
van. Ugyanakkor Bácspalánka, Duna mente, Pétervárad és Limán község-
nek van a legfiatalabb lakossága. Itt az átlagos kor 32-34,5 között mozog. 

Az előzőkben bemutatott népességmozgásokból még nem tudjuk le-
vonni az összes szükséges következtetést. Ehhez a népszámlálássioik feldol-
gozott adatairól szóló teljesebb ismeretre van szükségünk. Ugyanakkor 
szakszerűbben kellene mérlegelnünk a társadalmi-gazdasági tényez őket is. 
A ráhatást, a viszonykapcsolatot. Hiszen csakis a számbeli adatok és a 
minőségi mutatók összevetésével kaphatjuk meg az eddigi változások iga-
zi képét, valamint a jöv őre vonatkozó mozgásmutatók által kifejezett meg-
bízható fejlődési irányokat. 

Ennek tudatában és az igényesebb részletezés nélkül 'is, az 1981. évi 
népszámlálás adatainak a puszta összegezése is kedvez őtlen népesedési 
jelenségekre figyelmeztet. Száz bajunkhoz egy újabb gond társult. Nem 
is alkárrnilyen. Az ország, és különösen Vajdaság lakosságának demográ-
fiai szerkezetében olyan változások jöttek létre és olyan folyamatok van-
nak mind erőteljesebb kibontakozásban, hogy az ezredfordulót népessé-
günk aggastyánként várja majd be. Egyszer űen arról van szó, hogy a 
megengedettnél gyorsabban öregszik népünk. Els ősorban Vajdaságban szü-
letik jó ideje kevesebb gyerek, mint amennyire tartornányunik lakosságá-
nak utánpótlásához szükségünk volna. S nagy baj ez, mert vele évr ől 
évre társadalmunk újratermelési ereje csökken. Egyszerre aggasztó és le-
verő  jelenség. Gond. Jugoszlávia lakosságának természetes szaporodása évi 
300 000-ről 150 000-re csökkent az elmúlt negyven esztend őben. A népes-
ségcsökkenés különösen Vajdaságot, Horvátországot és Szerbiát a tarto-
mányok nélkül veszélyezteti. Amennyiben nem történnek komolyabb in-
tézkedések, 2021-re 25 százalékkal is csökkenhet népességünk száma a mai 
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létszámhoz viszonyítva. Els ősorban itt nálunk Vajdaságban — szól a na-
gyon komoly figyelmeztetés. 

Olyan gond ez, amely ez idáig jószerivel csak a szakma belügyének 
számított. Jobbára csak a társadalmi-politikai szervezetek és egyes köz-
igazgatási szervek fórumain vitattuk meg az idevonatkozó kérdések néme-
lyikét. A legtöbbször természetesen anélkül, hogy a határozatok nyomán 
tettünk is volna valamit a helyzet javításáért. Ha a tömegtájékoztatási 
eszközökben és szélesebb közvélemény el őtt olykor szóvá is tettük az ez-
redforduló népesedési vonatkozásait, els ősorban a Föld lakosságának rob-
banásszerű  gyarapodásának gazdasági következményeit latolgattuk. Azt 
például, hogy túlnépesedés fenyegeti-e az emberiséget vagy sem. Esetleg 
azon vitatkoztunk még, hogy mennyire hamis és reakciós az ismert mal-
thuisli tétel, mely szerint a demográfiai robbanás katasztrófához vezethet, 
hiszen több lesz az éhes száj, mint az élelem. Ezek a viták oly hangosak 
voltak, hogy egyszerrűen nem talált kell ő  meghallgatásra a tény: Vaj-
daságban lassan elkezdődött a lakosság fogyása, fogyogatása.. Ha nem is 
szó szerint, mert népességünk még mindig szaporodik néhány ezer f ővel 
évembe az öregek komcsoportjadiban és mind kevesebb a fiatal, így például 
40 000-rő1 20 000 alá esett az élveszülöttek száma az elmúlt negyven eszten-
dőben. Ugyanakkor az elhalálozás száma meghaladja az évi 20 000-et, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs természetes szaporulat. 

Ez komoly aggodalomra ad okot. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a 
kialakult helyzet elsősorban társadalmi-gazdasági fejl ődésünk és népes-
ségpolitikánk (amely nem volt és nlincs a maii• nia {pig) törvényszerű  követ-
kezményeként állt el ő . Hadd latolgassuk, tulajdonképpen is az, ami 
arra hatott ki, hogy egy társadalmilag, gazdaságilag és kulturálisan fejlett 
közösségben, mint amilyen ez a mi Vajdaságunk, negyven év leforgása 
alatt az élveszületési arány 24,5 ezrelékr ől 10 ezrelék alá, a természetes 
szaporodás pedig 10-rőil gyakorlatilag 0 ezrelékre csökkent. 

Tárisadalombúvárok, közgazdászok, orvosok, demográfusok és a kér-
déssel foglalkozó összes többi szakember a jelenség említett irányvételé-
nek okaként félszáz tényez őt is felsorol, s nehezen tudnak megállapodni 
abban, melyek az elsődlegesek, melyeknek van nagyobb, melyeknek kisebb 
szerepük a n:épességvisszafejl ődésünk kórtanában. A tényez ők fontosságát 
többé-kevésbé ikap,csiolataba. ;ho:zzák a munkavállalás lehet őségeivel, a.lakás-
kérdés gondjaival, az életvitel és az értékorientációk m.egváltozás.aval., a 
művelődési szinttel, az egészségvédelem fejlettságéval, a szociális védelem 
jruttlaitásalinak értékeivel, a háza.Sággal, a család nagyságával, a gyermek hely-
zetével, a n ők érvényesülési értékorientációjának a megváltozásával, az 
anya két, illetve három m űszakával, az életszínvonal alakulásával — hogy 
csak a nyilvánvalókat soroljuk fel. 

Lássuk a részletesebb inddklást! A házasság komoly változásokon 
ment át. Habár a fiatalok biológiailag sokkal el őbb érnek be, házasságkö-
tésre egyre kés őbben kerül sor. A gyermekeknek a mai családban más 
szerep jut, mint fél évszázaddal ezel őtt. A gyerekek ma nem keres ő  csa-
ládtagok, nem termelnek, inkább csak fogyasztanak. Ernia;tt jobban él az 
a család, ahol kevesebb a gyerek. A fejl ődő  közösségekben a n ő , illetve az 
anya két vagy három m űszakkal fizeti meg emancipációját. Az üzemben, 
hivatalban, otthon a háztartási munkákban és a gyermeknevelés rá es ő  
nehezebb részének vállalásával. A n ő  számára házon kívül is megnyíltak 
az érvényesülés lehet őségei, a sok gyerek szülése megsz űnt célnak, érték-
mutaitónak lenini. Vele együtt csökkent ,a szülési kedv is. 

Mivel a gyermekek, a ritka számba men ő  esetek kivételével, nem 
képezik többé a család nélkülözhetetlen munkaerejét, s a jó házasságot 
sem a sok gyermek szavatolja, a legtöbb n ő  csak egy, esetleg két szülésre 
szánja rá magát, így kevesebb gondja akad, s egyben több ideje marad 
azokra a tevékenységekre, amelyekkel házon kívül tud foglalkozni. Az 
egykézés nagyobb lehet őséget nyújt az életben való érvényesüléshez. A 
sok gyerek házhoz köti az asszonyokat. A n ők többsége ma már saját 
maga határozhatja meg, hány gyermeket és mikor akar szülni. A tuda-
tos családtervezés csaknem minden családban polgárjogot nyert. De van 
ennek árnyoldala is. A családtervezés egyik, még Mindig sokat alkal-
mazott eszköze az abortusz. Érdemes megemlíteni, s talán figyelmeztet ő  
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is, hogy :;=a terhességek száma Vajdaságban több, mint Kosovón. De amíg 
Vajdaságban a nők többsége magzatelhajtással szakítja meg terhességét, 
addig a kiosovói nők többsége megszüli a gykét. Ezért ott, 1000 la-
kosra számítva, évente majdnem háromszor annyi gyerek születik, mint 
nálunk Vajdaságban. 

A demográfia azt állítja, hogy a szülések számának két els ődleges 
tényezője van: 1. mennyi a szüléskorban lev ő  nő  és 2. milyen a szülési 
kedv — hány gyermeket és mikor akarják őket a fiatalok. Az utóbbiról is 
szólnék néhány szót. A népesedéstudomány azt tartja a szülési kedvr ől, 
hogy nehezen megfogható ,.társadalmi-lélektani tényez ő. Tudatos befolyáso-
lása alig remélhető. Kérdés: vajon miért? 

Meggyőződésünk, hogy a szülési korban levő  fiatal nők többsége 
nem azért nem szül idejekorán és több gyereket, mert hiányzik hozzá a 
gyermekszeretet. Egy a szeretet és más a valóság. Az adott életkörül-
mények azok, amelyek els ősorban kihatnak arra, hogy tömegesen szapo-
rodik a gyermek nélküli vagy az egygyermekes házastársak száma. Nem 
véletlenül, és nem lélektani okokból. A mintegy 80 000 vajdasági mum-
dĐanélkiiii között zömmel fiatalok vannak. Ők jutnak legnehezebben mun-
kához. De a vajdasági fiatal házastársak szülési kedvét nem csak ez ha-
tározza meg, hanem az is, hogy ők képezik az albérletben lakók többségét 
1s. Ez azt jelenti, hogy az utódról való gondoskodás, a népesség felújítá-
sának legjobb éveit várakozással töltik el. Munkára várnak és arra, hogy 
tető  kerüljön a fejük fölé. Ez pedig aligha ösztönzi a szülési kedvet. 

Sajnos, azok sem szülnek több gyereket, akik nem küszködnek ilyen 
problémákkal. Ideális körülmények között, akkor, amikor az apa, anya 
dolgozik, s berendeztek maguknak már két-három szobát, bársonyszöve-
les bútorral, gyerek ekkor is kevés van. Számtalan ok miatt. Van, akinek 
sokba kerül. Van, aki azért nem szül, mert nem tudja kire bízni gyerme-
két, amíg ő  dolgozik, nincs elég napközink. Sok helyütt viszont az dívik, 
hogy inkább kocsi, mint kicsi, s előtte még egy hétvégi házat is jó volna 
összehozni... 

Társadalmi gondot érintettünk. Némelyek számára kényes témát. A 
teljesség szándéka nélkül, mivel nincs lehet őségünk arra, hogy minden ol-
dalról megvfilágítswk a problémát. Sok ágas-bogas szövevénye van a kér-
désnek. Irásunkban vannak vitatható mozzanatok, több szót, nagyobb szak-
értelmet, több teret igényl ő  megválaszolatlan kérdések. S ebben van talán 
a kihívás is — mert jövőnkről van szó, társadalmunk biológiai életerejér ől. 

A völgyparti szélmalom lisztespaája 
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.ALKO TÓM ŰHEL Y  

Harmincéves az Életjel 

ÉRTÉKTEREMTŐK 
TISZTELETKÖRÖK AZ ÉLŐÚJSÁG KÖRÜL 

A korábbi évkönyveket, az emléktárat lapozgatva els ő  helyen az idő  múlása 
ötlik fel bennem: ,mintha csupán egy, legfeljebb másfél évtizeddel ezel őtt 
történt volna 1958. október 28-a, amikor megálmodói a szabadfikai Városi 
Könyvtár olvasóterrrnéb.őd útjára bocsátották az Életjelet, pedig kemény 
három évtized robogott el azóta. Az 'emlékezet önvédelmi rendszere, meg 
az emberi természeté, amely tíz körömmel ragaszkodik a gyermekkor vissza-
hozhatatlan csodavilágához, a délceg ifjúságéhoz, megfelezi az :id őt, kicsit 
elviselhetőbbé téve ezzel reménytelen múlását. Az Életjel oltatlan. t űzhelye 
körül melegedők s a melegb ől felénk is sugárzók áldozatos munkával, nagy-
szerű  dolgok létrehozásával igyekeztek visszafogni az id ő  kerekének fékte-
len Lendületét. Elviselhetőbbé, gazdagabbá téve sivárodó életünket. Kö-
szönet nekik érte. 

A negyedszázados szép jubileumról írva — úristen, már ennek is 
öt éve! — bátorkodtam megjósolni, hogy éppen mert az Életjel els ősorban 
mindig a fiatalok gyülekez őhelye volt, negvan a remény arra, hogy a 
soron következ ő  évek éppoly eredményesek és éppoly biztatók lesznek, 
Mint a mögöttünk hagyott huszonöt esztend ő  volt. Ismerve az Életjel körül 
bábosikodók maroknyi csfiapaatánakald:ozatkészségét, lelkesedését és szak-
értelmét, nem volt túlságosan kockázatos 'vállalkozás jóslásokba bocsátkozni. 
Számos előadás, irodalmi est, képz őművészeti kiállítás, zenezi rendezvény, 
új könyv öregbítette ebben az utóbbi öt évben is az Életjel hírnevét. A 
nehéz gazdasági helyzetet, az égig szök ő  nyomdaköltségeket leginkább a 
könyvkiadás sínylette meg, de, még így ?is sikerült tizenöt új könyvet az 
olvasó asztalára tenni. 

Talán nem • egészen véletlen,, hogy az 'id ő  múlásával ötágú síppá 
terebélyesedett az Életjel, s az idén valamennyi ága évfordulót ünnepelhet. 
Maga az irodalmi élőújság ugye a harmiincadilkat, , a ..Kosztolányi Dezs ő  
Irodalmi Szí+npad, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör és a köriyvkiiadás a 
huszadikat, a szerbhorvát nyelv ű . ifjúsági színjátszó együttes pedig a 
tizediket. 

Valóban 'impozánsok a számadatok, amelyek ezeknek az évtizedek-
nek a szorgos munkájából álltak össze. 1.150 előadás, mintegy 1180 0.00 néző , 
87 könyv csaknem 30 , 000 példányban a harminc év alatt! De a legfonto-
sabb számadat mégis a következ ő : a fellépők száma meghaladta az ötezret! 
Ez egy kisebb vajdasági település összlakossága. Ennyi fiatal 'embernek 
adott pódiumot az Életjel, lehetőséget a rnegmfiwtatkozásra. 

A nagy hagyományú szabadkai magyar nyelv ű  színjátszás er őteljes 
háttérbe 'szorulása. idején most még nagyobb teher nehezedik az.. Életjel 
mozgatóinak a vállára, mint a korábbi években: rohanó, egyre lármásabbá 
váló világunkban ébren tartani .  a vidék embereiben a szép meleg emberi 
szó iránti igényt, a bábeli hangzavarban az 'anyanyelvhez való ragaszkodás 
ősi igényét. Százezer szép szó, emelte verscímbe az Életjel tízéves jubileu-
mán Gál László, a ma krónikása pedig már több milliónyi 'szép szóról 
adhat számot az olvasónak e nemes rendezvénnyel kapcsolatban. Ennek 
a több milliónyi szép szónak köszönhet ő , hogy az - Életjel minden id őben 
meg tudta tölteni a néz őteret; a 'közönség soraiban ott foglalt helyet minden 
karosztály.. Irodalmi él őújságunk felett soha nem lebegett .ott a foghíjas 
széksorok, az ürességt ől kongó terem fenyeget ő -  réme. Nem véletlenül ne- 
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vezte Lévay Endre, a h ű  krónikás, aki fájó módon már nem írhat köszönt ő t 
ez elé az évkönyv elé, élő  forrásnak az Életjelet, melyb ő l élő  víz buzog, 
s nem véletlenül kezdte gaz irodalmi él őújság húszéves jubileumára írt szép 
versét Fehér Ferenc ekképpen: ,Nem az élet jele — az élet maga!" Mert 
valóban: a kezdeti pislákoló életjelb ől három évtized múltán az élet hatá-
rozott, er őteljes igenlése lett, csakugyan oltatlan t űzhely: remény a léte-
zésre, a .munkálkodásra, a fejl ődésre; remény a megmaradásra. 

Feltétlenül szólnunk kell itt még arról a sokat emlegetett hídszerep-
ről: az Életjel mindenkor híd volt — nem is egy, de több pLitlér ű  híd — a 
művészet és a közönség között, híd a jugoszláviai magyar irodalomtól az 
egyetemes magyar 'irodalomig, híd a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek 
irodalma felé, a világirodalom irányába. Alig van m űvelődési életünknek 
olyan jeles alkotója — író, képz őművész, zenész, tudós —, aki meg ne jelent 
volna a pódiumán, de közönséglközelbe kerültek nemzeteink és nemzeti-
ségeink legértékesebb képvisel ői is, s kiváló művészek a környez ő  országok-
ból. A szerbhorvát nyelv ű  csoport megalakulásával pedig együttélésb ő l, 
együttdolgozásból és együttgondolkodásból is példát mutat az Életjel min-
denkinek. 

Az !immár ötödik évkönyv a három eseménydús évtized egy sze-
letéről, a nem kevésbé eseménydús öt esztend őről ad átfogó képet. Mind-
annyiunk számára egyértelm űvé téve, hogy mostanra igazi mozgalommá 
terebélyesedett az Életjel: a hagyomány őrzés, a jelenlét és a nyitottság, 'az 
értékteremtés nemes mmogalmává. Amelyhez hasonlatos nemcsak hogy sz ű-
kebb ás szélesebb ,pátriánkban nem akad, de még Közép-Kelet-Európa tágas 
ege alatt sem. Múltunik, jelenünk, egés:z itteni életünk volna szegényebb 
nélküle. S ne álszerénylked'jünk kimondani: talán az egyetemes emberi 
kultúra is. 

DUDÁS KÁROLY 

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT 
ÖT ÉV MUNKAJARŐL 

A szó elszáll. Pedig ez a szárnyas megfoghatatlan az Életjel f ő  tevékeny-
ségének alapja. 

Az írás megmarad. Holott a „scripta" jóval kisebb mértékben sajátja 
élőújságunk mindennapi létezésénelk. Mégis neki köszönhet ő  ez az évkönyv 
is. 

Nézzük hát, az elmúlt öt év alatt merre szárnyalt a szó, s miben 
rögződött az írás. 

NAGYMŰSOROK 

Belőlük évente tizenegyet rendezünk, amib ől kitetszik, hogy évente 
mindössze egy hónapig nincs élőújság. 

A név is mondja: fontosság szempontjából első  helyen áll, s az Életjel 
legrégibb megnyilvánulási formája. 

A .nagyműsorok egyébként bepásztázták a jugoszláviai magyar, az 
egyetemes magyar, a jugoszláv népeik és a világirodalom térségeit. A m ű-
emlékvédelem és a finn irodalom fokozatos bemutatása állandó „rovatai" 
között szerepel. Újabban a topolyai Videotábor néhány alkotását is m űsorra 
tűzte, de a természetvédelemr ől is kerekedett el őadás megfelelő  „irodalmi-
asítás" keretében. A Videotábor alkotóin kívül Topolyáról vendégeskedett 
még a Nagygellért János szavalócsoport, Kanizsáról pedig a vajdasági köl-
tők verseinek megzenésítésével foglalkozó ifjú Opál trió az Életjel pódiu-
mának nyitottságát bizonyítandó. A nagyműsorok keretében a Magyar Szó 
szerkesztősége is reflektorfénybe került jubiileuma alkalmából. 
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Szerteágazó aktivitás, amely nevek szinte végtelen sorát lobbantja 
fel: Petőfi Sándor és Vuk Stefanovi ć  Karaidžić , József Attila és Stevan Ra-
ič+kov.ić, Déry Tibor és Danilo Kiš, Marija Š'ionokovi ć  és Juhász Erzsébet, 
Lazar Merkavié és Tolnai Ottó és Frans Eemil iSillanpáá, Jannisz. Ritszosz, 
Andrej Voznyeszenszkij .. . 

Fontos vállalkozás az író-olvasó találkozó, amely az él ő  alkotó jelen-
létével, gondolataival igyekszik megajándékozni Szabadka irodalomkedvel ő  
közönségét. Öröm ez az el őadógárda számára is és kihívás, hiszen az alkotó 
füle hallatára kell vállalni az interpretációt, védeni, ha nem Fis tettlegesen, 
az elképzelést, az életre hívás .módozatát. Aztán a dedikálás rituáléja. Vagy 
az észrevételek csurranása-csöppenése vagy éppenséggel patakzása a vendég 
író ajkáról. Ezernyi alkalom pallérozódásra, élményszerzésre. Ha ezek az 
összejövetelek inkább Ikamaarajel'leg űek, az emlékestek 1(215 éves jubileum, 
Kosztalányi, Csáth) tömegességükkel valamiképp közönségünk szeretetér ől, 
támogatásáról adnak tanúbizonyságot. Ezeken mindig alakultak ki igazi, 
forró ,színpa•dv pillanatok, sokszor még a technikai fogyatékosságok elle-
nére is. 

:Itt van aztán az igazán jó ötletb ől fakadó Egy nemzedék köszöntése 
hatvánéves íróinkat egybefogó gy űrűjével, majd a már tapasztalt versmon-
dok (Fecskés Erzsébet, Kerek Edit, Lőrinc Zsuzsanna, Pajor Gizella) el őadó-
estjei, végül a kézfogások, közös műsorok más művelődési egyesületekkel, 
elsősorban a Lányi Ern ő  Iparos Kamarakórussal, az Eszperantó Klubbal .. . 

Ki győzné felsoroln+i ! ? 

M:IN,IMŰSOROK 

A mainiműsorok a nagyműsorok, illetve a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi 
Színpad előadásai mellett csak apró villódzások. Lidércfények. Szentjános-
bogarak parányi fénycsóvái, melyek hol itt, hol ott t űnnek fel. Hol is? 
Kiállítás+megnyitón, állami ünnepre készült összeállítás egy-egy m űsor-
számakánt, tanácskozás nyitóakkordjaként, más m űvelődési egyesület elő-
adása keretében. 

A régi típusú min+iműsornak szinte nyoma veszett. Régente harminc 
percbe sűrítve ismeretlen vagy kevéssé ismert írókat hozott olvasóközeibe 
a C:sáth Kör. Rövidebb lélegzet ű  ,előaidóesteknek biztosított pódiumot. A 
legkülönfélébb művelődési megnyilvánulásokat karolta fel. Akkor hetente 
jelent meg, s gondot jelentett a közönség megszervezése, odaszoktatása. 

Ma a rövidebb lélegzetű  előadóestek mellett a Csáth Géza Művészet-
baráti Kör inkább „szolgáltatásokat" végez: segít, kiegészít, illusztrál. 

Egyéb műsorai kollázsok általában gyermekversekb ől, örökzöld köl-
teményekb ől, melyekkel a Gerontológiai Központba, klubokba és a környék 
általános iskoláiba látogat. 

A „szolgáltató műsorok" gyakori szereplő i az úgynevezett kültagok, 
akik családi vagy egyéb jakok miatt nem léphetnek fel folyamatosan. Mivel 
ezek a s:zalgáltatók a tapasztabtab:bak soraiból kerülnek ki, a színvonal az 
elvárásoknak megfelel ő . 

Az elmúlt öt év alatt 91 maini+műsort tartottunk. Átlagban 18-at évente. 
Köztük előkelő  helyet foglalnak el a magyartanárok nyár végi tanácskozá-
sára 'készült nyitóműsorok. 

Ha nyomon !követjük a miniműsorokat, látjuk, hogy gyakran azok 
is kétnyelvűek a környezet szükségleteit kielégítend ő . 

.Külön gond olyan irodalmi alkotást találni, amely harsnon!i+zál pél-
dául egy kiállítás képeivel. Van mikor a tagság meglév ő  repertoárja kiadja, 
de sokszor külön kell kutatni s el őkészíteni. 

Színpadai kellékeket a minim űsorokban nemigen használunk. Itt csak 
a mű, valamint a vers- vagy prózamondó lénye hat. 

A szolgáltatások között kell számon tartani a Csáth Kör tagjainak 
gyakori szereplését a Szabadkai, illetve Újvidéki Rádióban. 

Kiemelésre kívánkozik azonban két el őadóest. Az egyik Binszki Te-
rézé és Ká+konyi Tiboré. Minketten az akadémiai felvételire készített anya-
gukat mutatták be Próbatétel címmel 1984 júniusában. Örömmel elegy 
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nosztalgiával gondolunk a ekét fiatalra, akik közül sajnos csak egy, a férfivá 
érett Tibor mondhatja ma már magát Thalia elkötelezettjének. A másik 
előadóestre szintén csak némi szomorkás mosollyal emlékezhetünk. A 
Pezsgő  szereplői ugyanis — Szeklulity Angéla kivételével — kfiváltak a 
Csáth Géza Művészetbaráti Kör kötelékéb ől, s elsodródtak: Mádi Erzsébet, 
Márki Katalin, Nagy Ragyogó Zsuzsanna hangja, színpadi' jelenléte már 
csak emlék. Egy-egy felvétel őrzi és a tagság emlékezete. 

Az utóbbi két évben a csáthosok egy része a versmondást és színját-
szást eszperantó nyelven is • próbálja művelni. Ez a tevékenység természe-
tesen a nyelvtanulás függeléke, amelyet többen is vállaltak az új meg-
nyilvánulási lehetőség reményében. A más közönség felé való kitörés 
lehetősége a felfedezés izgalmával kecsegtet: 

A miniműsorok égisze alatt kell még megemlíteni: a minél válto-
zatosabb :műsorok érdekében a Csáth Körben gyermekcsoport és tizen-
évesekből álló szavalókórus is ténykedik. Mindkett ő  egyéves munkülko- 
dásra tekint vissza. 

KOSZTOLAJNYI DEZSŐ  IRODALMI SZÍNPAD 

Színpad színpad nélkül. Színpad társulat nélkül. Honnan az el őadá-
sok? A Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjai kedvtelésb ől, a színjátszás 
'iránti szeretetb ől ezt is csinálják: éltetik a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi 
Színpadot. Van-e ennek értelme? Átfolyatni a tagságot, hazudni a létezést, 
mikor az csak egy szellemszínpad. 

Hogy volt előbb? Ugyanígy. A Népszínház m űvészei csorogtak át, s 
leheltek életet egy-egy darab erejéig ebbe a -játékszínbe. 

Ha már nincs színpad, se társulat, van-e valami közös akarás, amely 
mozgatja a versmondóból átlényegült amat őr színészt? A semminek érzé-
keléséből fakadó valami akarása. Az úgyszólván kelléktelen tér jelenlétekkel 
való 'betöltése. Az eddig „papírsírjában" hever ő  mű  életre keltése. Meg-
elevenítése. 

A 1984. év három színpadi 'játékot hozott: Kosztolányi IIezs ő  Őszi 
koncertjét, Ács Károly iszonettkoszorúját, a Máglyát, és egy szerbhorvát 
nyelvű  produkciót, Danliil .Ivanovi č  Harms művét, a Jelisaveta Bamiot. . 

Az Őszi koncertb ől mire emlékszem? A költő  alakjára Kákonyi Ti-
bor személyében s 'néhány igazán •költői jelenetre B'lnsaki Teréz oldalán. 

A Máglyából készült el őadás először szó szerint vetítette elénk Ács 
érzelmeit, majd egy hirtelen fordulattal, a szöveg mintegy üres flakonná 
változott, amelyet új, mai tartalmak töltöttek meg, fintort mutatva. Ács 
fennköltsége felé, de nem kímélve az itt és most abszurditásait sem. Két 
irányba vigyorgó paródia. 

Daniid Ivanoviič  Harms színdarabja sok érdekes színpadi lehet őség-
gel szolgált. Olga Afanaszjeva ;Torok töménytelen energiát állított' a szín-
padra álmodás szolgálatába: 'kellékeket, ko.s'ztümöket készített saját kez űleg 
vagy diákjai, tanártársai segítségével. Mindezzel megközelíteni' akarva' a 
komplett színházi produkciót, amelyben a fény, a zene, a színfal és egyéb 
kellék mind, mind szerves részét 'alkotja az el őadásnak. 

11985 újra Kosztalányi egy versciklusát indította színpadi útjára: A 
szegény kisgyermek panaszait. Mi • lett belőle? Mivé sűrűsödött? . liér 
emlékködök fátylaivá. Ellebeg ő  párákká finomuló valóságtöredékek. Kerek 
Edit volt-e jobb, vagy Mádi Erzsébet? Mindketten testükben hordozták a 
figurát, s a hajladozó, szellő  ingatta fűzfagallyhoz hasonlítottak ,leginkább. 
A szorongás, a döbbenet, a rácsodálkozó lelkesedés, a pajkos játékosság 
ihletett kifejezői. Itt jelent meg feln őtteknek szánt el őadásainkban először 
gyermek Losonc Andrea személyében. S ennek az el őadásnak kísérőrendez-
vényeként állítiobt ki m Sodiszor Urbán Gábor versiill..uszbrátiorként. 

Az ugyanebben • az évben színre vitt középkori francia bohózatok 
valamiféleképpen  a még előbb látszott  - Hans Sachs egyfelvonásosainak 
hangulia+tvlillágárt, stílusát idézték föl. Mindkét  kísérlet a társulat játék-, ne-
vetés,. és cliniamiikaigényét akarja kielégíteni.  
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Közben tovább folytatódik egy •előbbről szinte észrevétlenül megin-
dult folyamat: a nagyműsorok eltolódása a színpadi produkciók felé. Ilyen 
kétéltű  Déry Tibor iUvegfej ű  borbélya, amelyben Lőrinc Zsuzsanna, Nagy-
abonyi Valéria és Sulyok Angéla remekelt, • s visszatükrözte a groteszk 
nyakatekert, ezert tükörib ől torzító szürrealista világszemléletét. 

A :másik 'ilyen „amfíbia" a Mosolygó Tisza mente, amely anekdoták-
ból építkezett, de egy kitalált helyzetbe ágyazta azokat széles teret bizto-
sítva a rögtönzött szövegnek és játéknak. 

Talán ennél a • két előadásnál táltosodott meg a társulat, hogy tud 
és mer improvizálni, s hogy ez egy kiaknázatlan s az ismeretlen ingerével 
csábító „vidék", kalandok egzotikumát rejteget ő . 

A Mosolygó Tisza mentét négy fiatalember és egy leány játszotta. 
Remeklésük komoly közöségsikert hozott. Nehéz közülük választani. Mégis 
tán Kónya Tibor, Losonc Gyula és Némedi IZmre rajzolták meg leghftele-
sebben a parasztfigurákat. 

Az 1198x6-os termés több különlegességgel szolgált: Krekity Olga szín-
padra állította Arany János Rózsa és Ibolya című  elbeszélő  költeményét na-
gyon sok friss rendezői ötlettel. Olga Afanaszjeva Torok Queneau-regényt 
dramatizált, ugyanennek a szerz őnek Stílusgyakorlatait ,pedig a Svetozar 
MarkoviéKözépiskola •kulturológusaiból alakult alkalmi színjátszó csoport 
játszotta, végül, de nem utolsósorban Moldova György Napló című  könyvé-
ből mimodráma kerekedett, amelyben ifj. Dörfler Viktor jelenítette meg a 
legendás szabadságharcos, Che G•evara alakját hitelesen s helyenként meg-
rázó erővel, amit amatőrök között ritkán tapasztalunk. Ez volt az els ő  eset 
a Csáth Kör történetében, hogy egy egész estet betölt ő  színpadi játék terhét 
valaki: egyedül vállalni merte. 

Bár nem a !Koasztolányi Színpad keretében mutattuk be, mégiš ide 
tartozik a Kopeczky László bökverseib ől készült játék, a Spenót a falon. 
Két kiváló •szerepl ője, Lőrinc Zsuzsanna és Németh Imre révén a Csáth 
Kör legjobb produkciói között ,tartjuk számon. P:ierrot és Gol ,ombine köny-
nyed színpadi mozgása, hangjuk képlékenysége, a gyöngyházfeny ű  szöveg 
kivetítéséhez szükséges szellem igazán profi munkát tett lehet ővé. 

198!6 nyara újabb színpadi játék .lehet őségét vetette fel. El őkerült 
ugyanis az évekig elfekvő  könyv: Héró és Leandrosz, az antik görög Musza-
i,osz elbeszélő  költeménye. Mivel ekkor ifj. Ddrfler Viktor a Csáth 
Körnek még Magja volt, Leandrosz szerepe jó kezekbe került. Hérót Vass 
Éva .játszotta díjra érdemes sikerrel. Az összeköt ő  szöveg megoszlott Sze-
kulity Angéla, Barabás Mónika, Keszég László és Sirbik Erzsébet között. 
Az•!1198'7-b ,en bemutatott el őadásnak egyik erénye,: hogy-igen reveláló mozgás-
betétek kerültek bele: Leandrosz 'küzdelme a rtengerrél, 'Héró fényjeleket 
ad a szentély tornyából. 

További kísérletezésre a színpadi mozgás.  ,terén •1988 -;tan került sor, 
amikor Hamis Magnus Enzensiberger A Titanic pušztulása című  e7bes.zélő  
költeményéb ől !készült. - színpadi játék. Itt meg -  kell jegyezni, hagy, experi-
mentumokba csak akkor bocsátkozhat az ember, ha van ás, aki csinálja. 
Az említett prodawkc'i.óban Keszég László mímeaskészségére • épült talán a 
.leghatásosabb epizód, amely A doboz címet viselte. A jelenet másik főszerep-
lője Kovács Zoltán, akinek mozgása ellenpontként jelentkezett. A duó - 

Jetin Michel Jarre Oxigén című  számának zenéjével összeötvözve — egy 
igen szép betétet hozott létre. A Titanic pusztulásában népes statisztéria 
asDere(pelt: a -tíztagú szavalókórus és a gyermekcsoport. De a színipadi tabló 
. tartóasžlop.ai mégis ,természetesen a társulat tapasztalt amat őrszínészei 
voltak. 

••Ifj.- Dörfler Viktor Che Guevarája mellett mindenképpen szólni kell 
-egy másik nagyon sikeres magánvállalkozásiról: a Gárdonyi Géza novellá-
iból készült összeállításról, amelyben Némedi Imre jeleskedett. .A vidám 
i:szerepek alakítására predesztinált amat őr. színész igen magas. színvanalon 
interpretálta egész m űsorát, melyben a 'szövegek hangulati színskálája a 
tragikustól a komikusig terjedt. Szekulity Angéla színpadi jelenlété, oda-
.vétett: félmondatai, • éneklése kellemesen •egészítették ki a produkciót. 

Még ez év júliusában rukkolt ki a Csáth K.ör fennállása .óta el őször 
mésejátékkal- (László-Bencs'ik Sándor: Mesejáró Rebeka és Tengerjáró Tó- 
biás), melynek szereplői részben feln őtték, részben gyerekek voltak. Á 
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főszereplő  Losonc Andrea (Mesejáró Rebeka) és Gyarmati Erzsébet (Tenger-
járó Tóbiás) számottev ő  alakításán kívül Barabás Mónika és Szekullirty An-
géla, a két inarrátor végzett figyelemre mélt ő  munkát. Különösen a két 
utóbbi arcjátéka, színpadi mozgása, szövegmondásának dinamizmusa mint 
valami légcsavar húzta el őre az előadást, s óvta meg a zuhanástól. 

A SsSs is 1988-as színpadi „jelenés". Szerepl ői a Svetozar Markovié 
Kötzépiiskola tanulói. El őadásuknak azért biztosított teret az Életjel, mert 
szertartásszerű, gondolatébresztő  mozgásszínházli bemutatójuk meglep ően 
fegyelmezettnek és érettnek bizonyult. Irodalmi él őújságunk pedig. már 
régóta feladatának tekinti az érdekes és el őremutató színpadi próbálkozá-
sok felkarolását. 

Ha szemügyre vesszük az ötévnyi repertoárt, több irányzatot figyel 
hetünk meg: lírai színjáték (Kosztolányi Dezs ő : őszi koncert és A szegény 
kisgyermek panaszai), groteszk játék (Acs Károly: Máglya, Déry Tibor:: 
Üvegfej ű  borbély, Kopeczky László: Spenót a falon), a népi életet felvillan-
tó összeállítás (Mosolygó Tisza mente, Gárdonyi Géza: Az én falum), va-
lamint a színpadi tabló (Hans Magnus Enzensberger: A Titanic pusztulása) 
zsánere 

A társulatnak legnagyobb sikere a groteszk és népi ihletes ű  játékok-
kal volt. Talán ezeket jeleníti meg leghitelesebben, .s ezen a területen 
kísérletezett is a legtöbbet, a lírai játék mellett. , A színpadi tabló merőben. 
új próbálkozás. 

KÖNYVKIADAS 

Valóban elszáll a szó s az írás megmarad. Ezt mondhatjuk az Életjel. 
fájának legifjabb hajtásáról, a könyvkiadásról is. 

Az elmúlt öt év termését tekintve talán az 1984. a leggazdagabb: négy 
könyv és egy miniatűr jelent meg. 1985-ben az arány megváltozik az Élet-- 
jel Könyvek kárára. Bel őlük csak egy, a miniatűrökből viszont három. 
kerül az. olvasó asztalára. Olyan ez, mintha a szerkeszt ők menteni akarnák. 
a menthetőt a folyton növekvő  nyomdai költségek hullámverése ellen: Ha. 
már nem lehet „nagy" könyv, legyen legalább „kicsi"! 1986--'ban átbillen a. 
mérleg nyelve: 1 :3 az Életjel Könyvek javára. 1987-88-rra sajnos elapad 
a miniatűrök forrása, s csak az Életjel Könyvek dacolnak a zord id ővel. 
egy, illetve két kiadvánnyal tartva a folyamatosságot. 

A. 'könyvek tartalmát tekintve egy vezérgondolat érvényesül: megmen-
teni, amit az enyészet kikezdett vagy az emlékezet már törölni készül. 

A Kosztolányi—Csáth van:ulatot öt könyv képviseli: Levelek Koszto-
lányihoz (1984), Dér Zoltán: Szül őföld és költ ője (1985), DeŽe Kositalan:ji: 
Izabrane pesme (11+986), Emlékkönyv Csáth Géza születésének évfordulójára. 
(1987), A Kosztolányi család levelezéséb ő l (1988). Az 1984-88-as id őszakban 
kiadott 16 könyvnek tehát majdnem egyharmada a város két nagy szülött- 
jének munkásságához kapcsolódik. E .csoportból talán a szerbhorvátul kö-
tetben először megjelenő  Kosztolányi érdemel megkülönböztetett figyelmet 
Lazar Merkovi ć  fordításában. 

És a többi tizenegy könyv? Van közöttük dokumentumriport, útinap-
ló, életrajz, versek, tanulmányok, kritikák, repertórium ... Szorgos alkotó-
csoport munkájának eredménye. 

Kár, hogy ez a szép vállalkozás kissé megrekedt a folyton tornyosuló-
anyagi gondok miatt. 

MINDEN „FORMÁN" TÚL 

Közreműködő  zeneművészek, képzőművészek (zömmel amatőrök),. 
ideértve plakátjaink készít őit, akik velünk törődnek, rádiósokat ... Mennyi 
kéz összefonódása! S a közönségszervezésbe belesegít ő  tanárok! 

Az Életjel harmincéves jubileuma alkalmából csak egy meleg kéz-
szorítással köszönhetjük meg segítségüket. 

HORVÁTH EMMA. 

Az 2letjel ötödik, hamarosan megjelenő  évkönyvének két bevezet ő  írása. 
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BESZÉDES VALÉRIA-DÖMÖTÖR GÁBOR 

A PALICSI FALUMÚZEUM 

Vej;dacág műemlékvédelmének megoldatlan problémája a népi építészet 
emlékeinek megőrzése. 'Egy-egy falusi ház esetében a m űemlékké nyilvá-
nítás csak problémát jelent a szakembernek és a tu;lajdonosnalk egyaránt. 
Joggal vetődik fel a kérdés, hagy a hagyoirnámyos építészeti emlékeket 
kitől kell megvédeni. A tulajdonos a régi helyén leginkább újat szeretne 
építeni, ha pedig nincs pénze új házra, akkor a régi épületen szeretne 
olyan változtatásokat eszközölni, amelyekkel az elveszíti eredeti szépségét, 
értékét. 

Nemcsak falvaink lakóinak mostoha gyermeke a szép falusi ház, 
hanem a vajdasági ,műemlékvédők részéről is lényeges szemléletbeli vál- 
tozásnak kellene történnie, ha azt akarjuk, hogy a hagyományos építészeti 
és településsi. formák egy • része megmaradjon a jöv ő  nemzedékek számára. 

Az elmúlt ;évtizedben a már védett m űemlékek is tönkrementek, 
mert magántulajdonban vannak, és tulajdonosaik nem tatarozták őket., 
A már restaurált műemlékeknek azért nincs sok esélyük megmaradásra, 
mert nincs új funkciójuk, állásukban romlik az állaguk. Jól példázza ezt 
a kikindai szárazkmaloim és a csurgói szélmalóm jelenlegi állapota. Tarto-
mányunkban Bácspetrőcön, Topolyán és čenejben létesítettek helyi kezde-
ményezésre szlovák, magyar tájházat, illetve tanyamúzeumot. Ezek a vál-
lalkozások jól megszervezett egységek, amelyek biztosítják a kiválasztott 
épületegyüttesek megmaradását. 

A kupinovái tájegyüttes továbbfejlesztése az utóbbi években anyagi 
és szakmai . okokból megrekedt. Sajnos a népi m űemlékek megőrzésében 
hiányzik az a társadalmi összefogás, melyre, ha egyéb kulturális hagyaték 
megőrzéséről van szó, számíthat a műemlékvédő . 

Az előbb felsorolt példákon kívül más népi műemlékek helyreállítá-
sáról és annak tudatos prezen'tácidjáról nem szólhatunk. Igaz, a hatvanas 
évékiben restaurálták a csurgói ,szélmalmot, de akkor ennek az épületnek 
nem találtaik semmilyen új funkciót, így az lassan Isfrnét tönkremegy. 
Vitorlái letöredeztek. Azok a mágánkezdelm'ényezések, melyek egy-egy 
-falusi ház megóvását t űzbélk ki céljuknak, legtöbb esetben nem tesznek 
eleget a műelmlékvédelelm követelményeinek. A beruházó érthet ő  • módon 
saját ízlése és elképzelése szerint állítja helyre a házát, s így azon olyan 

- változtatásokat is eszközöl, amely kárábban nem volt jellemz ő  az épületre. 
.-Sajnos a kiválasztott épületek sem mindig reprezentálják minden esetben 
:az .adut tájnépi építészetének jellegzetességeit. Ugyanis nem minden nádas 
ház népi műemlék, és nemcsak a nádas épületek építészeti emlékei a 
vajdasági falusi architektúrának. 

Ha azt akarjuk, hogy a népi építészeti emlékek megmaradjanak 
.a jövő  nemzedék számára, akkor sürg ősen kellene, találni valamilyen elfo-
_galdható megoldást ezek prezentációjára. Egyik lehet őség a szabadtéri nép-
rajzi múzeumok létesítése. A műemlékek ilyen bemutatásáról a szakembe-
reknek megoszlik a véleménye. Egyesek szükséges rossznak, mások rezer-
vátumnak tartják ezt a fajta revitalizációs munkát. Mindkét megoldásra 
az a ,válaszunk, hogy ha i:n situe védjük a népi műemléket, ez nem 
jelenti azt, hogy így nem lesz rezervátum, mert olyan épületek veszik 
körül, hogy az kuriózulmként hat, s nem nyújtja azt az esztétikai élményt, 
.amelyet restaurálásakor a tervez ői elképzeltek. 

Bármilyen formában és tartaloanban készült el egykor a vajdasági 
szabiaditérii néprajzi múzeum, azt az épületegyüttest annak kell tekintenünk, 
aminek szánjuk; ha a népi építészet és a népi életmód múzeumának, 

..aktkor azt az érvényes múzeumi szabályék szerint kell berendezni. Ha jó 
a pedagógus munkája a múzeumban, akkor nem kell attól tartanunk, 
hogy a faluimúzeutmlban nem lesz élet. 

..732 



Ha csak a népi építészet emlékeit akarjuk bemutatni, akkor olyan 
funkciót kell keresni ennek az épületsornak, amely .eleget tesz a mai 
korszerű  követelményeknek, de ugyanakkor nem befolyásolja a kiállított 
épületek eredeti szerkezetét. 

Európában kialakult gyakorlata van a szabadtéri néprajzi múzeumok 
létesítésének. Az ICOM 1957-ben kiadott ,deklará•di+ójáian összefoglalja a 
skanzenékre vonatkozó ajánlásokat. A harminc évvel ezel őtt megfogal-
mazott szabályzatot a nemzetközi gyakorlatban több-kevesebb sikerrel 
megpróbálják érvényesíteni, almi az id ő  múlásával egyre több nehézséget 
okoz, mert egyre kevesebb az olyan épület, amely minden szempontból 
eleget tesz az 19157-(ben megszabott feltételeknék. Tehát a vajdasági' sza-
badtéri múzeum létesítéseikor az id ő  múlásával egyre több élvi és gyakor-
lati problémával kell szembenéznünk. 

A FALUIVIŰIZEUM CÉLJA ÉS FELADATA 

Elsődleges feladata, hogy belmutassa a bácskai és bánáti tájegység 
legszebb, legértékesebb épületeit. Az épületek kiválasztásakor nem kizá-
rólag esztétikai elvéknek kell érvényesülniük, hanem az alapvet ő  kiválasz-
tási szempont az, hogy bemutassuk a vajdasági lakóház fejl ődését. Emiatt 
olyan reprezentatív épületeket kell kiválasztanunk, melyek a 'XVIII. század 
végén, illetve a XIIX. század elején épültek .1910-šg bezárólag. 

'A kiválasztott épületek eszköztárát külön tanulmányban kell meg-
határozni, aszerint, hogy milyen funkciója lesz az épületeknek. Ha múzeumi 
feladatot fog majd ellátni, akkor a következ őket kell figyelembe venni: 
A leendő  skanzen nem kizárólag építészeti kiállítás kell hogy legyen, 
hanem arra kell törekednünk, hogy tükrözze az adott korszakban él ő  
népesség szociális helyzetét, szolkásait, életmódját, lakáskultúráját. Arra 
kell törekedni, hogy Bácska és Bánat legtipikusabb településformája kerül-
jön bemutatásra. 

Tehát a szabadtéri múzeuhn nem csak a népi építészet kiállító tere 
kell hogy legyen, de — hangsúlyozzuk — ez az egyik alapvet ő  feladata. 
Éppen emiatt fontosnak tartjuk, hogy körvonalazzuk, mit értünk e foga-
lom alatt. A sza'kiirodaloimbamn máig nincs egységesen elfogadott definíciója, 
mert ez a fogalom térben és id őben változó. Gyakorlati ismérvek alapján 
azonban azokat az épületeket tekintjük hagyományos építészeti emlékek-
nek, melyeknél az építők természetes anyagokat (sár, nád, föld, sövény, 
fa stb.) vagy a maguk által termelt anyagokat használnak fel (mezei tégla, 
mezei cserép). Viski Károly úgy véli, hogy „értelmi szépség van bennük". 
Hasonló megállaipításra jut Branislav Koiji ć  is, aki szerint: ,Minden népi' 
építészet, így a miénk is, arányaival t űnik ki, ésszerűségével, racionális 
szerkezeteivel és letisztult formáival. A népi építészet igazságát á f ő  
elemek egyensúlya adja." 

Hogy a vajdasági népi építészet hagyományos építészete mennyire 
tesz eleget a fenti követelményeknek, arra a következ őkben próbálunk 
választ adni. Az itt felépített házak nem kizárólag az itt él ő  parasztság 
leleményei:, ezt már aszaktudomány régen tisztázta. Már a XVIII. század-
tól kezdve a paraszti építkezés mellett fontos volt az a hatás is, melyet 
a bécsi udvar telepítési politikája nyounán érte falvaink települési szer-
kezetét és építési hagyoimányát. A szaiktuldoimány azt iás igazolta, hogy 
a XVIiIiI. században készült mérnöki tervek figyelembe vették az adott 
(közösség építési tradícióját. Ebb ől arra következtethetünk, hogy a telepesek 
házai hasonlóak voltak, mint azoké, akik spontánul települtek ide, vagy már 
a XVIII. század előtt, tehát a telepítések előtt is itt éltek. 

A szab•adkái és zolmfbori levéltár építészeti iratanyagában sok olyan 
tervet találtunk, melyet ma a hagyományos építészeti emlékek közé soro-
Lunk. Egy részét a helybeli pallérok • rajzolták, s • -ezt küldték be a városi 
magisztrátusihoz, hogy engedélyt kapjanak. Olyanokat is találunk a terv-
rajzok között, melyeket a helyi mérnökök terveztek. Scultety János például 
a múlt százaid negyvenes éveiiben, Szabadka város f őmérnöki minősítésében, 
nemcsak a helyi színházat és néhány máig álló városi épület terveit készí- 
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tette el, hanem külvárosi véges házakét és szélmalom tervét is. A népi 
spítészet fogalmát esetünkben az határozza nieg, hogy az épít ők a hagyo-
mányosnak tartott építési anyagokat, építési technikákat, alaprajzot és 
konstrukciós elemeket alkalmaztak-e. 

:Ilyen megközelítése alapján kaphat helyet a falumúzeumban a bez-
dáni kápolna, amely még 1930-(tan is nádas volt, a bíbicháti iskola,. 
amelyet ugyan Scultety tervezett, de vert fala van, kemencével fwtötték, 
és az építés idején még szabadkéménye volt. 

A másik fontos elvi kérdés az áttelepített m űemlékek esetében, 
hogy azok mennyire tekinthet ők eredetinek, hiszen a földfalat, vályogot, 
a nádat nem lehet átvinni egyik épületr ől a másikra, így a beépített szer-
kezeti elemek aránya rendkívül alacsony. Az ilyen épületek esetében két 
megoldás között választhatunk, hiszen ezeket alkalmazzák a nemzetközi 
gyakorlatban is. Hagyományos technikával azonos anyagból építik fel 
újból az épületet, vagy pedig a nem áttelepíthet ő  anyagok helyett új, 
korszerű  építési 'anyagot használnak. Mi az els ő  megoldást ajánljuk, hiszen 
az etnapark célja egyebek között az is, hogy bemutassuk és felidézzük az 
egykonli.építési gyakorlatot is, melyről folyamatosan kell fotó-, illetve Video-
dokumentációt készíteni. 

Ii,EKOIVSTRUKCIÓS KÉRDESEK 

Sajnos a vajdasági népi építé:szet jó néhány emlékét már csak 
a levéltárakban, illetve a tartományi és regionális m űemlékvédelmi intézet 
irattárában találjuk meg. Ezeket az épületeket kénytelenek vagyunk a meg-
levő  dokumentumok alapján felépíteni. Ezzel a lehet őséggel más szabad-
téri néprajzi múzeumok is éltek már, és a rekonstrukcióval teljes érték ű  
egységet hoztak létre: Stockholmban, Rigában, Bukarestben. A mi ese-
tünkben néha teljes rekonstrukcióhoz kell folyamodnunk, mint például 
az orahavói csárda és a szárazmaloim esetében. Máskor egy-egy épület apró, 
de fontos részletét kell rekonstruálnunk a meglév ő  építészeti nyomok 
alapján. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a vajdasági falumúzeumba, ha Csak 
lehet, a meglévő  épületeket kell áttelepíteni. Tervezetünkbe is olyanokat 
választottunk, melyek áttelepítésének elvileg nincs akadálya. Több esetben 
azonban kénytelenek leszünk rekonstrukcióhoz falyamodmli, mert az épü-
let szempontjából fontos, hagy a helyszínen is megmaradjon, de az .épület 
történeti értéke miatt be kell mutatni a szabadtéri, néprajzi múzeumban is. 
Ilyen a ibácspetrőci ház. Félő  azonban, hogy ha egykor kivitelezésre kerül 
a falumúzeum, akkor kizárólag rekonstrukcióhoz folyamodhatunk, mert 
nem lesz olyan épület, melyet érdemes lenne áttelepíteni. Egy ilyen etno-
park létesítése Viszont szerintünk sem m űemlékvédelmi, sem pedig muzeo-
lógiai szempontból nem elfogadható. 

A FALUMÚZEUM TARTALMA 

Kézenfekvő  lenne az a megoldás, ha olyan egységeket választanánk 
ki a vajdasági építési hagyomány bemutatására, mely a soknemzetiség ű  és 
soknemzetű  Vajdaság színességét mutatná be, tehát sokác, bunyevác, -  szerb, 
szlovák, román, ruszini, magyar stb. tájiházakat létesítenénk. Meggy őző-
désünk, hogy ilyein jellegű  tájházakra is szükség van, de nem abban a sza-
badtéri múzeumban, amelyben Bácska és Bánát hagyományos építészetét 
akarjuk bemutatni. Az ilyen jelleg ű  tájiházakat in s:itue kell létesíteni. 
Erre már jó példák is vannak tartolmányunkb.an. 

' A vajdasági szabadtéri néprajzi múzeumnak els ősorban az építke-
zési hagyományokat és azok fejjl ődés:ét kell bemutatnia. A mi vidékünkön 
az itt élő  népek és nemzetiségek hasonló házakban éltek, egyforma volt 
az alaprajzuk, egy adott korszakban és egy sz űkebb földrajzi területen 
hasonló szerkezeti elemeket alkalmaztak. Ennek alapján azt javaSolj'uk, 
hogy a Bácskát és Bánátot bemutató fahiimúzeulmban az épületek ki:váLasz- 
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tásának az alaipelve az legyen, hagy az egyes egységeket az alapvet ő  gaz-
dasági tevékenység szerint válasszuk ki. A másik szempont pedig az, hogy 
a parasztság különböz ő  rétegeinek a hajlékát is megmutassuk. Ezzel a 
megközelítéssel lehet őségünk van arra, hogy a gazdasági épületek is 
hangsúlyozott szerepet kapjanak, amelyek sokkal több hagyományos szer-
kezeti elemet, építési technikát meg őriztek, mint a lakóházak, de arra is 
találtunk példát, hogy a tanyasi- istálló korszer űbb volt, mint a 'gazda 
hajléka. 

Az épületek kiválasztásakor arra is figyelmet kell fordítani, hogy 
minél nagyobb földrajzi területet sikerüljön !bemutatni. Szem el őtt kell 
tartani, hogy 'történelmi áttekintést adjunk a népi építészet fejl ődésérő l: 
a legegyszerűbb pásztor-, illetve cs őszkunyhótól a mi íviszonyaink között 
legfejlettebbnek Mondható hajlított — L !alaprajzú — házig. 

A lakóház ünnepl ő rulhája az utcai homlokzat. A néprajzkutatók 
számára a különböző  történelmi stílusok .népi megjelenése másodlagos, 
mert a parasztház szépségét az arányosság és a - sima falfelületek adják. 
Ez Utóbbiak megmunkálása számtalan lehet őséget ad; ezt jól példázzák 
a Duna menti és a 'Tiszavidék hajlékai. Ugyanilyen változatos a házak 
oromzata ils ; ez lehet fonott, nád, vályog, deszka. A múlt század harmincas 
éveiben falvainkban is alkalmazták a vakolatdíszítés ű  homlokzatokat, 
a Tvsza-vidéken pedig a napsugaras házak sokféle változatát készítették 
el a 'helyi mesterek. 

.A vajdasági népi építészet leghatásosabb formai eleme a tornác, vagy 
ahogy nálunk nevezik, a gang. Eredete egyes kutatók szerint a széles 
ereszaljhoz vezethet ő  vissza, mások a kosovóitornácos ház folytatásának 
vélik. Ha az előbbi feltételezést fogadjuk el, akkor a tornác a tet ő  meg-
rokkanása miatt jött létre, ugyanis az ereszaljat biztonsági okokból . faosz-
lo;pokkal támasztották alá. Ebb ől a rnegoldás!ból a történelmi stílusok hatá-
sára a gangok alátámasztási módjának sokféle változata alakult ki. A tor-
nácok különböz ő  variánsai vidékünkön Fis megtalálhatók, így ezek legszebb 
példáit a falumúzeumban is meg kell mutatni. 

A falumúzeumnak az itt található települési sajátságokat is tükröz-
nie kell. Bácska jellegzetes településf+orrzrája a szállás. A tanyák különböz ő  
típusai fejlődtek ki ezen a vidéken: sortanyák és bokortanyák. Ezek be-
mutatására azonban nem vállalkozhatunk, mert sok tanyát fel kellene 
építenünk, hogy ezeket a jellegzetes tanyás szerkezeteket megmutathassuk. 
Ezért a falumúzeumba olyan tanyákat telepítünk át, melyek érzékeltetik 
a szállások telekelrendezését, másrészt pedig azt :is tükrözik, hogy ,a ta-
nyákon .is. érezhet ő  a városi építészet hatása. 

A szabadtéri néprajzi imúzeulmban be kell mutatni mindazokat az 
ipari létesítményeket, melyek ;nélkülöahe:tetle.nek voltak falvaink életében. 
Ezek az ipari létesítmények, mivel a korszer ű  életmód miatt elveszítették 
eredeti feladatukat, elveszítették jelent őségüket, és emiatt ezeknek még 
annyira sem viselik gondjukat, mint a lakóházaknak. Emiatt 'nagyon gyor-
san tönkremennek. Tartományunkban egykor több száz szárazmalom és 
szélmalom dolgozott. Ma ezekb ől a létesítményekb ől alig van. A fentiek 
miatt különösen fontos, hogy ezek is helyet kapjanak a falumúzeumban. 

A szabadtéri néprajzi múzeumnak tükröznie kell a parasztság élet-
módját is, ezért olyan létesítményeknek is helyet kell adni, amelyek a kis 
közösség művelődési és vallási életéhez kapcsolódnak, de olyan kiegészít ő  
objektumokat is fel kell építeni, melyek nélkül elképzelhetetlen a bácskai 
és bánáti ialu. 

A paticsi szabadtéri néprajzi múzeum nem egész Vajdaság építészeti 
örökségét akarja bemutatni, hanem csak Bácskáét és Bánátét. Tesszük 
ezt a leszűkítést azért, mert a bácskai és bánáti táj többé-kevésbé azonos. 
Fruška gora lankáit Szabadka környékén nehezen tudnánk bemiutatni. 
Azonban nemcsak a táj differenciáló szerepére kell utalnunk, hanem arra 
is, hogy Szerámtségben 'találkozik a két népi építészeti zóna, melyet véle-
ményünk szerint hangsúlyozottan kell megmutatni. Ezt a célt szolgálja 
a kupinovói etnopark. 'E térség legszebb, legértékesebb épületek itt kell 
felépíteni. Fölöslegesnek tartjuk, hagy a nem megfelel ő  földrajzi körülmé-
nyek között ezt is prezentáljuk. 
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A fentiek alapján. a következ ő  egységeket kellene áttelepíteni a 
palicrsi f,a.liu,múze:uim'ba : 

Il. Nagy gazda portája,  ahol a földművelés és a nagyállattartás 
domiinált -- Klaj,ajiičevo 

- 2. Középparaszt portája, ahol a búzatermelés volt a f ő  gazdasági 
ágazat — Sztapár 

-Nagycsaládi szervezetben élő  határőrök — Vöröstemplorn 
XViIILI.  századi kisparaszt — ,B,ácspetrőc 

5 .. Szegényparaszt kertész — Martornos 
16. Szegényparaszt dohánykertész --, Oroszlámos 

Szegényparaszt konyhakertész — Kupuszina 
Halász — Monostorszeg 

Ipari létesítmények 

.1. Szárazmalom — 'Bajmok 
2: Szélmalom — Völgypart 
3 . Vízimalom — Turi,ján 
:4. Mészégető  — Monostorszeg 

Szakrális és kulturális létesítmények 

Kápolna — Bezdán 
.I.skola — Ludas 
Csárda — Orahó+vó 
Temető  - Sztapár és Monostorszeg 

'5. üt menti fakeresztek, Szent Flor'ián és Nepomuki Szent János 
szobra 

Településen kíúüli létesítmények 

Hagyományos szállás — Kelebia 
Városias tanya — Ne.nadn ć  
Pásztorépítmények — Hegyes 

,BUd:árkumyhó — Versec környéke 

A 'FALUMÚZEUM HELYE 

Az előzetes .számítások alapján, melyet az eszmei alaprajzi elrende-
zésbő l'kaptunk meg, a falumúzeumnak körülbelül tíz hektárnyi területre 
lenne szüksége. További területekre is szükségünk van a parkolók és egyéb 
turisztikai létesítmények kialakítására. A két területet, a .turistaövezetet 
és magát a falumúzeumot zöld övezettel kell különválasztani. A sziabaídkai 
Községközi Műemlékvédelmi Intézet a helyi Városrenldezési Intézethez 
fordult, hogy az 'jelölje ki a leend ő  falumúzeum helyét Palicson. Azzal, 
hogy feltételként szabta a következ őket: 

a leendő  létesítmény a turizmus fejl ődését szogálj+a; 
közel legyen az átmen ő  forgalomhoz; 
közel legyen valamilyen vízterület a vízimalom M űködtetése miatt; 
legyen lehetőség a falumúzeum esetleges b ővítésére. 

A szabadkai Városrendezési Intézet négy területet javasolt a tgpar-
tón, azzal, hegy a Műemlékvédelmi Lntézet munkatársai válasszák ki a 
legalkalmasabbat. A négy lokáció a következ ő : 

A leendő  a lwtókem!pimgtől délre, a szállodai komplexum .szornszéd-
ságában a tó nyugati partján. 

A !vámszabad övezet szoimszédságában, az E24 autóút mellett,. a tó 
délkeleti partján. 

13. A leenidő  egészségügyi és rehabilitációs központ mellett,- a tó 
délnyugati oldalán. • . 

4. Az állatkert folytatásaként, ahol a tanyamúzeum néhány épülete 
már áll. 

A négy javaslat elemezve á M űemlékvédelmi Intézet szakmunka-
társai úgy vélik, hogy a 'IV. és: a III. varnáció a legkevésbé elfogadható. 
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A FALUMÚZEUM ALAPRAJZA 

1. bezdáni kápolna, 2. orahovói csárda, 2.a. orahovói kút, 3. bíbicháti iskola, 4. sztapári lakóépület, 4.a. sztapári disznóól, 4.h. sztapári hombár. 
5. kljajićevói lakóház, 5.I. kljaji ćevói disznóól, 5.II. kljajićevói tyúkól, G. bajmoki szárazmalom, 7. martonosi lakóház, 7.a. rnartonosi paprika-
pájta, 7.b. martonosi hombár, 7.I. martonosi góré, 8. kupuszinai lakóház, 8.a. kupuszinai fészer, 9. völgyparti szélmalom, 10. dolovói lakóház, 10.I. 
dolovói hombár, 10.II. dolovói kút, 11. vöröstemplomi lakóház, 11.a..Vra čev Gaj-i góré, 12. oroszlámosi lakóház, 12.a. kelebiai dohánypajta, 13: 
bácspetrőci lakóház, 13.a. bácspetr őci kendertör ő  malom, 14. rnonostorszegi lakóépület, 15. turiáni vízimalom, 16. monostorszegi mészéget ő , 17.1. 
sztapári temet ő , 17:2. monostorszegi temet ő , 18. nenadići szálláskomplexum, 19. hegyesi juhhodály, 19.I. akol és fej ő , 19.II. szárnyék. 19.II1. pász-
torkunyhó, 20. Verseci-hegyi budárkunyhó, 21. szabadkai szálláskomplexum, 22.I. út menti fakereszt, 22.II. monostorszegi Flórián-szobor, 22.III. 
csantavéri Nepomuki Szent János-szobor, 22.1V. sztapári pravoszláv feszület. 

(Dömötör Gábor terve) 



A rehabilitációs központ közelében lenne legkevésbé alkalmas a turizmus 
fejlesztésére, amellett a nemzetközi út is viszonylag messze van. A IV. 
variáns azért kevésbé alkalmas, mert túlságosan sok látványosság koncent-
rálódik egy térségben. Az állatkerti séta maga is több órás kirándulás., 
ha elkészül a falumúzeum, az is legalább négy-öt km hosszú sétaút. Tehát 
az iđelátogató.kmák nem jutna energiája, hogy mind a két létesítményt 
végignézzék. Másrészt a IV. térségnél nincs vízpart, így nem m űködhetne 
a vízimalom sem. 

A vámszabad övezet melletti térség a négy lokáció közül a leg-
alkalmasabb. Közel van az E214 úthoz. A vámszabad övezet, valamint 
a nemzetközi út közelsége feltételezi azt, hogy itt fordul meg a legtöbb 
turista, s itt kerülhetne leginkább el őtérbe a múzeum nevel ői és szóra-
koztató tartalma. 

Ha valamilyen ok miatt mégsem készülne el a vámszabad övezet, 
akkor az II. variáns a legalkalmasabb, mert a szállodák és a kemping 
közelsége miatt számíthatunk a nagyobb látogatottságra. A tópart konfigu-
rációja is ebben a térségben a legmegfelel őbb a vízimalom felállítására. 
Sajnos ez :a terület is Viszonylag messze van a nemzetközi úttól. 

ALAPRAJZI KÉRDÉSEK 

Az egyes objektumokkal azt az .illúziót kell kelteni a látogatóban, 
mintha egy kisebb 'bácskai vagy bánáti falu f őutcájában sétálna. Vidé-
künkön is a halmazos alaprajú falvak voltak a legrégebbi települések. Egyes 
falurészek .szerkezete R,s halmazos, s ebb ől a struktúrából következtenün.k 
az egyes településék történelmi magvára. A ,halmazos 'településszerkezet 
tehát ismert Vajdaság településképében, de nem ez az általános. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy szabályos utcasort alakítunk ki a leend ő  falu-
múzeumban. 

Az egyes telkek elrendezésénél nem minden esetben mutatjuk be 
az áttelepített épületegység eredeti parcellabeosztását, amely leginkább 
a következő  volt: tisztaudvar, gazdasági udvar és kert. Mi csak a tiszta-
udvart és a gazdasági udvart mutatjuk meg. Kivételt képez a kupuszinai 
egység, itt a kertnek is nagyon fontos 'szerepe van, mert itt álltak a meleg-
ágyak, ahol a palántákat termeltek. 

A házak beépítése utcafrontos lesz. Kivételt a bácspetr ődi és a kupu-
szinai ház képez. E két telket az utcához viszonyítva f űrésztogasan kell 
beépíteni. 

A falu központjában áll a templom és az iskola. E két épület mellé 
kerül a gazdagabb családok portája. Igy szeretnénk érzékeltetni, hogy az 
egyes települések szerkezetében milyen szerepe, volt az egyes családok 
szociális helyzetének. A felvég és az alvég szigorú társadalmi mozgásokat 
eredményezett. Ezt a feumúzeumban csak jelezni tudjuk. 

Az ipari létesítményeknek is pontosan meghatározott helye volt az 
egyes falvakban. A szélmalmot mindig a falu szélére, kisebb mesterséges 
dombra építették, ha nem volt természetes mágaslat, hogy a szermalom 
vitorláját a szél irányába fordíthassák. Emiatt kerül a falumúzeumban is 
a falu szélére a szélmalom. A szárazmalom a település szerves része volt, 
tehát a mi idealizált falvunkban is a településben kap helyet. A vízimalom 
a víz miatt mindig ott állt, ahol víz volt, tehát a skanzenben a meglev ő  
lokációhoz kell igazodnunk. 

A telepítésen kívüli egységek, a bu;dárkunyhó és az állattartók id ő -
szakos építményei a települést körülvev ő  úgynevezett bels ő  legelőn, illetve 
a sző lőskertben kell hogy álljanak. A legelőkön túl kell felépíteni a tanyá-
kat, jelezve így azt az állapotot, hogy a X,IX. század második feléig 
a tanyákat csak az ugarokon kívül építhették fel. A mészéget ő  is a tele-
pülésen kívül kell hogy álljon. T űzveszélyessége miatt mindig a falutól 
távol, víz közelében létesítették. 

Azokat a szakrális emlékeket mutatjuk meg a falumúzeumb.an, 
melyek minden községben megtalálhatók. Az út menti fakeresztek mellett, 
mindem községben van Szent Flórián-, Szentháromság- és Neparruu+ki Szent 
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János-szobor. A Szentháromság szobra a .kolera eetlen oltalmazta !a közös-
séget, .Szent Flórián a tűzvésztől. E két szobor mindig a templom el őtt áll. 
Szent János szobra pedig arra az útra került, mely a folyóhoz vagy tóhoz 
vezetett, mert ez a szent a 'halászok, vízimolnárok véd őszentje. Az út menti 
keresztek mindig a fontosabb útkeresztez ődések tövében álltak , tanyák 
!dűlőútjain. Igy a tanyához vezet ő  út mellé kell felállítani. 

A temetőknek szigorú rendje volt a hagyományos közösségben. A 
halottakat mindig abba a temet őbe temették, amilyen vallású volt az illet ő . 
Ha egy településen pravoszláv és katolikus vallásúak éltek, akkor a község-
ben két temető  volt. Külön temetkeztek a zsidó, lurteránus, kálvinista val-
lásúak. Ha több felekezet 'is volt egy faluban, akkor a temet őt a falu 
szélén létesítették. Az egyes felekezetek temet őjét leginkább kerítéssel 
is különválasztják. A temet ők vallás szerinti elkülönítését is be kell mutatni 
a falumúzeum temet őjében. A pravoszláv temetőben halmazosan kell 
elhelyezni a sztapári faragott kereszteket, •mert így állnak - ma is eredeti 
helyükön. A monostori festett kereszteket pedig szabályos parcellákban. 

KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK 

Hogy a leend ő  falumúzeum zavartalanul működhessen, függetlenül 
attól, hogy annak milyen funkciója lesz, több kiszolgáló épületet is kell 
létesíteni. Ezék az építmények részben a látogatók, részben pedig az itt 
dolgozók rendelkezésére kell hogy álljanak. A falumúzeum üzemeltetéséhez 
nélkü.löihetetlenek a következ ő  épületek: porta t űzjelzővel, villámhárító, 
illemihelyek, igazgatósági épület, restauráló m űhely, raktár, nyilvános tele-
fonfülke, posta, vendégiátáiparü: létesítmény, demoinstráaiós terem. 

. A falumúzeum esetében komoly problémát okoz, hogy ezeket az 
épületeket hogy illesszük be a múzeum keretébe, hogy az ne veszítse 
el a vajdasági falvak hangulatát. A hazai és külföldi példák két lehet ő -
séget kínálnak. 

A kiszolgáló épületek szerves tartozékai a kiállítótérnek. Ezeket az 
épületeket a falusi házak stílusában építik fel, tehát egyetlen modern 
épület sem kap helyet a skanzen területén. 

A másik lehetőség szerint a kiszolgáló épületek a modern építészet 
szellemében készülnek el, de vizuálisan illeszkednek a faluképhez. Ezeket 
az .épületeket sohasem építik a rnúzeumli egységibe, de tervezésiimokkar több-
kevesebb sikerrel megvan az interpoláció 'a falusi környezettel. 

Szerii.ntünk a ami esetünkben a második variánst kell alkalmaznunk. 
Tehát a kiszolgáló épületeket a XX. század végi építészeti eszmény szerint 
kell meg.térvezni. Tervezésnél szigorúan ügyelni kell arra, hogy az új 
épületek jól illesikedjenek a falumúzeum képébe. A kiszolgáló épületeket 
!a rekonstruált falusi utcától távolabb kell felépíteni. Olyan megoldást kell 
találni, hogy az látványban elkülönüljön a skanzent ő l. 

• Egyes múzeumi épületeket, a csárdát és az iskolát úgy kell beren-
dezni, hogy az venfdéglató.ipar(i létesítmény, illetve bemutatóterem legyen. 

A. kiszolgáló épületeket a legfejlettebb infrastruktúrával és eszkö-
zökkel kell lehet őség szerint ellátni. 
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HÓDI SÁNDOR 

NYELV ÉS .IDENTITÁS 
TANULMÁNY 1. 

A NYELVI EGYENJOGÚSÁG 

A nyeli etgyenjogú.ság és egyenrangúság kérdése a legtöbb helyen ál-
talában „csak" mint politikai kérdés merül fel a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságáért folyó küzdelemtben...Miagnuk az • érlintettek _ is többnyire 
.egyoldalúan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, anyanyelvünk • :használatának 
lehetőségét politikai jogaik érvényesítéseként, míg a többségi nyelv hasz-
nábátánaak kényszerét politikai jogaik korlátozásaként élik meg — írja' 
Rehák László a Kisebbségt ől a nemzetiségig .c. könyvében. tRehák, aki 
tanullmányaiban nagy figyelmet szentel a tnyelv`i egyenrangúság kérdésének, 
joggal hívja fel figyelmünket ennek az egysíkú látásmódnak a veszélyeire. 
Mindaz — mondja —, ami tudatunkban közvetlenül mint nyelvi kérdés 
merül fel, a valóságban .sokkalt többet jelent a kammunikádió puszta le-
hetőségénél. A nyelvhasználat számos .vonabkazása „az emlbe:rli.. lét, az 
emberi egyéniség szerkezetéig" nyúlik vissza, a gondolkodás és a .tudat, 
a felfogásmód és más pszichés sajátosságok egész sorával kapcsolatban. 

Ha a nyelvhasználatot els ődlegesen mint politikait kérdést fogjuk fel, 
ez esetben az lesz perdönt ő, hagy valamely társadalmi-politikai közösségen 
belül megny',ilatko!zhat-.e mindenkit zavartalanul anyanyelvén, vagy boldo-
gulása érdekében kénytelen más nyelvekhez folyamodni. Ennek a kétség-
kívül alapvetően fontos jogi helyzetnek azonban a tudatszervez ődés és az 
identitás t(iazoniosságvállaláas) szempontjából iiis kulcsszerepe van. önma-
gában véve a tnyelvhasználatnak mint politikai kérdésnek a felfiogásaa. sem 
helyteleníthető, káros viszont, ha uralkodóvá és kizárólagossá válik ez a 
nézet, s egyoldalúvá teszi ehhez azigen összetett, többféle dimenzióval 
rendelkező  kérdéskörhöz való vilszonywlást. 

A nyelvhasználat más személyi és társadalmi vonatkozásainak az 
elhanyagolása, figyelmen kívül hagyása mindenekel őtt azt a bántó félre-
értést keltheti, hogy a nyelvhasználat szabadságában, vagyis a nyelvi 
egyenvjiogüság,ban els ősorban azok a nemzetiségiek érdekeltek, akik szeré-
nyeblb képességeiknél — képzetlenségüknél, műveletlenségüknél fogva 
nem képesek elsajátítani a többségi nemzet nyelvét, illetve az „államnyel-
vet". Számukra tehát, mivel csak egy nyelven — anyanyelvükön — be-
szélnek, az anyanyelv szabad használatának biztosítása, törvényes szavato-
lása a közéleti megnyilatkozás elemi feltétele. Ez a felfogás, amely a nyelv-
ben pusztán az érintkezés eszközét látja és.az anyanyelrvszabad használatát 
az tilskoalázatlan kisebbségiek elemi szükségletének tekinti :, elvitatja a 'nem-
zetiségiek szellemi 'igényeit, degradálja nyelvük és !kultúrájuk ércbékeit, 
illetve megkérdőjelezi azok felsajátításának értelmét, szükségességét. 

A kisebbségiek, nemzetiségiek nyelvének és kultúrájának degradálása 
legnyilvánvalóbban az „államnyelv" koncepciójában !jut kifejez ődésre. Bár-
hogyan megyarázzák is egy országban az „államnyelv" éss.zerrúségét és 
szükségességét, ez a magyarázat <ideológia) a gyakorlatban óhatatlanul az 
egyik nyelv és kultúra hegemóniáját jelenti más nyelvek és kultúrák - fö-
lött. Valamely nép nyelvi-kulturálias thegemónládának logikus következménye 
viszont, hogy más népek, nemzetek és nemzetiségek függ ő , alárendelt 
helyzetbe kerülnek. Ott, ahol a jogegyenl őség alapját az „.államanyeily" is-
merete jelenti, az „álliaan'nyely" nem 'ismerete, vagy nem kell ő  filsmerete, 
más egyéb hátrányok kényszer ű  elszenvedése mellett a tudatlansággal 
és műveletlenséggel lesz egyenérték ű . Az „államnyelven" nem beszé-
lőknek lenézésben lesz részük, úton-útfélen a gúnyolódás táTgyafilt képezik, 
függetlenül attől, hogy saját nyelvi kultúrájukból mit, s milyen szinten 
sajátítottak eb. 
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De önmagában véve az „államnyelv" hivatalos eltörlése sem jelenti 
feltétlenül a nyelvi-kulturális dis knimináció kiküszöbölését, nem jelenti 
a nyelvek társadalmi presztizsében mutatkozó egyenl őtlenség eltűnését. 
Amennyiben ugyanis a nyelvi egyenjogúság deklarálása ellenére a társa- 
dalm+i kommunikációban — a hatalom gyakorlásában, közéletben stb. —
vaalaarniért mégis a tdbbség+i ,  nyelv használata kerül Melótérbe, ha ennek a 
nyelvnek az 'ismeretében lehet igazán vagy érdemes hozzászólni! a közér-
dekű  kérdésekhez, a nemzetiségi 'nyelv kommunikációs szerepe „családi 
használatra" fog korlátozódni, vagyis a nyelvi egyenjogúság hirdetése elle-
nére hierarchlizált nyelvi' fundiómegoiszlá's jön létre. 

A nyelvi egyenjogúság teljesebb megvalósulását a kétnyelvűség ígéri. 
A kétnyelvűség már szellemében is a 'teljesebb egyenjogúság mellett szól, 
amennyiben azt csakugyan két nyelvegyidej ű  ismereteként és használata-
ként értelmezzük. Sajnos gyakran nem ez a helyzet, ezért la „ikétnyelv űség" 
sem jelenti egyértelműen a nyelvi szempontból hátrányos helyzet megsz ű-
nését. Ha a nyelvtanulásban a kölcsönösség nem követelmény, a kétnyelv ű-
ség csuk a kisebbségiekre korlátozódik, ami ismét csak hierarchrimált nyelvi 
funkciómegoszlást eredményez. Természetesen mi sem kívánatosabb annál, 
mint 'hogy a nemzetiségi közösségek tagjai anyanyelvük mellett minél joab- 
ban elsajátítsák a környezetükben él ő  más népek nyelvét, így mindenek- 
előtt azt a nyelvet, amelyet az adott társadalmi-politikai .ikörnyezetben ra 

- legtöbben beszélnek, de ez a folyamat csak akkor megy végbe természete 
sen, ha a két- vagy ftöbibnyelv űség 'kölcsönös követelmény, ha is kisebbségi 
helyzetben levők nyelvének elsajátításában a többségi nyélvet beszél ők is 
érdekeltek. A anyanyelv els őbbségének megtartása mellett a kommunikáció 
így két szinten is lehet ővé válik, s ugyanakkor megsz űnik a kisébbségiek 
nyelvi Szempontból hátrányos helyzete. 

A nyelvhasználat politiklaii kérdésként való kezelése azon túlmen ően, 
hogy hajlamossá .tesz az .anyanyelv szükségleteivel kapcsolatos leegyszer ű -
sítésekre, az , ;államnyelv" szorgalmazására, vagy a kétnyelv űség egyoldalú 
értelmezésére, azzal a további következménnyel jár együtt, hogy magán a 
nemzetiségi, kisebbségi közösségen belül fis háttérbe szorul az anyanyelvi 
művelődés igénye. A nemzetiségi kultúrák alárendelt helyzetének, „presz-
tizsvesztésének" függvényében lanyhul például — egyebek mellett — az 
'oktatás anyanyelven való megszervezésére irányuló törekvés. A nyelvi 
kultúra értékvesztése következtében a kisebbségiek, nemzetiségiek köré-
ben olyan tudati változások mennek végbe, amelyek következtében — nem 
bízva az anyanyelvi oktatásban részesül ők társadalmi felemelkedésének 
esélyeiben — mind több szülő  hajlik arra, hogy a többségi nép nyelvén, 
„államnyelven" taníttassa gyermekét. Ez a tudatváltozás szükségszer űen 
felüti a fejét mindenütt, ahol a társadalmi felemelkedésre, közéleti tevé-
kenységre, a hatalom gyakorlására stb: a nemzetiségi nyelven beszél őknek 
vajmi csekély az esélyük. 

A szabad nyelvhasználat a sajátos csoportjogoknak csak egyike. A 
nyelvé egyenjogúság és egyenrangúság ezért a maga komplexitásában úgy 
merül fel, hogy egy adott társadalmi-politikai közösség azonos feltételeket 
teremt-e nemcsak a más nyelven beszél ő, hanem az azonos nyelvű, de 
iskolázottsági szintjükben, gondolkodásmódjukban, pszichés habitusukban 
különböző  emberek számára, vagy sem. Ha az emberi egyenjogúság kérdé-
sét nem így, nem a maga sokoldalúságában vizsgáljuk, a nyelvi egyenjo- 
g-úság kérdésében is egyoldalú marad hozzáállásunk. Még abban az esetben 
Is, ha a nyelvhasználat jogát nem sz űkítjük le politikai kérdésre. Ellenben, 
ha a csoportjogok szempontjából közelítünk a kérdéskörhöz, rá kell döb-
bennünk, hogy „nyelvi' kérdések" tulajdonképpen ott is léteznek, ahol vi-
szonylag egységes nemzeti államok jöttek létre és a 'nemzeti egyenjogúság, 
mint Politikai probléma, fel sem merült még. É.s Rehák egyik legfontosabb 
észrevétele éppen ez, hogy ti.. a „nyelvi sovinizmus" távolról sem csak a 
többnremzediségű  országok sajátja. 

• Homogén nemzeti államokban — a dolgok lényegét tekintve — több-
nyire ugyanaz játszódik le, mint a többnemzetiség ű  államokban, azzal a 
különbséggel, hogy ez utóbbi esetben az egyes társaa,dalmi• osztályok nyelv- 
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használatának a kérdése nemzetekre vetül ki. Ahogy az uralkodó nemzet 
elnyomó osztálya nem engedi a más nyelven beszélőket szabadon megnyi-
latkozni és a közéletbe bekapcsolódni, ugyanúgy • saját elnyomott osztályait 
sem .engedi nyelvileg, kulturálisan kifejezésre jutni. Ez a fajta elnyomás, 
neveztesen egyes társadalmi osztályok, rétegek nyelvei-kulturális jogfosztott-
sága a homogén nemzeti államokban is megvan. A népesség túlnyomó 
többsége „az irodalmi nyelvnek a valóban beszélt nyelvvel szembeni me-
rev, konzervatív nem toleráns állandó ráer őszakolása miatt" (Rehák) ép-
pen Olyan elnyomottnak tekintheti magát-a nemzeti államokban, mint a 
kisebbségek a többnemze.tisé.g ű  országokban. Egyik sem tud eleget tenni a 
hatalom gyakorlásában — politikában, közéletben, tudományban, irodalom-
ban — használatos nyelv kívánalmainak. Mert a népesség többsége, füg-
getlenül attól, hogy a többségi nyelvet beszéli vagy 'kisebbségi, meg _.sern 
érti azt. Különbségek persze vannak, s nyilvánvalóan az el őbbiek javára. 
Ennek ellenére tény, hogy a kiemelt fontosságúnak mondott .„ihi+vaatalos köz-
életi nyelv” a legkevésbé sem tekinthet ő  azonosnak, mondjuk a franciák, 
vagy az olaszok azörnének az anyariyelvével. A „hivatalos közéleti nyelvet" 
a kívánatos sztinten és hibátlanul csak viszonylag kevesen beszélik, míg -  a 
többiinek — főkként, a tájszólásban beszél ők — sok helyütt a .nagy- nemzet?. 
kultúrák „szégyenfoltjait" jelentik, valahogy úgy, mint a többnemzetiség ű  
államokban az „államnyelvet" nem beszél ő , illetve azt kellőképpen nem 
merő  kisebbségiek. A társadalom jelent ős rétegei, hadd hangsúlyozzák is-
mételten, nemcsak hogy nem beszélik, de meg sem értik azt a..kiim űvelt" 
nyelvet, amelyen a nemzeti kultúra eminens képvisel ői — hivatalnokai, 
polliatilkwsai, irodalmárai., túdósai stb. — egymás közt beszélnek. És 'hagy a 
baj még nagyobb legyen„ ,a magas szlinitű" nyelvismeret hiánya <akárcsak 
a kisebbségiek esetében az államnyelv ismeretének a hiánya) hátrányos 
megkülönböztetés alapjául szolgál, és á sérelmezett társadalrmii osztályok, 
rétegek számlájára van írva. 

A beszélt nyelv mint a . legszélesebb néprétegek megnyilatkozási 
módja tájegységenként, társadalmi rétegenként, fioglalkozásl csoportonként, 
generációként stb. olyannyira különbözhet a nyelvileg helyes és pontos 
„nemzeti nyelvtől", hogy a. nemzeti államok többségében maga a „nemzét'.' 
szókincse és kifejez őkészsége hiányosságai, tájékozatlansága, tanulatlansága 
miatt be sem tud kapcsolódni önnön ..szellemli életébe. Arról. nem. is be-
šzélvae, hogy a széles néprétegek magatartásmódja, érdekl ődése, v;i1>áglátáš,a, 
psži.chés habitusa stb. milyen nehezen egyeztethet ő  össze a hatalom gya-
karlása. (politikai élet, közéleti: tevékenység) merev liturgiájának a kövér 
telarnényehvel, s magával a ,,nemzet karakterével". 

A nyelvi kultúrával összefügg ő  azonosságtudatot és identitásváltozáso-
kat nem tudjuk megérteni 'és' -nyomon kö+vetn!i, ha az én-azonosságnak ezek-
től a szociokulturális vonatkozásaitól eltekiintü:nk. 

NYELV ÉS „NÉPSZELLEM" 

A beszélt nyelv sajátossága az' öntudat és az identitás szempontjából 
kuLcsfloriatosságú, hiszen a nyelv az egyén és a közösség egységének és 
ösSzetartozásának alapját s legnyilvánvalóbb formáját jelénti. És mivel . a 
nyelv nemcsak a tudat és a szellem -  kifejeződésének az eszköze, hanem ó. 
szubjektív szféra egésze is a nyelv által létezik, differendiáládik, . a nyelv 
létezési módja a tudat kifejez ődési szintjének tekinthet ő . Viallam+ely társa-
dalom nyelvi-kulturális megosztottsága •.í+gy a legközvetlenebbül árulkodik 
az öntudaat szintkülönbségeiről és az azonosságtudat eltéréselir ől. 

. 'Jóllehet a szubjektumot nem lehet maradéktalanul feloldani a nyelv- 
ben, ahogyan erre újabban sokan kísérletet tesznek, a helyzet gyaakorl'ati 
szempontból nézve mégis az„ hagy az ember, mint ;szernélyilség, szavak, fo-
galmak, Ilegellel szólva „nevek" által válik létez ővé. Csak a nyelv segítsé-
gével tudja összevetni magát más létez őkkel, és csak a nyelv segítségével 
tudjá elkülöníteni magát • Más létez őktől. Ennélfogva a nyelvli kultúra hal-
ványülása, a nyelvi romlás Minden formája nemcsak a közéleti szerep-
vállalással kapcsolatos jogsérelem .kérdéseként merül fel adott társáci,álnii 
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A kljaji ćevói ház udvara 

Mivel minden ember saját anyanyelvén keresztül válik valamely 
nép = kollektív tapasztalatának és akaratának részesévé, a nyelv szolgál 
alapljául szellemi fejl ődésének, s ez teszi lehetővé annak kifejézodését, 
a nyelvek egyurnásra gyakoriolt hatáSa — a különböz ő  társada]ani közössé-
gekbe szerveződött emberek lényeges és elválaszthatatlan jellemzőjeként —
mindenkéippen gazdagítja az őket egybefogó, szabad fejl ődésüknek lehető-
séget biztosító tágabb á11am'i-palicbikai közösséget, ami a majdiamfi jöv őben 
felváltani hivatott a mai nemzeni kereteket. De hogy ezek a jöv őbe 
vesző  folyamatok a nyelvek összeolvadásához vezetnek-e vagy sem, aligha 
tudná bárki is megmondaná. E kérdést tehát, Rudi Sova szavaival élve, 
„nyugodt lélekkel a jövő  nemzedékre .bii itatjuk". 

(Folytatjuk) 
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SEB ŐK ZOLTÁN 

REVELÁCIÓK 
A KORTÁRS AMERIKAI FESTŐMfÍVÉSZEK ÚJVIDÉKI TÁRLATÁRÓL 

Egy hosszabb spanyolországi vándorút után húsz kortárs amerikai m űvész 
harmincöt alkotása került szeptemberben Újvidékre az arkansasi M űvészeti 
Központból, amely kizárólag rajzok gy űjtésére és persze prezentálására 
szakosította magát. Az anyag els ő  pillantásra nagyon heterogénnek t űnik 
ugyan, gondosabb odafigyeléssel azonban fölfigyelhetünk egy mindennél 
fontosabb közös vonásra is: a kiállított m űvek szokatlanul magas min ő -
ségi színvonalára, vagy — mint a cím i!s sugallja — revelatív erejére. 
A tárlat összeállítója, Towsend Walfe, aki nemzetközileg ismert m űértő  
és 'gyakorló képz őművész is, szejmlátomást arra törekedett, hogy az ame-
rikai művészeti törekvések minél szélesebb skáláját mutassa be, ugyan-
akkor pedig hogy ezt valóban nagy műveken keresztül tegye. Erre minden 
oka megvolt, hiszen a kiállítást nem csak holmiféle spanyol és jugoszláv 
közönség láthatja, hanem decemberben ugyanez az anyag képviseli az 
Egyesült Államokat a párizsi Grand Ralais-ban megrendezésre kerül ő  
nemzetközi rajzfesztiválon is. 

Hogy a minőségi kritérium mindennél fontosabb volt a tárlat össze-
állítója számára, az már azon is lemérhet ő , hogy föltűnően kevés a divatos 
név, annál több viszont a felénk még ismeretlen, jobbára fiatal zseni. 
Mindössze öt nemzetközileg is ismert alkotó szerepel a kiállításon: Jim 
Dine, R. B. Kitaj és Tom Wesselmann a pop art most már klasszikusnak 
számító képviselői, vagy legalábbis szimpatizánsai, Riic+hamd Diebenkorn 
a tengerentúli mértanias-strukturalista vonulat hangadója, Jonathan Bo--
rofsky pedig az új fest őiség Európában is ünnepelt sztárja. Ett ől az öt 
művésztől többé-kevésbé azt kaptuk, amit el ;is vártunk. Jim Díilne-{tól pél-
dául egy férfias n ő  portréját, melynek olyan gazdag és kifejezett a plasz-
ticitása, hogy szinte kidomlboro.dik a rajzlapból — emlékeztetve bennün-
ket, hogy alkotója mindenekelőtt szobrász. R. B. Kiitaj két meditatív rajz-
zal szerepel a tárlaton. Az egyiken egy szenved ő  arcú, gondolataiba mélyedt 
férfit látunk, mögötte feje tetejére állított faliórával. Ha a néz ő  netalán 
nem érti, mi rejlik az id őnek e váratlan visszafordulása mögött, segít 
a cím, mely így hangzik: Rossz hit (Chile). Másik munkáját akár fardított 
D.uc!hamp-parafirázisnak is felfoghatnánk, hiszen egy lépes őn felmenő  aktot 
láthatunk rajta, de a feljárat spirálja egy másik aktban, a Filozófus-
királynő  • gondolatokkal kitömött, légies testében teljesedik ki. Tom Wes-
selmann öreg szeme ugyancsak meztelen n ői testeken akadt meg, de 
miután tőle mindig is távol állt a kit•ji „húsos gondolatiság", ő  inkább 
mértanivá .egyszerűsítette kiszemeltjeit, neonosan világító pop színekkel 
díszítve fél testüket és háló.szoabájukat. 

Az említett .alkotókkal ellentétiben -Riicihard Diebenkorn gondosan 
távol tartja magát nemcsak a n ői bájaktól, hanem a valóság egyéb bonyo-
dalmaitól is. Egyetlen kiiállíto'tt m űvén egy feszes mértani szerkezetet 
láthatunk, rézsútos .elhelyezésben, egy dinamikus és aszimmetrikus egyen-
súlyra utalva. A struktúra egzaktságát takarékosan adagolt, de kit űnő  
érzékkel összeállított apró színfoltok teszik élvezhet ővé. Jonathan Bo-
rof sky .Viszont még ennyi derűt sem enged meg magának, ami indokolt 
is, hiszen rend őröket :rajzol, méghozzá fajüldöz ő  dél-afrikaiakat. Stílusa 
tökéletesen igazodik a tollhegyre kapott jelenet zavarosságához és titok-
zatosságához, s hogy a dolog egyúttal a riporteri tényrögzítés látszatát 
keltse, Borofsky szavakkal is ráírta rajzára, mi minden történik rajta. 

,Sidney Goodmannek, Alfred Leslie-nek és. James Valeriónak viszont 
az utóbbira semmi szüksége sincs, hiszen a_ végletes egzaktságot ők már 
rajzmodorukkal is maradéktálamul elérik. Els ő  látásra Mindhárman a rajz-
iskolák szöszmötölő  szellemiségét idéz ő  pontos, valósághű  megjelenítésre 
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törekszenek, de ebbéli igyekezetük annyira túlfokozódik, hogy az eredmény 
rendszerint az irrealitásba csap át. Vonatkozik ez különösem James Vale-
rióra, akinek egyik aktja olyan szőrszálhasogató pontossággal van meg-
formálva, hogy a modell sz őrszálak mintegy valóban felhasadoznak, vég-
telenül finom, kis aibés piheréteggel vonva be a testet. Shudmey Goadnlan 
azzal szórakozik, hogy hiperreális rajzainak kompozíciós központjába va-
lami teljesen buta, lényegtelen mozzanatot helyez, Alfred Leslie fotószer ű  
portréi pedig kizárólag attól nyernek hallatlan pszichikai kifejez őerőt, 
hogy a fényt váratlan szögb ől, rendszerint alulról kapják. igy válik például 
az orrnak a szemre vetül ő  árnyéka a pánikszerű  rémület kvlintesszen-
gi,ájává. 

Külön ki kell emelni, hogy a tárlaton két alkotó folytatja azt a ha-
gyományt, amelyet az Egyelsült Államok m űvészetében Cy Twombly neve 
fémjelez, méghozzá mindketten bámulatosan magas színvonalon. Jake 
Berbhabról és Panzl Rotterdamról van szó. akik a rajz alapesetéb ől, a gon-
datlanul odavetett firkából próbálnak rendezett, a szükségszer űség benyo-
mását keltő  grafikai világot teremteni, miközben sikerül elhitetniük velünk, 
hogy a keletkezett hibátlan egység bármiféle emberi szándék teljes kikap-
csolásával, mintegy magától alakult ki. Be'x'tihot egyik munkája például . 
első  látásra úgy hat, mintha egy véletlenszer űen leejtett zsineget jelení-
tene meg. Vonđla azonebean olyan lényegretör đen csordogál végig a rajz-
lapon, hogy a jobb és a bal oldal között tökéletes egyensúly keletkezik, 
sőt, távoli utalással ugyan, de az egész egy groteszk arc körvonalait is 
felidézi. 

Ugyanez a látszólag nemtörődöm lezserség visszhangzik Robert Ar-
neson és Pat Steir egy-egy önarcképér ől is. Arneson azt a pillanatot tar-
totta megörökítésre érdemesnek, amikor épp orrát piszkálja, Steir pedig 
mindenféle tintafoltokkal, gyermekes firkákkal és bonyolult költségvetési 
tervezetekkel vette körül önportréját, talán arra célozva, hagy ezek lega-
lább olyan lényeges tartozékai egyéniségének, mint külalakja. 

Külön említést érdemel még Donald Sultan és Daniel Brush, akik 
szemlátomást azt vallják, hogy a képzőművészetben a kevés is lehet sok. 
Sultan három citromot és egy tojást társított össze, méghozzá olyan raf i-
náltan, hogy képzeletünkben az utóbbi máris örök id őkre megsavanyodott, 
Brush pedig olyan türelmesen huzigálja hajszálvékony párhuzamos vonal-
káit, hogy ebben a kínos rendben a legapróbb szabálytalanság is az abszo-
lút szabadság érzetét tudja kelteni. Ez utóbbi egy kicsit a tárlat egészére 
is vonatkozik: a kiállító művészek többsége egy felénk szokatlan gátlásta-
lansággal meri vállalni a maga egyéni mániáját. S amikor ez a bátorság 
tökéletes vizuális érzékenységgel és szakmai magabiztossággal találkozik, 
a nézőt a szabadság levegője csapja meg: nincsenek tendenciák, amelyekbe 
be kell illeszkedni, nincs hagyomány, amelyre építeni lehetne vagy amelyet 
meg 'kell tagadni. Mindent lehet, de csak annak, aki tudja, hogyan. 

A bíbicháti iskola 
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MAK FERENC 

ÖRÖMTELENÜL VÉTKEZNI 
A VARAZSLŐ  HALÁLA CÍME TÉVÉFILMRŐL 

Október közepén mutatta be a Magyar Te.levizíó A varázsló álma című  
tévéfilmet, melyhez az irodalmi alapot Csáth Géza m űvei szolgáltatták. 
A tragikus sorsú, a morfium áldozataként fiatalon elhunyt szerz ő  úgy 
látsszilk, éppen ezekben az években került :igazán a figyelem középpontjába. 
A közelgő  századvég döbbenete mlintha megidézné az emberi tragédiákat, 
s a múltbéli örökség számbavételének szándéka Csáth Géza életm űvét is 
a zaklatott rendteremtés kétkarú mérlegére helyezi, annak megmérése cél-
jából, vajon rettenetes életvágya, s a mindet-megélés isteni kísértése je-
lent-e számunkra valamiféle útmutatást. Minden bizonnyal az várjuk: 
mutassa meg ez az életmű  is, lehet-e még az ember századunk kozmikus 
döbbenetének igézetében sorsteremt ő  félisten, vagy mindörökre kegyvesz-
tettje lett hajdan elképzelt szép ideáloknak. Csáth Géza hitte, hogy a 'mer-
fium .bódulatában húszmillió év boldogságát és gyönyörét lesz képes meg-
élni, s ez számára mindenképpen fölemelkedést jelentett a test sivár tör-
vényeivel szemiben. Valóban csak húshoz és vérhez kötött az evlilágii élet 
— ahogyan azt a század front-filozófiai tanították —, vagy van vlaillarrvi túl 
a test egyszeriségén és behatároltságán, valami, amii biztatást ad a vágy-
nak? Lehet, hogy a választ éppen a Csáth Géza életéhez hasonló tragédiák 
rejtik magukban? Annyi bizonyos: pazarló és b ősújtásos volt ez a pusz-
tulás, méltó egy hatalmas birodalom végnapjaihoz. 

A Molnár György rendezte tévéfilm a szerz ő  tizennyolc novellájából 
merített. A cselekmény — a látomás — keretéül A varázsló halála című  
novella szolgált, azzal, hogy a hamvazószerda éjszakáján haldokló varázs-
ló itt nem más, mint maga Csáth, aki morfiuméhségének gyötrelmei során 
áttékinti egész életét, a gyermekkori otthon polgári kegyelmének világát, 
s a kényelem rejtette titkokat és félelmeket, a kancsó árnyékából keletke-
zett homoikernberrel, a véres disznóöléssel s a minden képzeletet felülmúló 
gyermeki szadizmussal együtt. A megannyi rettenettel szemben az életet 
csak a titkon lopott cselédcsókok teszik elviselhet ővé. 

Közben a varázsló halni készül, s a főúrtól tiszta gallért és man-
dzsettát kér. S a fekv ő  alak feje felett a tükörben hajdani ismer ősök alak-
jai jelennek meg. Nekik, egykori szerelmeknek és barátoknak mondja 
verejtékes homlokkal a morfinista: „Milyen borzasztó az, ha valaki a 
boldogság küszöbén van, s azután meggondolja magát!" Az élet rettenetei 
persze folyton megkísértik az embert, van úgy, hogy elhagy a szeret ő , van 
úgy, hogy nem hagy el, de már semmit sem ígér a csókja, s az 7s el őfordul, 
hogy az apai csontvázért a fiúnak a kórbonctani intézetbe kell elmennie. 
A varázsló tudta, nem az az elviselhetetlen, hogy vétkezni kell, a rettenetes 
az, ügy vétkezni és úgy ártani, hagy az ember még csak ne is élvezzen! 
Mert ez maga a hiábavalóság. A gonoszságot meg lehet vetni és meg lehet 
bocsátani. De az élvezetek nélküli élet hiábavalóságát nem! Különös világ 
ez, így a halál küszöbén, soha meg nem élt látomásos világ, melyben már 
az élettel szemben a feloldozás és megbocsátás békéjében mosódik össze 
álom és valóság. 

A meghalásnak megkapóan szép látványát nyújtotta a film. A jele-
netek hangulatában a szürke, a mogyoróbarna és a sárga szín volt a meg-
határozó, s a színek együtese egyedülálltó varázzsal alkotta meg a megha-
lás metaforavilágát. Mindezzel szemben jelentkezett a látomások halvány-
kék igézete, valamint a hóra kiömlött vér határozottsága és egyértelm ű  
józansága. Ahhoz viszont már a szecesszió színornamentikájának indulata 
kellett, hogy a szúrt seb harsánysága a rózsabimbó érzéki vörösébe, ez 
pedig a Vörös Eszti hajának r őt lobogásába csapjon át. Mindazonáltal 
a lehulló levelek barokk pampája ez, s mindemellett egy olyan kor viru-
lens színei, melyben az élet önmagában dis törvényalkotó volt. 
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Valóban halálra érett világot elevenített meg A varázsló álma című  
film. Valahogy nagyon érezhet ő  volt a beteljesülés közelsége, amikor már 
az .ártnak óts an gbiaasáttássá szelídül, s a vágyak is szabadon szárnyalhatnak 
a virrasztó szivar. Azt a pillanatot ragadta meg, amikor átveszi 
birodalmát a megbékélés, de a lélek még nem veszett bele a közöny enyé-
szetébe. S hogy a látvány érzéki mélységet nyerjen, a háttérben Bartók és 
Chaplin zenéje csendült fel. Bartóké, amikor indulataival küszködött a lélek, 
és Chopinié, amikor meglelte nyugalmnát. 

Molnár György tévéfilmje Csáth Géza életművének igazi nagy pilla-
nata volt — a bölcseleti tartalmakat hiánytalanul tudta átmenteni a lát-
vány világába. A látvány pedig színeli és fényei révén önálló életre kelt, 
s mint ilyen, törvényteremtő  módon a legtitokzatosabb indulatok forrásá-
vá vált. S a bölcseleti tartalmak s a látvány pazarló bősége valamii elké-
pesztő  és nem kivi li intenzitással alkották meg a teljességet, ami megint 
csak maga volt az élet. S ha valamikor Huiszárik Zoltán Szindbádja a 
semmivel sem mérhető, s az élet örökkévalóságát hirdet ő  vágyódást tudta 
képszerűvé tenni ás a látványba átmenteni, akkor Molnár György A va-
rázsló álma című  művében minden vágyak halálát volt képes mogyoró-
barnába és vérvörösbe oldani. Lehet, hogy ez századunk igazi nagy tanul-
sága, ez az átváltozás. 

A VARÁZSLÓ ÁLMA. Tévéfilm Csáth Géza írásai nyomán. Szerepl ők: Bren-
ner József — Eperjes Károly, Varga Zoltán, Mezey Dani, Anya — Udvaros Dorottya, 
Apa — Jordán Tamás, Nagymama — Náray Teri, Eszti — Kováts Adél, Maris — Csonka 
Ibolya, Dezső  — Cvetkó Sándor fh., Dezsőke — Mátyássy Szabolcs és sokan mások. Dra-
maturg: Sülyi Péter. Díszlettervező : Dévényi Rita. Jelmeztervező : Szekulesz Judit. 
Fővilágosító: Nyitrai István. Vágó: Krisztics Edit. Hangmérnök: Kovács Péter. A 
rendező  munkatársa: T. Nagy György. Operatőr: Zádori Ferenc. Gyártásvezet ő : Tóth 
András. Rendező : Molnár György. Készítette a Magyar Televízió 1987-ben. Sugározta 
1988. október 15-én, szombaton 21.10-t ől 22-15 óráig a Budapesti Művészeti Hetek kere-
tében. Az 1988. évi Veszprémi Tévétalálkozó f ődíjas alkotása. 

A népi barokk jellegzetes példája (Kljaji ćevo) 
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OLVASÓNAPLÓ  

AZ ELŐÍTÉLETEK ELLEN 

FRIED ISTVÁN: Kelet- és Közép-Európa között. 
Gondolat, Bwdape!st, 1986. 

Fried Istvánismeretterjeszt ő  munkája, mely a szerz ő  eddigi tudományos 
kutatásainak legszélesebb kör ű  összefoglalása, az Irodalmi párhuzamok és 
szembesítések a kelet-közép-európai irodalmak köréb ő l alcímet viseli. Mi 
az, hogy Kelet-Közép-Európa? Hiszen sokan Közép-Európa fogalmát 'Is ki-
zárólag földrajzi :(esetleg történelmi) értelemben használják. A múlt azon-
ban kötelez, s ez soha nem látszott világosabban, mint ma. Arról van szó; 
hogy az értelmesebb ,emberek az Európa-szerte (de f őleg a mi vidékünkön) 
jelentkez ő  társadalmá-.gazdasági válság okát a kultúra elhanyagolásával hoz-
zák összefüggésbe. A megoldáshoz óhatatlanul szükség van az el őző  évszá-
zadok értékeinek tudatosítására, melyeket a háború utáni évtizedek ideoló-
giai és anyagi érddkei. elfedtek. Tartósan azonban nem lehet nagyokat mon-
dani s a haspártüs.ág is elóbb-utóbb megbosszulja magát. Szerencsére az 
ilyen kritikus helyzetekben a távolmúlt nem csupán az önzés ördögeként, 
hanem a segít őkészség angyalaként is megjelenhet. Fried István könyve az 
utóbbit idézte meg. Mi gitt az összefüggés? 

A szóban forgó mű  egyik befejez ő  gondolatát idézem: „Kelet-Kö-
zép-Európa történelméből tudjuk, hogy a XIX. század elejéit ől kezdve mi-
lyen alkalmas a nemzeti féltékenységgé váló nemzeti érzés más irányú 
indulatok levezetésére, (Ady szóhasználatát ismételjük) nacionalizmusra 
uszítással is lehet kend őzni gazdasági bajokat, társadalmi egyenl őtlensége-
ket, lehet b űnbakot találni, lehet »másról« beszélni." Mivel a nemzetileg 
elfogult hagyományértékelés ismét feltör őben van, ezért igen jelent ősnek 
kell tartanunk Fried István kísérletét, és a hozzá hasonlókat, amelyek a jó 
értelemben vett rendteremtés ás igazságkeresés igényével közelednek a 
nemzeti-népi identitástudat 'kialakulásának 'korához, s ezen keresztül je-
lenünkhöz. Mi e mainak és múltnak egyaránt megfelel ő  szempont lényege? 
A goetheli-schüller!i világirodalom-eszmény, a kulturális fölény gondolatának 
elvetése, a kis népek kultúrájában rejl ő  értékek megbecsülése, a folyamatos 
és dinamikus gomd.olatcserének a kialakulása, kialakítása. Mindez az össze-
hasonlítás igényével, amely a m űvelődési határok átvételének, majd az 
önálló értéktexemtásnek s az esetleg tovább- vagy visszahatásnak a jellege 
folytán jelöli meg a nemzeti irodalmak rokon vonzásait ás eltéréseit. 

Eszerint Fried István számára a kelet-közép-eu.rópaiissag (földrajzi és 
történelmi ,cikciktól .előfeltételezett) m űvelődésbeli és szellemi realitás. Ko-
rántsem egy mereven körülhatárolt térség, mert az országhatárok nem csu-
pán 1919-ben változtak meg itt lényegesen, hanem a korábbi évszázadok 
során is (a dinasztikus érdeker őknek megfelelően) ingadoztak. Nem csupán 
a nyugatibefolyással kell tehát számolni, hanem a keletivel, s őt bizonyos 
mértékig a délivel (a bizánci gyöker űvel) iás. Ez azt :is jelenti, hogy Fried 
Kelet-Közép-Európájának nem csupán a meghatározói rendkívül összetet-
tek, hanem e régió alrégiókban, határesetekben is b ővelkedik. Ezeken a 
nagyobb művelődési központoktól, a fejlettebb nyugati városoktól távolabb 
eső  területeken tehát azok az elemek is felszínre kerülnek a m űvelődésnek 
az adott idejében. (a felvilágosodás, a klasszicizmus, a szentimentalizmus és 
a romantika korában), amelyek nem az európai hagyományokból származ- 
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nak. Ám csak ezért még nem eredményeznek kisebb jelent őségű  alkotáso-
kat, esztétikai, illetve m űvelődési értékeket. 

Az európaiság tehát nem értékmér ő, hanem jellegzetességjelöl ő  foga-
lom tudósunk szóhasználatában. Mint ilyen azonban nem csupán a tárgyalt 
régiót vagy annak peremrészét hatotta át, hanem az ókonitinens keleti vagy 
délkeleti részét is, esetenként (p1. orosz írók esetében) „európaibb" jelleg ű  
műveket hagyva az utókorra, mint a régiónk határrészei vagy egy európai 
metropolis unatkozó dendijei. Ehhez persze hozzá kell tennünk, hogy az 
európaisság a társadalmi érintkezéseknek megefelel ően alakul, színez ődő  
(gazdagodó) kategória. 

Fried István f ő leg Čapekből, Babitsból, Németh Lászlóból és Eck-
hardt Sándorból indul ki, akik :(1193 12-ben) a közeli vész el őérzetében, s az 
egykori békét s legalább viszonylagos megértést óhajtó nosztalgiától f ű-
tötten emlékeztettek arra a tényre, hogy a hajdani Hungária és Habsburg-
birodalom népeit (gyakran vagy leginkább) akaratuk ellenére egymás 
mellé, sőt egymáshoz hasonlóvá rendelte a történelem. Olyan régi közösség-
rő l, „tejtestvérségr ől" van itt szó, amelyet csak elhallgatn+i vagy manipu-
lálni lehet, kiirtani, vagy 'teljesen átalakítani nem. A régieket felváltó újabb 
bürokráciák tehettek és tettek is nagy károkat, ám úgy lálaszlilk, hogy az 
államideológia a létt ől még az egyházi vallásformánál. 1s idegenebb. A ha-
talmi érdekek a társadalom és m űvelődéstörténet kínálta sokszeimpontús•ág 
helyett mindig azon egy-két vonatkozásból alkottak jelszót, amely rövid-
látó önzésüknek megfelelt. Igy például vagy hagyományos határok által 
szavatolt műveltség felsőbbrendűségét és homogén voltát hirdették, vagy 
pedig az etnikai rokonságok felfedezéséb ől kovácsoltak fegyvert. Fried 
István, tudóshoz ill ő módon a tényekre, az adatokra összpontosítva figyel-
mét, e szempontokat nem önmagukban, hanem csupán kizárólagosságukban 
vonja kétségbe. Az egyoldalúságra hajlamos szlavistákkal szemben például 
a 'társadalmi lét eltér ő  feltételeinek 'kultúrát átalakító szerepét emeli ki, 
míg a .hungarocentrikusságban a nemzetiség népi kultúrájának érték- és 
jellegőrző  mozzanatára figyelmeztet. Ezzel összefüggésben a közös jegyeket 
és eltéréseket, a nyugatról érkez ő  impulzusok 'befogadásának hasonló és 
eltérő  jellegét is fontosnak tartja. Módszerének egyedi jellegzetessége abban 
domborodik ki, hogy nemcsak az esztétikában, hanem a stílusirányzati tö-
rekvésekben, a szellemi mozgalmakban sem ismeri el a legfejlettebb nyu-
gati országok mintaadó szerepét. Vagyis szerinte nem arra kell ügyelni 
Kelet-Közép-Európa m űvelődési térségében, hogy milyen ütemtolódással 
honosodik meg a felv`ilág,ošodás és romantika stb. irányzata, hanem arra, 
hogyan keverednek egymással ezeknek az irányzatoknak az elemei, s a helyi 
hagyományokkal és igényekkel is ötvöz ődve, milyen intenzitású esztétikai 
műalkotásokat, milyen hatósugarú m űvelődési mozgalmakat eredményeznek. 

Fried •István felfogásában tehát viszonylag önálló univerzumokból áll 
Kelet-Közép-Európa többé-kevésbé egységes szellemi univerzuma. Éppen 
úgy megtalálhatók benne az ébred ő  nacionalizmusnak a partikulárisan pri-
mitív formái, mint a tárgyi világ látszatain átsugárzó egyetemesebb, álta-
lánosan emberinak is mondható attit űd. Am e két szélső  pont közé főleg 
az a felvilágosult romantikus cselekvésprogram 'illeszkedik be, mely egy-
szerre teremtett mítoszt és tudományt, nyelvével együtt a népet, s őt a nem-
zetet is felfedezve. A Fried által teremtett kelet-közép-európai m űvelődés-
képen tehát olyan elvakult pánszlávista is helyet kapott, Mint amilyen a 
szlovák Ján Kollár volt, aki nagy túlzásai miatt a szlavisztikának sem 
tehetett sok jót. De ugyanúgy a nacionalista túlbuzgósából kigyógyuló, al-
kotói képességeit végül is tisztán kibontakoztató Vörösmarty Mihály, nem-
különben a vállalt missziójához való húségét olykor emberfeletti er ővel 
megőrző  Vuk Karadž•ié. Fried művének tanúsága szerint Kelet-Közép-Euró-
pában a legkiemelked őbb alkotók, ha hamarabb nem, akkor érett korsza-
kukban győzték le, vagy legalábbis ellensúlyozták nacionalista h,a.jlandósá-
gal:kat. A Horvát István-féle délibábos hungarocentrizmus például nem 
fejlődhetett korszakmeghatarozö korcepcióvá a magyar irodalomban. Nem, 
hiszen már egy Kazinczy (igaz, Goethe után) kell ő  önkritikával ítélkezett 
az általa ismert magyar m űköltészet és a délszláv 'népköltészet fölött — az 
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utóbbi javára. Valahogy úgy, ahogyan Fried is tárgyilagosan megállapítja: 
a nacionalista hajlamait féken tartó cseh Dobrovsky képzettebb és szélesebb 
látókörű  tudós volt a széphalmi mesternél. 

A Kelet- és Közép-Európa között című  könyvnek tehát els ősorban a 
problémafelvető bátorság a legfőbb erénye. ,Hisszük, hogy nincsenek 
»kényes« kérdések. Önmérséklettel, higgadtan minden kérdéshez hozzá le-
het, hozzá kell nyúlni" — állítja Fried István az el őszóban. Ennek megfe-
lelően teszi szóvá azokat a torzképeket, amelyeket hatalmi, illetve eman-
cápációs érdekek szerint a romantika korától kezdve alakítottak ki egy-
másról a magyarfok, a németek, a szlovákok és a ,románok. Az okokat azon-
ban nem az egyes emberekben vagy eleve adott nemzeti tulajdonságokban, 
hanem a körülményekben, a helyzetekben, •tehát a társadalmi és a törté-
nelmi szükségszerűségben keresi. Ezért, noha az irodalmi formákat teremt ő  
szellemi irányzatok hatósugarát vizsgálja els ősorban, mégis többször ki kell 
térnie azokra az eseményekre, folyamatokra és tényekre, melyeket a tár-
sadalmi élet törvényszerűségei határoznak meg. Ez azonban nem jelenti 
azt, mintha id őnként ,szocio ogizálna, mivel inkább csak utal azokra az 
összefüggésekre, amelyekkel kapcsolatban az olvasó másutt informálód-
(hat) ,átt. A múlt század ötvenes éveiben felélénkült és .újjáértékel ődött iro-
dalrrLi kapcsolatoknak jelzésekor ,például nem részletezi, milyen társadalm;i-
nemzetii okok ösztönözték egyfelől a magyar írókat, másfel ől pedig a nem-
zetiségieket arra, hogy addig példátlan gyakorisággal méltassák és fordítsák 
egymás műveit; mi késztette a korábban nemzeti elfogultságokra hajlamos 
Jókai Márt vagy a hírhedt magyargyűlölőket szemléletük revideálására. 

'Természetesen Fried István módszertani türelmének {szerénységének) 
is vannak határai. Azt még ugyanis hajlandó megérteni, hogy „Az összeha-
sonlító irodalomkutatás ,(...) nem helyettesítheti a bölcs-mértéktartó poli-
tikai vezetést, a mindig szerfölött ügyességet kívánó gazdasági irányítást", 
azt azonban már kevésbé, hogy „az oktatásügy megszervezése sem tarto-
zik (...) hatáskörébe". Az emberi érdek természet- és társadalomtörténett ő l 
feltételezett sokféleségének állam.bü:rokratikus egyszerrupontúságra, egyolda-
lúságra való leredukálás (vagyis az eddigi ,oktatasi,nevelési gyakorlat lé-
nyege) ugyanis annak a degenerációs folyamatnak a folytatódása, amelyet 
(s a legjobbaknak ellene indított harcát) Fried István a múlt század kez-
detétől vázolja fel. Ezzel arra ösztönzi a régiókban él ő  népeket, hogy az 
emberiség sürget ő  feladatainak rájuk es ő  részét rossz önzésükön túlemel-
kedve ;igyekezzenek megoldani, azokra az alkotóra figyelve, akiknek m űvei 
közös létünkb ől ihletődve, akár a szomszédjaink, akár a világ más tájain 
élő  nemzetek számára is felemel ő , cselekvésre búzdító élményt jelenthetnek. 
Mert hát a kelet-közép-európai irodalmi (m űvelődési-társadalomtörténeti) 
régió közvetítő  szerepben van a nemzeti (népi) irodalmak és a világirodalom 
között. Nem annyira önmagában jelent értéket, mint inkább értelmez, mivel 
(miként Fried állítja) végeredményben a hiteles, a szerteágazó gyökérzet ű  
és a hatásában is sokrét ű  esztétikai műalkotás a cél s ez a maga nyelvi 
kolnkrétságában elsősorban 'nemzeti (népi) vonatkozású. Ami tehát a régiók-
hoz kapcsolja, nem els őrangú fontosságú benne, ám a létrejöttében nélkü-
lözhetetlenszerepet játszott. Nyilván így {,is) értelmezhet ő  Fried könyvé-
nek a következ ő  kitétele: „Minthogy nem zárt rendszerben gondolkodunk, 
a régiót mintegy közbüls ő  állomásnak tekintjük a nemzeti és a világiro-
dalom között, anélkül, hogy bármiféle hierarchikus vagy értékelési mozza-
natot hangsúlyoznánk. Olyan közbüls ő  állomásnak tekintjük, amelynek 
elemzése a .neimzeti irodalom meghatározott tendenciái alakulásának vélt 
vagy valódi,  törvényszerűségeit is szintetizálja olyképpen, hogy egy nagyobb 
egységben elfoglalt helyétigyekszik kijelölni. A regionális szintézisben nem 
az egyes irodalmak matematikai összege, hanem az alapvet ő  sajátosságok, 
fejlődési tendenciák magasabb szintű  summázata található." 

E szemlélet és a neki megfelelő  módszer a jövőt előlegezi. Azt az 
időt, amikor már Kelet-Közép-Európa ,(és Európa) népei nem csak abban 
keresik egyediségüket és egyéniségüket, amit azt másoktól megkülönbözteti. 
Teljesen önállóak és függetlenek ugyanis csak elidegenedett tudatú álkul-
túrák lehetnek. Létérdekünk, hogy ezeknek napjai meg legyenek számlálva. 

VAJDA GÁBOR 
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ETNIKAI FOLYAMATOK, NEMZETISÉGPOLITIKA 

REHÁx LÁSZLó: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. 
Gondolat, Biuidiapels't, 1988. 

„ ... a kisebbségi kérdés (...) mindig az adott ország belpolitikai történel-
mi összefüggésrendszerében és a nemzetközi Viszonyok kontextusában t űnik 
fel (...) a lezáruló félben lév ő  nemzetté válási folyamat többnyire párosul 
a homogén nemzeti struktúra képzeletével (...) A hatalmon lév ő  nemzeti 
közösségek ilyen körülmények között mesterkélt érveléssel védelmezik el ő -
jogailkat és a kedvez őbb bánásmódot igénylő  nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek törekvéseit egyketet őre n.eokolonli;allizmwsnak min ősítik, ami' veszélyez-
teti az állami egységet. Van arra is példa, hogy a nemzeti kisebbségek 
mindennemű  érvényesülési törekvését egyszer űen a korszerű  társadalmi 
fejlődés útjában álló, elmaradott, törzsi aspirációkkal egyenl őnek minősí-
tik" — írja Rehák László új kötetének egyik dolgozatában. Az idézet a 
harmadik világ egyes országaira vonatkozik, .azonban érvénye Kelet-Afrika 
és Dél-Ázsia rég'i•ój•ámál közelebbi tájakon ils ismerősen cseng. 

A szabadkai egyetem politológus p:rofe'sszora ezúttal az 1965-4984 
között szerbhorvát és magyar 'nyelven megjelent írásaiból válogatott egy 
csokorra valót az anyanemzet olvasói számára. A kötet nyolc tanulmánya, 
előadása három nagyobb kérdéskör köré csoportosítható, ezek a nemzeti-
ségi problematika mint világjelenség, Lenin állásfoglalása a nemzeti ki-
sebbségekről, végül — legnagyobb terjedelemben — a jugoszláv nemzeti-
ségi politika elvei és gyakorlata. 

Napjainkban, amikor Belfasttól Marosvásárhelyig, Szum.ga:jttól Jo-
haninesburgiig számtalan formában üti föl fejét a nemzeti türelmetlenség, 
különös súlya van minden kimondott vagy leírt szónak e témában. Rehák 
elfogadja, hogy a nemzeti kisebbség sajátos nemzeti közösség, 'amelyet 
kollektív jogok illetnek meg. Ugyanakkor észleli, hogy az ,,újonnan felsza-
badult államok jelent ős hányada az ország egységét az etnikai csoportok 
elnyomásával igyekszik briatositani.. Utal rá, hogy szocialista körülmények 
között is nem egyszer indokolatlanul figyelmen kívül hagyják a .kiisebbségi 
lét méltányos rendezésének igényét, s őt az egységes politikai nemzet ide-
jétmúlt teór'iájának a fölelevenítéséivel egyenesen tagadják más együtt 
élő  nemzetrészek létezését. A szerz ő  világos álláspontja szerint pedig 
„ameddig lesznek országhatárok, addig kisebbségek is lesznek (...) vizsgá-
lódásaink szempontjából elegend ő, ha hangsúlyozzuk, hogy a Jugoszlá-
viában uralkodó felfogás gyakorlatilag elfogadja ezt az álláspontot". A 
nemzetiségi viszonyokat nem egyszer :s mindenkorra adott állapaiként, 
hanem a maga dinamlilkájában értelmezi, hisz azok állandóan formálódnak 
a társadalmi folyarnratók függvényében. 

Az elmúlt évtizedekben oly sokat emlegetett lenini nemzetiségi elvek 
és politika ismertetése során Rehák megkülönbözteti az elnyomó és az 
elnyomott nemzet nacionalizmusát, rávilágít a ténylegesen kialakuló egyen-
lőtlenség ellensúlyozandó voltára, a jogi rendezés fontosságára. Nem vélet-
len a könyv citátwmali között Lenin ama gondolata, hogy „szükség van 
(...) széles körű  területi autonómiára és következetesen derruokraltikus helyi 
önkormányzatra, az önkormányzattal rendelkez ő  és autonóm területek ha-
tárait pedig úgy kell megállapítani, hogy maga a helyi lakosság vegye 
számba a gazdasági feltételeket és az életkörülményeket, a lakosság nem-
zetiségi összetételét". 

A kötetben többször említ ődik a maga ellentmondásosságában a 
két Világháború közötti .Népszövetség kisebbségvédelmlii rendszere, amelynek 
hatékonysága, egyeneblens.ége, a vele való visszaélés jogosan bírálható, 
azonban kétségtelen demokratikus elemekkel, a nemzetközi szabályozás 
bizonyos lehetőségével is rendelkezett. Ehhez képest az Egyesült Nemzetek 
Szervezete igencsak szerény eredményeket mutathat fel. A világszervezet 
— Rehák megfogalmazásában — ,már hosszabb ideje képtelen hozzájárul-
ni a nemzeti kisebbségek nyitott kérdéseinek nemzetközi megoldásához". 
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Mindamellett az ENSZ titkársága a 70-es évek második felében összeállí-
totta a nemzeti, etnikai, vallási és/vagy nyelvi kisebbségek jogairól szóló, 
nemzetközileg hatályos dokumentumok jegyzékét. E tizenkilenc emberi 
jogi .dokumentumon túl a Világszervezet szakosított intézményei által és 
a regionális szinten elfogad-ott konvenciókat is számba veszi a kötet. A 
sorból kiemelkednek a helsinki európai biztonsági és együttm űködési ér-
tekezlet, valamint utótalálkozóinak az eredményei. Az említett konferen-
ciákon, továbbá az utolsó negyedszázad során más farmákban és alkalmak-
kor ',is, Jugoszlávia kiemelked ően sokat tesz a ,kisebbségvédelmi garanciák 
— megnyugtatóan máig sem megoldott — kiépíitéséért. 

Rehák László könyvének magyar olvasón a legnagyobb érdeklődéssel 
bizonyára a nemzetiségi kérdés jugoszláviai kezelésének múltjáról és je-
lenéről szóló írásokat lapozzákmajd. Terjedelmi okokból csupán jelezhet-
jük a jugoszláv párt és állam kisebbségpolitikájának a kötetben kifejezett 
alappilléreit: a 'diszklimiiná.ció és a beolvasztás elítélését, a gazdasági, po-
litikai, művelődési-nyelvi egyeinj,ogúsá ,gra törekvést, a kett ős kötődés, a 
nemzetiségek :hídszerepének elismerését, a többség felel ősségét a kisebbség 
iránt. Jugoszlávia Fis belügynek tekinti az országa területén él ő  nemzeti-
cégekkel való bánásmódot, de nem tagadja a demokratikus szabályozás 
kedvező  kihatásait a 'nemzetközti kapcsolatokra. A 'társadalmi integráció 
során alanyi s nemcsaktárgyi szerepet szán más ajkú .polgárainak, köztük 
a mintegy 450 000 vajdasági', horvátországii, •zlo'véniail magyarnak. 

A többség—kiiseibbség viszony a jeles politológus '(és sokunk) szerint 
sem lehet más, mfilnt a kölcsönös tolerancia, a különleges mentalitás és 
sajátosságok létének más közösségek általi elfogadása. A sajátos kisebbségi 
érdekek megléte, az identitás meg őrzésére irányuló természetes reflexek 

• azonban nem ,párosulhatnak etnikai •bezárkózással. Az ,önigazgatás ilényege 
éppen az érdekek összehangolásában rejlik. Az ,együtm űködés sarkalatos 
pontját Rehák — szakirodalomban másutt iiis föllelhet ő  megállapítással 
összhangban — a többségnek a kilsebbségek iránti viszonyulásában látja. 
Ez nem azt jelenti — figyelmeztet —, hogy a kisebbségnek nincsenek 

kötelességek a többséggel, más kisebbséggel és az egész közösséggel szem-
ben. A felelősség kölcsönös, az érdekeik közösek, s a kérdéseket és a prob-
lémákat közös erővel kell megoldani, nem pedig egyoldalúan rákényszerí-
tett vagy megkövetelt különleges kötelességekkel." 

Az autonóm Vajdaság mint valós közösség c. tanulmánya először a 
Létünk hasábjain vált olvashatóvá. A tartomány környezetét ől elütő  mai 
társadalmi, történelmi, etnikai és geopolitikai helyzetét helyesen eredez-
teti a XVIII. századtól, a török ki űzése utáni Habsburg-telepítések id ő -
pontjától. Bár tagadja az önkormányzatra vonatkozó polgári és munkás-
mozgalmi elképzelések tartalmi folytonosságát, mégis a kontinuitás bizo-
nyítékait sorakoztatja föl a társadalmi valóság soklodalú bemutatásával. 
A jelenlegi Vajdaság számos összetev ő  eredményeként nyerte el arculatát. 
A szerző  ezek közül legfontosabbnak a termelési, népességi és települési 
feltételeket, a t őkés gazdálkodás el őretörését, ezen belül a sajátos agrár-
viszonyok kialakulását, a különböz ő  telepítésekb ől következő  nemzeti és 
kulturális hagyományokat tekinti. Utal továbbá „a kizsákmányolási for-
mákra és intézményekre, a politikai elnyomás módozataira és 'eszközeire, 
amelyek más tenyez őkkel egyetemben hatottak arra, hogy kialakuljon egy 
többé-kevésbé körülhatárolt — nem mereven és elszigetelten — és reáli-
san létező  társadalmi közösség. Noha ez a társadalmi közösség nem ütött 
el az őt környező  társadalmi-politikai formáktól és közösségekt ől, mégis 
állandóan megvoltak a sajátságos gazdasági, társadalmi, nemzeti, kulturá-
lis-civilizációs stb. jellegzetességei, amelyek az itt él ő  emberek és társadal-
mi csoportok tudatában is kifejezésre jutottak". 

A régi Jugoszlávia — ahogy Žarko Zrenjanin látlelete mutatja —
Vajda.ságot a nagyszerb törekvések gyarmatává tette: „A történelmileg ke-
letkezett Vajdaság tartománynak az elnyomásából tehát a szerbiai impe-
rialista burzsoáziának van haszna, amely a vajdasági szerb burzsoáziával 
együtt még külön hasznot húz a nem szerb népek elnyomásából." Emellett 
a terület a revízió eszméjét hirdet ő  Horthy-Magyarország, valamint a bal-
káni ütközőállamát itt létrehozni akaró Németország érdekszférájába is 
tartozott. A világháború bácskai, bánáti eseményeit ől kezdve, a nemzeti- 
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ségek összetételét és lélektani áll,apatát is árin.tö inrtézke!déseken át rö-
gös út vezetett a testvériség-egység kialakulásáig. 

A jugoszláviai magyarok az önigazgatási szocialista társadalomban 
című  záró írás a történeti kitekintés mellett feltárja azokat a szociológiai-
poliitoló.gitai tényezőket, amelyek,befolyásolták e 'népközösség magatartá-
sát, mozgalmait, társadalomszerkezeti változásait a múltban s a jelenben. 
A királyi Jugoszláviában tapasztalt jogegyenl őtlenség, a gazdasági, nyelvi, 
kulturális megkülönböztetés, valamint a bel őlük sarjadt proletarizálódás 
folyamata egyrészt sorsközösséget alakított ki az ott él ő  magyarság külön-
böző  rétegei között, másrészt er őteljes balratolódást eredményezett. „A 
magyar nemzeti kisebbség soraiban érvényesül ő  kommunista befolyást jól 
illusztrálja, hogy a hitleri Németország és csatlósainak Jugoszlávia elleni 
támadását megel őzően a JKP akkori, vajdasági szervezetének tagsága egy-
harmadrészt az itteni magyarság soraiból került ki" — tudjuk meg a ta-
nulmányból. Az 1944-45 utáni id őszak áttekintése során képet kapunk a 
földreform, a kulturális jogok biztosítása nyomán a nemzetiség új, kor-
szerűbb rétegződésének a ldi(al,akulásáról is. 

Rehák László könyvének oldalain rendre fölbukkan a nemzetiségi 
különjogok tematikája. A művelődés, a tanügy, az anyanyelv használata, a 
kétnyelvű  közigazgatás, az anyanemzeti kapcsolatok területét átfogó jog-
szabályoknak az az értelme, hogy „megnyitják az utat a kisebbségnek az 
egésszel való demokratikus összekapcsolódása el őtt, úgyhogy a kisebbség 
ne érezze veszélyben egyéniségét, és kárpótlást nyerjen azért a tényleges 
egyenlőtlenségéért, amelyet szükségszer űen kivált pusztán az a tény, hogy 
számszerűen kisebb". Követelmény azonban, hogy a nemzetiségi érdekek 
ne külön, hanem a többi nemzet és nemzetiség tagjaival együtt valósul-
janak meg. A nemzetek önigazgatása tehát a nemzeti közösségek külön, 
sajátos érdekeinek az • összehangolása révén tev ődhet át a gyakorlatba a 
községek, tartományok, köztársaságok s végül az állam egésze szintjén. Az 
érdekérvényesítésben nem elhanyagolható szerepet játszik az értelmiség, 
amely nemzeti közösségének mindenkori fejlettségi fokát is képviseli. 

A kötet értékeinek a sorjázása után nem hallgathatjuk el egynémely 
hiányérzetünket sem. Tudjuk, hogy a szerz őt az utóbbi években egyetemi 
teendői más kutatási területek felé irányították, csak sajnálhatjuk, hogy 
figyelme a 80-as évek nemzetiségi fejleményeire már nem terjedt ki. 
Azonkívül a jugoszláviai magyarokról szólva kell ő  részletességgel illenék 
tárgyalni a horvátországi és szlovéniai tízezreket, a vajdasági szabályo-
zással megegyez ő  s attól eltérő  jellegzetességeket. 

A kritikai megjegyzések ellenére fontos nemzetiségtudományi mun-
ka került a szakma s a nagyközönség asztalára. A kiadó Közös dolgaink 
sorozatának újabb darabjának a sikeréhez hozzájárult Jung Károly, Garai 
László és Kollin József gördülékeny fordítása is. Rehák László szellemisé-
gét pedig többek között Pap Pálnak a Híd egyik 1938. évi számában meg-
jelent s a kötetben is idézett mondatai hitelesítik: „A mi vallott köteles-
ségünk munkánk és célunk: népünk gazdasági, kulturális és társadalmi 
emelése, de mindenkor és mindenütt a szláv és egyéb itteni nemzetisé-
gekkel egyetértve. Minden nemzeti és faji gy űlöletet elvetünk. Ebben a 
kérdésben is határozottan és nyíltan az ár ellen úszunk. Ugyanúgy meg-
vetjük a nemzeti gyűlöletet, mint a nemzetüket tagadókat." 

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN 
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GONDVISELŐ  KÖNYVÉSZET 

CSÁKY S. P.I'ROSKA: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. 

Forum, Újvidék, 1;988. 

Ma is könnyű  számba venni azt a kevés kísérletet és eredményt, mely 
hét évtizedes életünk történetiségével igyekszik számot vetni; ezen túl-
menően elszomorítóan kevés azoknak a m űveknek a száma, melyek az 
1918-1941 közötti elhatároló jelent őségű  évekről szólnak, azokról az évek-
ről, melyeik a jugoszláviai magyarságnak a kisebbségi önmagára találá-
sáért vívott küzdelme nyomán akár kultúránk s az önmagunkról való 
gondolkodásunk hőskorának is tekinthet ő . Az őszinte és a nyílt számvetés 
korszaka volt ez, melynek folyamatait a világháború éveli ;  majd az ezt 
követő  kollektív lelkesedés, a hagyományosan közösségi gondra .érzé-
ketlen és szerte soha nem tekint ő  indulatok törtek meg oly tragikusan, 
hogy az eszmei kijózanodást követ ő:e:n, szinte mindent elölről kellett kez-
deni. Nagy volt a kerülő  út, mely visszavezetett annak felismeréséhez, hogy 
a nemzetiségi létnek eredend ő, s mint ilyen, legfontosabb meghatározója 
a nemzeti kulturális örökség, mely hagyományjellegénél fogva biztos alap-
ja lehet minden jövőt építő  cselekedetnek. Évtizedekkel mérhet ő  az az 
idő , amikor erény volt mindezt nem tudni, és érdemes volt e gondolkodói 
elhivatottságot megalapozó felismerést megtagadni. A szemléletbeli vál-
tozás nagy pillanatát Bori Imre A jugoszáviai magyar irodalom története 
1918-1945 című  könyve hozta meg 1968-ban, s ett ől kezdve mintha önis-
meretünkben újra helyet kapott volna a történelmi dimenzió, hogy meg-
teremtse nemzetiségi azonosságtudatunk immár valós alapjait. Ett ő l kez-
dődően megszaporodtak a korra vonatkozó tanulmányok, ám újabb, ösz-
szefoglaló jellegű  mű  megjelenésére egészen 1981-ig kellett várni, amikor 
— igaz, csak szerb nyelven — Mészáros Sándor tette közzé Položaj Ma-
dara u Vojvodini 1918 -1929 című  könyvét. Vigasztaló, hogy a nyolcvanas 
éveikben új lendületet vettek a jelzett korra vonatkozó kutatások, melyeken 
belül — helyesen — mintha a sajtótörténetirás járna az élen. Történik 
mindez annak a felismerésnek a nyomán, amelyet Hornyik Miklós A Dél-
bácska története (1920-1929) című  monográfiája bevezető  soraiban a kö-
vetkezőképpen fogalmaz meg: „Hírla iplirodalanunk társadalmi, gazdasági, po-
litikai és közösséglélektani adalékai hasonlíthatatlanul fontosabbak az iro-
dalomtörténetieknél. A jugoszláviai magyar kisebbség mindennapjaiban, 
politikai és társadalmi harcaiban nem az irodalmi m űvek és mozgalmak, 
hanem a napi- és a hetilapok töltöttek be tudatformáló szerepet. Különö-
sen így volt ez az állaanfordwlat évét ől kezdve a királyi diktatúra kikiáltá-
sáig terjedő  időszakban." Majd jelentőségteljesen azt is hozzáteszi: „Szent-
eleky Kornél kisebbségi öntudatú irodalmi programját a korabeli magyar 
lapok — elsősorban a Délbácska — kisebbségvédelmi ideológiája ké-
szítette elő ." 

Újra tanuljuk hát a kisebbségi azonosságtudat megteremtését célzó 
gondolkodást, s ezenbelül úgyszólván felbecsülhetetlen értéket jelent 
Csáky S. Piroska legújabb könyve, a Vajdasága magyar könyvek 1918-1941 
című  munkája, melyben könyvészetünk olyannyira nélkülözhetetlen, m ű-
velődéstörténeti jelent őségű  kutatásait végzi el. A bátorító s eligazító gon-
dolat megint csak ott, egy 1934-ben megfogalmazott és leírt szándék mé-
lyén munkál; a Kalangya könyvészetei rovatot indított, hogy számba vegye 
s bibliográfiai igényességgel leírja a Jugoszláviában magyar nyelven meg-
jelent könyveket, kiadványokat. „Egy nép szellemi alkotásainak ös(szegy ű j-
tése — hangzik a kimondott felismerés — életbizonyság a történelem el ő tt. 
A könyvészet a szellemi törekvések nélkülözhetetlen kelléke, irodalomtör-
ténetünk megírásának forrása." Azonmód tegyük hozzá: nemcsak irodalom-
történetünknek, de egész művelődéstörténetünk, ha úgy tetszik, egész tör-
ténelmünk megírásának is. A könyvészet — akárcsak a sajtótörténet —  
a tényismeretek terén indíthat el olyan folyamatokat, melyek el őbb-utóbb 
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elvezetnek a szintézis igényéhez, amely azután — eredeténél és jellegénél 
fogva — azonosságtudatunk elmélyülését hozza magával. 

A vállalt feladat jellegéről és lényegéről a könyv szerzője a beve-
zetőben a 'következőket írja: „Munkánk a vajdasági magyar könyvtörté-
net egy fejezetét vizsgálja: az 1918-tól 1941-ig terjed ő  korszakot. A témát 
szűkebben kell értelmezni, mint ahogy az a mű  címe alapján értelmezhe-
tő. Eszerint könyvtudománynak vagy biibliologiának kellene tekinteni. 
Egyes művelődéstörténészek szerint nemcsak a könyvnek mint írott doku-
menumnak a létrejöttét kell vizsgálnia, hanem azokat a társadalmi viszo-
nyokat is, amelyek létrehozták, és azokat a hatásokat is, amelyeket a m ű-
vek kiváltottak a korabeli társadalom politikai és gazdasági, kulturális és 
erkölcsi életében. A bibliológia vagy könyvtudomány a társadalomtudomá-
nyok jelentős ága. E szerint a felfogás szerint a teljesség igényével kell 
vizsgálni a könyv létrejöttét, létrejöttének anyagi és szellemi feltételeit, a 
társadalmi viszonyokat, a nyomda fejl ődését, vagyis a könyv el őállítását, 
a könyv útját az olvasóhoz, a könyvtár és az olvasó viszonyát." Ez utób-
bitól, a kö:nyvtártörténett ől eltekintve Csáky S. Piroska úgyszólván teljes-
ségében vállalja a jugoszláviai magyar könyv megszületése és élete anya-
gi és szellemi feltételeinek a felderítését és lehet ő  legteljesebb leírását. 
A szerző  ugyanis tisztában van azzal, hogy ha egy közösség kultúrájáról 
teljes képet kíván kapni, ismernie kell az adott korszak legjelent ősebb — 
talán teljes — könyvprodukcióját. Ezzel azután egyszerre mérni lehet a 
vállalt feladat nagyságát is. 

A Kalangya már említett 1934-es könyvészeti vállalkozásán kívül 
semminemű  bizonyos forrás nem állt a kutató rendelkezésére, ennek kö-
vetkeztében kizárólag a korabeli sajtó irodalmi, kritikai és hirdetési ro-
vatára volt utalva, ily módon szerzett tudomást a megjelent könyvekr ől 
és kiadványokról. Nem egyszer azonban megoldhatatlan feladat el őtt állt; 
a lapok ugyanis hírt adnak olyan könyvek megjelenésér ől is, melyeknek 
ma már lehetetlen a nyomára bukkanni. Ilyenkor azután lehetetlen leírni 
a kiadványt, ami nem utolsósorban könyvtári viszonyainkról is felt űnő  
módon árulkodik. Nem csoda hát, ha a szerz ő  úgy érzi, az utolsó pilla-
natban lát hozzá a jelzett id őszak könyvészeti feldolgozásához. 

Az irodalomtörténet másod- és harmadrend ű  műveket nem vesz fi-
gyelembe, véleményt az esetek többségében az esztétikailag kifogástalan 
művek alapján alkot. A min őségileg háttérbe szorult m űvek azonban még 
mindig lehetnek tudományos érdeklődés tárgyai, s a könyvészeten (és 
bibliográfián) túl társadalomtörténeti vizsgálódásai során a szociológia is 
haszonnal forgatja az ilyen kiadványokat. Mindazonáltal kisebbségi 'kul-
túrán belül — ahol nem egy esetben az értékviszonyok és -arányok el-
tolódnak — az ilyen, esztétikailag kifogásolható min őségű  kiadványoknak 
iis 

 
megnő  a hírértékűk. Joggal állapíthatja meg Osáky S. Piroska: „A 

könyv mennyiségi és minőségi változása, megjelenési formája összefügg 
egy nép anyagi kultúrájával, a társadalom,, a technika [fejlettségi] szint-
jével és az igényekkel, amelyeket a könyvvel szemben a társadalom tá-
maszt." 

Márpedig ezek az igények nálunk, a jelzett korban, már-már fel-
mérhetetlenül alacsonyak voltak. Igy azután nem is beszélhetünk ezzel 
kapcsolatos paraméterekr ől, még kevésbé intézményesített könyvkiadásról. 
„A korszak könyvtermését magánkiadványok és a nyomdák jóvoltából nap-
világot látott könyvek képezik. Kezdeményezések, kísérletek voltak a 
könyvkiadás és könyvterjesztés megszervezésére, de ezek rövid id ő  után 
zátonyra futottak." Minden kétségen felüli, hogy a könyv rendezetlen 
helyzete az írói munkára is visszahatott. Az írt, annak jelent meg kötete, 
aki biztosítani tudta műveinek megjelenését." 

Ezen túlmenően az ;intézményes könyvkiadás sem kecsegtetett biztos 
sikerrel. 1924-ben (1925-ős évjelzettel), Milkó Izidor születésének 70. év-
fordulóján Milkó Izidor munkái címmel a szabadkai Minerva kiadó és a 
budapesti Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. közösen hat kötetben tette 
közzé e szerző  válogatott munkáit. Tették ezt a biztos nyereség reményé-
ben, hiszen a maga korában Milkó kétségtelenül vidékünk egyik legnép-
szerűbb és legolvasottabb írója volt. A könyveket azonban évekkel ké- 
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sőbb jutányos áron is csak körülményesen sikerült eladni. Milkó Izidor 
esete talán a legékesebben bizonyítja társadalom—kultúra—könyv egybefo-
nódását a korabeli magyarság életén belül. 

Példamutató az ügyszeretet, amellyel valamennyi, nehezen felkutat-
ható és egybegyűjthető  adatot Csáky S. Piroska egységes, közös rendszerbe 
fog. Mint ahogyan példamutató a ténytisztelet is, amellyel a 433 egységet 
tartalmazó bibliográffia összeáll. A szerz ő  hangsúlyozza: feladatának az 
alapkutatás elvégzését tekintette. „Els ő  lépés ehhez: begy űjteni a Vajda-
ságban magyar nyelven kiadott. könyvek adatait, rendszerezni, kiértékelni 
őket. Munkánk célja mindössze az volt, hogy megtegye azt az els ő  lépést, 
az alapot elkészítse." Csáky S. Piroska ilyen értelemben a szellemi örök-
ség tétet és cím szerinti rögzítésére törekedeltt. 

A számos nehézség, mellyel a bibliográfus munkája során találko-
zott, újra felveti a jugoszláviai magyar könyveket, kiadványokat egybe-
gyűjtő  és megőrző  könyvtár létrehozásának egyre inkább elodázhatatlan 
szükségességét. E könyvtár hiánya folytán a kutató már ma nem egyszer 
megoldhatatlan feladat el őtt áll, hiszen Csáky S. Piroska nem kevesebb, 
mint két tucat könyvnek egyáltalán nem jutott a nyomára, s közöttük 
olyan kiadványok is szerepelnek, ,múnt Csuka Zoltán Utak című  újvidéki 
verseskötete, és egy Jókai Mórról szóló monográfia, melyet a fellelt ada-
tok tanúsága szerint a Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár sorozatban tet-
tek közzé Nagybecskereken 1933-ban. Ilyen esetekben az adatok rend-
szerlint másodlagos forrásból kerülnek be a bibliográfiába. Közösségünk 
pótolhatatlan mulasztása, hogy ma sem rendelkezünk a jugoszláviai ma-
gyar könyvek könyvtárával. 

Csáky S. Piroska könyvtörténetünk h őskorának a megírására vállal-
kozott, .mindazonáltal úgy érzem, közelmúltunk történelmét írta meg. Azt, 
ahogyan a kisebbségi magyarság megkísért magának — nehezen felmér-
hető  örökség nyomán — szellemi otthonra lelni e tájon, m űvekben és a 
valóságban egyaránt. Azt, ahogyan kísérletet tett peremlétében támadt 
gondolatainak a megőrzésére, s a sorsa megszabta közösségi élet doku-
mentálására. Azt, ahOgyan saját szellemei arculatának egyéni vonásait a 
kor porancsai szerint igyekezett meghatározni, azt, ahogyan elvitathatat-
lanná igyekezett avatni evilági jelenlétét. Bizonyos, hogy a .korabeli kiadvá-
nyok üzen.eteib ői határozottan kiolvasható a jugoszláviai magyarság szell:e 
mii profilja, minden tétovaságával, minden rémületével, s Ikevéslke-minden 
reményével egyetemben. Ehhez, és nem kevesebbhez szolgál 'tanulsággal 
.Csáky S. Piroska könyve, melynek nyomán lehet, hogy az olvasóban fel-
támad a „csak ennyi" döbbenete és szomorúsága, ám mindezek mögött 
méglvscsak hajdanvolt emberi sorsok állnak. S e sorsokat — akarjuk vagy 
sem, tetszik az, vagy sem — gén,j,elifnkben, túl tétova tekinteteinkben is ma-
gunkkal hordjuk. Szellemli valóságunk döngölt alapjai ezek, s mint ilyesnek,, 
tiszteletet parancs". A könyv igazi érdeme, hogy e tiszteleten túl egy- 
szersmind múltunkra is kitágította módfelett lehatárolt látószögünket. 

MÁK FERENC 

A KÉRDEZŐ  EMBER 

VUKOVICS GÉZA: Varázsszem. 
Forum, Újvfidék, 19188. 

Egykoron megvolt irodalmunkban a 
tárca becsülete: a legjobbak m űvel-
ték. A novella újságbeli változata-
ként igen nagy népszer űségnek ör-
vendett az ötvenes és hatvanas évek 
heti- és napilapjainak hasábjain, kü-
lönösen a vasárnapi Magyar Szó ol- 

dalain, az irodalmi igénnyel megírt 
riportok mellett. Kés őbb szerepük 
átvételére a sok információt szolgál-
tató,, az olvasók tájékoztatását szol-
gáló cikkek, tudósítások vállalkoz-
tak, természetesen vajmi kevés ered-
ménnyel. A szerkesztők nyilván azt 
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hihették, hogy szűkebb és tágabb 
világunk sokasodó történéseir ől sze-
lektálás nélkül be kell számolniuk, 
mert különben mulasztásokat követ-
nek el. Igy a tárca fokozatosan ki-
szorult a belpolitikai rovatokból, s 
ha gyógyírja maradt is, az a m űve-
lődési oldalakra került, mint afféle 
művészeti termék, amely egy kicsit 
önmagáért, önnön szépségéért léte-
zik. 

Vukovics Géza tárcái is a m űve-
lődési-irodalmi témájú írások között 
kaptak helyet hétr ől hétre, a Ma-
gyar Szó Kilátó című  mellékletében, 
annak is Varázsszem elnevezésű  ro-
vatában, amelyr ől címét kapta ez a 
gyűjteményes kötet. Egyikük-mási-
kuk esetében ez indokoltnak látszik; 
hiszen " egyértelműen az íróember 
tollára utalnak, és a témájuk is iro-
dalmi vagy legalábbis a szellemi élet 
területéről való, míg jelentős részü-
ket a lapok első  oldalain is szívesen 
olvasnánk, akár még vezércikként is, 
közérdekű  témájuk és élvezetes stí-
lusuk miatt. 

Amikor kötetben együtt vesszük 
kezünkbe ezeket a tárcákat, azonnal 
észrevesszük: ki-kilépnek azokból a 
műfaji keretekből, amelyek amúgy is 
igen tágak. Vukovics tollát inkább a 
szellemes mondandó, mfiinit a foirma 
ismerete irányítja a tiszta papírfelü-
letek felé. Ez a toll nem tér vissza 
régi nyomaiba, hanem a szellem ere-
jétől feszítve halad el őre megállás 
nélkül. Csak úgy tudom elképzelni, 
hogy a szerz ő  „egy szuszra" meséli 
el valamely jellegzetes történetét, 
amelyben éppen annyi az adat, 
amennyi oda szükséges, és annyi az 
'anekdota, amennyi a szöveget olvas-
mányossá teheti. A többi az érdek-
feszítő  stílusban történ ő  leírás: ez és 
ez az esemény hogyan zajlott le. A 
mesélő  közben egyetlen apró gesztus 
erejéig sem udvarol semmiféle vélt 
vagy valós hatalomnak. A napi poli-
tika rontó hatása alól könnyed ele-
ganciával vonja ki magát. Ezért a 
harminc évvel ezel őtti írása is úgy 
hat, mintha éppen tegnap vagy ma 
született volna meg: frissen és üdén. 

Annyiféle kérdés foglalkoztatja 
tárcaírónkat, hogy nehéz lenne 
számba venni őket. Lényegében 
minden érdekli, ami az ember életé-
vel kapcsolatos: apró megnyilvánu-
lások és sorsdönt ő  események. Ezért 
is hisszük sokszor sorait olvasva, 
hogy mindent megtudtunk valamely 
történelmi zajlásról, holott éppen 
csak megsejtettük arányait. Ám a 
jelentőségével tisztába kerültünk, 
mert az egyértelműen kiderült Vu-
kovics soraiból, aki rendelkezik a 
képességgel, hogy a legzűrzavaro-
sabb helyzeteket is uralja; hogy 
mindenkor fején találja azt a bizo-
nyos szöget. 

Ehhez az utóbbihoz már merész-
ség is szükségeltetik, hiszen emberi 
magatartásformákat kell pellengére 
állítania, méghozzá a sajtóban, ame-
lyen a sértett fél ostora könnyen 
csattanhat. Szerz őnk mégsem úgy 
szedi össze bátorságát az apró lelep-
lezésekhez, hogy a legkevésbé is ide-
gesítené magát miattuk, hanem mint 
a pilóta, aki ismeri a levegő  titkait, 
s a világ legtermészetesebb dolga 
számára a repülés. 

Más műfajnál talán kevésbé szá-
mítana a szerz ő  műveltsége, ám a 
tárcánál igen sokat nyom a latban. 
Márpedig Vukovicsnak éppen ez az 
egyik fő  erőssége: mindenről tud va-
lamit, és az ismeretei nem felülete-
sek. Ezért nevezik szerkeszt ősége élő  
lexikonának. 

óriási nyelvi készséggel nyúl vál-
tozatos témáihoz az egyetemes szel-
lemnek ez a jó humorú embere. 
Könnyeden és pontosan fogalmazva 
beszél életünkről, s bizony a gúny 
fegyveréhez is hozzányúl, ha rémál-
maink ellen kell felvennie a harcot. 

Kiváló könyv csak úgy születhe-
tett meg ezekb ől a remek kis minia-
tűrökből, hogy egytől egyig külön is 
megállják a helyüket. Együtt viszont 
a súlyuk még nagyobb. A kérdez ő  
ember áll mögöttük, aki az élett ől 
várja az elfogadható válaszokat. 
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SZÉTROMBOLT LÁTÓKÖR 

SEBŐK ZOLTÁN: Mítosz és m űvészet között. 
Forum, Újvidék, 1988. 

Sebők Zoltán kötete kilenc esszéb ől 
áll össze, és az „esszét írok" maga-
tartás végigivonul az ír.ásdkban. 
.,,Ezt a szöveget esszének nevezem" 
— írja szerz őnk, és tudatosan hi-
vatkozik választott műfajára, hiszen 
még kötete elején, második írásá-
nak bevezet őjében vallomást tesz 
mindenről: „Azért kedvelem az esz-
szé műfaját, mert abban nem fel-
tétlenül az igazságot, a lényeget kell 
kimondani. Az esszé inkább az »al-
kótó mellébeszéléshez« nyújt tág te-
ret, amin természetesen nem az 
igazság ki nem mondását, elpalásto-
lását kell érteni, hanem a lényegre 
Való »rátévedést, ráhazudásit«. Ezt 
valahogy úgy képzelem el, mint 
Eörsi István a kancsal céllöv őt, aki 
kénytelen mellécélozni, hogy célba 
találjon." 

Vallomása rádöbbenti az olvasót 
arra, hogy alkotónk gondolatai 
mennyire elválaszthatatlanok mű-
vészhőseiétől. Picasso a formát ne-
vezte „meggyőző  hazugságnak", ame-
lyet azonban az emberi szellem igé-
nyel, mert általuk formálódnak esz-
tétikai nézeteink az életr ől. A gyűj-
temény „alkotó mellébeszélései" pe-
dig_ kiegészítik a . művészi alkotófo-
lyamatot, amelyr ől már Marcel 
'Duchamp ,megállapította, hogy en-
nek megvalósítása nem kizárólag a 
művésž dolga, hanem a néző  te-
rerimti . meg a kapcsolatot a m ű  és 
a. külvilág között. Szerzőnk értelme= 
zései, -a felszín.' mögé hatolásának 
kísérletei valóban az alkotó folya-
'mathoz járulnak hózná., Seb ők Zol-
tán fejtegetései gyakran meghök-
kentik áž olvasót, új látószögeket 
nyitnak' :meg számunkra. - Törekv& 
sét a 'hírés malev.icsi mondattöredék 
fejezi' ki- a" legadekvátabban: „ Én 
szétrorribolom : a; látókört .:." Az'ešz- 
széíró a műértő  „néző" szemével te-
szi ezt, ..tudatosan _ mai szemmel kö-
zelít-tárgyához,  meggyőző-
dése az átértékelés fontossága. Se-
bők kötetének középpontjában a 
„modern" képzőművészet alkotásai 
állnak. 

A kötet első  megdöbbentő  írása 
a Gondolatok a Guernica ellen, a- 

melyben a mali néző  aspektusából 
veti fel a kövekez ő  kérdést: Miért 
háborúellenes Picasso m űve, amikor 
a háború éppen áhítatos ébreszt ővé, 
sőt reklámmá minősül a képen? Be-
bizonyítja, miként válik az esztéti-
kai szempontból jó mű  a háború 
rossz képévé, tehát háborúellenes 
tiltakozásként tartja rossznak. Szép, 
hazug -műnek tekinti a Guernicát, 
amely 1937-ben készült, mégis me-
részen vállalja mai szemmel történ ő  
elemzését, mert széls őséges lenne 
ma is egyszerűen a háborúellenes 
tiltakozás kifejező jeként felfognunk. 

Izgalmas gondolatok merülnek 
fel Cézanne kapcsán ils. Az Önarc-
kép művészkalappal című  képén a 
művész körüljárja saját arcát, be-
nyomásait szinte külön-külön do-
bálja a vászonra, egésszé is alig a-
karnak összeállni. Seb ők Zoltán 
megállapítja: „Ehhez a recseg ő , ko-
pár szépséghez már egy vallás iste-
nének islincs tehetsége." 

Duchamp „szambólumhívó szitu-
ádlc fára", Warhol hasonlóság-elmé-
letére szintén felfigyelhetünk, hiszen 
korunk problémája a személyiség 
'elvesztése, az +egyform+aiság kérdése. 
A szerző  Hangya András kék színé-
nek rejtelmeibe is beavat bennün-
ket, művészetét „lélektani festészet-
nek" minősíti. 

Sajátos látásmódjával emelkedik 
ki tehát a kötet valamennyi írása. 
A kulcsszó pedig a „közötti" lehet-
ne, amelyre a cím is utal. Művek 
és megközelítések egyaránt ezt su-
gallják. 'Hol van , már a mítosz? 
Mennyiben művészet néhány közel-
ről megvilágított alkotás? Talán 
Swiftet idézhetjük, Sztyeblin—Ka-
menszkij is az ő  megállapítását al-
kalmazta A mítosz című  könyvé-
nek'mottójaként, fejtegetései is eh-
hez kapcsolódnak. Swift nézete így 
hangzik: „Semmi sem lehet olyan 
képtelen vagy annyira abszurd, 
hogy némelyik filozófus igaznak ne 
állítaná." Sebők Zoltán a gondolko-
dás jövőjét a sajátos esszéisztikus 
gondolkodásmódtól várja, az igazság 
„kihazudásától". 
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Az oroszlámosi dohánykertész háza 

A kelebiai dohánypajta 




