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Az állkapcsok megmerevednek, Klára halogatja a választ. Lesimítja 
szűkre szabott, ültében kissé felcsúszott szoknyáját. Vár, hogy végül 
mindketten belefeledkezzenek a várakozásba. 

A szállodahallban találkoznak. Nem látják, csak nézik egymást. 
Klára egy rövid, jellegtelen mondat után kutat,_ bármilyen szóhalmazzal 
kiegyezne. Egy s;uta kérdéssel, esetlennel, lakámrniiyennel. Mintha János 
hangját hallaná: — Hogy múlik az iiid ő. — A mondat végén pont. — Való-
ban. — Kii hitte volna, hogy már hétre jár. — Klára felszabadultan kap 
az elsurranó mondat sután, kissé visszaállítja a képzelt lemezjátszó karját: 
— Ki hitte volna, hogy már hétre jár. — Ki hitte. — Központozás nincs. 
Klára tekintete villan; egy mondat jut eszébe, egy olasz regényb ől oktala-
nul megragadt mondat: — Talán az idő  most adja át helyét az örökké-
valóságnak. — Életre kelve, a mondat vége emelkedik, mintha újabb b ő-
vítménye'k következnének, de valójában nem következik semmi. Érzi a 
mondat nyfilvánvialó ostobaságát, de azért abban .is biztos, hogy éppen a 
semmitmondó dolgok bírnak néha elképeszt ő  hatalommal. Es a 'másikat nem 
zavarja ez a mondat, az arca valósággal kisimul. János valamikor azt 
mondta, hogy éppen a találékonyságáért szereti, s egy kicsit azért is, mert 
az ő  megkezdett mondatait is képes befejezni. És most mintha senki nem 
hallaná őket. A hosszú, márványlappal szegélyezett pult 'mögött a portás 
még idejében elfordul; zavart, pontosan beméri a mondat idejét. A pót-
kulcsok közt mutat. Mirevisszafordul, Klára már nincs ott, hosszan csap-
dos utána az +indulattalamnzl bevágott leng őajtó. 

Klára az idomtalan betontömeg el őtt az órájára pillant. Megállapítja, 
hogy még gyérék az id ő . 

Klára a vízparton áll. Legnagyobb élménye a víz, ez a csak töme-
gében színes anyag. A víz délibábosan acélszürke, sötétül a bees ő  fény 
csökkenésével. Reggel áttetsz őnek találta, fátyolatlanul tisztának. Egy 
tenyérnyi helyen megszámolta 'a vízben a kavicsokat. Mire felnézett, már 
nem emlékezett a kavicsok számára. Bizonytalan léptekkel megindul a falu 
irányában. Szandálja hasítékán minduntalan betolakodnák gaz apró kövek, 
de szándékosan nem rázza ki őket: egy ideig van mire gondolnia. János 
néhány kilométer után beéri, lépést egyeztet. A hangos némaságot_János 
szakítja meg. 

Vacsorázzunk a faluban? 'Együk nap felfedeztem az Utolsó Lehe-
tőséget. Isteni .halvenidégló. Képzeld, angolna-és 'béka a specialitásuk. 

Klára hallgat, még mindig a hívatlan kavicsokra gondol. Az út két 
oldalán a Villák és bódék szaiparoldnak, János vliclámságot er őltet magára: 

Ettél te már ... szóval, ilyen specialitásokat? 
Mármint? 
Mármint angolnát és békát. 
Nem — suttogja Klára, és megpróbál úgy lépni, hogy megtörje 

a kettős ritmust. 
Megállnak egy szaletlis, vadsz őlős kertvendéglő  előtt. Klára bólint. 

Ha úgy akarod. Tengeri halat rendelnek mártással. Az enyhe szélben 
a fejük felett himbálózó csupasz villanykörte fénye kísértetiesen ver ődik 
vissza a hatalmas nyárfat őkére ütemesen le-lecsapó konyyhabárd:ról a nyá-
rikonyha bejáratánál; a fény körbepásztázza a kés ői vacsorázók arcát, 
a kockás abroszokat, az unott pincért, a seszín ű  konyharuhával a kezé-
ben. János az étlappal a bárddal csapkodó fiú felé int: 

Egyhangú munkának látszik. 
A fiú a tőkére igazítja a zöld állatot, aztán lecsap, pontosan és 

tévedhetetlenül, jobbról és ;babról' a lábat távolítja el. A maradék: a törzs 
a fejjel együtt egy hatalmas méret ű, piszkos kenyérkosárba repül, ahol 
egyenletesen emelkedik a :csonkok halma. 

Már az utcán járnak, amikor ismét János töri meg a csendet: 
Azért nem kellett volna így kirohannod. — Klára hallgat. — 

Lagalább a rendelést v'isszamiondhattuk volna. 
Nem érdekel. 

Köves, kavicsos út következik. Egy padon ülnek, a szél ismét fel-
támad. 
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Milyen volt fehérsége, nem tudom már ... 
Csak azt tudtam hogy a Gyula ősi bolgár—török iere;det ű  főméltóság 

neve, s eredetileg annyit jelent: fáklya. A fáklya tehát lefelé robog a budi 
mélyére: „ragyogjon életed gyönyör ű  virága"! 

Ha, Julius lefelé, egy másik — dürerietlen — dimenzió nagy ver- 
mébe 

Hol állapodsz meg, kedves — Julius? AVE! 
Valamelyik vérbeli festő  lenn kifeszített t űzoltóvásznán, bambult 

piros szemeddel. Káposzta nuku. 
Senki sem tudja pontosan, mi suhanhat át ilyenkor egy Gyulának 

nevezett nyúl agyán, aki csupán azért Gyuszi,  mert egyébként Nyuszi. 

Ajtóssy Dürer Albrecht „Öcsii" halálé után 460 évvel egy Gyulának 
nevezett nyúl egy régen használt kertvégi budi csapóajtajának áldozatává 
lett. Talán a világ erővonalai sűrűsödtek össze látszólag erős pókfonattá 
a sejtelmes, vonzó, nagy lyuk felett. Fehér plusz fekete. Beszákaid. Ki 
tudná kellőképp megragadni gyorsuló esésének bels ő  monológját? 

Mondjuk, filmileg. 
Balázs Gyula — egy közönséges .hétköznapi éjszakán, szabadsága 

mámorában -- belelépett a se+rmntbe: elt űnt egy kerti budi kerek résén 
át. Ez igaz történet, igazi szerepl őkkel. Gyula beleesett. Egy másik világba? 
És hogy eshetett ez meg? És mit csinált Gyula abban a másik világban? 

Es egyáltalában hogy lépett bele? 
És az a világ tényleg — másvilág? 

Nos, Balázs Gyula — most félre azzal, hogy e sorok lejegyz őjének 
egyik szegény, megboldogult nagy-.nagybátyját is így hívták! —, Balázs 
Gyula átlépte az érzékelés kapuját. (Mellesleg: a másik nagy-nagybácsi 
Balázs Béla volt, s remek kerítésszaggató pálinkákat tudott f őzni. Balázs 
Béla is átlépte már az érzékelés kapugát ...) 

.Emberfeletti kíváncsiságból a nyúl egy furcsa világban találta ma-
gát — talán az id őt sürgető  Lewis Cario:ll nyomában. Egy kis rés volt a 
vízszintes kerítésen. Hány óra van? 

Kár részletezni. úgyse tudjuk meg pontosan soha. Minthegy három 
méter mélyen Gylula akkor is kitartóan Gyulamód viselkedett, fürgén kör-
befutva új lakhelyét. Szaglászott, meresztgette vörös szemét, és vitorlázott 
a füleivel, mert szerencsére nem került él ősárba, csak vaksötétbe a rég 
elhasznált törmeléken. Megkérgesedett már ott a világ magmája. Szolid 
kérget biztosított egy tanácstalain futófüles számára, aki most már talán 
olvasni is hajlandó lett volna, neon . csakk a színes képeket nézegetni a klo-
zeton. Olvasni, akár a vadnyulak — világító pápaszemükkel, mert nekik 
még van olyan. Azonban az igazságnak tartozunk azzal, hogy a vadnyulak 
aligha esnek bele egy perernivárosi kertház udvarának régen hasžnált, 
szeder indázta, szomorkodó budijába. Hátsó Telep hátsó Csodaországába, 
ahol egyébként nincs semmi csoda. Minden csak úgy: VAN. 

Telepiesen. 
Ajtóba nyíló ajtó nélkül. Vakbél. 
Alíz segítségért kiált: 
— A világ minden görbe tükrének és ragyogó szépségének szerel-

mére... ki segít Gylán? 
Nos, akkor — egy másik nehéz nap éjszakáján -- türelmesen ki kell 

szerelni a kocsiból az aklkuxnulátort, és a színhelyre cipelni. Egy ég őt kell 
a tudatalatti sötét barlangjába leengedni — és megállapítanii, hogy a nyúl 
még, bizony, ott van lenn. Még nem tépték szét a patkányok. Ilymód 
megnyugodva, hurkot kötünk egy vékony, de erős madzag végére. A hurkot 
-= Albrecht Dürer angyali nyugalmával, csitít ő-nyugtató szerelmes szavak 
• kíséretében — belelógatjuk a Purgatóriumba, közben minden igyekezetünk-
kel azon vagyunk: 

Hogy a hurok Gyula egyik kajla fülének teherbíró tövére szoruljon. 
Hogy lehetőleg ne zuhanjunk Gyula után. 
Egyéb kérdések megvitatása. 
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Ha mindezek után, kb. másfél órás kitartó kísérletezés eredménye-
képp heves rántást észlelünk, tudhatjuk, hogy a már-már lélekvándorló 
állatot sikerült megmenteni az élet számára. Ekkor nem marad más hátra, 
mint elegánsan kiemelni. Alíz és Gyula öröme határtalan. Tehát megérte. 

Villanásnyi örömök után — a történet végén — magadra maradsz. 
Mert ez a dolgok logikája. A roggyant budi ismerős alakja pisaai ferde-
toronyként meredezik el őtted. Ide már nem jön többé senki ebben a 460 
évvel ezelőtt kezdődött történetben. Nem is fontos kitapogatni a tárgyakat 
az egyre sötétebb sötétben. Nyugodtan elhelyezkedsz. Egy csempe cserép 
résén át a csillagos ég. És mindenek miértje. 

aAh, sehnamii! Nem Hamlet apjának szelleme: csak a budiajtót csap-
kodja a szél. Lábad alatt a Playboy egyik agyonrágcsált régi száma. Egy 
tudományos-fantasztikus tösrténet. Valakiruir ől és valakikről. Továbbá egy 
régi nyúl-grafika régi, sokszorosított példánya: selymes nyúlször és pár 
kemény, száraz bogyó. Morzsolva porladó. Mósusz illata lengi be a szerényre 
szabott szentélyt. 

Akárdsak Szent Jeromos szobáját a Mester nagy rézmetszetén. De 
lehet, hogy ugyanez az illat tör el ő  a Melankólia című  remekműből is. 

Azt végül is nem lehet tudni, hogy Jeromos egyházatya szerette-e 
a nyúlpaprfikást. Viszont biztos, hogy Albrecht Dürer finom vonalaiban 
volt valami: kemény, melankolikus vonás. 

CSORBA BÉLA 

PÁR VIDÉKI HAIKU 

SZONDI (LIPÓT) „APR ŐDJA" 
„TesčUérét Jubatnak hívták" 

(Teremtés, 4.) 

Utódai közt 
gitárost — fuvolást is! — 
bővében találsz. 

PETŐFIRE  

Még nem a tenger! 
Csak gályáktól mérgezett 
tajtékos habja. 

PURGATÍV 

Maradjon ennyi: 
ha a szelekt ől rettegsz, 
gatyáidat óvd. 

MI HAI-KURVÁK 
Böndör Pátnak 

Bűzös cefréb ő l 
jó pálinka fő. Rohadt 
gyümölcsb ől soha. 

KÁLNOKY 

Mit ér a neved? 
Omen. Boríthatnak hát 
álnoki zászlók. 
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ÖRÖKSÉG  

GAJDOS TIBOR  

EGY MUNKATÁRS, AKI NYOMOT HAGYOTT 
OT ÉVE HUNYT EL SISK!OVSZKI ANDRÁS ,(19+48-1983) 

A mindig kezem ügyénél lévő  Üzenet, ez a sók megpróbáltatás ellenére 
Fis talpon maradt szabadkai folyóirat, melynek születésénél magalin is 
bábáskodtam, szépen megtervezett címlapjával szinte naponta emlékeztet 
arra, hogy alkotója, Siskovszki! András grafikus és illusztrátor közöttünk 
járt, nekünk és velünk dolgozott, de tizenkét érvi jelenlét után fiatalon, 
tehetsége és alkotóképessége kibontakozásának derekán elragadta t őlünk 
a halál. Ajkkor, 10813 novemberében mindössze harmincöt éves volt, nem 
tartozott az én nemzedékemhez, ágy maga a jelent ős korkülönbség is  
indokolttá tenne eltéréseket és konfrontálásokat az alkotói hozzáállás és  

szemlélet terén. Siskovszki esetében azonban ilyen szembeállásra sohasem  

kerülhetett sor, mert emberi 'magatartása, szerénysége lehet ővé tette, hogy 
minden munkatársával a lehet ő  legjobb és legőszintébb kapcsolatot te-
remthessen. A segítő  szándékú észrevételeket, megjegyzéseket, de az elis-
merő  szavakat is az arcáról soha el neim t űnő  szomorkás mosollyal re-
gisztrálta. Neim csatlakozott a titánkodók seregéhez, nem könyökölt, és  

idegenkedett aninak gondolatától is, hogy a divatos lármás önrekláánozással  

értékelje föl munkáját; a hivatás iránti alázattal végezte feladatát, tette  

azt, amit tennie kellett. Pedig múlt tizenkét évi jelenléte alatt elvégzett,  

arra méltán büszke lehetett, hiszen túlzás nélkül állíthatom, hogy szemé-
lyében szűkebb pátriánk hosszú évtizedek' múltával a század elején m ű-
ködő  Aczél Henrik és a két háború között fölcsillant Geréb Klára nyomán, 
és talán anyai nagyapja, Csin!csák Eleimér fest őművész tehetségét magában 
rejtve, egy vértbeli grafikust és illusztrátort nyert, aki mhzlnkáival a szabad- -
kai könyv- és lapkiadás egy jelent ős korszakába, 1971 és 1983 között 
mélyen :belevéste egyéniségének pecsétjét. 

Hogy alkotásaiival mennyire hozzá tudott i'dom ~úlni a meghatározott 
feladat stílusszelleméhez, szolgáljon bizonyítékul Somlyó Zoltán az Élet-
jel Könyvek sorozatában megjelent Szabadkai karnevál c. m űvének és Lányi 
Sarolta Probaíételének címlapja, melyeken játékos könnyedséggel érzé-
keltette a múltból ismételten fel-felbukkanó szecesszió hangulatát — 
ugyanakkor a jelenhez szóló kiadványokat, mint amilyen például Bodrog-
vári Ferenc Pedagógia és elidegenedés, vagy Dér Zoltán Szembesülések 
című  munkáját a legkorszerűbb követelményeknek eleget tev ő  köntösbe 
öltöztette. Hasonló képességeket csillogtatott plakáttervek megoldásában és 
olykor b!rilli'áns zárólécek megrajzolásában, melyeken ugyancsak a reha-
bilitált szecesszió és a modern stílusok szerencsés ötvözetét hozta létre.  

Alkotó erejének legjavát mégis a 7 Nap szerkeszt őségének áldozta, 
a hetilapnők, melynek oldailaiin — folytatásos regéfnyék, tárcák, novellák 
és bűnügyi histo!rliák illiusztrálása mellett — a gyerunekrovat számára is 
változatos, de kézíjegyének vonásait mindig magán hordozó, mozgalmassá-
gukban is egyszerű  és nagyvonalú rajzaival tette színesebbé a megjelent 
írásokat. 

Hogy neve m!égsein vált szélesebb körökben is •ismertebbé, hogy 
életében nem jiutott a megérldemelt elismeréseklhez, azt szerénységével, 
visszavón ltságával, nagyobb airnbí•ciók hiányával magyarázhatjúk. be 
Siskovszki András lénye ilyen volt; olyannak szerettük és becsültük, ami-
•lyeál volt és lehetett. Minldaiddig, míg azon a novemberi' napon le ném 
hervadt arcárol az a jellegzetes szomorkás mosoly... És most is, amikor  

öt évvel halála után kedves lényére, egyéniségére visszaemlékezünk.  
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POMOGÁTS BÉLA 

KISS FERENC HATVANÉVES 

Kiss Ferenc — Kosztolányi Dezs ő  és Nagy László monográfusa — hatvan-
esztendős és három esztendeje súlyos beteg. A megfeszített munka, a 
megalkuvás nélkül vállalt küzdelmek, a hajszák, amelyeknek nem egyszer 
volt kiszemelt áldozata — ki tudja, miig okozta a bajt? Es ki tudja, van-e 
valamilyen gyógyulásra remény? Ha nem ismerném őt közelről, ha nem 
dolgoztam volna együtt vele — a bordapesti Irodalomtu!doirnányi Intézetben 
— két évtizeden át, akkor is szívszorítóan fájdalmasnak tartanám a rá-
mért végzetet. Az írástudó sorsát, akinek kezéb ől egy hirtelen agyvérzes 
egyszer csak kiütötte a tollat. Igy a fájdalom még nagyobb. 

Kishullott kezéb ől a toll, pedig milyen nagy szükség lenne ma is 
Kiss Ferenc tollára, munkájára. Eredményei persze így .is maradandók és 
jelentékenyek, ahogy mondani szokás, megkerülhetetlenek. Mint huszadik 
századi irodalmunk tudós történetírója, mint nagy magyar versek érzé-
kény • elemzője, mint az irofdalmi élet fáradhatatlan harcosa már régen 
beírta nevét a magyar m űvelődés történetébe, s munkásságát nemcsak 
Euldapesten, Debrecenben és Szegeden tartják számon, hanem Szabadkán 
és tTjividéken, Kolozsvárott és Pozsonyban, Mi több Párizsban és New 
Yorkban is, mindenütt, ahol a magyar szónak és írásnak jelent ősége és 
becsülete van. 

Talán szabad egy pillantást vetni arra az életútra és tudósi pályára, 
amely hosszú évtizedeken át olyan töretlenül alakult. Kiss Ferenc a Bereg 
megyei .  Tiszapéterfalván született, szül őfaluja 1945 óta Kártpátúkrajnához 
tartozik. Beregszászon és Szatmárnémetiben járt gi,mnázikrnba, a debre-
ceni Református Kollégiunnban érettségizett. A debreceni egyetem bölcsész-
karán végezte tanulmányait, Barta János kedves tanítványa volt, nemcsak 
irodalomelméleti iskolázottságot és a m űelemzés fortélyait tanulta t őle, 
hanem tudományos fegyelmet, szellemi igényességet is. Már diákkorában 
feltűnt Kosztolányi :műveiről ivott tanulmányaival, én magam is emléke-
zem arra, még kezd ő  egyetemi hallgató koromból, hogy egy országos 
tudományos diákközi konferencián Kiss. Ferenc Kosztolányiról tartott 
előadása vitte el a pálmát. Természetesnek tetszett, hogy államvizsgája után 
az egyetemen kapott állást, igaz, neon sokáig dolgozhatott. Közbejöttek 
1956 őszének viharos eseményei, és oly sók fiatal kutatóhoz vagy tanárhoz 
hasonlóan mindez az ő  pályáján is törést okozott. A hatvanas évek elején 
került a Magyar Tudományos Akadémia Irodaiomtudotinányi Intézetébe, 
ahol évtizedeket töltött szorgalmas kutatómunkával. Az utóbbi években 
a szegedi Tanárképző  Fő iskola magyar irodalomtörténeti tanszékének veze-
tőjeként is dolgozott. Megszerezte az irodalomtudományok kandidátusának 
címét, József Attila-díjat kapott, és tagja volt az írószövetség választ-
mányának. 

Már említettem, hogy tudományos munkásságának tengelyében Kosz-
tolányi Dezső  életművének kutatása és értelmezése állott. Els ő  könyvét — 
A beérkezés küszöbén: Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága 
címmel — 1962-,ben az Akadémiai Kiadó Irodalomtörténeti Füzetek cím ű  
sorozatában jelentette meg. A Nyugat nagy költ őinek ifjúságát tekintette 
át, legendás barátságok történetét rajzolta meg, de mindenekel őtt arról 
beszélt, hogy hősei hogyan készültek a később betöltend ő  szerepre, milyen 
szellemi és köbtői hatások érték őket, merrefelé találták meg a modern 
magyar líra útjait. Több lsebb-nagydbb tanulmányt közölt ezután, els ő-
sorban Kosztolányiról, Tóth Árpádról, Juhász Gyuláról, továbbá József 
Attiláról, Illyésről és Radnótiról, illetve a modern magyar költészet vers-
tank kérdéseiről. A hatkötetes akadémiai irodalomtörténeti összefoglalás 
számára ő  dolgozta ki Kosztolányi, Tóth és Juhász portréját, ezek a tanul-
mányai mai is érvényesek, holott a kézikönyv nagy része mára bizony 
elavult. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 81. 

Majakovszkij .hangos és látványos csatlakozása után a forradalomhoz, 
visszamaradtak a szépség megszállottai, a költ ői elitnek egy kis csoportja 
Gurniil;jotcnval az élén, meg a volt feleségével, Ama Ahmatóvával és a 
halk szavú Oszip Mandelstaimma.1. Talán félre is értették valamelyest 
Lenin progra'mbes.zédének a művészetre vonatkozó részét: „Hisztérikus 
lelkesédőkre nincs szükségünk. Nekünk a proletariátus serégének mér-
téktartó vasléptei kellenek." Gumiljovtól, a Soirbon'ne diákjától ezek a 
„vasléptek" idegenek voltak. A nemesi családból való Ahm;atova se tudott 
lelkesedni értük, Mandelstamról, a minden valóság határán kiv űl élő  
álmatag zsidófiúról nem is szólva, akit egyszerre tudott elb űvölni a 
századvégi cári Pétervár, Hellász, Róma és Bizánc, a mindezek mögül 
átütő  ikonok és a zsidó misztikum, a filozófia, a tudomány, a művészet 
és a zene varázslata, úgyhogy nagyon is helytálló volt, amit mondtak 
róla, hogy hiányzott belőle a kortársi szolidaritás. 

Ahmatova, aki 1910-től 18-.ig Gúlm'iljo;v felesége volt, két lehelet-
finom hangulatokat keht ő  verseskönyvével tűnt fel, az Estével és a 
Rózsafüzérrel, s egy ideig Blok, s őt Majakovszkij is magukhoz tartozónak 
vélték, előbbi „istenfélő  cigánylánynak" mondta. Mert a világnézeti kér-
désék határvonalai énem jelennek meg mindjárt világosan és félreérthetet-
lenül. Csak kés őbb, a forradalom századokat átlép ő  új légkörében lett 
láthatóvá mindaz, ami elválasztotta egymástól őket. Gumiljov a munkás-
ról írva nem arra mutatott, ami összeköthetné vele, hanem aani tragi-
kusan elválasztja tőle. 

Lángoló tűzhelye fölött áll, 
középtermet ű  és megöregedett. 
Családtagjai még alsznak otthon, 
csak neki nem volt nyugta már, 
most Ólmot öntött éleset, keményet, 
hogy átüsse majd bordáirmat valahol. 

Jóslata bevált, 1921-ben vádat emeltek -  ellene, hogy részt vett egy 
összeesküvésben, s bár bizonyítani b űnösségét nem lehetett, kivégezték. 
Elég volt, hagy tudták róla, mert nem titkolta soha. hogy a cárizmus híve, 
s ha elment egy templom el őtt, széles mozdulattal vetett keresztet. 

Akkor Ahmatova már nem élt együtt vele, három év el őtt elváltak, 
s így magánéletéről szóló vallomását is könnyű  volt osztályellenességgel 
magyarázni: 

Mindent elloptak, elárultak és eladtak 
A halál szele száll a fejünk fölött 

Manidelstalm se hagyott kétséget afel ől, hogy nem híve a forra-
dalomnak. 1933-ig itt-ott még fel-feltűnt a neve valamelyik irodalmi 
folyóiratban. de a szodiail'ista realizmus megjelenésével a közlés minden 
lehetősége megszűnt a számára. Egy id ő  múlva el is vitték, a csisztkák 
kisebb ,;bűnökért" is halálba küldtek embereket. Róla az az ellen őrizhe- 
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tetlen hír terjedt el, hogy egy id ő  után kiszabadult, minthogy azonban 
a németek elfoglalták azt a területet, ahol meghúzta magát, mint zsidót 
végezték ki. 

Csak Ahtmatova élte túl az akmeistákat, akik magukat neoklasszi-
kusoknak tekintették. Talán mentségnek fogadták el, hogy Gumitljovtól 
elvált. Sőt, Sztálin lánya, Szvetlana közbenjárására, 1940-ben, húszévi hall-
gatás után még publikálhatott is. Aztán megint elnémúlt, s csak a háború 
után jelentkezett, amikor a terrornak egy újabb hulláma söpört végig a 
szovjet irodalom tájain. Egy abskiurtus verssor mentette meg: „Sztálin hozta 
a szabadságot és békét erre a. felséges földre" — írta, s az olvadás idején 
megbocsátották néki ezt a dhcshtimnuszt, hiszen világos volt, hogy az 
életét mentette meg, alrnikor a pártonkívüliek között újabb áldozatokat 
kerestek. 

Az „alkme" — a görög klasszicizmus „csúcsra" törekv ő  orosz hívéi-
nek köre örökre eltűnt. Hogy majd széles e világon a szépség megszál-
lottainak újabb hívei mutassanak be áldozatot a m űvészet istenének. 

Sherlock Holmes újra megjelent a könyvesboltokban. Mintha száza-
dunk jelenkoriizgalmaiban nem lelhetne eléggé elanerüiLnti, a b űnügyi 
regény e klasszikus alakjának is itt kellene lennie. Azzal a különbséggel 
persze, hogy ami az államférfiiaknak sehogy sem sikerül, a bonyodalmak 
megoldására nála a regény végén okvetlenül sor kerül. Gyerekkarom 
hőse, aki kockás kabátban járt. s angol hidegvérrel tartotta agyarai között 
a legérdekfeszítőbb pillanatokban is a kurta .pipáját, haltaiból feltámadt, 
itt van megint, hogy csodát tegyen és leleplezze a b űnöst, akire eddig 
nem gyanakodott senki. Hát legalább ennyi elégtételben: legyen része a 
nyá'j'as. oltvasónak ebben a b űnös világban, ahol a vétkesek mindenki 
szeme láttára, s anélkül,. hogy a hajuk szála meggörbülne,. nyugodt fö-
lénnyel vonulnak át a történelem színpadán. 

Conan Doyle, a mesterdetektívet útjára indító angol orvos, akit 
nem szabad a ponyvaregényírókkal összetéveszteni, száraz tényekkel 
dolgozott a képzeletében, s a légelképeszt őbb helyzeteken át vezette h ősét, 
minden érzelmi mozzanatot nélkülözve, mivel azt a történet a nyájas 
olvasóból volt hivatva kiváltani, hogy végül Sherlock Holmes a legna-
gyobb idegfeszültség után fölényes nyugalommal leplezze le a megátal-
kodott bűnöst. Mert e regényh ős minden más történettől eltérően mindig 
a detektív volt. Persze, korántsem valamilyen erkölcsi magaslatra emelve, 
s ha alakját a zseniális nyomozássa-1 idealizálta is, kicsit komikussá is 
tette, amolyan fából faragott királyfiként, akin aztán munka közben mintha 
maga is jót mulatott volna. 

Az izgalom fokozásában viszont nem ismert tréfát, könyörtelen lo-
gikával bonyolította a cselekményt az okvetlen bekövetkez ő  happy endig. 
Nem lirizált, nem érzelgett, nem feledkezett bele a tájfestésbe, világnéze= 
tere se lehetett következtetni, nemzeti vagy társadalmi elfogulltságára. 
Ugyanakkor minden mástól elvonta az olvasó figyelmét. Csak ezt vehette 
tőle rossznéven az irodalomtól mást váró krtitiika. 

. 	De mit érdekelte ez az olvasók millióit, akiknek nagy részével Co- 
non Doyle kedveltette meg a könyvet. Hatalmas sikerével semmiféle iro-
dalom nem tudta felvenni a versenyt. Ezt a sikert azonban már ő  maga 
is túlélte. Jöttek az epiggontok, s utánzói között nem egy túl is tett rajta. 
Elég volt a szerelemnek is helyet adni a bűnügyi regényben, hogy árnyal-
tabb legyen, aztán egy kis lélekelemzéssél megtoldani, hiszen a freudizmus: 
a társadalom fels őbb rétegében majdnem úgy elterjedt. mint igénytele-
nebb körökben a krimi. Legnépszer űbb tanitványa. Agatha Ghristie már 
kevesebb trükköt alkalmazott, s jóval szellemesebb volt. nagyvilágiasan 
könnyed társalgási nyelven írt, úgyhogy az ő  mesterdetektívje, a belga 
Hercule Poirot csakhamar árnyékban hagyta Sherlock Holmest a pipájá-
val és rendíthetetlen nyugalmával. Olyan angyalian naiv trükkel., mint 
Conan Doyle, aki leghíresebb regényében. A sátán kutyájában foszforral 
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kente be a történét h ősét, a kutyát, már nem dolgozhattak a kalandregé- 
nyek írói., ahogy annak idején ő  is messze átlépett el ődjén, Nick Carteren..  

S megjelent a francia Simenon, akit néhány száz regényéved már -
nem is • szabad egyértelm űen a kalandregények írói közé sorolni, s akinek  
népszerűségét a film is nagyiban elo"segítette, úgyhogy az ő  detektívje,  
Maigret felügyelő  a legzseniálisabb nyomozót is hamarosan háttérben hagy-
ta a krimnirrodalomban, hogy a már m űvészetté lett szakma más nagyjait  

ne is említsük.  
Mintha azonban mégse lehetne büntetlenül játszani élet és halál  

dolgaival, Conan Doyle is megunta élete vége felé a sók b űnt és erőszakos  
halált, amely a tudatában egyre mélyebbre hatolt. Abba is hagyta a  

bűnügyi regények írását, Sherlock Holmest is sorsára bízva, mert" a túl-
világ dolgai jobban érdekelték, s így írta spiritiszta regényeit.  

Most azonbban, hogy hőse újra megjelent körünkben, úgy kell  
üdvözölnünk, ahogy az ember rég elfelejtett ismer ősöknek tud örülni.  

~ 

Van egy régi párizsi útikalauzom, azt szoktam fellapozni, ha na-
gyon elfog a honvágy Párlizs után. Szakadozott, szamárfüles könyv, nem  

is tudom, kitől örököltem, vagy hogy került hozzám, de kitartott mellet-  

tem évtizedeken át. Persze, társalgási nyelvtanát már nem leh:ét használni,  

mert időközben, ha a nyelv nem is, a világ alaposan megváltozott. „Mél-
tóságod a szobájában óhajtja elkölteni estebédjét?" — kérdezi benne  

például a m:aitre d'hotel az önkiszolgálók és talponállók korában, ugyan-
akkor azonban mégis végigvezeti az embert Párrizs nevezetességein, , b őven  
alkalmat adva a visszaemlékezésre, mint most nekem. Pedig én még csak  

azt se mondhatom, hogy huzamosabb id őt töltöttem Párizsban,, s már  
ezért is jogot szereztem magamnak a nosztalgiára. Mindig csak pár • na-
pig voltam, egy-egy hétnél alig tovább, de mintha az emlékek intenzitását,  

akárcsak a szerelemben, itt sem az id ő " tartama őrizné meg. Most, hogy  
a diáktüntetések híreivel van tele a világ, án ebben a viharvert útikönyv-
ben próbáltam követni őket. Mentem utánuk a Champs-Elysées-n, ahol  
útitársnőm egyszer megállt és nagy szemeket meresztve rám azt mondta:  

„Magának ez unalmas? Magának ez kispolgári.? Magának a Manbmarbre  

érdekesebb?" Lobbanékony kis n ő  volt ugyanis, ugyanakkor hirtelen el-
lágyuló, s . amikor azt mondtam, idegesít, hogy itt verte agyon egy le-
szakadt lomb Ödön von Horváthot, megenyhülve karolt belém, s úgy  

mentünk aztán a vasárnap délutáni néppel mi is tovább Napóleon sír-  

jáház. Ahogy a bécsiek özönlenek a Práterbe, vagy a grinzi ,gi kiskocs-
mákba ősszel heurigert inni estefelé. .De Bécset mégse lehet összehasonlí-
tanli Pámlizzsal. Temperarnenturmuk merőben más. Ahogy a történelmükben  
is különböztek' egymástól. Párizsban mindig érezhet ő  volt valami izgal-
mas kihívás. Ültem egyszer a Ma!de:leine lépcs őjén, a nyitott kapun kihal-
latszott az orgona zúgása, emitt meg egyszerre cs ődület támadt, pillanatok  
alatt tengernyi tömeg ver ődött össze, az orgonaszó is elnémult persze,  
mert a templom népe ugyancsak kitódult az utcára. Rend őrsípok hasítottak  
bele a levegőbe, s egy fiatal lány kezdett nem kevésbé éles hangon szó-
nokolni egy autóbusz tetején. Nem tudom, mi váltotta ki ezt a hirtelen  
támadt tumultust, de jámbor öregasszonyok iás villámló szemmel néztek  
körül. Aztán percek alatt, ahogy a nyári zápor jön s szakad máris várat-
lanul, és áll el egyszerre, • úgy lett vége itt ennek a tömeges háborgásnak.  

A hatalmas • forgalom zavartalanul s rendezett sorokban folyt tovább.  

Ez a tüntétés most persze arányaiban éš hevületében is más, áldozata is  

van, sőt kormányválsággal fenyeget, de természetében, amelyhez a .tilta-
kozásra Mindig kész párizsi temperamentum adta a gyújtóanyagot, ugyan-
az. Mintha a forradalmak emléke Párizs népében maradt volna .meg  

legtovább. Nem a franciákban. A párizsiakban. Mert Párizsban minden  

második ember köztudottan idegen. Anélkül azonban, hogy bármiben a  
legcsekélyebb mértékben valahol is érezhet ő  lenne valamiféle idegenség.  
Az ember kiszáll az Orly vagy a Gare de 1' Esten és otthon érzi magát:  
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Párizs mindenkinek befogadó és elrejtő  Bakonya. És Mintha mégis minden 
ott mutatkoznék meg legsikeresebben a világnak. Abban..az - otthonosan 
intim, befogadó nemzetköziségben, amely újszervségben azért mindig el őre--
engedte a frandiákat Villontól Barudelairen át Éluárdig, de magáévá tudta 
tenni az idegeneket: Van Gogh-ot és Picassót többek között. „Az Anschluss 
után nem maradhatott Bécsben — meséltem aztán tovább utitársn őmnek 
ott a Champ-Elysées fái alatt Ödön von Horváthról —, Párizsba jött, s 
nagy tervei voltak. Már nem volt ismeretlen az akkori párizsi kritikusok 
előtt. Már egy darabját is m űsorra tűzték ..." Hogy miért éppen ez a 
jelenet jutott eszembe Párizsról, nem tudom. Talán azért, mert id őnként 
minden nosztalgiám mellett oly messze érzem magamat Párizstól, ami-
lyen messze tűnt térben és id őben tőlem az a kedves nő  is a Champs-
Elysées gesztenyefái alól. 

Sok szó esik mostanában Malraux-ról, váratlan feltörésér ől egész 
fiatalon a Hódítókkal, amelyben a kínai forradalom h őse inkább emberi . 
mégj.élenésévél marad emlékezetes az olvasó tudatában, mintha ez .. jóval 
több lett volna a forradalmár alakjánál. Csaknem ötven és után ezt s űrűn 
hangoztatja is az irodalomtörténet, ezzel is hozzájárulva az író látványos 
pálfordulásának rnagyarázatához. Legszebb regényében, az Emberi sorsok-
ban, a harcok során minden borzalmával megmutatkozó barbár pusztítás 
még inkább előtérbe hozza az egyéni tulajdonságokat, félelmetesen rávi-
lágítva az ellentmondásra, hogy amíg a forradalmár mindent odaad az: 
eszméért, ő  maga vigasztalanul egyedül marad. 

A harmincas években Málraux harcos fasisztaellenes világnézetéhez 
nem fért kétség. Részt vett a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak 
oldalán, s utána minden alkalmat kihasznált, hogy elítélje a fasizmust, 
amely óriási tömegéket tartott leigázva. .Remény cím ű  regényében azon-
ban már élesen szólalnak meg a dilemmák az együtt harcolók között. 
Még nem győztek, még egymás után esnek el, de nem adják meg magukat, 
győzni akarnak. De egyre gyakrabban merül fel közöttük a kérdés, hogy 
mi lesz azután, ha győztek. S a remélt gy őzelemben már az ellentétek is 
megszólalnak. Az anarchista a rend és a fegyelem ellensége, szerinte a 
pártok nem az emberekért vannak, hanem az emberek a pártért, s ez 
teremt erkölcstelen viszonyokat. „Ti pedig — feleli a kommunista 
sajnos hamarosan megértitek a valóságot, hogy magából az erkölcsb ől nem 
születhet politika." García, a parancsnok próbál igazságot tenni közöttük 
Mondván: „A báj, s őt talán a forradalom tragédiája is abban van; hogy 
erkölcs nélkül viszont nem lehet forradalom." A humanistát, aki kés őbb 
a fasiszták kezébe kerül malid., s agyonlövik, azzal Intik le, hogy huma-. 
ni.sták sose csináltak forradalmakat, ehelyett könyvtárakat hordtak össze. 

Ezek az izgalmas viták ott a fronton, a halállal szembenézve már• 
Malraux-ban is a humanistát er ősítették meg. Nem fordult szembe a 
kommunistákkal, mint jó néhányan azok közül, akik a• soraikban harcol-
tak, például Orw•ell, Koestler és a többiek, de a második világháborúban 
már' De Gaulle híve lett. s érormányában miniszteri tárcát vállalva meg-
szűnt regényíró lenni. Visszatért ifjúkori szenvedélyéhez az archeoló-
giához, s esztétikai tanulmányokat írt. Önéletrajzi vallomásái+ban, melyéket 
Antimemoároknak nevezett, a szemlél ődő , a kor és a világ ellentmondá-
sai fölé emelkedő  bölcs humanizmus kapott kifejezési formát. 

S természetesen mégsem ez a több. Ez a rezignált belenyugvása a 
ténybe, hogy a világom nem lehet segíteni. Vannak írók, akik öt-hat év 
alatt teremtik meg egész életm űvüket, s aztán elhallgatnak, beburkolóznak 
a reménytelen magányba. Malraux nem közéjük tartozik. De hogy ő  is 
a fiatalságában, rövid néhány év alatt bontotta ki a háborúkkal és forra-
dalmakkal vemhes karban egyedül a harcban kifejezhet ő  emberi maga-
tartását, ahhoz nem fér kétség. Mesterét ől és eszményképét ől, Girde-től 
eltérve, aki akkor már öregen és sok próbát kiállva jutott arra a lemondó 
megáll'alpításrra, hogy nem érdemes. De hát a h ősi kor mindig is a fiatal-
ságé volt, a tisztességet megalkuvás nélkül és önfeláldozón szolgálni az 
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ifjúság megrendítően szép tulajdonságai közé tartozik. Igaz, hogy Malraux  

fiatalságában, a húszas évek derekától a harmincas évek végéig Európa  

korában több, nagyobb és viharosabb esemény zajlott le, mint. máskor  

századokon át, s talán ez a magyarázata, hogy aránylag fiatalon vonult  
vissza. a művészet csendesebb, békésebb és mindenképpen szebb világába.'  

S ha most, tíz évvel a halála után nem bölcs öregségével idézik fel az  

emlékét, hanem a bátor és harcos fiatalságát ünneplik, semmit se vesz  

el emberi nagyságából.  

~ 

Maupassant-t olvasom megint annyi év után. Az Egy élet című  regé-.  
nyét. Még nem értem a végére, spórolok vele, hogy minél tovább tartson,  

s közben igyekszem elfelejteni évtizedek el őtti élményemet, amikor el őször  
olvastam. Különben azóta már tudom, hagy az els ő  olvasás nem engedi  
meg, hogy az ember kiélvezze magát a részletekben. És az Egy élet annak  
idején idegen is volt nekem arisztokrata szerepl őivel, akik akkor már az  
irodalomban is kimentek a divatból. Maupassant maga is idejétmúltnak  

látszott, mintha csak a novellái éltették volna még, amelyekkel iskolát  
teremtett.  

Pedig akkor már ebben is háttérbe szorították a. tanítványai, minde-
nekelőtt Soanunerset Maughan, aki a lényeget egy píillalnatra sem elhanya-
golva angol eleganciával tudta összefogni az irgalmas mesét.  

Az Egy élet ebben külö:nlben is rácáfol írójára, ahogy ráér ősen  
elkalandozik Normandia tájai:nak szépségében, s a szül őföld emlékeit éb-
resztgetve elid őzik a részleteiknél, a ,romianti+ká.tól is búcsút véve a régi 
patriarkális életforma pusztulásának el őestjén, s hangosan ünnepelve min-
dent, ami korszerű  volt. Mindenekelőtt a termés:zet diadalát az élet kü-
lönféle dolgaiban. Attól az ellentmondástól se visszariadva, hogy a tiszta, 
egész életre szóló szerelem áldozatát, a szép és el őkelő  bárókisasszonyt, 
Jeanne-t felmagasztalva, az élet könyörtelen realitásában hágyja elveszni. 

Mert az csak természetes, hogy Mauppas:samt-nak ez a regénye is 
szerelmin történet, a naturalista jelenetek egész sorával, embertelen körül-
ményeik következményeivel, amikor az író habozás nélkül jóváhagyja eze-
ket az elkerülhetetlen következményeket a természet nevében. A serdül őkor 
szerelmeit is magától értet ődőnek tartva, szemben a dogmákhoz mereven 
ragaszkodó plébánossal, aki fölött az életnek ezek a szabad törvényei 
diadalmaskodnak. Elődjétől, egy, a viszonyokhoz alkalmazkodó bölcs öreg 
paptól eltérően, aki az egyház törvényei helyett az élet törvényeit helyezi 
előtérbe, s elnéz ő  szeretettel igazítja el a megesett fahusi lányok dolgát. 
.A regénynek ez az öreg pap a legjobban megrajzolt alakja, s érezhet őem 
az író életérzésének kifejez ője. 

S mint minden - nagy regény, az emberi sorsok vonulásának párhu-
zamában a kornak á története is földesurak és szegény parasztok feudális 
viszonyában, amelyben az utóbbiak élvezik az író rokonszenvét. S ebben 
mintha nem lenne semmi különbség, mintha urak és parasztok élete 
Mindenütt a világon ilyen lett volna. Azzal a jelent ős eltéréssel persze, 
hogy Tolsztoj muzsikjai az orosz messianizmus foglyai voltak, míg a 
francia parasztot már meglegyintette a forradalom felvilágosító szelleme. 

Amii mégis oly hasonlóvá tette őket az életben., az a függ őségi hely-
zetükből, az osztálykülönbséggel együtt járó ellentétekb ől adódott. Most, 
egy más korból visszatérve hozzájuk, egy osztály nélküli társadalom ilyen 
ellentéteket nélkülöz ő  időszakából olyasvalamit érez az olvasó, mintha egy 
egzotikus tájra került volna, amelyben a végtelen orosz sztyeppék békéje 

,oly hasonló lett a tengerével izgalmasabb normandiai tájjal. És Jean-
Jacques Rousseau elszánt visszatérésével a természethez. 

Maupassant azonban kort, tájat és embereket színesebben tudott 
megjelenítenli. Az impresszionistákkal együtt jelentkezett, tájképei ezért 
festőibbek, mint a korabeli orosz beszélyeké, s ehhez persze a vérmérsék-
lete is hozzájárult, siet ősen lázas munkakedve s tobzódó életöröme, amely 
minden művénél erősebben érezhet ő  ebben a regényben, mert egyúttal a 
szülőföld dicséretét is zengi a századvég kihunyó fényeiben. 
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Az idei Kanizsai Írótábor anyagából 

TOLNAI OTTÓ 

KERTEK, PARKOK 

A Csönd városa című  kiadvánnyal elkezdett munkát, ;illetve a Tiszával 
foglalkozó tavalyi táborban meghirdetett ,zöld programunkat" (= Nézni. a 
Tiszát mint radikális program) folytatjuk most, amikor ezt a három déle-
lőttöt itt, a kanizsai népkert gyógyfürd őjében, a Kertek, parkok témakö-
rének szenteljük. 

Noha az értekezlettel, a gy űléssel szemben mindig is a szimpozion-
formát, a kötetlen eszmecserét, csevegést hangsúlyoztuk, az idén is egész 
könyvrevaló hozzászólás készült el, íródott meg el őre (hihetetlen, de: 30 
szöveg!). 

Könnyed, rövid esszéket kértünk és néhány ...szociográfia-jelleg ű  
dolgozatot, amelyek a kanizsai és a zentai parkot, a bánáti kastélykerteket 
(Écskát, Törökkanizsát, Csókát), valamint Palicsot, Zombort, Titoverbászt, 
Temerint, Versecet stb. feldolgozva alapot, afféle biztosító hálót hivatot-
tak alánk feszíteni, hogy az angol és francia kertekr ől, a Tivolikról és a 
Central Parkról csevegve nehogy nagyon eltávolodjunk, a szép semmibe 
zuhanjunk. 

Persze az Iróegyesület munkája még véletlenül sem merülhet ki a 
hasonló jellegű  munkában. A Stražilovói Találkozónak más, aktuálisabb 
problémákat feszeget ő  profilja körvonalazódik, a kommunista írók aktívá-
ja is minden bizonnyal egészen más témák felett fog majd kopját törni. 
És hát, ami a leglényegesebb, itt a táborban is marad b őven szabad idő  
égetőbb kérdések felvetésére — annál inkább, mivel (éppen az egyik alap-
tézisük) minden park Hyde-park is egy kicsit... 

Mi sem természetesebb, mint hogy az az írótábor, amelyet immár 
hosszú évtizedek óta egy parkban, a park 'ún. csodafürd őjében tartanak, 
rákérdezzen magára a helyre, a hely — a park, a kert szellemére, a ,csoda 
mibenlétére. Hisz éppen íróink szeme el őtt játszódott le e park felszaba-
dulás utáni élete, az, ahogyan a fürd ő  megújult, és sajnos az is, ahogyan 
a park, a Vigadó nem újult meg, képtelen megújulni — a gyerekeken és 
a betegeken kívül egyedül az írók a tudói e park, e csoda titkának .. . 

Mert mi is a park? Sziget, semmis paradicsom-makett. Számomra 
ebben az a lényeges, hogy m+i a hasonló szigeteket mindig az utópiában 
keressük, az utópiába utaljuk. Közben ez a makett (modell) felénk, konk-
rétan itt is már létezett, részben létezik ma is. 

Hogy erről van szó, magam is tanúsíthatom, ugyanis e kert a cso-
dafürdővel (valamint a töltésen túli Tiszával) gyerekkorom színhelye. Te-
hát én megéltem azt a bizonyos semmis modellt: a csodát. 

Amikor már kihűlt a Tisza vize, mint valami hüll ők, áthempered-
tünk a töltésen, belefeküdtünk a forró kénes vízbe, vagy ha nem volt 
rá pénzünk, felmásztunk az ablak el őtti fákra, és hosszan gyönyörköd-
tünk a forró aranyban ringó n ők idomaiban, amíg a béna park őr — aki 
egykor maga is beteg volt, ám eldobta a mankót — le nem szedett ben-
nünket ... A különös az, hogy nekünk még a park külön kis részlege, a 
fasizmus áldozatainak, Agbaba-villa mögötti emlékm űve is erről a csodá-
ról tudósított — hisz a park két tündérér ől beszél felirata, két tündérr ől, 
akiket valahol elégettek... 

Megéltem e csodát, mondom, innen űzettem ki, pontosabban még 
mindig nem űzettem ki egészen — értekezletünk is harc e ki űzetés ellen. 

Tanulmányoznunk kell ezt a makettet (modellt), tanulmányozni, ho-
gyan hozták létre, hogyan alapították, hogyan tudták fenntartani. 
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Az egyik csodálatos, régi kanizsai parkfotón, amelyekb ől kiállítást 
is rendeztünk, felfedeztem a kertészeket, azokat az embereket, akik ezt 
a parkot gondozták. Észrevették, hogy fényképeznek és felegyenesedtek 
egy pillanatra a virágágy gyomlálásából. Megkértem fotósunkat, nagyítsa 
ki őket, .állítsunk legalább így emlékm űvet nekik. Mert a parkok, kertet 
titka valahol éppen itt rejt őzik, a mindennapi hozzáért ő, odaadó, majd-. 
hogynem azt mondtam: áhítatos munkában. A f űszál, a virág, a cserje, 
a fa szeretet, áhítat nélkül elhervad, kiszárad. 

Itt kell megemlítenünk azokat a nénikéket is, akik csöpp kertjük- 
ben, itt a park körül (a Leheg őben) és hát Újvidéken, a Telepen is, tér-
depelve porhanyósítják a földet, ujjukkal külön-külön morzsolnak szét 
minden egyes göröngyöt. Mi más is lenne ez, mint az imádság egy formá-
ja. Vegyük a kezünkbe kertjük egy paradicsomát, karfiolját, és hallani 
fogjuk ezt az imát, Németh Lászlóval (Pusztuló kertek. In: Utolsó szétte-
kintés. Bp. 1980.) mi is szent növényeknek fogjuk nevezni terményeiket. 

És természetesen el kell t űnődnünk azon is, nekünk miért olyan ne-
héz, szinte lehetetlen fenntartani, meg őrizni ezeket a parkokat, kerteket, 
hogy az újak alapításának nehézségeir ől ne is beszéljek. 

Miért van az, hogy forradalmak után a parkok tönkremennék? A 
cédrusok, mint Törökkanizsán, kivágatnak? A komisszár mint parkigazga-
tó miért nem tud zöld ágra verg ődni? Egyáltalán a komisszár mint park-
igazgató miért nonszensz? Miért van az, hogy az ideológia kiszárítja, ki-
égeti a pázsitot, a ritka, egzotikus virágokat, cserjéket, fákat? Az ideoló-
gia minden jel szerint csak tervezni (ötéves tervek etc.), irányítani, akar-
ni, parancsolni tud, de képtelen áhítattal, az imádság egy fajtájaként dol- 
gozni. 

Miért van az, hogy ez a mi civilizációnk képtelen egy évtizednél to-
vább működtetni, tisztán tartani egy szök őkutat? Aki képtelen egy szö-
kőkút üzemeltetésére, az más, összetettebb dolgok üzemeltetésére is képte-
len — ez. mindent eldugít, el a WC-t, az öntöz őcsatornát, a folyót, még 
a tengert is ... 

Különös véletlen folytán a nyáron az írótábor kanizsai szerz őivel 
tartott újvidéki megbeszélésünk utáni napon Koppenhágába repültem; 
másnap már a Tivoliban sétáltam. Mondanom sem kell, akár ha éppen 
ezért .küldtek volna, mohón vetettem magam a park tanulmányozásába. 
Elsősorban az érdekelt, mennyiben köt ődnek ezek a Tivolik a római Ti-
volihoz, miben különbözik az európai szórakoztatópark (Práter, Vidám-
park) az amerikai Disneylandt ől, mennyire sikerült megőriznie hagyomá-
nyát. 

Alapítója valójában egy irodalmi újság olvasótáborának tervezte ezt 
a parkot, konkrétan ott szándékozott zenei rendezvényeket szervezni szá-
mukra. Érdekes, parkban képzelte el olvasótáborát — az újságolvasás ná-
lunk egyértelműen a kávéházhoz köt ődik. A hatalmas parkban ott-tartóz-
kodásom alatt éppen Isaac Stern koncertezett, tehát a lassan eluralkodó 
amerikanizmussal szemben még mindig szerencsésen tudja kombinálni a 
legmagasabb színvonalú művészetet, úgy valahogy, ahogyan alapítója el-
képzelte. 

A másik momentum egy szök őkút volt, a legérdekesebb, legmoder-
nebb szökőkút, amelyet eddig láttam: Niels Bohr, a Nobel-díjas dán atom-
fizikus tervezte. Míg a szök őkút hatalmas üvegcsöveiben (epruvettáiban? 
közlekedőedényeiben?) gyönyörködtem, arra gondoltam, a többi nagy 
atomfizikus (Einstein etcimp.) is jobban tette volna, ha szök őkút tervezé-
sével foglalkozik — ha olyan szök őkutat gondolnak el, mint ama gomba 
(atombomba), amely átnyomulva az egeken, fel a ,mennyekbe, netán magát 
a mindenhatót permetezné h űs vizével...  

Volt még egy park-álményem Koppenhágában: Kierkegaard és An- 
dersen sírját mentem megkeresni az egyik sírkertben (=kierkegaardban) 
és ahogy beléptem, nagy megdöbbenésemre a sírtikon szép, félmeztelen, 
szőke nők sokaságát láttam napozni, valahogy éppen úgy, mint ahogy a 
feltámadást elképzeljük — mondanom sem kell, hogy azonnal közéjük 
akartam „halni"... 
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Máris felvillantottuk néhány típusát a kertnek. Ám mindenfélekép-
pen fel kellene még dolgoznunk a ZOO-t és a Botanikus kertet, a méhest 
(gondoljunk csak Nagyapáti Kukac Péter festményére — egykor Topolyán 
tehát a méhesben olvasták az újságot, éppen úgy, mint Koppenhágában, 
és gondoljunk e kép kapcsán természetesén Hamvas Béla idevonatkozó 
írásaira 7s) és a deltát. 

Időszűke miatt ez alkalommal csak a Botanikus kertet és a deltát 
érinteném, jelezném, hogyan Fis látom én őket, hogyan is léteznek számomra. 

Zágrábi egyetemista és katonaéveim alatt szinte naponta megfordul-
tam a Botanikus kertben, ott volt közel a kaszárnyához. Ott, éppen ott 
olvastam többek között Krleža Davni dani cím ű  naplóját is, amelynek nagy 
részét . éppen ott, a Botanikus kert padjain vetette papírra. Szinte érezni 
lapjain a levelek rezg ő  árnyékát. Azokban a napokban többször találkoz-
tam Krleževál — és el őadtam neki, hogyan olvasom a Botanikus kertr ő l, 
a Botanikus kertben írt sorait a mai Botanikus kertben (és persze el őad-
tam neki azt is, hogy most is ugyanazon a gyakorlótéren, Jakuševacon 
gyakorlatozunk; mint egykor ők). Roppant 'izgatta ez a váratlan látószög, 
Sinkót is állandóan faggatta, mit mesélnek a kaszárnyáról, a gyakorlótér-
ről, a Botanikus kertr ől 

 első  nagy olvasmányélménye Molnár Ferenc A Pál 
utcai fiúk című  regénye volt. A regény nagy része a budapesti Füvész-
kertben játszódik, az ugyanis a vörösingesek tanyája. Nemrég meglátogat-
tam ezt a kertet, és nagy megdöbbenéssel láttam: a Füvészkert közvetlen 
a Ludovika mellett van. Különös, Krleža ezt sosem említette, írásaiban, 
emlékezéseiben sem akadtam a nyomára, pedig most szinte látom: annak 
a karcernek, ahová horvát érzelm ű  versei miatt az ifjú kadétot bezárták, 
éppen a Füvészkertre nyílik a szell őztetőlyuka .. . 

Mivel ilyen érzékeny voltam a Botanikus és Füvészkertekre, termé-
szetesen azonnal -felfedeztem magamnak, kicsit persze Krleža folytatása-
ként is, Tadijanović  Ludaci (Örültek) című  kitűnő  versét. Egy őrült bota-
nikusról szól, aki a gledícsia latin nevét üvöltözi. Az 1926-ban írt versben 
így kérdez az őrültekkel — ám velünk, értékezletünk résztvev őivel is, a 
költő : 

„Azt hiszik, mi nem hordunk fákat a tenyerünkön? 
Ám hol az erd ő?.... Hol a szigetek?" 

A vershez írt kommentárjában Tadijanovi ć  a következ őket mondja: 
„Míg erdésznek tanultam, gyakran tértem be a Botanikus kertbe, ismer-
kedtem a botanikával ... Ott, a Botanikus kertben íródott az Örültek ..." 
Tavaly a zágrábi Forum egyik számában nagy örömömre e régi vers iker-
párjára bukkantam. Új versében felidézi a gledícsia latin nevét üvöltöz ő  
híres botanikus alakját, majd arrol szól, hogy - hatvan •év után zágrábi há-
za elé Gleditsiae teriacanthóst ültettek. Barátai látnoknak nevezik- és arra 
biztatják, írjon róla verset. Költ őnk dilémmája most a következ ő : üvöl-
teni kezdjen-e, mint régi versében a híres őrült botanikus, "vagy pedig 
mondja:. „Áldottak vagyunk, hogy békét lelünk a sötét lomb alatt!" 

Remélem, nem terhelem túl a motívumot, ha a versek kapcsán még 
utalok Rilke Örültek a kertben cím ű  .költeményére is, ugyanis ha nem 
ilyen dokumentum jelleg űek lennének Tadijanovi ć  e versei, azt hihetné 
az ember, éppen Rilke e m űve ihlette. Amikor senki sem látja az őrülte-
ket, mondja Rilke, térdre esnek és a zsenge f űre simulnak, de titkukról, 
arról, hogy „mily jó a fű  és mily szelíd', nem beszélnek. 

A delta fiatalkorom központi kategóriája — helyszíne volt, egész 
könyvet írtam róla, ma is oda vágyom, arról álmodozom, hogy a Neretva del-
tájában fogok élni, vagy a Rh őne deltájában, ahol a flamingók költenek. 
(Mivel most meg épp a flamingókról, illetve egy felénk tévedt flamingóról 
írok könyvet, mondanom sem •kell, gyerekh őseim sokat álmodoznak — s őt, 
egy ekxpedíciót is indítanak — a' Rh őne deltáj áról ...) De évek óta ké-
szülök a Duna-deltába is, amelyr ől épp a napokban olvastam egy szép Sü-
tő  András-naplót  András-naplót... 
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Számomra a delta is egyfajta sziget; geometrikus park és dzsungel 
is egyben. Olyan terrénum, ahol a sós és az édes víz keveredik ., ahol a 
folyó és a tenger közösülése, nemi aktusa végtelen történik. Él ő  modell, 
természetesen frizírozódó, amelynek s űrű  nádasában még mindig meghú-
zódhat a pákász. Álljunk meg itt egy pillanatra: a pákász ugyanis szá-
momra a zenbuddhista keleti ember megfelel ője. 

Van Gogh írja egyik levelében, éppen err ől a keleti emberr ől, kele-
ti művészről: 

„Csak egyetlen fűszálat tanulmányoz, de ez az egyetlen f űszál lehe-
tővé teszi, hogy minden növényt lerajzoljon, azután az évszakokat, a táj 
nagy vonalait, majd az állatokat, és végül az embert magát. Ezzel tölti 
életét, és ez az élet még rövid is ahhoz, hogy mindezt megcsinálja." 

Különös, hisz felénk — mint azt Tadijanovi ć  és Rilke verseib ől szé-
pen láthattuk — akik fűvel és fával foglalkoznak, akik egyetlen fűszálat 
tanulmányoznak egész életükben, őrültnek számítanak. Van Gogh fenti 
szavait olvasva, a pákászon kívül még a mi kertészeink, e park régi ker-
tészei és azok a kis töpörödött nénikék is eszembe jutnak, akik térdepelve 
morzsolnak szét minden egyes göröngyöt, akik az imádkozás egy formája-
ként dolgoznak... 

Márai Sándor Szegénység című  könyvében össze is köti ezt a két 
szent terrénumot, a nénikék kiskertjét és a japánkertet (amivel ter-
mészetesen külön is foglalkozunk majd): 

„Mint a kínaiak és a japánok, úgy tudja a szegény is, aki a föld-
kerekség egyik legrégibb népfajához tartozik, hogy az .igazi szép mindig a 
kevés, a választékos, a mesterségesen adagolt. Csak a m űvészek tudják, 
olyan biztos ösztönnel, mint a szegények, hogy nem a tömeg adja ki a 
szépséget, hanem az arány. Ha megnézzük a szegények külvárosi kertjeit, 
önkéntelenül a cserépbe ágyalt japán m űkertek jutnak eszünkbe, ahol te-
nyérnyi területen tenyésztenek ki vajákos m űvészek bonyolult parkokat, 
gyűszűnyi virágágyakkal, gombostűfejnyi dáliákkal, hüvelykujjmagasságú 
tölgyekkel és feny őkkel s a középen kavicsos út vezet át, híddal és lugas-
sal: s az ördöngös kert él, a fák leveleznek és hervadnak, a virágok illa-
toznak s a megnyomorított, lekicsinyített természet titokzatos rokonságot 
tart fenn az őserdőkkel és az évszakokkal, az id őjárással és a holdválto-
zással. Igy hatnak nagyvárosaink körül a szegények kertjei is ..." 

És ezzel, azt hiszem, be is fej ezhetném improvizált bevezet őmet, hi-
szen most is ugyanoda, igen, pontosan oda érkeztem, mint tavaly, amikor 
a Tiszáról beszélve a Tisza virágzását a japánok cseresznyevirágzásához 
hasonlítottam .. . 
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SAFFER PÁL  

A KERTEKRŐL ÉS AZ EMBEREKRŐL  

Gyermekkorom óta a kertek b űvöletében élek. Azért, mert a gyerek-
koromban nem voltak kertek és parkok. A feln őttek, ha ilyesmi szóba ke-
rült, azt mondták, hogy a nehéz közép-•bácskai föld nem való egyébnek, 
csak búzának meg kukoricának. A valóságban azt hiszem, hogy nekik volt 
idegen még a gondolat is, hogy a földbe, amelyb ő l sohasem volt elegend ő , 
olyat ültessenek, amib ől nem lesz kenyér vagy takarmány a jószágnak. 

Csak két dolog érdekelte őket: a búza és a kukorica. 
Es mivel a maradéktalanul elhasznált termésb ől idővel trágya lett,  

amelyet hideg, ködös napokon vasvillával teregettek szét a földeken az  

•ú.j vetés alá, számukra a kör bezárult. Békességben éltek a természettel.  

Igy az első  élő  fenyőfát a patikusék udvarában láttam, amikor egy-
szer nyitva felejtették a kiskaput. Nagy volt és fenséges, hegyekre és  

erdőkre emlékeztetett, amelyekről addig csak az olvasókönyvben olvastam,  
és a képe megmaradt bennem egész életemre.  

A kert számomra azóta is a béke -  és boldogság fogalmával párhuza-
mos, és minden kertek legszebb dísze azóta is a feny őfa maradt.  

~ 

Az emberi boldogságra igen sokféle megfogalmazás létezik, de leg-
többjüknek kevés köze van a boldogságnak ahhoz a tartalmához, amely  

talán legteljesebben úgy fogalmazható meg, mint állapot, amelyben az  

ember nincs összeütközésben sem önmagával, sem a környez ő  világgal.  
Ha ezt a meghatározást akár csak részben is elfogadjuk, nyomban  

felvetődik a következtetés, hogy az önmagával és a természettel össze-
Ütközésben álló mali ember nem lehet boldog.  

Divatos dolog ezért a mai világban uralkodó társadalmi rendszereket,  

a szocializmust vagy kapitalizmust, más szóval a fogyasztói vagy az ega-
litarista társadalmat hibáztatni, aszerint, hogy melyik oldalon áll a szem-
lélő, de ezek a magyarázatok felületesek. A gyökerek sokkal mélyebbek,  

évezredekre nyúlnak vissza és szó szerint megtaláljuk őket a Bibliában,  
Mózes első  könyve 216. bekezdésében:  

„1✓s .mondá Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlat•os-
ságun+kra; és uralkodjék .a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,  

mind az egész földön ..."  
Ez a zsidó-keresztény mítosz, amely az embernek, a teremtés kirá-

lyának adja a földet minden él ő  lényével együtt, a nyugati (európai)  
civilizáció hallatlan virágzásának és egyben zsákutcájának az alapja.  

Mert értsünk szót. Ez a mondat nem a természettel való harmóniára  

utasítja az embert, hanem arra, hogy uralkodjon fölötte, hogy azt csináljon  

vele, amit akar.  
Ebben a civilizációban a természet és az ember ellenségek. A termé-

szetet meg kell hódítani, igába kell hajtani,' hogy szolgáljon az embernek.  

Ha ebből a szemszögb ől nézzük a mai világot, rájövünk, hogy ebben  
a kérdésben nincsenek, vagy alig vannak különbségek kapitalizmus és  
szocializlmus között. Együk is, másik is arra töreksiik, hogy leigázza,  
kihasználja, pusztítsa a természetet.  

Mivel pedig ezen a téren a tőkés világ, vagy ahogyan újábban  
nevezzük, a • fogyasztói társadalmi, messze túltesz a 'szocialista 'társadal-
makon — sőt újabban ezeknek is mintaképül szolgál —. a továbbiakban  

a fogyasztói társadalom credójával szeretnék foglalkozni, amely nem  

egyéb, mint a bibliai tézis széls őš•éges alkkalimazása.  
Az úgynevezett szocialista társadalom intézményesen, inkább makro  

méretekben pusztítja a természetet, felél őtlen nagyvállalkozások útján.  
A fogyasztói társadalom mindezt sokkal hatásosabban, tömegesen és na-  

panta, úgymond társadlalomimaleknxláris szinten, a szellemi igába hajtott  
egyén útján végzi el.  
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A folyamathoz, amelyet le akarok írni, van egy igen jellemz ő  példa: 
a borotvapenge, vagy ahogyan népszer űen nevezik, a zsiiletttpenge világ-
sikere. 

Minek köszönheti ez a parányi tárgy á világsikerét? Annak, hogy 
jó és használható? — Tévedés! 

Egyszerűen annak, hogy személytelen. Annak, hogy mint használati 
tárgy nem kötelezi a thasználáját semmiféle viszonyra és kapcsolatra. A 
zsilettpenge az őse, és szinte mintaképe annak az ezernyi használati tárgy-
nak; amelyelve kezdetben odaírták, hogy „Használat után dobd el!" 

Ma már oda se írják. Ma már ez természetes. Ez a három szó 
ugyanis már régen nem használati utasítás, hanem egy korszak filozófiája, 
viszonyulása az élethez és a természethez. 

h)s így tart már vagy száz esztendeje a természet anyagi forrásainak 
leírhatatlan pocsékolása. 

Az az állítás azonban, hogy a praktikusság, személytelenség és kénye-
lem elve az embert szolgálja, tehát az ember filozófiája, nem egyéb, mint 
felszínes manipuláció, lepel, amely a válságot eltakarja. 

A valóság sokkal ijesztőbb. A valóság az, hogy az embert már nem 
kérdezik. Az ember már nem szubjektum, hanem tárgy. Használati tárgy, 
amelyre szintén rá van írvá, hogy használat után dobd el! Tudatán kívül, 
láthatatlan betűkkel, de rá van írva. 

Az igazi., napjainkban tevékeny világszemlélet, amelyet a fogyasztói 
világszemlélet olyan sikeresen és ügyesen eltakar, a gép világszemlélete. 

A gépé, amelynek elve a működés. Működni, gyártani, újabb gépeket 
is, aimelyek géprendszerekbe egyesülnek, amíg egyetlen géprendszer nem 
lesz az egész világ. 

. A gépek. működéséhez nélkülözhetetlen a készítmények elhaszná-
lása és a gépek imádsága, he lenne, így hangzana: A mindennapi fogyasz-
tónkat add meg nekünk ma! 

Mivel azonban a gépekt ől távol áll minden miszticizmus, ők egy-
szerűbben oldják meg a prorblémát: legyártják a szükségleteket is. A hét-
köznapok nyelvén ezt úgy hívják, hogy reklám, divat, - marketing vagy 
politika. Mert a háború is a fogyasztást szolgálja. 

• Ha valaki azt találná hinni, hogy megzavarodtam, vagy valamiféle 
újféle miszticizmus híve vagyok, amikor a gépek önállóságáról és .az 
ember feletti uralmáról beszélek, annak csak egy kérdést tennék fel: Fel 
tud-e tételezni épesz ű  embert, aki helyeselné az atomfegyverek alkal-
mazását? 

Annak ellenére, hogy ilyen embert nem lehet elképzelni és annak 
ellenére, hogy az atomhatalmak vezéskarái!ban feltehet ően orvosi felügye-
let' alátt álló egészséges emberek ülnek, az atomfegyverek gyártása és 
tökéletesítése tovább folyik. 

De térjünk vissza az. egyszer űbb mindennapi dolgokhoz: 
Használat után dobd el, így szól a parancs, a borotvapengét, a papír-

zsebkendőt, a ruhát, a bútort, az egész természétet, egyre tömegesebben 
és egyre arcátlanabbul, már tudatos b űncselekményként is. Nemrégiben 
hallottam az idevágó német kifejezést: Umweltkriminalitát — könyezet 
elleni bűncselekmény. 

Halsználat után dobd el! Téved aki azt hiszi, hogy a fogyasztói tár-
sadalom életstílusa csak az ember környezetét, a környez ő  természetet pusz-
títja. A. pusztítás magában az emberben is folyik. 

Azok után, hogy elvették t őlünk a tárgyakhoz való viszony lehető -
ségét, hogy nincsenek már 'kadveš használati tárgyak,.. amelyek egy életre 
szólnak és ezáltal érzelmileg szegényebbek lettünk, vagyis megtettünk egy 
fontos lepést az emberb ől nyersanyaggá válás útján, megszülettek az egy-
szeri használatra készül ő  szellemi termékek is. 

Ez a füzetes regényt ől a zenén át a telebíziós sorozatokig terjed ő  
tevékenység már nem iis titkolja a saját lényegét. azt, hagy nem egyéb 
napi fogyasztási c'i•kknél, és büszkén hirdeti az igazi nevét: szórakoztató 
ipar! Nevével összehangban alapvet ő  célja pedig az embert szellemiségében 
is preparálni a fogyasztó szerepére. 

Ha valaki azt találná hinni., hogy ezzel eljutottunk a végs ő  konzek-
venciákig, az téved. 
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Tévedés ugyanis azt hinni, hogy a természetes források kiapadásával 
összeomlik majd az úgynevezett fogyasztói társadalom. Tévedés, mert a 
gépek világa nem engedi meg, hogy megálljon a termelés és legyártja 
mindazt, ami a termelés zavartalanságához szükséges — ha kell, a természet 
pótlékát is. 

Aki. ebben kételkedik, figyeljen fel a műanyagok egyre erősödő  és 
gyorsuló áradatára. És jegyezze. meg az ember sorsa szempontjából leg-
fontosabb tulajdonságukat: hogy a természetben nincsenek, és nem kor-
hadnak, tehát nem oldódnak fel a természetben. A ciklus megszakad! 

,Ha ezeket a tulajdonságokat összekötjük a használat - után dobd el 
elvével, .a távlat meglehet ősen világos: - amiikor majd teljesen kiszipolyozza 
a természetet, a gépek civilizációja még egy utolsó -szerepét szán neki, 
á hulladéktelep, a szemétdomb szerepét. 

:Mindaz, amit eddig elmondtam, közvetlen kapcsolatban áll témánk-
kal, a kertekkel és parkokkal. 

A nyugati civilizáció egész története az embernek a természettel és 
ebből kifolyólag a saját rossz • lelkiismeretével vívott küzdelmének a tör-
ténete. A mindenkori kertek beilleszkednek ebbe a történetbe. 

Mindjárt a történet elején ott van az els ő  kert, az Éden kertjé, 
vagyis az az áhított és álmodott állapot, amikor az ember összhangban él 
a természettel. 

Ez a bibliai monda legalább két beismerést rejt magában: 
Az. egyik, hogy a természettel való összhang az ember helyes, tehát 

„paradicsomi" állapota; 
a másik, hogy az ember „megszegve az úr parancsát", felborította 

ezt az állapotot és kénytelen volt harcba szállni a természettel, bajt zúdítva 
önmagára és az ivadékaira. 

A bibliai monda lényeglátásához nem fér kétšég. Az elkövetkez ő  
évezredek a természettel való küzdelemiben és ugyanakkor az .elveszett 
paradicsom keresésében teltek el mind a maii napig. 

A maga módján ezt tükrözi a valóságos kertek története is. 
A tőkés fejlődés előtti világban a kertek és a parkok, annak elle-

nére, hogy ezt a luxust csak a nagyurak engedhették meg maguknak, az 
akkori em;berne.k a természetben elfoglalt helyét és a természettel szembeni 
viszonyát tükrözték. 

A hely és a helyzet a természett ől való nagyfokú függés, a viszony 
pedig a természett ől való félelem volt. 

Ennek megfelelően az odakünn uralkodó ismeretlen. és vad termé-
szet megszelídített változata volt a kert és a park, amelybe nem csak a 
kinti térmészet növényeit ültétték át, hanem még a mondavilág alakjait is, 
amelyekkel az ember fantáziája a természetet benépes ítette. A választékos 
ízlésű  arisztokrata nimfákkal, szatírokkal népesítetté be a kertjét, kés őbb 
az újgazdag ,plebeijus a kerti törpével is megelégedett. • 

Ahhoz pedig hogy lássuk: a hangsúly a szelídítésen volt, elég egy 
pillantást vetni a fennmaradt f őúri kertek geometriai alakzattá nyomori-
tott növénycsudáira. 

A maii világban a kert- és a parkkultusznak egészen más az alapja, 
A kertek és parkok már nem annyira a fölényes vad természet fél ő  tiszte-
letét tükrözik, hanem sokkal inkább a természet fölé kerekedett gy őztes 
ember egyre súlyosabb és egyre elviselhetetlenebb lelkiismeret-fundalását. 

Az én gyerekkoromban, itt ezen a tájon a kertek úri különcködés-
nek számítottak, parkok csak a nagyvárosokban vagy fürd őhelyeken voltak, 
terrrrészetvédelrni területekr ől, vagyis nemzeti parkokról pedig csak hallot-
tunk, mint afféle jellemző  amerikai bolondságról. 

Azóta, bár még egy fél évszázad sem telt el, gyökeresen megváltozott 
errefélé ifs a világ. Kertek, parkok, fasorok tömege sarjadt ki a földb ől, 
nemzeti parkjaink is vannak már, ebben egyre jobib.an hasonlítunk az 
úgynevezett nagyvilágra. 

. "Pudom, hogy nálunk sok minden sajátos, és így valószin űleg a kertek 
és parkok robbanásszerű  növekedése is, azt hiszem, mégsem tévedünk, 
ha 'azt állítjuk, hogy alapjában nálunk is ugyanaz a folyamat megy végbe, 
mint a többi ipari országban: a természet iránti új vliszony lassú, de 
föltartóztathatatlan beérése. 
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Természetesen: ezt az állítást nem szabad általánosnak tekinteni, az 
egyre növekvő  kert- és parkkultusz nem minden megjelenési formája értel-
mezhető  egyformán. 

A nemzeti parkok, természetvédelmi területek szaporodása például 
alapjában véve feltétlenül pozitív, mert meg őriznek egy darab természetet. 
De nem maradhat észrevétlen a létük kett ős értelme, amely már az elne-
vezésükbő l is kikövetkeztethet ő : 

Ha ugyanis vannak védett természeti területek, az azt jelenti, hogy 
vannak nem védettek is. Azt jelenti, hogy ez a civilizáció a természetet 
két részre osztja: az egyik, a jelentéktelen kisebbség védett, a másik pedig, 
az óriási többség szabadon pusztítható. 

Ebből viszont az következik, hogy a természetvédelmi. terület készül ő  
múzeum az eljövendő  nemzedékek számára, hogy meg tudjuk mutatni a 
dédunokáinknak: látjátok, ilyen volt az érintetlen természet, amikor még 
létezett. 

Ma még nem múzeumok a nemzeti parkok. Inkább kísérletek az 
emberiség növekvő  lelkiismeret-furdalásának megnyugtatására. Azt kíván-
ják bizonyíteni, hogy az ember még nem kapi,tuiált teljesen a gépek 
civilizációja előtt. Akik létesítik és ápolják ezeket a parkokat, minden 
bizonnyal jó emberek és jót akarnak. Nem tehetnek róla, hogy a m űveik, 
a nemzeti parkok átvitt értelemben a természet ellenségeit szolgálják: elal-
tatják a lelkiismeret szavát és így megkönnyítik a természet többi részének 
végleges kis.zolgáltatasát a hóhérainak. 

Más kategoriába tartoznak a városokban és farvakban egyre szapo-
rodó parkok és fasorok. Ennek a jelenségnek a pozitív mivoltát sem lehet 
tagadni, de az alapvet ő  kérdés szempontjából, a természet iránti viszony 
megváltoztatása szempontjából, jelentéktelenek. 

Rendeltetésük és eredetük szerint ezek a létesítmények leginkább 
státusszimbólumok. Egy kifinomultabb életigényt fejeznek ki, aliiiely az 
emberekben az anyagi jólét egy bizonyos fokán érik be. A szobanövények 
terjedő  kultuszával egyetemiben azt az egyébként helyes felismerést tük-
rözik, hogy a növényi környezet pusztán esztétikai hatásával is képes az 
élet minőségét javítani. 

Gyökeresen más a helyzet a kiskertekkel, függétlenül attól, hogy 
zöldségfélével, vagy angol pázsittal vannak-e bevetwe. 

Nem akarok túlozni. A kiskertek és vízendházak robbanásszer ű  ter-
jedésének nem lehet, vagy legalábbis ma még nem lehet tudatos világ-
szemléleti hátterét tulajdonítani. 

A kiskertek szaporodásának Okát kutatva jobbára még az érzések 
világában mozgunk, de itt is kimutatható két uralkodó érzés: az egyik 
a menekülési vágy, a másik az azonosulás vágya. 

Menekülni a gépi civilizáció, vagy ahogyan a kiskertes mondaná, „a 
városi élet" sivatagából, és közvetlen, tapintható kapcsolatba kerülni, ápo-
lóként barátságot kötni, azanaslulni legalább egy darabka természettel. 

Lehet, hogy túlzottan optimista vagyok, de állítohn, hogy ez a két 
érzés, ha elég gyorsan terjed és idejében tudattá érik, viláigtörténeLmi 
jelentőségű  lehet. 

A kiskertek szaporodása azt jelzi, más egyéb hasonló jelek mellett, 
hogy egyre növekszik az ember averziója a gépi civilizáció, a „'használat-
utándoibdel" civilizáció hamis áldásaival szemben és közeledik az id ő , 
amikor tudatosan is felismeri, hogy az úgynevezett b őség társadalma a 
halál völgyébe vezet. 

_Ahhoz, hogy ez a tudat kibontakozzék, és ne csak a tagadás, .a rom-
bolás eszköze, hanem egy új, a természettel együtt él ő  emberibb civüli,záció 
építőköve legyen, természetesen nem elegend ő  a kiskertek szaporodása. 

Sok mindent kell az embernek addig felismernie és tisztáznia önma-
gával. Többek között azt .is, hogy a gépi civilizációban a természet pusztí-
tása nem csak az ember környezetében, hanem magában az emberben is 
folyik.. 

Akkor, akik megérik, talán egy új mozgalomnak, a szórakoztatóipar-
tól való níenekülé's.nek, az ember önmagához való visszatérésének, az ön-
magunkkal való azonosulásnak, a szellemi kiskertek mozgalmának lehetnek 
majd szemtanúi. De ez már más téma. 
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JUNG KÁROLY 

A TEMETŐKERTRŐL, S A KERTRŐL EGYÁLTALÁN 

„— Hősi Léceid mögött 
mint középkori szerzetes dugott a zord 
sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros: 
képégetők elő l pár régi könyvet: úgy 
dugd magvaid, míg, tavasz jőve, elesett 
léckatonáid helyén él ő  orgona 
hívja illattal a jövendő  méheit." 

(BABITS: A gazda bekeríti házát) 

„Kezdetben volt a kert" — írta fel kései, két vaskos kötetének címéül 
Lesznai Anna, olyképpen, hogy a világ teremtéslegendáin iskolázott gon-
dolkodó ember is tüstént visszaaraszolt az ősidőket jócskán megelőző  koz-
mikus méretű  előidőkbe, s szinte hallani vélte az üres világmindenségen 
végigfutó visszhangzó kinyilatkoztatást, akárha megszólalt volna az Is-
tenseg: „Kezdetben vala az ige!" Bizonyára nem kétséges, hogy az írón ő  
regényesített önéletrajzában — vagy a címében legalább — a kinyilatkoz-
tatás parafrázisa fogalmazódott meg, de megfogalmazódhatott volna egy má-
sik kinyilatkoztatás is, hisz e parafrázis konnotációin elindulva már felsej-
lik a másik alapmondat: „Én vagyok az Alfa és az ómega." Vagyis: a Kez-
det és a Vég. Mert: kezdetben volt a kert, a Teremt ő  nagy édeni állat-
kertje, melyben az állatok párosával örvendeztek az özönvíz utáni életnek 
és a Teremt ő  rájuk sugárzó kegyelmének, köztük az els ő  emberpár is, az 
immáron halandók, kiknek tudtára adatott, hogy az Édenkert után maj-
dan a Vég következik, mely a magyar nyelvben ugyancsak kert: a te-
met őkert. Ha a parafrázis parafrázisa vonzana most bennünket, igy is fo-
galmazhatnánk: eljövend végezetül a visszalényegülés a temet őkert füvei, 
virágai alatt. 

A kert ily módon az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég. S vajon 
igazolható-e ez akár az etimológia, akár az etnológia eszközeivel? Tegyük 
föl, hogy igen. Induljunk el ezen az ösvényen. 

A Kezdet Kezdetén — miután a Teremt ő  benépesítette az üresen tá-
tongó Világmindenséget -- ott áll az Édenkert, a Paradicsom, vagyis Is-
ten kertje, melyben a Teremtő  délutáni sétáit szokta eszközölni. E egyben 
az első  emberpár őshazája is, a bűnbeesés és a kiűzetés előtt. S ha a 
Kezdet Kezdete a kerthez kapcsolódik, mit jelent a kert, mit tudunk eti-
mológiájáról? Nyelvünkben ez a szó már a honfoglalást követ ő  ezredfor-
duló után adatolható, a kerül, kerít, kering igékkel kapcsolatos, vagyis 
ezekre vezethető  vissza. Délibábos szófejtés lenne természetesen, ha azt 
hinnénk, hogy a kert szó a Teremt ővel kapcsolatos, aki édenkerti sétál, 
magvas töprengései során körbejárta, (meg)kerülte a Paradicsomot. Ámbár 
ha arra is gondolunk, hogy a teremtés mítosza voltaképpen a teremt ő  ős-
mágia jegyében terebélyesedett ki az üresen kongó Világmindenség bené-
pesítése után, akkor talán nincs is olyan nagyon messze a kert szó a 
megkerülés, a körbejárás varázslatától. Mert az ember is bekerítette kert-
jét, birtokát, nemcsak a szó materiális értelmében vett kerítéssel vagy sö-
vénnyel, hanem jelképesen is: megkerülte a kertjét, ezzel mintegy varázs-
kört vont köréje, az ősi dichotómia jegyében saját mikrovilágát is az egy-
mással feleselő, s egymást kizárni próbáló kintre és bentre osztva fel, a 
bentet. a maga területét megóvni szándékozandó minden bajtól. 

Végezetül ugyancsak ott van a kert, az ómega, a Vég jegyében. 
Persze temetőkertrő l csak később lehet beszélni; az egyes korok, különö-
sen a kereszténység el őtti temetkezési kultúra (és ízlés) leírásai könyvtár-
nyi terjedelműek. Amikor a Kezdet és a Vég, az Élet és a Halál nem esett 
olyan távolegymástól, amikor az ember életkora alig közelítette meg 
vagy volt hosszabb a jézusi életkornál, az ember nemcsak, hogy hajléká-
ban született, de ott is adatott vissza az anyaföldnek, ott helyezték végs ő  
nyugalomra. Egykoron az ember ott élt halottai társaságában, őseinek 
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csontjai ott .nyugodtak a családi t űzhely mellett a földben, s persze a lel-
kük is ott lebegett állandóan, hisz a t űzhely volt az ősök szellemének 
tartózkodási helye. Errefelé a középkor során a társadalom el őkelőségei a 
templomban, altemplomban temetkeztek, a többiek a templom körül, a 
cinteremben — de mondták ezt templomkertnek is —, hogy az él ők állan-
dóan együtt lehessenek megboldogultjaikkal, mintegy a Kezdet és a Vég 
közbeső  állomásai tájékán , bolyongva sohase feledkezhessenek meg ha-
landóságukról, s arról sem persze, hogy a földi lét gyehenna, az igazi 
idvezülés a másvilágón vár az emberre. 

„A gazda bekeríti házát" — (énekelte Babits Mihály tündérsikam-
lású enjambement-jait Az istenek halnak, az ember él című  kötetében, 
tudva tudván, hogy dehogyis van így; az istenek dehogyis halnak! Csak 
az ember marad halandó az id őknek végezetéig, hiába keresi, ostromolja 
kétségbeesésében az örökkévalóságot az esztergomi kertben vagy az uga-
riti cseréptáblák ékírásos eposzaiban. Maradt a halandó számára — a föl-
di lét utáni kegyes csalásul — a temet őkerti, emberemlékezetnyi öröklét, 
amely alig tartott a hozzátartozók emlékezetének határaiig, hisz a közép-
korban például tízévenként kihantolták sírjukból az 'elhamvadt tetemeket, 
a csontokat örök mementóként közös ossariumba helyezték, hogy a temp-
lom körül kialakult temet őkertben újabb öröklétet ostromlóknak adják át 
a szűkös helyet. A templomot bekerítették, s vele természetesen a temet ő-
kertet is; utak nem vezettek át rajta, csupán egyetlen út húzódott körben 
a terület határain, a falak mentén, s ezen jártak a hátramaradottak, akár 
istentiszteletre, akár újabb eltávozottat felajánlani a csalóka öröklétnek, 
mindig újra- és újraismételve a varázskört, amelyet hajdan a Teremt ő  is 
leírt, naponta róva sétája során az utat az Édenkertben. A Megváltó földi 
létének vége ugyancsak a kerthez köt ődik elválaszthatatlanul, az Olajfák-
hegyének aljában elterül ő  Gecsemáné kerthez, ahová a Teremt őhöz ha-
sonlóan ő  is kijárt pihenni és meditálni; ámde hol volt az olajbogyószagú 
és sutulók zajától naponta hangos Gecsemáné kert az Édenkertt ől! Itt 
esett meg Júdás álnok csókja, innen vezetett el a marcona centurYó Jézust 
Pilátus elébe. A Gecsemáné kert olívaolaja pedig tovább is csordogált a 
meg-megcsikorduló prések alatt, miközben Júdás nemsokára már kötélen 
függött meghasonlott árulóként. 

A kert az egyetemes emberi m űvelődéstörténet legnagyobb rejtélye; 
a kert az Alfa és az ómega, vagyis a Kezdet és a Vég, s közöttük mennyi 
közbeeső  állomással! Hisz hogy is énekel a másik költ ő , Ács Károly? „A 
forradalmár a kertjében kapálgat" — nem kapál, 'inkább kapálgat, tehát 
akkurátusan, módszeresen, meg-megállva, közben meditálva — akár a Te-
remtő  vagy a Megváltó — s nem az Édenkertben, mert onnan föltehet ően 
ő  is kiűzetett, s nem is a temet őkertben, mert léte még le nem záratott 
a földi cselekvésben. Ezekkel a közbüls ő  kertekkel kellene a legalaposab-
ban foglalkozni; a középkori kolostorkertekkel, amelyekben gyógyfüvek il-
latoztak, vagy szaglottak a mérgez ő  beléndekbokrok, amelyeket még a so-
hasem tágító sátán is elkerült, mert ki nem állhatta például az Allium 
sativum átható szagát, s őt még a közelségét sem, ezért fogyasztotta az 
apát úr havasi mézbe mártva, a közönséges bárdolatlan szerzetesek pedig 
inkább sertéskolbász töltelékébe elegyítve, s füstölve természetesen; vagy 
a falusi veteményeskertekkel, de még inkább a virágoskertekkel, amelyek-' 
be száraz kis öregasszonyok álmodták bele hamar elhervadt menyecskeko-
rukat, s ahol még tegnapel őtt is száraz lókoponya vicsorított a karón az 
ármánykodó gonoszra vagy az egyben őtt szemöldökűekre, akik nem átal-
lották megdicsérni a rakoncátlan kiscsikót az udvarban, vagy az iszterje 
alatt a labdarózsát és a sarkantyúvirágot; a parókiakertekkel, melyeknek 
mélyén ott dongtak a méhek, amelyekben az ecetfa, bodzafa, krisztustö-
vis-bokor mellett ott vetette égnek sudár termetét a Ginkgo biloba is, s 
ha a tiszteletes ur Horáccal ölében el :is szenderedett a nyári délutánban, 
szinte hallani vélte az ember Berzsenyi szavait, mintha éppen ő  sziesztá-
zott volna Horáccal a kezében: „Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz. 
Légy víg, légy te okos; míg lehet, élj, s örülj. Míg szólunk, az idő  hirte-
len elröpül, Mint a nyíl, s a zuhogó patak." 

S persze lehetne sorolni tovább valamennyiünk létez ő  vagy megál-
modott kertjeit, a közbüls ő  kerteket, melyeknek személyes mitológiája ha 
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nem is mérhető  a Világmindenség kozmikus szeleit ől illetett édenkerte-
kével, de életünk, múltunk, emberségünk része vagy azzá szeretne lenni. 
Illjenek tehát a Kezdet Kezdetének isteni kegyelm ű  és boldogságú hitre-
gei kertjei, éljenek és viruljanak valamennyiünk egykori és mai, megál-
modott vagy soha meg nem valósuló kertjei az illatos barackfákkal, szil-
vafákkal, pirosló cseresznyével, a szerényke naspolya dércsípte fanyar íze-
ivel, s hát maradjanak meg persze a Vég kertjei is, a temet őkertek, hogy 
végtisztességet szolgáltassunk a megboldogultaknak, halottak napján ott 
lobogjon a mi gyertyánk is a kegyelet ezernyi apró, mulandó mécsese 
között. 

A kert örök. Ha nem lenne az, írhatta volna-e Babits e sorokat, me-
lyek felérnek egy imádsággal: „Kertem, ódd a magvat, ami megmaradt 
kincses tavaly füvéb ől és barbár szelekkel ne törődj!" 

Szent Miklós havában, A. D. 1988. 
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DUDÁS KÁSOLY 

TÁJKORREKCIÓ A TEMETŐKERTBEN 

Sírfelirat: 
„Olyan voltam, mint te, olyan leszel, mint én." 

Ahogy nekivadult paripákon száguldanak velünk az évek, úgy kerül hoz-
zánk mind közelebb a temet őkert. A gyermekkor homályos, elmosódott, 
titokzatos borongásokkal teli elvont helyszínéb ő l egyszerre csak nagyon is 
valóságos, pontosan körülhatárolható konkrét helyszín lesz, akár a fogor-
vosi rendelő, a kórház vagy a hivatal, ahol életünk folyamán egyre gyak-
rabban vagyunk kénytelenek megfordulni, amelyek mindinkább hozzánk 
szelídülnek, s amelyek rendjéhez, szabályaihoz mi is egyre jobban hozzá-
idomolunk. A temetőkert, ahova többé nem csupán rendkívüli alkalmak-
kor: mindenszentekkor vagy halottak napján látogatunk ki, földig ér ő  
hó:ingben feszítő, főszereplőnek előléptetett ministránsgyerekként, vagy 
csupán a szülei kezét 'szorongató megszeppent bámészkodóként, a nagy 
ritkán bekövetkez ő  temetések alkalmával, hanem könyörtelen rendszeres-
séggel már havonta, s őt néha hetente többször is, közvetlen érintettként, 
a legközelebbi hozzátartozók és barátok temetésekor, frissen hantolt és be-
süppedt tetej ű  sírok gyakori látogatásakor, van hát elegend ő  időnk és al-
kalmunk a szemlél ődésre, mintegy terepszemlét tartva majdani lakóhe-
lyünk árnyas terein és utcáin. 

S már rég nem csupán egyetlen temetőkertet ismerünk, azt a nyár-
fasuhogásost, komor öreg kriptákkal behatároltat ott az észak-bácskai falu 
nagygödrének partján, de lassanként otthon leszünk már a szabadkai Ba-
jai úti temet őben, a feketicsiben, a topolyaiban, a gunarasiban, az újvidé-
kiben, a kanizsaiban, a sziváciban, a zágrábi Mirogojban, a kerepesiben, a 
farkasrétiben, ahol rokonaink, barátaink, tanítómestereink és nagy példa-
képeink nyugszanak, a házsongárdiban, amelyet irgalmat nem ismer ő  bull-
dózerekkel pusztít a barbár id ő  és a pogány embertelenség; kezdünk már 
olhonosan mozogni az evez őlapát-kopjafás kórógyi temet őkertben is, a 
lendvaiban, a csúzaiban, a vörösmartiban, ahol az emberek közül kire-
kesztett odúlakók haláluk után végre otthonra leltek, egyenjogú és egyen-
rangú temetőlakók lettek, a Székelykeve határában megbúvó Burkátok és 
Fertályok léccel, deszkával szigorúan körülkerített, egymástól különvá-
lasztott hat temet őcskéjében — hat felekezet vagy hat nemzetiség teme-
tője? —, de még a maradékiban is, ott a Fruška gora lábánál, amelynek 
letöredezett szélű  öreg sírkövei és a modern id őkhöz igazodó síremlékei 
között talán a legtapinthatóbban érzékelhetjük az id ő  múlását, a körülmé-
nyek változását, a vidék felett kegyetlen patákkal átvágtató történelem 
tájkorrekciós munkálkodását, hogy mely égtáj alatt is élünk mi tulajdon-
képpen: A VARGA CSALÁD SIRBOLTJA, IT NJUKSZIK LAPSZKI IST-
VÁN, IT NJÚKSZIK MIHALJ MOLNAR SZÜL. 1905 MEGH. 1968, EM 
EMLÉTI FELESÉGE ÉS GJERÉKEJI, OVDE POČIVA VIKTORIJA IRGE, 
aztán már mintegy korszakzáróként cirill bet űkkel: OBZ[E IIOTILIBA BIQ- 
PLíILLI JAHOIII, k őkereszt, állj itt, feleselj a mulandósággal; de megfor-
dultunk már hegyoldalba ültetett sziklás 'dalmát temet őkertekben is, ahol 
meghökkenve bukkantunk rá a csak a mi égtájunk alatt használatos ne-
velkre, a skrad°irllitbain például, ahol néphősünk, Pap Pál sírját és emlékét 
gazdagon benőtte a mediterrán burjánzás. Békés szemlél ődés közben fi-
gyelmünket nem kerülhetik el a szaporodóban lev ő  békétlenkedők hátra-
hagyott nyomai: helyükb ől kiforgatott, összetördösött sírkövek, fejfák a 
református temet őben, a zsidótemetőben, a katolikus temet őben, a pravo-
szláv temetőben, az egykori német temet őben, a közös temet őben; a te-
metőrombolók nyomai, akik a falurombolókhoz hasonlóan nemcsak a je-
lenünket és a jövőnket, de a múltunkat is le kívánják rombolni, nehogy 
utókoruk részér ől az a vád érje őket, hogy félmunkát végeztek. 
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Örökös vándorlásunk során eljutunk táv;olabbi vidékeink temet őkert-
jeibe is, amelyek már• nem is meghitt és árnyas temet őkertek a szó egy-
kori értelmében, hanem a településekre és lakóikra rásúlyosodó márvány-
városok, amelyek többszintes kriptáiban drága csillárok égnek, s őt egyik-
ben-másikban még zene is szól a jobblétre szenderült szórakoztatására; 
márványváros-emlékm űvek egykorvolt és sosemvolt nagy embereknek; 
mindenféle csudadolog belefér ebbe a mi önkéntes vándorlásunkba, bele-
fér itteni és mostani életünkbe. 

A legelső  temet őélmény, amely már megbízható körvonalakkal bon-
takozik ki a gyermekkor formátlan őskődéből: 1956 november elseje vagy 
másodika volt, mindenszentek vagy halottak napja; a határ menti falu 
nagytemetőjének északi végében álltunk, a szúrós level ű  bokrok mögött, 
valahol a kitöredezett téglájú, öreg kripták közelében. Borús id ő  volt, erő-
sen esőre hajló, vagy inkább már havat is sejtet ő  talán, mert a föltámadó 
szél mintha hűvös hószagot hozott volna a fekete márványkereszteken 
túlról, a falu felől. Később már es őszemeket is éreztünk fedetlenül ma-
radt bőrfelületeinken, az arcunkon meg a kézfejünkön, de az is meglehet, 
hogy ezek a könnyű , jelentéktelennek is mondható cseppek a plébános úr 
ezüstfej ű , szaporán villogó szentel őjéről hullottak reánk, Gáspár atya a 
füstölőjét lóbálta, amelyből könnyű  felhők módjára lebbentek el ő  a csípős 
illatú tömjénfüstgomolyagok, a szentel őjével hadonászott, akár valami pa-
rányi ezüstbuzogánnyal, számunkra teljesen érthetetlen nyelven hadart va-
lamit, éneklő  hangon és borzasztó unalmasan, mi pedig álltunk ott megle-
hetősen esetlenül, mit álltunk: ácsorogtunk földig ér ő  fehér slingelt ing-
ben, fekete körgallérral a nyakunk körül, sokkal szívesebben lettünk vol-
na a temető  mögötti nagygödörben, a szélben hajladozó fiatal nyárfák, 
kukacfák és bozótok között, ahol nyárid őben naphosszat lehetett bújócskáz-
ni meg indiánosdit játszani, de még ilyenkor 1s ..., s ekkor valahonnan 
fentről, a háztetőkön túlról tompa ágyúdörgést görgetett felénk a szél, ör-
dögszekeret sem görgethetett volna különbül. El őször azt hittük, csupán az 
ég zörög, „hát ez igazán furcsa, égzengés novemberben", seppegte a körü-
löttünk ácsorgó tömegb ől valaki, hordókat görget Szent Péter az égben, 
mondaná öregapja, a mindenszenteki vagy .halottak napi sokadalom elkez-
dett tekintgetni az égre, még Gáspár atya is abbahagyta a kántálást és 
lopva fölpillantott. De ekkor már újból felhangzott a dörgés, s annak elle-
nére, hogy sokkal távolabbinak tűnt, mint az égzengés szokott nyárid ő-
ben, fenyegetőbb volt és titokzatosabb, nem csoda hát, hogy borsózni kez-
dett tőle a hátunk. „Ez már igazi háború", mondta valaki a körülöttünk 
állók közül, mozgolódás és er ősödő  zsongás hullámzott végig a fekete ru-
hás tömegen, „el őbb-utóbb ide hozzánk is elér"; a háború szó egészen kü-
lönleges, novemberi sűrű  ködök mélyéről fölszakadó emlékeket ébresztett 
bennünk, ebben a hol felszálló, hol meg szinte haraphatóvá s űrűsödő  köd-
ben katonák és civil ruhás férfiak jöttek-mentek, borostásak voltak és 
ápolatlanok, hangosan káromkodtak, kapadohányt szívtak és büdös pálin-
kát ittak, bakancsukra és bocskorukra rárakódott az őszi sár; aztán már 
puskák ;is dörrentek, emberek d őltek, és forgácsolódott a talpon maradt 
kukoricaszár. nszrevétlenül el kéne sétálni a temet ő  másik végébe, gon-
doltuk akkor ott, észrevétlenül elsétálni egészen a legelhanyagoltabb te-
metőrészig, ahová nemhogy sötétedés után nem mertünk bemerészkedni, 
de még fényes nappal sem igen, amikor pedig tele volt a temet ő  virág-
csokrokat szorongató fekete öregasszonyokkal; a legelhanyagoltabb teme-
tőrészről óvatosan tovább sétálva eljutni egészen a szántóföldek gyászpe-
reméig, ahol évekig lehetett november elején friss krizantémot látni az 
élesre vágott kutúk között. mintha korán beköszöntött hó esett volna, 
úgy világított a zsíros fekete föld. 

Lapozgatom a könyveimet, a folyóiratokat: az utóbbi években írt 
regényemben, novelláimban és elbeszéléseimben megszaporodtak a temet ő-
jelenetek. Mintha hirtelen élénken érdekelni kezdtek volna a temet őker-
tek és a hozzájuk f űződő  történetek — akarom mondani a felettük átvo-
nuló történelem. Bezárás el őtt álló ősbozótos temet őkertek földbe-gazba 
süppedt csonka sírköveikkel, a félig vagy egészen leromboltak-felszántot-
tak, a majdnem lerombolandók-felszántandók és a rendeltetésüknek csak 
nemrég átadottak egyaránt; a kitaszítottakat is befogadó, a befogadottakat 
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meg kitaszító temetőkertek. Mind gyakrabban azon kapom magam; hogy 
már minden különösebb ok nélkül is kigyalogolok egyikbe-másikba, ta-
nulmányozom burjánzó flóráját és szunnyadó faunáját, s persze az archi-
tektúrát, különös tekintettel a rovásírásra visszaváltó sírfeliratokra meg a 
márványkeresztekre ráörökített ránc nélküli arcmástokra, erre az újmódi 
temetői portréfestésre, próbálom föltépni a temet őkertek sok gura megle-
petést tartogató, fölvágatlan történelemkönyvét, barátkozom a felém kö-
zelítő  tájjal. Felfedező  utaimra elsősorban nyilván önös érdekből, hideg 

• számításból járok. Annak ellenére, hogy engem már sem márványkereszt, 
sem tisztes sírfelirat nem illet meg. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

SZÁNTÖFÖLDI KERTGAZDÁLKODÁS A RÉGI 
TORONTÁLBAN 

A régi Torontál sohasem volt ismertebb kertészked ő  vidék, mint ahogy 
mai a Bánát sem az, de nem is nélkülözte teljesen a mez őgazdaságnak ezt 
a szakosított ágát. Koronként váltakozó kedvvel és szerencsével űzték, az 
eredmény sem maradt el, ám mégis ezt a tájat mindenekel őtt mint a mo-
narchia éléskamráját tartották számon, gabonapiacairól volt híres, f őleg 
a törökbecseiről, ahonnan vízi úton, lóvontatású fahajókkal szállították 
az acélos szemeket Bécsbe, Rijekába, Pestre, a közbees ő  Győrbe meg 
Ljubljanába is. 

Tagadhatatlan, a búza, a kukorica, a jószág, a dohány és a többi 
ipari növény els ődleges jellege, a konyhakertészet, a gyümölcsészet mindig 
ezeknek árnyékában húzódott meg. Egy 1717-b ől származó feljegyzés sze-
rint a „gyümölcsfák a ritkasságok közé tartoztak, s ez is csupán kökény-
cserjéből és szilvafából állott". Valamivel jobb a helyzet sz őlészet terén, 
a kincstári hivatal ez id ő  tájt ingyen osztogatta az oltványokat, de a 
XVIII. század első  felében ez a vidék még borbehozatalra szorult, hogy 
a ossz víz miatt megnagyobbodott szükségleteit fedezni tudja. F őleg Sze-
rémségből, de Erdélyből és Törökországból is érkezett. 

Elég széles körben ismertek azok a leírások is, amelyek ezt a tá-
jat vizenyősnek, láposnak, helyenként elvadultnak festik le. Ezek a török 
uralom és az osztrák—török háborúk következményeit, meg a kés őbbi 
kincstári intézkedések alacsony hatékonysági fokát, a lakosságcseréb ől 
eredő  termelési és természetalakítási nehézségeket tükrözik. Az eddigi ku-
tatások főleg ezeket tárták fel, kevés más természet ű  tényanyag került 
elő, ígyyaztán Bánát-képünk egy kicsit egyoldalúvá sikerült. 

A régi török források, ha nem is legmegbízhatóbbak, kertészeti 
szempontból is virágzó részekr ől tesznek említést. Evlija Cselebi Törökbe-
cséről azt írja, hogy „nagyon kellemes és csinos város ez, sok kertjével, 
szőlejével", Becskerek környékét pedig így festi le: „E vár tövében folyik 
a Bega, mely Erdélyből jön (forrásvidéke a Déli-Kárpátok Alföldre néz ő  
peremvidékén van — K. Z. megjegyzése), s néhány ezer kertet megöntözve 
a Tisza folyóval egyesül." 

Jóval később, 1858-ban, a temesvári Delejtű  is arról cikkezett, hogy 
Bánságban nem hanyagolták el a „kertészeti ipart", de hozzáf űzte, hogy 
„a német parasztokat, s a nagyobb földesurakat kivéve, a nép nagy több-
sége nem űzi kellő  mértékben". Bartók János mérnök, a szentmiklósi me-
zőgazdasági iskola vezet ője, a zeneszerz ő  öregapja, fiatal gazdász korában 
bejárta ezt a vidéket, s utazásának célját így fogalmazta meg: „Szándér 
kom volt egyúttal az egész Bánság gazdasági statisztikáját .  az  útban eső  
hatóságoktól kitudni, nevezetesen: mennyi a mívelés alatti föld, s ez mire 
fordítatik leginkább; továbbá mennyi sz őlő, ültetvényes kert, erdő, legelő , 
kaszáló, mocsár van ..." Csak sajnálhatjuk, hogy szándékát nem tudta va- 
löra váltani, mert, mint írja is, az „amúgy találom módra felhordott ada-
tokat lemásolni" nem tartotta célrevezet őnek. 

• 	A további búvárkodás az „elvadult", a , ;búzatermő" és az „ipari n ő  
vények hazája" Bánát-kép mellé alighanem odahelyezhetné a „kertész-
kedő" Bánát-képet is. Az összkép talán nem változna lényegesen, de min-
denképpen árnyaltabb lehetne. 

A XVIII. század húszas—harmincas éveiben jelentek meg Észak-Bá-
nátban a szegedi dohányosok els ő  csoportjai és alakították meg torontáli 
kertészségeiket. Ezek még szervezetlen kirajzások voltak a túlnépesedett 
városból és környékér ől, mint Szeged adófizet ő  polgárai az elhagyott, gaz- 
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dátlannak vélt földeket szállták meg, s fordították term őre. Telepeik a vi-
zek mentén, a mocsarak közepén kiemelked ő  szigeteken jöttek létre, ahol 
jól nevelődtek a palánták. 

A hivatalos telepítések a nyolcvanas években kezd ődtek, amikor a 
torontáli kincstári birtokok jó része magánkézbe került. ok, azaz a birto-
kosok nyitották meg a kapukat a speciális szakértelm ű  munkásság előtt, 
nekik volt szükségük sok dolgos kézre. 

1785-ben Lázár Linkács écskai birtokos = egy, a karlócai levéltár-
ban megőrzött dokumentum szerint — a környez ő  megyék törvényható-
ságaihoz fordult, s így tette közhírré, hogy „mintegy száz családot keres, 
akiket ő  szerz ődéses alapon fogadna fel és akiket Torontál vármegye 
mérsékelten adóztatna, a célból, hogy míveljék a maradvány földekb ől ki-
hasított kerteket". Szegedi magyarok és vingai bolgárok kerültek ekkor 
a Bega partjára, s megalapították a birtokosról elnevezett Lukácsfalvát. 

1800 táján, de talán korábban is, megkezd ődtek a kincstári telepí-
tések. Igy jött létre 1817-ben a kiszárított alibunárti mocsár területén Ur-
ményháza, amely az akkori temesvári kincstári igazgató nevét vette fel. 

A nagyobb arányú telepítések eltartottak egészen a XIX. század de-
rekáig, de a dohánykertészek kisebb-nagyobb csoportjai ezután is szivá-
rogtak. igy az 1852-56 között a szegedi Pallavicini-birtokon szétvert ker-
tészfalvak lakossága Becskerek mellett, Magyarszentmihályon kapaszko-
dott meg. 

A dohánykertészek, más nevükön a gányók, a kukások speciális 
szaktudású mez őgazdasági munkások voltak, akik a dohányt a korábbi 
termelési helyükről, a jobbágyi kertekb ől kivitték a szántóföldre. Termesz-
tése a legtöbb munkával jár, kb. hatszor annyival, mint a kukorica, ti-
zenkétszer annyival, mint a búza. Igy aztán termelése csak akkor volt 
eredményes, ha a munkás maga is érdekelt volt. Ez a körülmény aztán 
egy új termelési réteget hozott létre: a kisbérl őket. 

De sajátságos volt az egész népesség is. Legjobb ismer ője, Bálint 
Sándor „szögedi nemzetnek" nevezi őket, és egy azonos című  háromköte-
tes munkájában halhatatlan emléket állított életüknek. „A hagyományos 
földművelést folytató parasztoktól és a cselédekt ől egyaránt megkü4önböz-
tette őket értékes szaktudásuk, hagyományaik, életmódjuk, szokásaik, vise-
letük, magatartásuk, munkaszervezetük és a munkát keres ő  nagy mozgé-
konyságuk" -- írja róluk új néprajzi lexikonunk is. Dalaikat és meséiket, 
szokásaikat és hiedelmeiket Kálmány Lajos gy űjtötte egy életen át. 

Bánátban a következ ő  városok mellett alakultak kertészkolóniák, il-
letve az önálló telepekb ől az alábbi kertészfalvak jöttek létre: Akacs 
(feloszlott), Aracs (Vrányova, összeépült Törökbecsével), Beodra, Begaszent-
györgy, Budzsák (összeépült Törökkanizsával), Csóka, Egyházaskén (Verbi-
ca), Mirigyháza (feloszlott), Gyála, Imretelek (feloszlott), Ittabe, Jázova, 
Kikinda, Kisorosz, Lukácsfalva, Bagyarcsernye, Magyarszentmihály, Maj-
dán, Monostor, Morotva (feloszlott), Muzslya, Oroszlámos, Padé, Rábe, Sas-
ülés (feloszlott) Szaján, Tamásfalva (Hetin), Terján (feloszlott), Tóba, Tor-. 
da, Törökbecse, Törökkanizsa, Töröktopolya, Udvarnok, Udvarszállás, Ür-
:ményháza. 

Észak-Bácskában is néhány település szegedi gyökérzet ű, így Hor-
gos, Martonos, Haj dújárás, Kelebia, Bácssz őlős, Ludas, de részben Szabad-
ka is. Bácsgyulafalvát, azaz Telecskát is a bánáti kertészfalvakból kiraj-
zott népesség alapította. 

A dohánytermesztés aranykora a XIX. század els ő  felében volt, ké-
sőbb elveszítette jelent őségét, ha olykor-olykor újra fel is lendült, a me-
zőgazdaságban elfoglalt korábbi helyét sohasem érte el. Ennek alapján 
azt gondolhatnánk, hogy a felhalmozott termelési tapasztalat is mind kár-
ba veszett. Nem így történt. Néhol, mint Szajánban, még eredeti változa-
tában él. Ebben a hagyomány őrző  észak-bánáti faluban néhány évtizeddel 
ezelőtt ugyanúgy termesztették a dohányt, mint eleik, s most is termesztik 
némileg korszerűsítve. Sok helyen viszont az összegy űlt termelési tapasz-
talat átalakult, új formákat vett fel. A szabadkai gyümölcstermeszt ő  vidé-
ket az egykori szakmai tudás továbbélésének tekinthetjük, de ebbe a 
sorba tartozik a horgosi és a törökkanizsai paprikakultúra kibontakozása 
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is. Tóbán és még néhány észak-bánáti faluban er ős, szántőföldi virág- és  
zöldségmagtermeszt ő  központok jöttek létre, mintegy igazolva, hogy a do-
hánykertész tapasztalatok nem vesztek el, csak köntöst változtattak.  

Lukácsfalván központi f űtésű  üvegházak, nagy fóliasátrak utcahossz-
nyi sora jelzi, hogy a 700 lelket számláló falu lakosságának egy része a  

melegágyas, öntözéses zöldségtermesztés felé fordult. Négy-öt teherkocsi-
val, húsz kombival, ötven karaván típusú személygépkocsiival szállítják  

árujukat Szabadka, Kikinda, Zrenjanin, Becse, Újvidék és Belgrád keres-
kedelmi vállalatainak, h űtőházainak, társadalmi étkezdéinek. Itt az egykori  

'dohánykertészek termelési tapasztalata a kés őbb betelepedett bolgárker-
tészek gyakorlatával ötvöz ődött. „Tizennyolcan voltunk tizennyolc hold  
földre" — mondja Marinko Bandzsukov, aki 1924-ben, 16 éves korában  
jött Bulgáriából, s családot alapítva, itt maradt.  

Ez az összefonódás már a kertésztársadalom egy újabb rétegére mu-
tat, a bolgárkertészekre.  

~x 

A XIX. század utolsó harmadában a bolgárkertészek nyugat felé  

irányuló kirajzásának fontos állomáshelye volt Nagybecskerek; az els ők  
közé tartozott. A telepek a hatvanas évek elején jöttek létre, s csakhamar  

több kompánia is tanyát ütött a csendes folyású, meleg viz ű  Bega partján,  
amely különösen alkalmas termelési helyszín volt. A földeket a környék  

birtokosaitól bérelték, szerződésük olykor több évre is szólt. A piac csak-
hamar telítődött, akik később érkeztek, továbbálltak, a szomszédos Bács-
kába vagy a Tisza mentén, észak felé. Akik maradtak, felosztották a  

piacot: egyikük a várost látta el konyhakerti veteménnyel, másikuk a  

környező  falvak hetipiacaira járt. ők már éjfélkor útnak indultak egylo-
vas, hatalmas fonott kosarakkal megrakott kocsijukkal, úgyhogy kora reg-
geltől délig árulhattak. Egy harmadik más irányba vitte a portékát, heten-
te egyszer egy kisebb fajta dereglyén még Titelre is eljutott, a tiszai ki-
kötőben árulta a zöldséget, a halászok mellett, s csakhamar oda is 
költözött. 

Ez idő  tájt Bánátban a bolgároknak már két csoportját is ismerték. 
A katolikus bolgárokat, akik Pál apostolt tisztelték, s ezért Pavlikéneknek, 
Paltyénáknak nevezték őket, Mária Terézia telepítette le Vingán és Őbe-
senyen 1738-ban, azaz 250 évvel ezelőtt. Ebből a két faluból rajzottak ki 
aztán évek során tíz bánáti településre, így Módosra, Kanakra, Székely-
kevére, Sándoregyházára. F őleg állattenyésztéssel és földm űveléssel fog-
lalkoztak, jóllehet a kertészeti hajlam is élt bennük, nevezetesek voltak a 
lovrini és nákófalvi bérelt kertészségeik. Czirbusz Géza is azt írja róluk 
a Borovszky-féle Torontál monográfiában, hogy „különösen a dohányt, 
paprikát, káposztát és a zöldségféléket termelik fáradhatatlanul". 

A másik csoport tagjai, a krassovánok, a XVIII. század negyvenes 
éveiben telepedtek le, I1• falut alkotva a Karas-folyó forrásvidékén. On-
nan érkeztek faáruval, gyümölccsel a bánáti vásárokra. 

Ez a két csoport tehát telepes, az id ő  tájt már őslakos, az újabban 
érkezők viszont vándormunkások, kisvállalkozók, mai szóhasználattal élve: 
vendégmunkások. 

A becskereki Torontál 1886 szeptemberében így írja le őket: „Köz-
tudomású, hogy megyénkben ... a bolgár fejedelemség alattvalói számo-
sabb konyhakerti teleppel bírnak, amelyek termékeiket nálunk értékesítik 
és gyakran igen jelent ős keresményeiket kiviszik külföldi hazájukba, hol 
szerzeményeiket rendszerint földvásárlásra fordítják. Ez idegenek, kik az 
egyes telepeken olykor 15-20 f őnyi munkaerőt is képviselnek, a kony-
hakertészetet rendszerint a folyók mentén, lehet őleg homokos talaj kivá-
lasztásával, primitív öntözési rendszer alkalmazásával (vízkiemel ő  vasjár-
gányokkal vagy vödrös, illetve rekeszes bolgárkerekekkel, a dolápokkal — 
K. Z. megjegyzése), de azért a földben rejl ő  termelőerőknek viszonyaink-
hoz képest majdnem teljes kimerítésével... üzletszer űen űzik, s a téli idő-
szakra rendszerint hazájukba visszavándorolva, tavaszkor pedig ismét visz-
szaj őve, minthogy ruházatukat és munkaeszközeiket közönségesen maguk- 

797  



kal hozzák, élelmezésüket pedig leginkább termékeikkel fedezik, hazánk 
és különösen megyénk belfogyasztásának emeléséhez a maguk személyé-
vel alig járulnak valamivel is." 

Még ugyanabban az évben az „idegenek", illetve gazdasági tevékeny-
ségük ellerisűlyozására és a hazai fölös munkaer ő  kihasználása végett a 
torontáli Gazdasági Egyesület egy konyhakerti iskola megnyitását javasol-
ta 10-15 holdon „a Bega folyó mentén". Önköltségi alapon m űködött vol-
na, „a kisgazdák és gazdasági munkások köréb ől" kikerülő  tanoncok egy 
évet töltöttek volna a telepen, dolgozva és gyakorlati oktatásban része-
sülve. Nincs tudomásunk sorsáról, de ha el is kezdte munkáját, nem sok 
sikere lehetett, mert a temesvári, kereskedelmi és iparkamara -- ennek 
része volt Torontál megye is — 1910. évi jelentéséb ől kitűnik, hogy a 
„konyhakertészet csaknem mindenütt a bolgár kertészek kezében van, 
akiknek sikerült primitív, de racionális öntözési rendszerükkel földjeiket 
a rendkívüli szárazság következményeit ől megóvni. Nagy mennyiségben 
termeltek vöröshagymát, fokhagymát, salátát, kelt, káposztát, paprikát 
és ugorkát..." 

A bolgárkertészek évr ől évre nagyobb számban szállták meg a fo-
lyóágak, az állóvizek mentét, olykor a vízben szegényebb területeket is, 
ilyenkor ásott kutakból öntöztek. Érkezésükr ől így számolt be 1873-ban 
a Gazdasági Lapok tudósítója: „A tavaszi fecske módjára a szorgalmas 
bolgár kertészek, kik Magyarország délkeleti vidékein a kertészetet éven-
ként növekedő  számmal művelik és ezen kis téren nagy jövedelmet nyúj-
tó gazdasági ágat honi népességünk szégyenére rövid id ő  alatt csaknem 
monopolizálni fogják, mondjuk a bolgárországi bevándorolt kertészek oda 
nagy számmal már megérkeztek. A kerti vetemények és zöldségtenyésztés 
ezen mesterei, értesülésünk szerint, az idén mintegy 18 ezren keltek át a 
Dunán, a kertészeti foglalkozásaikra el őre lefoglalt haszonbéres helyeiket 
művelés alá vették mindenütt ..." Különösen a mi tájainkon szaporodtak 
el. Az 1895-ös országos mez őgazdasági összeírás szerint paprikából az ösz-
szes termelés mintegy negyven százaléka a délkeleti megyékb ől való, Bács-
Bodrogból, Torontálból, Temes megyéb ől. 

Számuk a XX. század els ő  évtizedében tet őzött, a két háború között 
megcsappant, a felszabadulás után pedig teljesen elapadt. 

Az öntözéses zöldségtermesztés nem volt korábban sem ismeretlen 
termelési módszer nálunk, de azért meghonosítása mégis a bolgárkertészek 
nevéhez fűződik, a múlt század hetvenes évét ől kezdve vált általánossá. 
Bámulatos szorgalmuk széles körben nagy elismerést váltott ki, az er ős 
trágyázásra, a melegágyi hajtatásra, az öntözésre, az intenzív köztes és 
kettős termelésre alapozó módszerük pedig, amely az évszázadok során 
alakult ki, idővel követőkre is talált: Több birtokos önálló kezelésben tar-
tott bolgárkertészetet, így a Maldeghem testvérek Törökkanizsán 22 hol-
don. A nagyvárosok mellett működő  mai kertészetek is, némileg kor-
szerűsítve, de lényegében az ő  tapasztalataikat hasznosítják. Ők ugyan 
már nem bolgárok, de foglalkozás szerint napjainkban is bolgárkertészek. 

A jó bánáti term őtalajon mindig lehetett találni megfelel ő  részeket, 
homokos réti földeket, amelyek alkalmasak voltak a dinnye szántóföldi 
termesztésére, s persze vállalkozó szellem ű  emberekben sem volt éppen 
mindig hiány. 

A már idézett Evlija Cselebi is írja, hogy „az itteni kertekben ter-
mő  dinnye olyan kellemes ízű , hogy le sem írható, s ezt az édes íz ű , dús 
levű  dinnyét egy kocsival öt piaszterért adják". Jóval kés őbb Fényes Elek 
is lejegyezte az 1851-ben kiadott kétkötetes Geográphiai Szótárának rTj-
Paúlis címszavában, hogy „ ... homokos földjén jó dinnyét ... termesz-
tenek". 

A szántóföldi dinnyetermesztés egyik korai központja egyébként ép-
pen itt, a Versec közelében fekv ő  Paulisban alakult ki, Fehér Sándor bir-
tokán. Herczeg Ferenc írja emlékezéseiben, a Várhegy című  kötetében, 
hogy „ ... ő  honosította meg Magyarországon a turkesztán dinnyét. Az 
ötvenes években kiállítás volt Párizsban, a kiállításon Turkesztánnak is 
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volt egy kis pavilonja, holmi szőnyegekkel, állatbőrökkel és különböző  nö-
vénymagvakkal. Fehér jelentkezett a rendez őknél, hogy szeretne dinnye-
magot vásárolni, de elutasították: semmi sem eladó. Megvárta hát, míg 
az őr ebédelni ment, akkor megbillentette az üvegharangot és zsebre tett 
egy marék dinnyemagot. Ebb ől tenyésztette az els ő  magyar turkesztáno-
kat, és ha cél szentesíti az eszközt, akkor a siker igazolta Fehér Sándort". 

Ezen a tájon, ismerve a török forrásokat, már korábban is ismert 
volt ez a gerezdetlen, cserhéjú keleti faj, de nagyüzemi el őállítása min-
denképpen nevéhez fűződik. Egy másik, ismertebb dinnyetermeszt ő  és 
szakíró, a Szabolcs megyei Ónódy Bertalan csak 1875-ben tett egy hosszabb 
közép-ázsiai utat a turkesztáni dinnyemag beszerzése végett, de termesz-
tésével végül is nem volt sikere. 

Fehér Sándornak, e vidék „legnagyobb és leghíresebb dinnyészének" 
ekkor már pompás termelési sikerei voltak. A Torontál írja 1876. augusz-
tus 10-én, hogy „tavaly már a bécsi piacokra is felkerültek Fehér úr 
dinnyéi, hol is rendkívüli ízletességök és kit űnő  aromájok minden más 
dinnye fölött fényes gy őzelmet aratott". 

A  sikeren felbuzdulva „a múlt télen beutazta Ausztriát, Porosz-, 
Francia- és Angolországot, nemkülönben Svájcot", hogy „dinnyéi számára 
minél több vevőt szerezzen". 

A Torontál szerint 1876-ban 150 holdnyi területet vetettbe dinnyével! 
A termelés módjáról szinte semmit sem ír a lap, csak annyit tu-

dunk meg, hogy „Fehér úr, dinnyéi jóhírnevének megóvása céljából, min-
den életképes gyümölcsöt még az indán jelöltet meg neve bélyegével. 
Ezen operatióval külön napszámosok foglalkoznak. Hogy azonban a diny-
nyetenyésztéssel járó sokszer ű  foglalkozásokat kell őképp ellenőrizhesse, a 
dinnyeföldek közepén lakházat építetett magának, melyben a legfontosabb 
tenyésztési id őszak alatt lakni szokott". 

A későbbiek során azonban még ennyi híradás sem jelent még róla, 
Herczeg Ferenc emlékirata szerint tönkrement. Arról már nem ír, hogy 
ezt mni idézte elő. Ha a dinnyetermesztésbe bukott bele, akkor, a siker-
telenség egyik okát talán a közlekedés nehézségeiben kereshetjük. De per-
sze más is lehetett, Herczeg szerint örökösen újításokon törte a fejét. „El-
gondolásai meglepően eredetiek voltak — írja —, a kivitelben azonban 
mindig volt valami kis hiba, és magában a feltalálóban is volt egy kis 
hiba,` hamar megunta minden dolgát, elejtette, és másba kezdett." 

A turkesztán, azaz a cukordinnye nagybani szántóföldi termesztésé-
nek stafétabotját valamivel kés őbb a törökbecsei Rohonczy Gedeon vette 
át, aki gyöngyszigeti birtokán mintegy 20-40 holdon termesztette a híres 
tájfajták egyikét, a Tiszagyöngyét. 

. A becSkereki Torontál már 1890. augusztus 24-én hírül adta, hogy 
;,Rohonczy Gedeon törökbecsei nagybirtokos és országgy űlési képviselő  a 
bécsi zöldség- és dinnyekiállításon pompás dinnyéket, csemege tengerit, 
paprikát, paradicsomot és más konyhakerti veteményt állított ki —, a 
legnagyobb díjjal, a díszokmánnyal tüntették ki". A nem valami épületes 
közéleti szereplés gyakran háttérbe szorította a sikeres  gazdálkodót, gaz-
daságtörténeti kutatásunk nagy kárára. Még az olyan leírások is ritkaság-
számba mennek, mint amilyen 1892. februárjában jelent meg a Torontál-
ban. „Nyaranta, ha az ember Kikinda felé . utazik — olvassuk egy tárcá- 
ban —, rendesen megvárakoztatja a mi vasutunk az indulással. Száz meg 
száz apró, csinos kosarat raknak fel ott, az okozza a késlekedést. Ezekben 
a kosarakban szállítják Párizsba, Berlinbe, Bécsbe a Rohonczy-féle kit űnő  
sárgadinnyéket. Rajta van mindeniken a koronás monogramja. đsmerik 
ezt a szél minden irányában ..." 

1898. június 18-án azt tette közzé a Torontál, hogy Törökbecse vég-
képp „világhírnévre verg ődött", mert Rohonczy most már Norvégiába li-
ferál Tiszagyöngyét. „A dinnyemegrendelést tartalmazó levél ilyen címmel 
érkezett meg: Herrn Bereg Tecse 1n Torontál, Rohoncysche Comitat" — 
írja az újság. 

A Tiszagyöngyét, illetve a Theiss Perlét, ahogy külföldön ismerték, 
háromnegyed érésben szedték, s így szállították. A vevők néhány napig 
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'hűvös helyen tartották, ahol jól beérett, s ekkor kapta meg tökéletes ízét, 
zaxriatát, illatát. Ez az utóérési képessége tette lehet ővé, hogy távolabbi 
piacokra is elszállíthassák. 

A Tiszagyöngyét ma már nem termesztik, mivel a dinnye folytonos 
elváltozásoknak, elfajzásnak van kitéve, csak a legjobb szakért ők tudják 
az eredeti fajokat fajtisztán fenntartani. Bizonyos tulajdonságait a Zentai 
dinnye őrizte meg. 

Leírását dr. Jeszenszky Arpád egyetemi tanár, szakíró kéziratából 
ismerjük, amelyet a Magyar Tudományos Akadémiának adott le 1978-ben. 
„Szabályos kerek, kb. egy-másfél kiló súlyú. Sötét héját ezüstös szín ű , fi-
nom és sűrű  recézet borította. Húsa az átlagosnál sötétebb szín ű, illatos, 
igen édes, lédús, zamatos, teljesen rostmentes volt. Ez a rostmentesség 
igen lényeges tulajdonsága, mely húsát olvadékonnyá, fagylaltszer űvé 
tette." 

Jeszenszky professzor szerint Rohonczy „kertészeti -  növénynemesítő  
úttörő  munkát végzett", mert, mint írja is, „az a körülmény, hogy Ro-
honczy dinnyefajtáit, különösen a Tiszagyöngyét évtizedeken át fajtisztán 
tudta tenyészteni és hogy a könnyen keresztez ődő  dinnyéből örökletesen 
tišzta fajtát tudott el őállítani, kétségtelenné teszi, hogy a fajtael őállító és 
fajtafenntartó nemesítéssel tökéletesen tisztában volt és ezt a munkát si-
keresen gyakorolta 

Hogy a Tiszagyöngyét valóban Rohonczy állította-e el ő , vagy inkább 
kiváló kertészeinek egyike, akiknek nevét nem ismerjük, netán népi ne-
mesítésű  volt, azt sajnos nem tudjuk. A további kutatások talán erre a 
kérdésre is pontosabb választ adhatnak. 

A dohány-, a bolgár- és dinnyekertészetek mellett a régi Torontál-
ban, ha mutatóban is, létrejött néhány nagyüzemi zöldség- és gyümölcs-
kertészét, ott valahol a XIX. század vége felé és a XX. század elején. 

A törökbecsei Solymos Elemér, alighanem szomszédjának, Rohonczy 
Gedeonnak példájára, nagyszabású kereskedelmi kertészetet rendezett be, 
főleg zöldségfélék előállítására. Az uraság Csehországból hozatta az üveg-
házat, a téli kertet, s ami bennük termett — a sok prim őr árut, a renge-
teg virágot, azt mind Pestre, Bécsbe, Párizsba szállította. A nála dolgozó 
kertészek közül többen is a két háború között és a felszabadulás után 
önálló, öntözéses kiskertészeteket alapítottak és ellátták a Tisza mindkét 
oldalának településeit korai zöldségfélékkel, mintegy kiegészítve, olykor 
helyettesítve a paraszti szárazkerteket. 

A tőkés nagyvállalkozásként kezelt csókai Léderer-féle birtok is haj-
lott a kertészség felé. Az 1911-es adatok szerint, a hagyományos termé-
nyek mellett, a csaknem 12 000 holdas gazdaságon termesztettek 200 hold 
hagymát, 200 hold dohányt, 100 hold dinnyét, 30 hold uborkát, 20 hold 
paprikát, 15 hold paradicsomot, 10-10 hold mákot és babot, 5-5 hold 
zöldborsót, káposztát és tököt. A birtoknak saját csatornahálózata volt, 
három szivattyúteleppel, meg hűtőháza ;is. Híres volt a birtok virágker-
tészete, sokféle virágos és dísznövényt termesztettek, de zsákszámra, va-
gónszámra állították el ő  a virágmagvakat, meg sok más ritkaságšzámba 
menő, vetésre kész ipari magvakat is. A mintegy 300 holdnyi sz ő lészete, 
a hozzátartozó borházzal, ugyancsak messze földön híres volt. 

A Léderer testvérek 12 000 holdja mellett teljesen eltörpült a már 
többször emlegetett törökbecsei Rohonczy Gedeon 650 holdas gyöngyszi-
geti birtoka, hatékonyságban azonban felülmúlta. Neki volt ugyanis To-
rontálban a legszakosítottabb kertgazdasági üzeme, f őleg a gyümölcsker-
tészetre specializálta magát. ó saját magát egy helyütt „sz őlősgazdának" 
nevezi, ami közel áll az igazsághoz, hiszen mintasz őlészete is volt, cseme-
geszőlőit több országba szállította, aranysárga Croquant, azaz Krokány 
bora országos hírű. Szőlőtelepén nevelt vesz őinek is nagy keletje volt. 
Dinnyészetéről más helyen külön is szóltunk. Ez a sokoldalúság azonban 
hetit mond ellent a fenti megállapításnak. 
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A gyöngyszigeti gazdaság valóban mintaszerű  gyümölcskertészet volt. 
Egy 1910-ből származó kimutatás szerint 9 holdon termesztett ana-

nászepret, „amib ől epervelő  és jam készült, dobozokba Orošž- és Német-
országba szállítja", 10 holdon őszibarackot, 10 holdon meggyet, cseresznyét, 
körtét, almát, sárbarackot, diót, 20 holdon konyhakerti veteményt, 37 hol-
don dinnyét. Sző lő  alatt száz hold volt. 

A mintegy húszfajta, egymás után ér ő  őszibarackot gyorsjáratok 
vitték Pestre, Bécsbe, Berlinbe. Ezekkel, de a ropogós cseresznyével, a vaj-
körtével is elsőnek vagy az elsők között érkezett a külföldi piacra. 

Külön gondot fordított arra, hogy a gyümölcs frissen, épen érkezzen 
a nagyvárosi piaccsarnokokba, de ehhez tartotta magát .itthon is. A szom-
szédos Óbecsén „Rohonczy G. törökbecsei kertészetének csemegesz őlő  le-
rakatában 5 kilós kosarakban" árulták a sz őlőt. Ezt az ottani helyi lap, az 
6-Becse és Vidéke adta hírül 1899. szeptemberében, egy évvel kés őbb, 
1900 októberében pedig azt a helyi jelleget messze túlhaladó információt 
közli, hogy „az ő  általa feltalált rámákban" szállította a gyümölcsöt az 
az évi párizsi kiállításra, ahol „találmányát Grand prix-vel honorálták". 
A lap szerint „mindenféle gyümölcsöt, de különösen sz őlőt lehet vele a 
megrongálás veszélye nélkül szállítani". 

A gyümölcs, a zöldségféle tekintélyes részét saját konzervüzemében 
tartósította. A Torontál írja 1892. február 15-én megjelent tárcájában, 
hogy a Rohonczy-féle „ ... mélange befőtteknek, apró savanyított ugorkák-
kal telt üvegeinek, paradicsom bef őttjeinek ... ugyancsak b ő  keletük van 
az előkelő  hotelekben, s a gyorsvonatok étkez őkocsijaiban". 

A korabeli újságok hasábjairól elég gyakran egy másfajta Rohon-
czy is előlép, s a kiegyezés korabeli léha világ megtestesít őjeként sejlik 
fel. A fővárosi báltermek és szalonok, a lóversenyek és korcsolyapályák 
„gáncstalan lovagjaként" tartották számon, ő  volt a csinos nőtársadalom 
„szép Gidája". Megjárta Európa kártyabarlangjait, a vidéki vadászatok, 
lumpolások hőse volt, s olykor még, mint porlamenti képvisel ő, a politi-
kai párbajok asszisztenseként is szórakoztatta a honatyákat és a sajtó kép-
viselőit. 

Ellentmondásos figura. De talán a Bánáti-képhez hozzátartozik az is, 
hogy a régi Torontál legjobb kertgazdaságának vezet ője éppen egy múlt 
századbeli „play boy" volt. Persze, mögötte állhatott egy okos, Mindeddig 
névtelen főkertész, a tapasztalt munkavezet ők csoportja, meg hát a szor-
galmas kertmunkások, sz őlőkapások, dinnyészek, gyümölcsszed ők -- az 
osztályozók, a csomagolók — hada is ... 
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ALKO TOM UHEL Y 

JUHÁSZ GÉZA 

MŰVÉSZ, GONDOLKODŐ  ÉS KRITIKUS 
B. SZABÓ GYÖRGY 

„Az élmény művészt faragott bel őlem. A művészet gondolkodót és kriti-
kust nevelt bel őlem" — írta s vallotta B. Szabó György 1944-ben, tehát 
alig húszvesen. Most, hogy a Forum Könyvkiadó két kötettel megkezdte 
az öt kötetre tervezett életm űsorozat kiadását, részben lehet ővé vált — 
azaz, majd az öt kötet megjelenése után lehet ővé válik — ennek az élet ,- 
útnak, a művész, gondolkodó és kritikus személyisége kibontakozásának 
nyomon követése s az általa létrehozott értékek számbavétele. 

Erre a feladatra azonban a magam részér ől nem vállalkozhatom, 
mégpedig két nyomós okból: 

B. Szabó György személye oly közel áll hozzám (1948-tól kezdve 
szoros baráti kapcsolat fűzött össze bennünket), hogy az életm ű  és pálya 
megítélésében nem tudnám a tárgyilagos bíró, az objektív ítész kritériuma-
it érvényesíteni. (Pl. 1951. ápr. 11-én a Híd pályázatán els ő  díjat nyert 
Tolnai-tanulmányom elolvasása után többek között a következ őket írta: 
„Örülök — éspedig szívb ől —, hogy komoly, nagy haladást érzek ezekb ől 
a tanulmány-sorokból és némi büszkeséget is, hogy az én »fiam« vagy. 
Nagykorú, érett, megfontolt fiam." 

E barátsághoz méltatlannak tartanám — s ezért nem vállalhatom 
— a .szerencsés túlél ő  szerepét, aki nemzedékével együtt szintén járt ab-
ban a gyérekcip őben, amelybe „apánk" lába végleg beleszorult, míg ne-
künk megadatott kinőni belőle. Kerek negyedszázaddal éltem (éltük) im-
már túl B. Szabó Györgyöt, s csak találgathatjuk, hogy azzal a lépés-, 
azaz tudásel őnnyel, amellyel előttünk haladt, hová juthatott volna ő  az 
elmúlt negyedszázadban. 

Miért fogok hát mégis tollat most, életm űve kiadásának kezdetén? 
Elsősorban a tanú kötelessége ;  felelőssége és részben a joga késztet arra, 
hogy megkíséreljem felidézni az életm ű  születésének és félbemaradásának 
körülményeit, s érzékeltessem: 

1. OLY KORBAN ÉLTÜNK  ÉLTÜNK... 

Bosnyák Istvan az életm ű  első  kötete, az Élmény, szerep, hivatás 
Előszavában írja. „1944 októbere és 1946 decembere — a bevonulás — kö-
zött a petrovgradi, azaz majdani zrenjanini kerületi egységfront intéz őbi-
zottságának tagja és kerületi titkára, egyúttal pedig a fels ő-bánáti Egysé-
ges Népfront magyar tagozatának titkára is. Ugyanakkor Petrovgrad vá-
rosi és kerületi népbizottságának s a vajdasági parlamentnek (ún. F őbizott-
ságnak) is tagja, az AVNOJ III. ülésszakának küldötte s a szövetségi par-
lament (végül is meg nem választott) jelöltje". (Tudomásom szerint a Ju-
goszláv Egységes Népfelszabadító Front (JNOF) kerületi bizottsága ún. 
agit-prop. bizottságának élén állt.) Még azt is írja Bosnyák, hogy „a ka-
tonai szolgálat után a tartományi székvárosba kerülve ..." Maga B. Szabó 
György a Bosnyák István által sajtó alá rendezett és közölt Életrajz I.-ben 
viszont ezt írja: „1945 júliusától 1946 októberéig Észak-Bánát Körzeti Nép- 
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bizottságának titkára. A körzeti népbizottságok feloszlatása után rövid 
ideig a zrenjanini magyar tannyelv ű  gimnázium magyartanára, 1946 októ- 
ber közepén pedig áthelyezik az újvidéki Tanárképz ő  Főiskolára a magyar 
irodalom tanárának. 1946 decemberét ől 1948 januárjáig katonai szolgálatát 
teljesíti Zadarban és Újvidéken, ahol egyúttal a Tanárképz ő  Főiskola ta-
nári teendőit is rendszeresen végzi." 

Hogy is volt hát? Persze, annak az égvilágon semmi jelent ősége 
nincs, hogy 1946 októberében vagy decemberében vagy csak a katonai 
szolgálat után került Újvidékre. (Mellesleg még 1948. nov. 11-án is így írt 
újvidéki életéről: „A lakásból nem lett semmi. Poverenik költözött oda, 
most folytatom a »nomád« életmódot. Jóska bácsinak* vigasztalója, sors-
társa, kenyérpusztítója és ágyrajárója maradtam".) De talán iskolatörténe-
ti érdekesség a mai olvasó számára, hogyan került B. Szabó György a 
főiskolára, s hogy volt az, hogy katonai szolgálata idején is „rendszere-
sen" végezte tanári teend őit. 

Kezdjük azzal, hogy a felszabadulás után egyre-másra nyíltak a ma-
gyar tannyelvű  al- és főgimnáziumok. Maga B. Szabó 1948 áprilisában 
négy ilyen gimnáziumról, két tanítóképz őről és 42 — szintén magyar tan-
nyelvű  — algimnáziumról ír a Magyar Szóban a magyartanárhiány és ta-
nárképzés kérdéseit ismertet ő  cikkében. S ne feledjük, akkoriban a közép-
iskolákban :is heti öt órában tanították a magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyát. Ezért a tartományi F őbizottság már 1945 őszén egyéves tanári (!) 
tanfolyamot szervezett Újvidéken, amelyen magyar nyelv és irodalom 
szak is működött. A tanár Nyúl József volt. Kiváló ember, igazi huma-
nista, tanúsították az újvidéki szerb kollégák. A háború éveiben ugyanis 
a szerb tannyelvű  gimnázium latin szakos tanára volt, s ebben a kényes 
helyzetben bizonyította emberségét. Nem volt dilemma, hogy ki legyen az 
1946 őszén megnyílt (most már kétéves) Tanárképz ő  Főiskola magyar sza-
kos tanára, meg a nyelv és irodalom tanára is: Nyúl József. A nyelvtör-
téneti tárgyú előadásai, ha nem is tudományosak, de igazán szórakoztatók 
voltak. Az irodalmi órákról azonban ezt sem lehetett elmondani. Egyszer 
például szóba került Ady, s annyit tudott róla elmondani, hogy emlék-
szik rá Zilahról, a gimnáziumból, de Bandi akkor már fels ős volt és do-
hányozott! Ezzel egyidej űleg a szerb szakosok és a történészek ki nem 
fogytak a marxista szemlélet magasztalásából, melyet tanáraik érvényesí-
tenek. Lőbl Árpád „szociológiai", valójában marxista társadalomtörténeti 
előadásait mi is a •többiekkel hallgattuk, s őt e sorok írója már egy évvel 
előbb Boris Ziherl marxista tanfolyamát is hallgatta Belgrádban. Mind-
erről szó esett a Főiskola pártsejtjének ülésén is, ahol a tanárokkal együtt 
ültünk, s ott ült a városi oktatásügyi megbízott (poverenik) is. Hamarosan 
értesítés érkezett, hogy új, marxista tanárt kapunk a magyar irodalom 
tantárgyra. (Még kés őbb, Nyúl tanár úr végleges nyugdíjaztatása után ke-
rült a •főiskolára Penav.in Olga tanárn ő  a magyar nyelvészet tanárának.) 

Október közepén tehát (az el őadások valószínűleg már szeptember-
ben megkezdődtek) végre megérkezett a várva várt B. Szabó György. (Vár-
va vártuk mind a hárman (!): Szeli István, Nagy Mária és jómagam. 
Ugyanis ez volt a Tanárképz ő  Főiskola első  magyar szakos nemzedéke.] 
Örömünkbe azonban Gyurka — hisz így szólítottuk szinte az els ő  nap- 

tól kezdve -- mindjárt ürmöt csepegtetett, kijelentve, hogy alig foghat 
munkához, mert hamarosan bevonul katonának. A magyar irodalomtör-
ténet tárgyalásába bele sem fogott, hanem — ahogy utólag rekonstruálha-
tom — olyan ,bevezetésféle volt ez az irodalomtudományba és a marxista 
esztétikába. 

Aztán csakugyan bevonult, s amíg Zadarban az újonckiképzésen át 
nem-esett, nekünk egyáltalán nem volt irodalomtörténeti óránk. Alighanem 
hat hét (talán csak nem hat hónap?!) elmúltával megjelent a professzorunk 
bakaruhában, s elmondta, . hogy a III. hadsereg könyvtárosaként tovább 
tarthatja el őadásait. Nem kétséges, hogy ezt az oktatásügyi hatóságok jár-
ták ki a katonaiaknál. Most aztán annyira belelendültünk a munkába, hogy 

* Keszégh József padéi tanító, az októberi forradalom részvev ője, ekkor az új-
vidéki . tanítóképző  igazgatója. 
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egyhangúlag lemondtunk tavasszal (1947 tavasza lehetett) a f őiskola nagy, 
csábító és ingyenes kirándulásáról, hogy pótolhassuk a Gyurka katonásko-
dása miatt mulasztottakat. A f őiskola azonban erre a két hétre teljesen 
bezárta a kapuit, sem fűtés, sem takarítás nem volt. Igy ezúttal a f őiskola 
„járt hozzám", akárcsak 1944-ben a szabadkai gimnázium VIII. osztálya. 
Az én hónapos szobámban tartottuk az órákat, de rendszerint csak hár-
masban, mert Szeli ekkor már tanított a tanítóképz őben, s csak nagy rit-
kán jutott el az előadásokra. 

Némi magyarázatra szorul „a segédtanítók újvidéki tanfolyama" is, 
amelynek — mint Bosnyák írta az El őszóban — B. Szabó György szintén 
előadója volt. A „segédtanító" jelz ő  szóösszetétel előtagját lefokozó jelen-
tésűnek érzem, s ellene, úgy vélem, óvást kell emelnem. Legyen szabad 
emlékeztetni arra, hogy a felszabadulás utáni id őszakban több tanítói tan-
folyam révén oldották meg a nagy-nagy tanítóhiányt. Pl. volt egy egész 
osztálynyi preparandista, akik 1944-ben elvégezték a IV. osztályt, de tikle-
velet nem kaphattak, mert a magyarországi rendszer szerint a tanítókép-
zés ötéves volt, az új Jugoszláviában meg négyéves. V. osztályba tehát 
nem iratkozhattak, hisz nem volt, így egy rövid tanfolyam után okleve-
let kaptak, s már tanítottak is. Volt továbbá A, B és C tanfolyam, aszerint, 
hogy gimnáziumi érettségivel, néhány középiskolai (fels ő) osztállyal vagy 
algimnáziumi, azaz polgári 'iskolai végzettséggel indult a jelölt. A „segéd-
tanítói" tanfolyam voltaképpen a C tanfolyam volt. Ide azok iratkozhat-
tak, akik a gimnázium négy alsó osztályát, illet őleg a polgári iskolát vé-
gezték el, tehát kisérettségit tettek. Egy rövid tanfolyam után azonnal 
osztályba kerültek, s a következ ő  — 1946., 1947. — évek nyári szünetében 
újabb tanfolyamokon vettek részt, amíg a többi pedagógus nyári szabad-
ságát élvezte. Ezek sorában volt az utolsó 1948 nyarán, amelyen B. Szabó 
György is előadott, s amelynek végeztével a tanfolyam hallgatói képesít ő  
vizsgát tettek. Előadóknak a legjobb magyar pedagógusokat hívták meg: 
magyar nyelvet és irodalmat B. Szabó, a pedagógiai tárgyakat Sz űcs. Vil-
mos és Kepe István, a történelmet Mirnics József adta el ő . (Kivétel csak 
e sorok írója valt, aki kezd őként, két nappal a f őiskolai diplomavizsga 
letétele után, szerbhorvát nyelvet tanított.) Voltaképpen az 1948 őszén ön-
állósult, külön igazgatás alá került szabadkai magyar tannyelv ű  tanítókép-
ző  tanári törzsgárdája alakult itt. Aligha volt s lesz még egy tanítónem-
zedék, amely ekkora tapasztalattal, ennyi gyakorlattal indult, azaz foly-
tatta munkáját az elemi iskolában. Nem is csoda, hogy e „segédtanítók" 
közül igen sok kiváló tanító — s őt, továbbképzés után — általános iskolai 
tanár került ki. S tegyük hozzá: e tanfolyamok (A, B, C stb.) nélkül a há-
ború utáni évtizedek magyar népoktatása elképzelhetetlen lett volna. 

Az Önéletrajz (II.) Bosnyák-féle jegyzetében ezt olvashatjuk: „B. 
Szabó György a kandidátusi disszertációjának ügyét intézte Budapesten, 
aminek a megírására végül is nem kapott ottani hatósági engedélyt." 

Lássuk ezt közelebbr ől. 1948 tavaszán, néhány hónappal a diploma-
vizsgák előtt Gyurka — tanárom s akkor már barátom — szerint elinté-
zett ügy volt, hogy ősztől mindketten Budapesten folytatjuk és fejezzük be 
tanulmányainkat. Ez számomra azért is egészen „magától értet ődőnek lát-
szott, mert 1946 nyár végén Keck Zsigmond, .a Magyar Szó f őszerkesztője 
és a Magyar Kultúrszövetség legtekintélyesebb vezet ője azzal a végs ő  érv-
vel vett rá, hogy a belgrádi bölcsészkarról átiratkozzam az éppen induló 
Pedagógiai Főiskolára, hogy amint azt elvégzem, folytathatom és befejez-
hetem a tanulmányaimat Budapesten. Csakhogy ... 1948 júniusában, a dip-
lomavizsgák kellős közepén tették közzé a Tájékoztató Iroda hírhedt ha-
tározatát, ami természetesen egyet jelentett e terv füstbe menésével. 

Tizenkét évvel később, 1960. december 10-én írták aztán alá a ju-
goszláv—magyar kulturális megállapodást (úgy gondolom, ez még nem 
egyezmény volt), amely ösztöndíjasok cseréjét is el őirányozta. E megálla-
podás alapján — írja B. Szabó György az Önéletrajz (II.)-ben — „Buda-
pestre jöttem, hogy a Tudományos Akadémián elkészítsem kandidátusi 
disszertációmat a régi magyar irodalom köréb ől. Kandidátusi disszertációm 
ajánlott témája: A magyar és horvát Zrínyiász". 

A fenti megállapodás realizálása — legalábbis ami az ösztöndíjasok 
cseréjét illeti — hihetetlenül gyors volt, hisz 1960 decemberében már Pesten 
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volt az első  három cserediák: B. Szabó György, Virágh Mihály rendez ő  és 
e sorok írója. Dehogyis azért ment B. Szabó Budapestre, hogy kandidá-
tusi disszertációját elkészítse, hisz nem ;is nagyon ismertük akkor még a 
posztgraduális tanulmányok e szovjet rendszerét. Gyurkának azonban igen 
sok egyetemi tanár és tudós barátja volt Pesten, a valamikori Eötvös kol-
légisták, s ők igazították el eben a kérdésben — talán nem a legszeren-
csésebben. Egyik hozzám, Pestre írt leveléb ől látom, hogy alig négy-öt 
hónapot töltött Pesten, s ezalatt is leginkább rajzolt: „Fekete tussal fehér 
papíron". Akkor a fa struktúrája izgatta és tartotta b űvöletében, sorozat-
ban alkotta nagy formátumú tusrajzait. 1961 tavaszán még zárt kör ű  ki-
állítást is rendezett e munkáiból a külföldiek Thököly úti kollégiumában, 
s nagyon boldog — és bizakodó — volt, mert több akadémikus is megtisz-
telte látogatásával. Akikre emlékszem: Pais Dezs ő , Kniezsa István és Bóka 
László. A kiállítás megtekintése után ebédet is adott az illusztris vendé-
gek tiszteletére a szomszédos Szófia étteremben. Nagyon bizakodott ben-
ne, hogy (nyilvános) önálló kiállítása is lesz Budapesten. Közben — utó-
lag is úgy vélem, mellékesen — elkészítette kandidátusi dolgozatának a 
vázlatát s megírta kérvényét, amely az Élmény, szerep, hivatás kötetben 
Önéletrajz (II.) címen olvasható. Ezután hazautazott, hogy lezárja a köz-
ben megnyílt tanszéken az I. félévet (régi magyar irodalom volt a kollé-
giuma) s megtartsa a vizsgákat. 

Idézett kérvényében írja a következ őket is: „1961. január 21-én a 
budapesti jugoszláv nagykövetség diplomáciai jegyzék (!) formájában for-
dult a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumához, hogy tegye szá-
momra lehetővé a kandidátusi fokozat megszerzését. A Külügyminiszté-
rium jóváhagyását a Művelődési Minisztérium továbbította a Magyar Tu-
dományos Akadémiának." 1961.. április 6-i keltezéssel — már Újvidékr ől 
— többek közt a következőket írta nekem Budapestre: „Április 4-én lent 
voltam a követségen, illetve az ünnep tiszteletére rendezett fogadáson. 
Néhány szót beszéltem a nagykövettel, megköszöntem valamennyiünk ne-
vében a szíves fogadtatást és vendéglátást, találkoztam Bárics elvtárssal 
is, akit ;informáltam helyzetünkr ől, az ügyeinkről. Nagyon szívesek és ba-
rátságosak voltak." • 

A MTA TMB-je (Tudományos Min ősítő  Bizottsága) „elutasító" hatá-
rozatáról tehát már itthon értesült, s többé nem is tért vissza Budapestre. 
A hatóságokon tehát a kandidatúra ügye túljutott (külügy- és m űvelődés-
ügyi minisztérium), s az elutasítás pedig azért került idéz őjelbe, mert fel-
tételes volt: posztgraduális tanulmányok feltétele a grádus, azaz fokozat, 
rang, vagyis egyetemi végzettség. B. Szabó pedig maga írja említett ön-
életrajzában: „1940 júniusában érittségiztem jeles eredménnyel. Ez év 
év őszén beiratkoztam a zágrábi egyetem bülcsészeti karára, a m űvészet-
történeti szakra ... 1941 áprilisában elhagytam Zágrábot, és májusban 
Budapestre indultam .tanulmányaimat folytatni. 1941 őszén az Eötvös-kol-
légium tagjaként folytatom tanulmányaimat: a magyar nyelv és irodalom 
és a délszláv nyelv és irodalom a szakom, de m űvészettörténetet :is hallga-
tok. Három félévet töltöttem a budapesti egyetemen ..." Tehát: nem egé-
szen két félév Zágrábban (1941 áprilisig, az összeomlásig) m űvészettörté-
neten és három félév Budapesten. les a vizsgák? 

Meggyőződésem, hogy B. Szabó Budapesten nagyon rossz(akaratú) 
tanácsadókra hallgatott, amikor a kandidatúrát egyetlen alternatívának 
választotta, s minden más megoldást „politikai diszkriminációnak", esetleg 
megalázónak. Holott egyik őszinte jóbarátja, tekintélyes egyetemi tanár 
mondta, miután már hazajött, és sért ődötten nem volt hajlandó visszatér-
ni: „A száját nem kellett volna kinyitnia, s öt perc alatt teleírtuk volna 
5-ösökkel az indexét." 

Miért fontosak ezek a részletek? — kérdezhtené valaki. Azért, mert 
ez a budapesti kudarc B. Szabó pályájának és életének sorsdönt ő  mozza-
nata volt. Hadd emlékeztetünk rá, hogy az általa megálmodott magyar 
tanszék amelyet ugyan a politikusok harcoltak ki, de kétségkívül az i 
érveivel! — nem sokkal Pestre indulása el őtt végre megnyílt — Sinkó 
Ervinnel az élén —, ő  pedig értelemszerűen csak a képesítés nélküli ún. 
szakmunkatársi státusba kerülhetett, akkor nyilvánvaló, hogy mit jelen- 
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tett számára dolgavégezetlenül térni haza Budapestr ől. S ha ehhez még 
élete egyéb körülményeit is hozzáadjuk, valamint azt a valóságos rabló-
gazdálkodást a tbc-től amúgy is kikezdett egészségével, amelyet ő  folyta-
tott, akkor korai halálát szinte szükségszer űnek tekinthetjük. 

2. AZ IRODALOMTđRTENÉSZ ÉS PEDAGÓGUS 

Az életmű  első , Élmény, szerep, hivatás című  kötetével kapcsolatban 
nem kerülhető  meg a kompozíció és a válogatás kritériumának kérdése. 
Mint minden hasonló válogatás esetében, itt lis felmerül az id őrendi és 
tematikai csoportosítás kérdése. Bosnyák István egyik szempontot sem ér-
vényesítette. A két jól megkomponált I. és IV. fejezet közöttiek (II. és III.) 
szerkesztési koncepciója er ősen vitatható. Az id őrend .felborítása azért za-
varó, mert az érett kori önéletrajzok és hasonló tárgyú — szinte — szép-
írói igénnyel megírt darabok — Curriculum vitae (1944-1961) — után a 
II. Kisebbség és képzőművészet (1938-1943) címen valójában az író zsen-
géit olvashatjuk, amelyek nagyobb részének esetleg önéletrajzi jelent ősé-
gük van, vagy a szerz ő  eszmei fejlődése és pályarajza adalékai lehetnek, 
kivéve néhány képz őművészeti tárgyú írást (pl. Egy m űvész számot ad; 
Erdey Sándor). Ezeknek viszont .inkább a II. fejezetben volna a helyük, 
még ha egy vagy két év és a felszabadulás id őpontja el is választja őket 
egymástól. Úgy vélem, szerencsésebb lett volna a tematikai csoportosítás, 
s azon belül az időrend érvényesítése. Akkor például folyamatos olvasás 
során figyelhetnénk meg, hogyan haladta túl a vajdasági magyar képz ő-
művészet korlátját, s jutott el 1943-tól 1945-ig a vajdasági és jugoszláviai 
képzőművészet vállalásáig. Ne feledjük ugyanis, hogy a fiatal képz őművé-
szek kiállításán Budapesten (1943) csak négy vajdasági magyar fest ő, szob-
rász vett részt, hasonlóképpen csak bácskai, bánáti és szlovéniai magya-
rok vettek részt a Szépmíves Céh els ő  budapesti tárlatán, majd a követ-
kezőn, Újvidéken iis (valamennyi 1943-ban volt), 1945 augusztusában viszont 
B. Szabó György már Az első  vajdasági képzőművészeti kiállítás elé című  
cikkében (nyilván mint szervez ő) többek között ezt írja: „A képz őművé-
szetben ismeretlen fogalom a sovinizmus, és elt űnnek a nyelvi nehézségek. 
A képzőművészet nyelve nemzetközi és nemzetek feletti: a szín, a vonal, 
a forma törvényei egyformán ismertek minden nemzet képz őművésze előtt, 
és egyformán kötelezik az alkotót." A szervezeti és egyéb kérdésekkel kap-
csolatban pedig a következ őket hangsúlyozza: „A vajdasági magyar kép-
zőművészet és az alkotóművészek kérdése nem választható el a jugoszláv 
képzőművészet sorsától, és a problémát [megoldását] nem részletében, 
hanem csak egészében tartjuk megoldhatónak." 

A második kérdés ezžel az els ő  kötettel kapcsolatban a válogatás 
kritériuma. Nem csupán szemantikai kérdés, hogy mit tekintsünk egy al-
kotó művének, amelynek helye van az életm űben, s mit ne, még ha ugyan-
az a személy vetette is papírra. Természetesen a Levelek az indulásról 
darabjaira gondolok, amelyeik a kamaszkorra oly jellemz ő  nagyképűségről, 
magyar nemzeti-nemzetiségi hivatástudatról stb. tanúskonak. Szó sincs ró-
la, hogy le kellene tagadni, vagy akárcsak elhallgatni is B. Szabó György 
vagy bárki más !ifjonti — csaknem nacionalista — túlbuzgóságát. Persze, 
hogy ő  sem született marxistának, kommunistának. S ő t, 1939-ben ilyeneket 
írt: „A vallástalanság, az ateizmus nem a kultúráltságot (jelenti), hanem 
és a legtöbb esetben a műveletlenség legelső  bizonyítéka." S azon sincs 
mit csodálkozni, hogy a proletársorsú diák, aki jómódú magyar polgárok . 
anyagi támogatásával folytathatja tanulmányait, azt tartja hivatásának 
(1941-ben), hogy mindent megtegyen azért a magyarságért, amely tanít-. 
tatja. És még 1939-ben zászlót akar bontani „új magyar célokért, melyek 
reális alapon nyugszanak, hol nem lehet szó világnézeti különbségekr ől 
(!) és vitákról", s hogy ugyanakkor „a holnap hivatott épít ői" közé sorolja 
magát. Az erdélyi irodalom vizsgálatából is azt a tanulságot vonia le, hogy 
legfőbb érdeme „az új, kisebbségi szellem megteremtése", azé a szellemi 
egységé, „mely egy társadalmi összefogásra, az eddig külön tévelyg ő  osz-
tályok és érdekek egymásra találására" vezetett. Ugyanakkor a háború 
utáni jugoszláviai magyar írónemzedék folyóiratát, a Kalangyát azzal vá- 
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doljá, hogy „Tiszta irodalmat prédikál..., és nem engedi be a kisebbségi 
élet szennyét". Pedig hát az osztályok összefogásának ugyanezt a tézisét 
hangsúlyozta a „folyóiratuk" f őszerkesztője, Szenteleky is valamivel ko-
rábban. 

Hasonlóképpen nem tudom az életmű  részének tekinteni a III. Nem-
zetiségi közélet, vajdasági képz őművészet (1945-1946) című  fejezet túl-
nyomó részét sem — kivéve a három képz őművészeti tárgyú írást (Az első  
vajdasági képzőművészeti kiállítás elé; A vajdasági képz őművészek els ő  
kollektív kiállítása Petrovgradon; Milan Konjovi ć  kiállításáról). Ki nem 
írt le (mármint az írástudók közül) 18-20 éves korában nagykép ű  osto-
baságokat? De kinek jutna vajon eszébe azokat valaha is kinyomtatni?! 
Hány beszédet tartottam jómagam is ifjúsági s nem ifjúsági, hanem való-
di népgyűléseken is! De remélem, nem maradt róla írásos feljegyzés. Nem 
mintha le- vagy meg akarnám tagadni ezeket, csak nem tartom őket 
„életművem" részének. 

Ebből csak az a tanulság vonható le, hogy ha az ember nem akar 
halála után (!) pironkodni gyerekes nagykép űségei miatt, akkor gondosan 
túrja fel a fiókjait, tüzelje el kamaszkora dokumentumait, nehogy egy 
majdani buzgó kéziratbegy űjtő  a világ elé tárja. De túrja fel a pajtásai 
fiókjait is, mert valaki esetleg majd oly módon kíván bevonulni az iroda-
lomtörténetbe, hogy felkínálja e „zsengéket" publikálásra. 

Ismétlem; mindezeknek az adalékoknak helyük volna egy bevezet ő  
vagy kísérő  tanulmányban, amely az olvasó elé tárná B. Szabó György 
pályaképét és eszmei fejl ődését. Ezzel azonban — legalábbis az életm ű  
első  két kötetében — Bosnyák István adós maradt. S tegyük még hozzá: 
bizonyos, hogy nemcsak terjedelmi okokból maradtak ki ezek az írások 
a Tér és időből, de meggyőz;désem, hogy maga B. Szabó György soha nem 
járult volna hozzá a „zsengék" közreadásához. A szerkeszt ő-válogató-sajtó 
alá rendező  irodalomtudósnak ezt is szem el őtt kellett volna tartania. 

Egy — utólag is fontos — felismeréshez azonban ezek a , ;zsengék" 
is hozzájárulnak. Gál László ismételten célozgatott B. Szabó György élet-
rajzának bizonyos „sötét foltjaira". Köztudottan engesztelhetetlen ellensé-
ge volt B. Szabónak, s egy alkalommal (a szigeten) csak nehezen lehetett 
megakadályozni a Gyurkával szembeni tettlegességben, máskor meg a Fo-
rum klubban (féléves világ körüli útjára való elindulása el őtt) olyan szi-
tokáradatot zúdított rá, hogy utóbbi elhagyta a fogadást. Nyilvánvaló, hogy 
Laci bácsi ezekre a magyarkodó megnyilatkozásokra utalt, amelyekben 
Gyurka azok eszméit hangoztatta, akiknek az anyagi támogatását élvezte. 

Az Élmény, szerep, hivatás Előszavában Bosnyák István „ízig-vérig 
programatikus íróalkat"-ként jellemzi B. Szabó Györgyöt, s fogalmazása 
szerint a műve „ugyanilyen alkotó tevékenységr ől (tanúskodik) a jugo-
szláviai magyar irodalmi, tanügyi, tudományos és képz őművészeti élet fel-
szabadulás előtti utolsó, illetve a felszabadulást követ ő  első  két évtizedé-
ben". Az „írásműfajok" felsorolása nagyjából teljes, a tevékenységi terü-
letek még kiegészítend ők a csaknem egyéves közéleti funkcióval, a három 
évtized pedig a kétévi golniki kényszerpihen ővel és az 1961 évi budapesti 
tartózkodással csökkentend ő, úgyhogy a jelzett és felsorolt sokoldalú te-
vékenységre alig több mint két évtized adatott meg neki. Ha emellett még 
szem előtt tartjuk, hogy a tudósok többsége életének negyedik-ötödik év-
tizedében érik be, s ezekben az évtizedekben alkotja meg legjelent ősebb.  
munkáit — ha egyáltalán megalkotja, s ha egyáltalán tudós —, akkor élet-
művének vizsgálata során nem mell őzhetjük azt a tényt, hogy alig 43 éve-
sen hunyt el. S vegyük még számba, hogy Mi mindent várt el t őle, a szin-
te egyetlen humán tudósnak tartott és politikailag is megfelel ő  személyi-
ségtől a környezete, a társadalom a képz őművészet, az irodalomtudomány 
és oktatásügy terén, s ő  mindezt vállalta is, nyilvánvaló tehát, hogy a 
programadáson túl alig juthatott ideje és ereje bármit is realizálni e 
programokból. 

Az életmű  első  kötetének legfontosabb, művelődés- és oktatástörté-
neti szempontból dokumentumértékű  darabjai a IV. A pedagógiai érosz 
igézetében című  fejezetben olvashatók. Természetesen ezekre is érvényes, 
hogy közülük els ősorban a programadó, a szükségleteket és tennivalókat 
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megfogalmazó írások a fontosabbak, értékállóbbak, mint az elméleti alap-
vetések megvalósítási kísérletei, az ún. óravázlatok, egy-egy módszertani, 
helyesebben tantervi egység feldolgozásának mintái. 

A magyar tanárok kérdése cím ű  cikk 1948. ápr .. 4-én jelent meg a 
Magyar Szóban, tehát néhány hónappal a magyar szakosok els ő  (három-
tagú!) nemzedékének kibocsátása el őtt. Ugyanekkor talán 10-en voltak el-
sőévesek, akik 1949 őszén kezdhették meg pedagógiai munkásságukat. 
Ugyanakkor — B. Szabó György egészen megbízható felmérése szerint — 
már akkor egyszerre 50-60 magyar szakosra lett volna szükség. Igaz, a 
rendes hallgatók mellett sokan végezték a magyar szakot levelez ő  úton is, 
akiknek minden iskolaszünetben tanfolyamokat is tartottak a f őiskolán, 
mégis mindez kevésnek bizonyult a szükségletekhez képest. A f őiskola 
tanára azt is felpanaszolja, hogy ez a képzési forma nem elég hatékony: 
a tanárok túlterheltek az iskolában, az igazgatók nincsenek belátással, de 
a levelező  hallgatók egy része is hanyag, nem látogatja a tanfolyamokat, 
nem vizsgázik rendszeresen. 

A következő  írás, A magyar nyelv és irodalom tanítása a magyar 
tannyelvű  gimnáziumokban, tovább vizsgálja — ezúttal a középiskolai — 
magyartanítás kérdéseit, s alighanem el őször veti fel „a magyar nyelv és 
irodalom tanszékének megnyitását" Belgrádban. Ma bizonyára furcsán hat 
e javaslat, ám ne feledjük, hogy 1949-ben (ekkori keltezés ű  a cikk) még 
szó sem volt az újvidéki egyetem létrehozásáról, viszont élénken élt az 
emlékezetben, hogy a magyar tanítóképzés a 30-as években szintén Belg-
rádban indult meg s tartott 1941-ig. Bizonyos, hogy erre 1949-ben még 
nem értek meg sem a személyi feltételek — bár a meghívásos rendszer 
létezett, amely szerint kimagasló tudású, tekintély ű  személyiségek egyete-
mi tanári rang, s őt egyetemi végzettség nélkül is meghívhatók egyetemi 
tanárnak; egy ilyen meghívásreménye élhetett B. Szabó Györgyben. Nem 
voltak (adva viszont a társadalmi, politikai, művelődéspoltikai körülmé-
nyek sem. Az a tény azonban, hogy ez az írás Nastava madarskog jezika 
i književnosti u gimnazijama sa madarskim nastavnim jezikom u Vojvo-
dini címen a Savremena škola pedagógiai folyóiratban jelent meg, hogy 
tehát a kérdést, mondhatni, az országos kulturális közvélemény színe el őtt 
vetette fel, a szükségletet ilyen szinten tudatosította, annak m űvelődéstör-
téneti jelentősége van. B. Szabó Györgynek tehát elévülhetetlen érdemei 
vannak abban, hogy ha egy évtizeddel kés őbb is, és ha nem is Belgrád-
ban, hanem Üjvidéken, ez az álom valóra vált. 

Emlékezetem (és dokumentációm) szerint az els ő  levelet 1948. nov. 
1I-én írta nekem B. Szabó György Szabadkára. Miután szemrehányást 
tesz, hogy nem jelentkezem (pedig én volnék a Jupiter, ő  a hegy), s ala-
posan kikérdez szabadkai m űködésemről: „mit tanít, hány órával, hányadik 
osztályban stb. Hogy helyezkedett el, van-e ideje a komoly munkára, vagy 
kapkod. Milyen a képző  tanári kara :..", a következ ő  sorokkal zárja leve-
lét: „Befejezésül még annyit szeretnék közölni, hogy jó lesz alaposan ta-
nítani azt a magyart, mert a hónap végefelé átjövök egy kis terepszemlére. Hi-
vatalosan! A vajdasági középiskolák magyar szakinspektora lettem hivatalosan 
komoly decretummal ellátva." Tehát már akkor kezd ődött szakfelügyelői 
tevékenysége. Ugyanis, a levél vétele után röviddel valóban „át" is 'jött 
Szabadkára, és ha jól emlékszem, nemcsak a tanítóképz őben, hanem .a 
gimnáziumban is végzett inspekciót. 

Bosnyák István is említi B. Szabó életrajzában, hogy tagja volt a 
Szerb NK Művelődési Tanácsa oktatásügyi bizottságának, s hogy ott kü-
lönboző  megbízatásokat is kapott. Meger ősíti azt következ ő , 1949. ápr. 17-i 
levele is, amelyet Zrenjaninból keltezett. Ebben a következ őkről számol 
be: „Március kemény és nehéz hónap volt. Az els ő- és másodéves rend-
kívüli hallgatók tanfolyama teljesen lefoglalt, közben még a másodéves 
történészek részére művészettörténetet is tanítanom kellett — gondolhatod, 
micsoda hajsza a heti 28 óra előadás. Már alig vártam, hogy lélegzethez 
jussak. No, de a kínszenvedésemnek nem lett vége. A Minisztérium* a 
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szerb nyelv és irodalom programját követelte a magyar gimnáziumok ré-
szére — és hála az átkozott szerencsének, ezt is én készítettem el. Most 
azután a magyar nyelv és irodalom programja következett — ezzel is bir-
kózom eleget, elkészült az els ő  három osztály teljesen, a fels ő  osztályok-
ból a VII. és VIII. osztályé, a többin most dolgozom. Nagyon nehezen ha-
ladok. Ugyanis nem elégszem meg a körülírással, hanem téziseket adok --
ugylhogy a magyar program kb. 90-100 gépelt oldalt tesz majd ki. Elég 
részletes és b ő  program — az anyag áttekinthet ő  és világos — úgy hiszem, 
hogy az ún. ro ssz előadók is ,kénytelentik lesznek a tanítás színvonalát 
emelni. Néhány közelebbi adat: a magyar romantika problémája 3 gépelt 
oldal — Petőfi 2 oldal, Arany 2,1j2 oldal stb. Igen selejtezem — csupán 
az igazán nagy értékek maradnak benne —, úgyhogy a magyar irodalom-
tanítás valóban a m űveken keresztül történik majd, minden nagy korváz-
lat mellőzésével. Sok helyen a korrajzra csupán egy-két órát engedélye-
zek — többet nem. Ne történelmet, szociológiát, hanem irodalmat tanít-
sunk. Az eddigi inspekcióim egyik f ő  tanulsága az: a gyerekek idegenked-
nek az irodalomtól, ledkének és »mumusnak« tekintik az irodalmat, ma-
golják az anyagot. Csak azt olvassák el, amit szigorúan el őírunk, de sem-
mivel sem többet; tehát nem érjük el a legfontosabb célunk: nem tudjuk 
az érdeklődést, a könyv és irodalom iránti érdeklődésüket felkelteni. A 
magyar irodalmat nyűgnek érzik a diákok -- az érdekl ődés úgyszólván 
semmi; ez az eddigi tanítás módszerének az alapos revízióját sürgeti." 

Mit szóljunk a heti 28 órához — a fels őoktatásban?! (Ma az újvidé-
ki egyetemen, s valószínűleg országosan is heti 3-6 óra az átlag.) De B. 
Szabó György akkori tevékenységének, munkájának még ez is csak egy 
töredéke. Soroljuk csak a legfontosabb megbízatásait: tagja a Magyar Kul-
túrszövetség Tanácsának, a Jugoszláv írószövetség tagjaként ott találjuk 
a szerbiai íróegyesület vajdasági tagozatának vezet őségében; külső  mun-
katársa és irodalmi szerkeszt ője a Testvériség—Egység Könyvkiadónak, 
később Irodalmi Tanácsának elnöke, tagja a Dolgozók, a Híd, a Népokta-
tás szerkeszt őbizottságának s valamennyinek aktív munkatársa. Ugyan-
ezekben az években válogatta rendezte sajtó alá Arany János és Tömör-
kény István, Pet őfi Sándor és Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Mikszáth 
Kálmán és Gelléri Andor Endre, Ady Endre és József Attila válogatott 
vagy ,,összes" műveit, verseit, a legtöbbjükhöz bevezet ő  tanulmányt is írt. 
(A nevek párosítása persze célzatos, hogy érzékeltessük, mi mindenhez 
„kellett" B. Szabó Györgynek értenie.) Közben, mint láttuk, elkészítette 
a magyar középiskolák szerbhorvát és magyar nyelvi és irodalmi tanter-
vét, előkészítette és vezette a magyar szakos tanárok továbbképzési tan-
folyamait, szaktanácskozásait stb. 

Mindezek láttán, úgy vélem, minden mai olvasó elámul e tevékeny-
ség sokrétűségén, vagyis' ama felismerésen, hogy mi mindent kellett B. 
Szabó Györgynek legjobban tudnia — nemcsak a magyar irodalom egészét, 
hanem pedagógiát, didaktikát, metodikát is, miközben gyakorló képz őmű-
vész, művészettörténész és m űkritikus iis volt! A kései olvasónak az lehet 
a benyomása, hogy mi itt akkor oly korban éltünk, amikor az egyes ma-
gyarságtudományi disciplínák -- irodalomtörténet, nyelvészet, néprajz, ide-
értve mindezek kutatási és tanítási módszerét is — még nem váltak kü-
lön, nem önállósultak. B. Szabó György pedig, a korszak -egyetlen par 
excellence magyar humántudósa vállalta a mindentudó hálátlan szerepét. 

Igaz — s ezt nem győzzük Bosnyák nyomán ismételni —, hogy min-
denekelőtt programokat fogalmazott meg egy egész — csak kés őbb felnövő  
— tudós nemzedék számára, de épp A pedagógiai érosz igézetében fejezet 
egyes nagyigényű  tanulmányaiban arra is vállalkozott, hogy gyakorlati 
példát mutasson egy-egy tantervi egység középiskolai feldolgozására, anél-
kül, hogy a középiskolai tanításban tapasztalatokat szerezhetett volna. In-
nen van, hogy e vázlatok (Vázlat egy módszertani egység feldolgozására 
a középiskolai irodalomtanításunk anyagából: Arany János; azonos címmel 
Petőfi Sándor és Gondolatok és jegyzetek József Attila m űveinek tárgya-
lásához) inkább f őiskolai előadásvázlatoknak felelnek meg, mint középis-
kolainak. Természetes, hogy ezt az anyagot, ezdket a m űveket minden 
magyartanárnak ismernie kell, de hogy mindezt középiskolás fokon és az 
„engedélyezett" 8, illet őleg 10 tanítási óra keretében — miközben a kikér- 

809 



dezésre, házi és iskolai dolgozatok megbeszélésére, nem utolsósorban az 
egyes művek iskolai elemzésére is időt kell szakítani — el lehet végezni, 
až kizárt dolog. 

Ha szem előtt tartjuk az egy ember erejét messze meghaladó fel-
adatvállalást, az ebb ől eredő  állandó időzavart, a magyar irodalom újabb 
eredményeitől való teljes elzártságot, s a még alapm űvek tekintetében is 
igencsak foghíjas akkori könyvtári állományt, ha tehát újfent emlékezte-
tünk rá, hogy oly korcban éltünk ... akkor érthet ővé válnak e nagyigényű  
tanulmányok némely alapvet ő  fogyatékosságai is. Noha már 1949. évi le-
velében azt írta, hogy „ne történelmet, szociológiát, hanem irodalmat ta-
nítsunk", kétségtelenül túlpolitizálja és szociologizálja Arany és Pet őfi köl-
tészetét is. Ráfogja például Arany Jánosra, hogy kés ői költészetében (Őszi-
kék) eljutott „a feudalizmusba belenöv ő  kapitalista társadalom belső  
ellentmondásainak átfogó költ ői ábrázolásáig". De említhetünk olyan ön-
ellentmondást is, hogy bár például Pet őfiről maga írja le: „Költészetében 
a líra és epika között nincs élesen, mereven meghúzott határvonal. Mind-
két költői műfajt egyidőben gyakorolja a költő . Petőfi fejlődésében nin-
csenek epikus karszakok ..." — mégis külön, a természetes szövegkörnye-
zetből kiszakítva, tárgyalja Pet őfi korai epilkáját (A helység kalapácsa, 
János vitéz), miután már líráját, életrajzával párhuzamosan, haláláig vé-
gigtárgyalta. S ahogyan elválasztja A helység kalapácsát és a János vitézt 
a zsánerképekt ől és a népdaloktól, ugyanígy választja el a Felhők ciklus-
tól a Tigris és hiénát, valamint A hóhér kötelét (előbbit ugyan meg sem 
említi), az utóbbiról is csak ennyit mondhat ilyen szövegkörnyezetben: „ér-
ték tekintetében mélyen alulmarad" az Úti levelekhez hasonlítva. De épp-
így később, Petőfi korai epikája, majd két töredékes epikai m űve után 
tárgyalja Az apostolt, holott korábban leszögezte, hogy megírásakor „Mö-
götte volt már a márciusi napok forradalmi heve, mögötte a képvisel ő -
választási kudarc", illetve hogy „m űvét a forradalmi év június-júliusában 
.írta, és talán szeptemberben végezte azon az utolsó simításokat"; mind-
ezekről, ismét más helyen, prózai munkájából is idéz. Tegyük még hozzá, 
hogy ugyanígy jár el Arany János epikus munkásságával is. 

3. IRODALMUNK AZ 50-ES ÉVEKBEN 

Minthogy az életműsorozat e két kötetének gazdag és sokrét ű  anya-
gát akárcsak ismertetni is egy ilyen írás kereteit meghaladó vállakozás 
volna, meg kell elégednünk a Tér és idő  esetében is azzal, hogy a legfon-
tosabbnak tartott fejezettel foglalkozzunk. A jugoszláviai magyar irodalom 
története szempontjából, úgy vélem, itt Az erők összefogásáért című  fe-
jezet érdemel külön figyelmet. 

A Herceg Jánosról szóló Vázlat egy írói arcképhez című  írás tipikus 
példája nemcsak az írókkal szembeni akkori elvárásoknak, hanem a ko-
rabeli kötelező(nek vélt) kritikusi magatartásnak is. A kritika fel-
adatait és a saját kritikusi alapelveit, melyeket a Hercegr ől szóló írás-
.ban alkalmaz, az Irodalmunkról 1951-ben című  írásban fejti ki: „A kri-
tika feladata, hogy a művészi alkotásokból kiindulva, lerögzítse a m ű  eré-
nyeit és hibáit, értékelést adjon, nevelje az írót és az olvasót. Ezek az ál-
talános követelmények." (Kiemelte: J. G.) A szerkeszt őségek, a folyóirat, 
de leginkább a kiadó-szerkeszt ők feladatát pedig egyenesen az írói készsé-
gek fejlesztésében jelöli meg, tehát azt várja és követeli t őlük, hogy be-
avatkozásukkal javítsák a közlésre-kiadásra kerül ő  kéziratot, abban a 
meggyőződésben, hogy az írás művészete tanítható, azaz megtanulható. A 
,szerkeszt őségek feladata — írja —, hogy „felszámolják irodalmunkban 
azokat az egészségtelen jelenségeket, amelyek el őidézhetik íróink művészi 
»prostituálódását«. 

Ennek egyik módja az irodalmi kritérium helyes és differenciált al-
kalmazása. A másik mód a háttérbe szorult alkotók megjelenési lehet ősé-
geinek biztosítása, és a művészi színvonal követelményeit megközelít ő , de 
szerkezeti és formai fogyatékosságok miatt közlésre még nem érett alko-
tások fejlesztése — az alkotóművésszel együtt, tanácsok és vélemények 
formájában". A továbbiakban a „konkrét segélynyújtást" sürgeti, az „írók- 
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kal való egyéni foglalkozást". Hiába tudjuk, hogy B. Szabó valójában az 
irodalmi mesteremberek „szerkezeti és formai fogyatékosságok" nélküli, 
tehát nyomdaképes, de semmitmondó írásainak eluralkodása ellen próbált 
ilyen virágnyelven és közvetve harcot indítani, ma már akkor is furcsán 
hat az írók ilyen beiskolázási koncepciója. 

Az író kötelező  kioktatását magában foglaló fenti kritikai alapelvet 
B. Szabó György következetesen alkalmazta még az általa nagyra becsült 
íróbaráttal, Herceg Jánossal szemben is. A Változó világban (1950), a Crni 
andeo (1952) és a Szikkadó földeken (1954) művekkel kapcsolatban ilyen 
kioktatásban részesíti az írót: „Túl kell jutnia a harcos polgári humaniz-
mus világnézeti és művészi korlátoltságain, de le kell számolnia a »táj-
irodalom«-ról alkotott koncepciójával, a couleur locale túlélt, regionális 
változatával — ezzel a szellemi és irodalmi provincializmusba torkolló írói 
és művészi felfogással !is, hogy felfedezze »változó világunk« egyedülálló 
művészi feladatait." 

Első  olvasásra úgy tetszik, mintha Majtényi Mihállyal szemben ta-
pintatosabb volna. Leszögezve az irodalomkritika hiányát („a könyvismer-
tetést nem azonosítjuk az irodalmi kritikával"), felhívja a figyelmet arra, 
mi mendent kellene megvizsgálni a Császár csatornája és az Él ő  víz 
(„mindkét alkotásában egy tematikát dolgoz fel") összevetése során. Pél-
dául: „előmozdították-e az új társadalmi feltételek Majtényi írói egyéni-
sége kiformálódását, s hozzájárultak-e és hogyan az író világszemlélete 
kialakításához, hatottak-e az író m űvészi koncepciójának a tartalmára?" 

Ha pedig a következ ő  kérdéssorozatot szónokinak tekintjük — úgy 
vélem, hogy annak kell tekintenünk —, akkor azokat kemény bírálatként 
értelmezhetjük. Ime: 

„Észlelhető-e fejlődés tartalomban, szerkezetben, stílusban és nyelv-
ben, s miben nyilatkozik meg ez a fejl ődés? 

Tapasztalható-e esetleg visszaesés, művészi megalkuvás? 
Nyomát találjuk-e helytelenül értelmezett progresszív írói és emberi 

állásfoglalásnak — és milyen m űvészi következményekkel járhat a hala-
dásfogalmak téves értelmezése? 

Vajon a polgári író számára az új társadalmi feltételek biztosítják-e 
a művészi továbbfejl ődés lehetőségeit, vagy szükségszerűen elvezetnek a 
perspektívátlatságig, az elernyedésig vagy a m űvészi színvonal szándékos 
feladásáig?” 

Kérdezhetnénk, persze, hogy kinek is szánhatta volna az itt vázolt 
feladatokat 1951-ben B. Szabó György. Ki volt akkor nála avatottabb és 
hivatottabb a kérdések sorának megválaszolására? Ez azonban csupán a 
professzor „stílusa", aki mintha hallgatój ának fogalmazná meg a szeminá-
riumi dolgozat téziseit, hisz a vájtfülűek, mindenekelőtt maga Majtényi, 
bizonyára hozzáolvasták a kérdésekhez a magától értet ődő  igen és nem 
válaszokat. 

Ragaszkodva az alcímben megjelölt tárgykörhöz, még legalább egy 
— szintén irodalomtörténeti jelent őségű  — írásra ki kell téznünk: 

LEMARADUNK? 
Mi is volt e cikk és a nyomában született 11 kiprovokált, s őt meg-

rendelt hozzászólás célja és eredménye? A kortársak és a hozzászólók (Fe-
hér Ferenc, Sulhóf József, Gál László, Majtényi Mihály, Juhász Géza, Ur-
bán János, Bori Imre, Kvazimodo Braun István, Acs Károly, Laták István, 
Major Nándor) számára nem árulok el titkot, s nem is csökkentem B. 
Szabó György érdemét a vita elindításában, ha emlékeztetek rá, hogy az 
ötlet Bogdánfi Sándortól, a Dolgozók f őszerkeszt őjétől ered. Az ő  elve 
ugyanis az volt, hogy bármilyen ürüggyel is, de id őről időre fel kell hívni 
a közvélemény figyelmét az irodalomra, s őt lehetőleg a figyelem közép-
pontjába kell állítani — az se baj, ha vitákkal, s őt veszekedéssel. De a 
csendet mindenáron meg kell törni, mert a csend, a közöny az irodalom 
halála! S ekkor valóban aggasztó volt a csend, a közöny, az eseményte-
lenség. A jugoszláviai magyar könyvkiadás a felszabadulás utáni mélypont-
jához közeledett: 1956-ban ugyan még négy, de a következ ő  évben már 
csak egyetlenegy szépirodalmi mű  jelent meg könyv alakban. S mi ta-
gadás, egyetlen folyóiratunk, a Híd irodalmi közleményei sem tartották 
izgalomban az olvasóközönséget. 
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Bogdánfi Sándor természetesen bizonyosan nem mondott többet lapja 
irodalmi szerkeszt őjének, mint hogy csináljon valamit, amivel felkavarhat-
ja irodalmunk állóvizén Az is tény, hogy a jugoszláv irodalmakban akko-
riban erőteljes mozgás, pezsgés volt tapasztalható, ami az itteni szélcsendet 
még feltűnőbbé tette. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a puszta ráesz-
mélés a lemaradásra magában édeskevés volt, hisz az igazi viták, irodal-
mi csaták csak művekről, művek körül folyhatnak. Művek pedig itt úgy-
szólván nem voltak. A vita igazi célját és (várt) eredményét végül B. Sza-
bó György Az erők összefogásáért! című  vitazáró cikkében foglalta össze: 
„Lehet tehát irodalmi közvéleményt teremteni, jelen vannak az irodalmi 
közvélemény kialakításának személyi és tárgyi feltételei nálunk is, de 
hogy a közvélemény ösztönözzön, bátorítson, serkentsen és hasson — állan-
dó törődésre van szükség, azaz: a közvélemény [gondozása] sokoldalú, sab-
lonmentes, korszerű  gondozást feltételez az írótól, szerkeszt őségektől, ki-
adóktól, intézményekt ől és szervezetekt ől."' (Kemelések J. G.-tol) 

Az egyes kitételek sz őrszálhasogató elemzése helyett szögezzük le, 
hogy B. Szabó György kritikusi és irodalomszervez ő  munkássága, aminek 
dokumentumait a Tér és idő  tárgyalt írásai őrzik, a jugoszláviai magyar 
irodalom meghatározott korszakát, a 40-es évek végét és az 50-es éveket jel-
lemzik. Annak az irodalomtörténeti korszaknak dokumentumai ezek az 
írások, amikor sokan úgy hitték-hittük, hogy az irodalmi alkotómunka 
irányíhntó-irányítandó, az írás m űvészete (nemcsak a mestersége!) tanít-
ható („egyéni foglalkozással"); annak a korszaknak, amikor négy iirodal-
mi mű  megjelenése s további három várható megjelenése elegend ő  volt 
ahhoz, hogy B. Szabó György „A fordulat évé"-r ől beszéljen irodalmunk-
ban (1954/55). Pedig még csak ezután következett az igazi apály és az 
aszályos 1957. év a könyvkiadásban. S hol volt még a Híd-díj, a regény-
pályázatok, egyszóval az igazi fordulat! 

Végezetül úgy vélem, nem kerülhet ő  meg egy kérdés vagy inkább 
dilemma B. Szabó György életművével kapcsolatban, amelyet e két kötet 
igen hangsúlyosan vet fel: vajon els ősorban képzőművész vagy irodalom-
tudós? 

Eltekintve attól, hogy fest ő-csodagyerekként fedezték fel, s direktí-
va irányította át az irodalomtudomány — és még más tudományok — te-
rületére, e most megjelent két kötet is azt bizonyítja számomra (meger ő-
sítve a személyes barátság során kialakult meggy őződésemet), hogy ő  iga-
zán, szíve szerint képz őművész volt. Vagy hogyan is magyarázzuk, hogy 
amint ilyen vagy olyan okból (betegség, budapesti tartózkodás) fölmentést 
nyert az ügyeletes irodalomtudósi feladatok alól, nyomban rajzoló tollat 
fogott s a fehér papír fölé hajolt? Végigolvasva legels ő  íirásait a képző-
művészetről, a kiállításokról, e rövid jellemzéseket egy-egy alkotóról — 
melyekből kitetszik a művészettörténet és az id őszerű  irányzatok egyfor-
mán alapos :ismerete — , ugyanerre a következtetésre juthatunk. Ezért 
nem kellene csodálkozni rajta, ha az öt kötetre kiegészül ő  életműsorozat 
ezt a — pillanatnyilag talán nagyon is merésznek hangzó — feltételezést 
erősítené meg. 
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VÉGEL LÁSZLÓ 

UTÓLAGOS SZERTARTÁS 
A PARAINÉZIS CtMÍJ REGÉNY MÍJHELYÉBEN 

1. SZOCIA'LISTA LEHRJAHRE 

Életforma és életérzés! Mérlegeled a kett ő  ellentmondását. Az élet-
forma: az érzéseknek, a vágyaknak és az erkölcsnek az esztétikai forma 
értékére emlékeztet ő  egysége — mércéje a közéleti cselekvés. Az életérzés: 
ugyanezeknek a belső  tartalmaknak a feszültsége az erkölcsi értékekkel 
csakhogy immár a cselekvés hiányának tudatában — ebb ől következik a 
vég nélküli önreflexió. 

A regényforma: titkos kapcsolat a kett ő  között, ragyogó, jól meg-
formált tükörjáték. Csakhogy túlteng benne az életérzés-anyag, mert min-
den forma mesterkélt vagy er őszakos. Ezért a szöveg nem harmonikus, 
a reflexió lassan túlteng benne. A reflexió a posztmodern stílus legauten-
tikusabb összetev ője. 

Habozva kérded, miért billen a mérleg nyele az életérzés oldalára. 
Regényírás közben kénytelen-kelletlen szembesülsz a kérdéssel, miért nin-
csenek újonnan• kialakult életformák. A szocializmus paradoxon-a, hogy 
problémavilágát az életérzésbe kondenzálja, az életforma pedig szüntelen 
és váratlan metamorfózisokra ítéltetik. Az életerzés önvádat szül, az élet-
forma hiányokra mutat rá. Az életforma után kutatva a konzervativizmust 
kell anticipálnod. A konzervatív ember vigasztalást tatál a múlt értékeiben, 
elfordul a jövő től, ennek fejében békében él a hagyománnyal, szilárd élet-
formára tesz szert. 

. 	Nincs vigasza a múlttal vitázónak! A vita csak az életérzés szün- 
telen újrafogalmazását idézi el ő. Nem elégedsz meg ezzel, és kérded, 
miért tette annyira valóságossá a szocializmus kora a konzervatív életfor-
mák győzelmét. Lehetséges-e, hogy a kommunistánk, saját ideológiai uni-
verzumukban szándékuk és elveik ellenére, a polgár érzelemvilágának, 
a hétköznapi• polgári ma,gatairtásm'inták rekonstruálására kényszerülnek? 
Mi történt a történelmi reményekkel, az anropológiai forradalommal? 
Mi születik végül is ebben a burokban? 

A regény újra leleplez, ellentmondásokb.a sodor, és te ezért barát-
kozom az árulással. Mert ahol ellentmondások vannak, ott árulás is van. 
A szöveg egzisztenciális élményeddé teszi az árulást. Bármir ől mondasz is 
le, árulónak érzed magad. 

Riadtan figyeled, miként növekszik a duzzogó középosztály tábora, 
mely lassan felbontja a hatalommal való cinkosságot. A cinkosság morzsáit 
élvező  értelmiség zavartan veszi tudomásul, hogy észrevétlenül eladta lel-
két az esztétikai kultúrát, a szellemi bonyolultságot nélkülöz ő  középosztály-
nak. A szocializmusban kitermel ődött új polgárság barbár, de legalább 
tényleges közösséget képvisel, a szellemi piacon valóságos hatalmat gya-
korol. Kényszeredetten állapítod meg, hogy ebben a helyzetben a közép-
osztály magától zsákmányolja leli elégedetlenségeidet. Nem érdekli világ-
képed, de elvárja., hogy elégedetlen légy. Ma szellemi üzlet lett a balos 
fantáziáról való lemondás az okos konzervativizmus nevében. A tegnapi 
baloldali olyan szemérmesen búcsúzik az ifjúságtól, mintha a gyermekkor 
csínyeitől szabadulna. Az okos és mértéktartó kanzervat.ivizm,ust a hata-
lom becsüli, a politikus és a polgári egyaránt fél a változástól. A közép-
osztályt nem érdekli a bels ő  dilemmáid, a jövő  iránti szenvedélyed. Min-
deniki azt követeli tőled, hagy légy mérsékelt. Az urak és az elvtársak 
elfáradtak a történelemben. Jobban szeretnék, ha tehetetlenül tévelyeg-
nél a tiszta esztétizmus és a mérsékelten hagyományelv ű  világkép között, 
légy távlatok nélküli elégedetlenked ő, ha kiegyezel a fennállóval, enyhén 
duzzoghatsz is ellene; fontos, hogy tartózkodj a felforgató gondolatoktól, 
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bűnbánóan térj vissza a polgár vlilágába. A megtér őket tárt karokkal 
fogadják. A kiábrándulás a legjobb belép őjegy. 

A lassú antropológiai ellenreformáció korában a hivatalos beszéd 
nem a jövő  angyalával küzd, hanem a jelenben keres jelentéktélen ellen-
feleket. Nem ajánioci fel a hited a filisztereknek, ,inkább egy bens őséges 
angyalt keresel. 

Az életforma bels ő  anarchiájában, eklektikus változásaiban fogalma-
zódik meg regényhőseid drámája: a valóság megismerése kallódó, feles-
leges ismereteket biztosít. A stílusod lehiggad, nem érzed a bizonytalan-
ság mámorát, megszabadulsz eddigi regényeid terhét ől, az azonosulás 
parancsától. Regényh őseid erkölcsi aurájának fénye elhomályosul. Eggyel 
sem azonosulsz közülük. .Megmaradnak a „tanulóévek" ellentapasztalatai: 
elválik egymástól hőseid ismereteinek összessége és a sorsuk. Nem érzed 
magad felelősnek értük. 

Legnehezebb a sors és az ismeret közötti hiányjel ábrázolása. A 
tanulságosan sötét és a túlságosan Világos dolgok között kell megfogal-
maznod az életüket. Nincs más lehetőségük, a személyéket, az eseménye-
ket, a történtet paradoxonaiit megválaszthatod, a kort, melyben mindez 
megvalósul, nem. A regényíró felidézi az id ő  múlását, de az Időt nem. 
Korodban nincsenek igazi átmenetek, mert nincsenek igazi ellentétek, 
minden kínosan összefonódik, rejtőzködik. A világos és egyértelmű  esz-
merendszeréklb ől hiányzik a történelem dialektikájának érzékeny archi-
tektúrája. A túlexponált ideológia elihoánályosítja a dialektikus érzékeny-
séget, eltünteti az anticipáló árnyalatokat. Ha nincsenek árnyalatok az 
egyéni tapasztalat megkérd őjeleződik, bensőséges, lelki élménnyé alakul 
át; a cselekvés, a tett vívódássá finomodik. A Lehrjahre illluzárlikus lesz. 
A szocialista Lehrjahre valahogy azért problematikus, mert nem tartal-
maz szilárd ellentéteket, csak ködösen, bizonytalanul megvillanó eszme-
rétegeket. Körülötted minden forma nélkül szenved. Keresed a kiábrán-
dultaikat, kik azért lettek azok, mert .nem teljesültek a nagy ígéretek, de 
egyre több olyan kiábrándultra bukkansz, Dinek már nem is ígértek sem-
mit. Az előbbiieknek nincs térképe, az utóbbiaknak nincs tanulóútja. A 
regényedben a hősök életének tanulsága: tanulóéveik úgy múlnak el, hogy 
a különböző  Világképek között tévelyegve minidig veszítenek valamit. 

2. A BOLDOGSÁG FOGLYAI 

Kezed megérint egy ismeretlen tárgyat, félénken körülnézel, meg-
döbbenten teszed fel a kérdést, milyen b űnt követtél el. Nehéz bácskai 
sárként tapad rád a bűntudat. A várakozás homályos korszakában élsz, 
ezért idomulsz a kollektív szorongáshoz. De a szorongás csak purgatórium, 
társadalmai próbatétel. Ha sikerül megszabadulnod a szorongástól, akkor 
végleg vidám leszel. A vidámság a válság ideológiája, az élet dísze. Ebben 
az ideológ:iáiban senki sem hisz, de legalább meg őrzi a vidámság látszatát. 
Aki komolyan veszi a gondot, könnyen meggyanúsítható. A lázadás egy-
kori szövegkönyvírói elégedetten zárják történelmük zárójelenetét. Ennek 
a tarka jelenetnek vagy a statisztája; a szerep nem nagy, de legalább 
kockázatmentes. Megtanulsz élni — itt és ma —, tehát belenyugszol a 
felejtésbe. A kényszer űen megtisztított emlékezet el ővarázsólja a kék 
eget, a ragyogó napfényt. Hosszú sétákat teszel a folyóparton, nézed a 
habfódrokat. Ügyesen félrevezeted magad, várakozó vagy, kit a megér-
kezés szépségéről győzögetnek. A lassú lépésekre oktatnak, vigyázz! a 
mennyország még törékeny. A megérkezés nem más, mint elhinni, hogy 
a természet rendje a társadalom rendjének olcsó utánzata. A boldogság 
csupán ennyi: mosolyogni erre az utánzatra. A természet mai m űvészi 
transzformálása ezért giccses. Elhiteti veled, hogy természetesen har-
monikus volt a gyermekkorod: naiv nevel ődés. A társadalom a természet 
sziirnbólnxlmaiival vezet félre. Szabadon élvezheted a gyermekkor és az 
ifjúkor véltillúzióját. Nem ellenkezel, jobb ez az illúzió, mint a semmi. 
A várakozás kimerítő  és semmivel sem igazolható. Erkölcsös emberek 
taszigálnak minden oldalról, törivényéiket szegezik veled szembe. Azt 
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mondják, légy velük, lelked olcsó, de gyorsan fizetnek érte. Harc nélkül 
add fel a purgatóriumot, ezzel megszolgálod a boldogságot. Nem válla-
lod a boldogságot: nem kívánsz elégedett lenni, de elégedetlen sem. Bár-
melyiket is választod, vi,ssžaélnek veled. 

Jaj annak a győzelemnek, amelyben nincs kockázat. 
Jaj annak a boldogságnak, mely e győzelemből következik. 

3. AZ IRŐN•IA HAZUGSAGA 

Nincs boldog regényhős, mert nincs kockázat a gy őzelemben. Az 
újabb élettapasztalatok nem gazidagítana'k, mert ismétl ődésekből állnak 
össze, a tanulás útija elszegényedik, az újabb bels ő  ellentmondások fel-
tárása gyanús. Ki vagy te., hogy képzeleted meghazudtolja a világot? Erre 
nincs bátorságod, az esztétizálás nyomorában átölel az ideológiai piac 
mechanizmusa. Sokan ülnek e piacon, vásári kikiáltók módjára dicsérik 
a művészetet. óvod hőseid ettől a szereptől. Semmi közük a művészethez, 
semini közük a valósághoz. Ezért a regényh ős minden ellentmondást 
önmagából fejt ki, nincs mögötte szociális vihar. Nincs és immár nem 
lehet. A szociális mozzanat is az ismétl ődés mechanizmusát vetíti eléd. 
Lehetséges-e, hogy a kisbit űség ilyen vonzó lett? 

Az isrnétlődésforlma felülkerekedésekor, az ellentmondások feltárásá-
nak problematikussá válásakor az irónia tolakodóan el őtérbe kerül. Az 
írópiából napjairikban demagógia lett. 

Az irónia arról kíván meggy őzni, hogy a boldogság félesleges és 
abszurd, ám ez még nem jelenti azt, hogy képzeleted foglyaként ne legyél 
a szabadság elhivatottja. Vedd tudomásul; hogy viszonylagos szabadságod 
ára a hittől és a felelősségtől való menekülés. Ha elfogadod a júdáspénzt, 
romantikus vágyakozás, az utópikus érzék, a j ővő  bizonytalan körvonala 
biztonságos iróniába torkollik. A mai ironikus stílus nem rombol többé, 
hanem konforiIlilsta módon játszik a szabadság viszonylagosságával. Az 
irónia egykor hirtelen fellv:iTlan6 fényjel volt, szilárd gondolkodás rom-
bolása, a szokványos megismerés destrukciója, de ez a módszer észrevét-
lenül öncélúvá vált, elvesztette tragikus kereteit, mert abból indul ki, hagy 
minden rombolható, csak az ironikus szempont nem. Az irónia többé nem 
kérdőjelezi meg önmagát, mert hiányzik bel őle a tragikus -  történelmi hit 
dialektikája. Mindenki elhitette magával, hagy irónia nélkül nem lehet 
élni. Az idő  múlásába bealtott irónia a megnyugtatás módszere lett, a 
hivatalos lelkiismeret-furdalás lehetősége, a látszatokkal megelégedő  kül-
detéstudat hiányba torkolló védekezése. Az ironikus ember nem vállal 
semmit, de titokban mindenből elfogad valamit. A következetesen iro-
nikus magatartás banális, a kiábrándult sznobok különbékéje a valóság-
gal. A • riossz lelkiismeret esztétikája. A társadalmi díszemelvényeken az 
ironikus művek zászlaja lobog. 

A modern regény ironikus konformizmusba zuhant, a modernizmus 
kora az iróniával és a groteszkkel kezd ődőtt és azzal fejez ődött be, A 
mai modernizmus: szöveg — autentikus kontextus nélkül. Az irónia válik 
mesterkélt 'kontextussá. Irodalomtörténeti. kripta. A totalitarizmus jóin-
dulatúan méltatja önnön érdemeit. 

4. A MISZTIKA KÖNNYŰ  LÉRTE•I 

A tanulóútból labirintus lett. Senki sem talál ki bel őle. A tévelyg ő  
regényhős mementója: mit tegyen • az, ki nem azonosul a polgári világ-
renddel? 

A posztszocialista élet vagy túlságosan praktikus lesz, vagy túlságosan 
misztikus. Minden ..IGEN" praktikus és minden „NEM" misztikus. Sok-
féle érték halálának szilánkja csapott történelmedbe, minden seb fáj, 
mindegyik halál másféle következményekkel járt: nyugtalanságot, apo-
kaliptikus víziókat, felszlabadtzlá ■st, lázadást vagy nihlili,zrnust szült, de 
azért mindig újabb eszméket ígért. A halál nem értéktelenedett el annyira, 
hogy ne legyen ára és következménye. 
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Az Isten halálának meghirdetése közönséges operett ahhoz a perc-
hez viszonyítva, amelyben meghal az utolsó gondolat, mely titkokat hordoz 
magában, olyan apokrif elemeket, melyekért érdemes kockáztatni. H,aldok-
lflk ez a gondokat, de még nem pusztult ki a vágyakozás utána: ebben a 
lebegő  helyzetben közeledik felénk a misztika — nesztelen, könny ű  
léptekkel. 

Vajon a hit erejével és értékével vezérelt, a történelem legendá-
riuimába vesző  kommunista értelmiségiek érezték-e cselekvésük holdud-
varát, a paradoxáLisan misztikus világérzést megteremt ő  vágyakozást? 

Sejtették-e, hogy neYncsak új világ, hanem új életérzés úttör ő i? 
A forradalmárok utolsó élő  hagyománya: a, Lehrjahre misztikus térképére 
rajzolt enigmatikus jel. 

Ki gondolta volná, hogy egy megváltó .eszme drámája az utólagos 
szertartás esztétikája lesz? 

Nádas Judit saját halálával halt meg. Nemzedéked Juditjának, a 
Parainézis Zitájának kihullik kezéből a kés. 

Próza? Csak így! 
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HÓDI SÁNDOR 

NYELV ÉS IDENTITÁS 
TANULMÁNY 2. 

KÉTNYELVŰSÉG 

Ha a mondattak alapján arra a belátásra jutunk, hogy a nyelv való-
ban nemcsak a külső  érintkezés eszköze, hanem egy adott kultúra fejl ődé-
sének és gazdagodásának feltétele, s e kultúrát Letrehozó, fenntartó indi-
viduumok lelki sajáttasságafsLak — tudatának,, fogalomvilágának — mélyen 
beépített, meghatározó eleme, akkor az egyén „többnyelv űségét" és a nyelvi 
egyenjogúság kérdését a szokásos jogi-normatív szabályozásnál óvatosab-
ban és árnyaltabban kell megközelítenünk. 

A többnyelvű  érintkezés objektív és szubjektív lehet őségeim ellenére, 
vagy másként fogalmazva: a nyelvii• egyenjogúság és a kölcsönös nyelvisme- 
ret mellett is az ember gondolkodási aktivitását többnyire az egyik nyel-
ven, az anyanyelvén fejti ki. Két nyelv vagy több nyelv ismerete és pár-
huzamos használata ellenére általában az egyén anyanyelvén történik a 
valóság fogalmi rendszerekbe való átültetése. Az anyanyelv mellett elsa-
játított nyelvek szerepe inkább csak a kommunikáció megkönnyítésére 
szorítkozik, a külső  érintkezés eszközét jelenti. Persze minden újabb nyelv 
elsajátítása és ismerete b ővíti a tájékozódás, ismeretszerzés lehet őségét is, 
de csak az ,anyanyelv közegében válik lehetővé az az aktivitás, amely 
révén az ember a cselekvésvázlatok és tervek végtelen sokaságát próbálhat-
ja ki., anélkül, hogy a tényekkel, a dologi Világgal azonmód és visszavon-
hatatlanul konfrontálódnia kellene. Az anyanyelv otthonos közegében válik 
Lehetővé, hogy az ember átmenetileg „visszavonuljon" a Világtól és a nyelv 
sajátos szimbolikus világában értelje ki szándékát, szükségleteit, miel őtt 
még negnymlatkozna., cselekedne, állást foglalna élete aktuálissá váló kér-
déseiben. Ez a belső , képzelet által teremtett, számtalan formában variál-
ható és újrarendezhető  „mesterséges Világ" segíti az embert abban, hogy 
úrrá legyen az őt körülvevő, zavaros és kusza ösiszeVisszaságon, amiit folya-
matosan megél. A tervez ő  és felelősséggel cselekvő  ember nem nélkülözheti 
ezt a .belső  mozgásteret, a nyelvi kultúra tehát feltétele a munkának és 
az elméletnek. 

Töbhnernzetiiségű  kornyezetben gyakori jelenség, hogy az anyanyelvi 
képzés hiányosságai miatt, vagy az anyanyelven történ ő  szakmai képzés 
lehetőségei híján, az elsajátítandó szakmához, annak fogalomvilágához a 
„képzés nyelve" — egy idegen nyelv — nyújt keretet. Ilyen esetben a világ 
belső  megélését, az események bels ő  „kipróbálását" illetően felemás .hely-
zet jön létre. Ha szakmai kérdésekr ől, teendőkről van szó, a „kétnyelvű" 
egyén anyanyelve helyett. a „képzés nyelvén" gondol végig mindent, s a 
„képzés nyelvén" nyilatkozik szívesebben, míg az anyanyelven való gon-
dolkodás megreked a mindennapi élet sztereotip eseményeinél. A világ 
belső  reprezentádiójának egysége válik így kérdésessé. De hogy a nyelvek-
nek ez az „iinterferencmája" hogyan hat Vissza a személyiség önkifejezési 
lehetőségeire, kreaebivlitására, intelligenciájának realizálására, az önm űvelés 
igényére és esélyeire, ma még nem eléggé feltárt és ismert. Mindenképpen 
sajátos helyzetet jelent ebb ől a szempontból, ha az egyén bizonyos gondo-
lati műveleteket iskoláztatása nyelvén (idegen nyelven) bonyolít le, míg, 
mondjuk a családi élet dolgait anyanyelvén gondolja végig. Mélységesen 
igaza van Reháknak, amikor arra utal, hogy az ilyen „kétnyelv űség" bi-
zony bonyolwlt" zemélyti:ségprobLémá!kealt vet fel. 

Ezek egyike, hogy az anyanyelven történ ő  közéleti megnyilatkozás 
színvonala szükségképpen gyatra lesz, ami nem kis mértékben fékezheti 
az egyénit közszerepléseidben és érldekeli érvényesítésében. De az egyén 
mellett a következményeket megsínyli maga a kisebbségi közösség is. Mi-
vel a nyelvi kultúráltság színvonala csökken, a „konyhanyelvi szint" válik 
uralkodóvá, ami viszont nem kedvez a reális helyzetfelri)smerésnek és az 
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adekvát viselkedésnek. Az anyanyelvi műveltség egyfelől tehát személyiség-
kérdés: annak a feltételét jelenti, hogy az egyén képes legyen árnyaltan 
kifejezni akaratát, kell ő  szinten tudja megfogalmazni érdekeit és érveit, 
ami nélkül — mai bonyolult társadalmi viszonyaink közepette — nem 
lehet eredményes életszervezésre gondakli. Másfel ől a nyelvi kultúra szintje 
döntően meghatározza a kisebbségi közösség egészének mozgási, érvényesü-
lési, önkifejezési leheltőségeit. Az anyanyelv ismeretének a szintje határozza 
meg, hogy az egyén életvitelében az alkotó gondolkodás és az érdekérvé-
nyesítés milyen sikerrel mehet végbe. Ugyanakkor, mivel a kultúra végs ő  
soron Mindig egy közösség ügye, a kisebbségek nyelvli kultúrájának romlá-
sa az etnikai közösség fejlődésének lesz a kerékkötője. 

Mivel a leghatékonyabb és legtartalmasabb oktatás az anyanyelven 
történő  oktatástól remélhet ő , s mivel az anyanyelv iismemeti szintje a m ű-
velődésben és tudásgyarapításban kulcsfontosságú szerepet játszik, de a 
differendiált gondolkodás és a cselekv ő  személyi magatartás is az anya-
nyelvi műveltség függvénye, Rehákkal egyetértésbeli azt kell mondanunk, 
hogy „kitartóan kell fáradoznunk a többnyelv űséggel kapcsolatos helyes 
társadalmi tudat kialakításán". (Vb. A nyelvhasználat a dolgozó önigazgatási 
megnyilatkozásának szolgálatában. Létünk 1979/6.) Ez a program magában 
foglalja a nagyobb nyelvi toleranciát egyfel ől, másfelől pedig a nem anya-
nyelvi tudás sokkal nagyobb méltánylását a közösség részér ől. 

A nyelvi toleranciával kapcsolatban itt els ősorban arra gondolunk, 
hogy a nyelvtanulás szemiélyisggdélektani vonatkozásai miatt károsnak kell 
tartanunk a túlzott késztetés minden formáját, ami a „környezeti nyelv" 
gyorsabb és hatákonyabb e.lsaj:átítására irányul. Az „államnyelvi " kötelező  
gyakorlata, illetve az anyanyelvi műveltség lefokozása e helyütt legfeljebb 
mint a kisebbségi közösségek nyelvi, kulturális és politikai jogainak a pél-
dája kerülhet szóba. 

A nyelvi tolerancia mellett, mint mmondottuk, a jelenleginél sokkal 
inkább — és sokkal közvetlenebb formában! — kell méltányolnunk a 
„környezeti nyelvek" elsajátítására irányuló egyéni er őfeszítést is. E két 
szempont együttes érvényesítésén nyugszik a helyes kulturális-politikai 
hozzáállás. Gyakorlati vonatkozásait tekintve ez az elvi alapállás azt je-
lenti, hogy nyelvi toleranciával minden többnyelv ű  környezetben lehetővé 
kell tenni az egy nyelven való boldogulást is, az egyén többnyelv ű  érint-
kezésére való képességének pedig bizonyos hivatásoknál jelent ős anyagi 
és erkölcsi többlelttel kell járnia. 

A gyakorlat, sajnos tudjuk nem egészen ez. Sokszor lehetünk tanúi 
olyan türelmetlen — egyesek részér ő l nehezen teljesíthető , másokat illetően 
viszont sérelmez ő  — elvárásoknak, hagy mindenki tanuljon meg és tudjon 
több nyelvet egyformán használni. Más szóval, legyen •a nyelvtanulás kö-
telezettsége mindenkinek: akik eredménytelenek és tehetségtelenek e 
téren, azok magukra vessenek, akik viszont tehetségük, szorgalmuk révén 
magas szinten elsajátították a „könnyezet nyelvet", ezért a tudásukért ne 
várjanak se anyagai juttatást, se erkölcsi elismerést. Mondanunk sem kell 
talán, hagy milyen mély tudatlainságat takar az efféle sz űkkeblű  hozzáál-
lás, s hogy milyen káros ez a szemlélet a nyelvi egyenjogúságért és egyen-
rangúságért folyó küzdelem szempontjából. 

Rehákkal együtt hangsúlyozni szeretnénk, hagy a legmeszeblbmen őkig 
tartózkadni kell attól, hogy bárkit is politikailag min ősítsünk pusztán annak 
kapcsán, hogy képes-e magát környezetének valamely nyelven megértetni, 
vagy csak anyanyelvét tudja használni. A kötelez ő  nyelvtanulással kapcsola-
tos vérmes remények és pszichológiai szempontból teljesen megalapozatlan 
elvárások ugyanis burkoltan ilyen diszkriminációs törekvéseket takarnak. 

• A, többségi vagy „környezeti nyelv" ismeretének a hiánya éppen olyan 
kevéssé szolgáltathat okot diszkriminációra, mint például az anyanyelv 
alacsonyabb szintű  elsajátítása. Diszkrimináció helyett a „helyes, demokra-
tikus társadalmi tudat elemeként méltányolni kell az egyénnek a több-
nyelvű  érintkezésre való különböző  motiváltságát", írja Rehák. Ha ez a 
méltánylás kellő  formában jut kifejezésre, ez önmagában véve nagyobb 
késztetést jelent más nyelvek elsajátítására, mint bármilyen adminisztratív 
intézkedés vagy társadalmi nyomás. 
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pppen a többségi vagy „államnyelv" elsajátítását szorgalmazó tár-
sadalmi, politikali nyomással kapcsolatban szükséges megemlítenünk, begy 
a nyelvtanulás hatékonyságának a foka azért olyan alacsony számos or-
szágban, mert az egyéni motiváltság és a kitartó tanulás eredményének 
nagyobb méltánylása helyett ezt a módszert részesítik el őnyben. A kötelező  
nyelvtanulás az egyén szempontjából csak egyféleképpen, csak mint társa-
dalmi nyomás — erőszaktevés — értelmezhető, s mint ilyen — függetlenül 
az admlimlisztratív intézkedés ideologikus érveit ől — jogsértést jelent, s 
nyelvi-hegemonlita törekvéseket leplez. Mi más lehetne az eredmény, mint 
ellenérzés, averzió az Idegen nyelv elsajátításával szemben. A nyelvtanulás 
kényszeréb ől származó frusztráció az áhított cél szempontijából, hogy ti. 
minél többen, minél magasabb szinten sajátítsák el mások nyelvét, para-
dox •réakdiiákat vált ki, s így eleve reménytelen helyzetet teremt. 

Az idegen nyelvtanulás nyílt vagy burkolt iuvszi,sztálásánál, az anya-
nyelvi megnyilatkozás lehetőségeinek a korlátozásánál nagyobb eredmény 
várható a két- és többnyelvűség ésszerű  feltételeinek a megteremtésével. E 
feltételek megteremtése egyébként önmagában véve ,is politikai kérdés, 
hiszen minden e téren tapasztalható „hanyagság", „nagyvonaalúasag" kifeje-
zetten sérelmés mindazokra nézve, akik szorgalmuknál, tehetségüknél, fel-
készültségüknél fogva több nyelv használatára is képesek Munkájuk köz-
ben, mind pedig azokra, akik a „hanyagság" és „nagyvonalúság" következ-
tében a deklarált nyelvi egyenjogúság ellenére sem nyilatkozhatnak még, 
s boldogulhatnak anyanyelvükön. 

A nyelvtanulás terén is — mint minden egyéb téren — az egyéni 
motiváltságot szabad és kell értékelnünk. A gyakorlatban ez, amint már 
mondottuk, az erkölcsi elismerés mellett, tulajdonképpen anyagi moti-
váltságot kell(ene) hogy jelentsen. Ezt a plusz költséget, ha n'em akarjuk, 
hogy a nyelvtanulásra fordított rengeteg id ő  és fáradság veszendőbe menjen, 
Semmiféle admlilniiisztriaitív intézkedéssel sem lehel megtakarítanli. 

NYELVI VÁLTOZÁSOK 

Az 'interetntkai folyamatok legfontosabb érzékevtet ői minden bizony-
nyal a nyelvi változások. A nemzeti és nemzetiségi nyelvek funkdióinak 
bővülése mellett általános tendencia a világon a két- vagy többnyelv űség 
térhódítása. Mindkét változás — mind a nyelv funkcióinak b ővülése, mind 
a kétnyelvűség térhódítása — a következmények hosszú és bonyolult sorá-
val jár. • 

A kiisebbb,ségben él ők körében, bár társadalmi helyzetüknél és ér-
dekeíknél fogva továbbra is rákényszerülnek a többségi nyelvek elsajátítá-
sára, az „államinyely" (közvetít ő  nyelv) ideológiája mindinkább veszít 
népszerűségéből. Nálunk ez az alapjában véve diszkrinmlinádiós elv régóta 
tarthatatlanná vált, de másutt i•s észlelhet ő  e téren bizonyos változás. 
Bromlej J. V. például a Szovjetunióban figyelt fel az orosz, mint „közve-
títő  nyelv" presztizsének a csökkenésére. Ismeretei szerint a nem orosz 
lakosságnak csak mintegy 60p/o-a tud oroszul, a többiek nem. Még aggasz-
tóbbnak tartja, hagy a fiatalok rosszabbul ismerik az orosz nyelvet, mint 
a középkorúak. (Vö. Etnikai folyamatok a mai Szovjetunióban. In. Világos-
ság, 1983., 1983/8—.9. szám) 

A közvetít ő  nyelv szerepének, presztizsének csökkenése mellett a 
kétnyelvűség korszerű  értelmezésének az Igénye, illetve az ezt tükröz ő  
tudati és magatartásbeli változásfok a nemzeti egyenjogúság é5 egyenrangú-
ság kérdését nem várt módon ismét aktualizálták. Többek között olyan 
formában — vallja Bromlej —, hogy „ikorriigálni kellett a vegyes nemzeti-
ségi összetételű  lakóhelyi és termelési kollektívák egyértelm űen pozitív 
hatásáról alkotott nézeteket". A korábbi meglehetősen optliamliasta elképzelé-
sek korrekciójára az szolgáltat okot, hogy a társadalmi-gazdasági átalakulás 
nemcsak hogy nem oldotta meg gépiesen a nemzeti kérdést, hanem a 
nemzetiségek, kisebbségek számára — az elvi állásponttal ellentétben — 
továbbra is csupán a bealvadást, asszimilációt, vagy a vegetáló peremlét 
lehetőségét kínálja, amii a nemzeti identitáskeresés világszertetalpasztal-
ható, valamennyi országon végiggyűrűző  hullámverése mellett előre nem 
látott konfliktusok és konfrontálódások forrása. 
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A nemzeti és nemzetiségi nyelvhasználattal kapcsolatban számolni 
lehetett — és sokfelé nyilván a jövőben is számolni kell — a politikai 
nézetekben megfogalmazódó leegyszer űsítésekkel, pragmatista hozzáállások-
kal. A nemzeti és nemzetiségi ,  érdekütközések és érdekegyezteitések szöve-
vényes bel- és külpolitikai vetületei mellett hozzájárult ehhez az is, hogy 
a döntések a tudomány csekély Igénybevétele mellett alakultak ki, s job-
bára csak a politikusok és közéleti emberek „ józan eszén" — belátásán 
— alapuló elgondolásokra támaszkodtak. Várh ató, hogy a nemzeti kérdés 
újraértékelésével egytid ő:ben, a nyelv szerepével, pszichológiai és társadalmi 
vonatkozásaival kapcsolatban feltárt új ismeretek, illetve a folyamatban 
levő  tudományos kutatások fokozatosan korrigálni fogják a „józan észen" 
alapuló politikai elgondolásokat, melynek következtében jobban el őtérbe 
kerül majd az anyanyelvi oktatás és m űvelődés szorgalmazása. Nemcsak 
általános iskolai szinten, hanem az oktatás 'Minden fokozatán, beleértve 
az anyanyelven törrtén ő  értelmiségképzést és a magas szint ű  közéleti — 
műszaki, tudományos, politikai stb. — tevékenységet. Mindaddig, amíg ez 
nem balónul meg, amíg, akár objektív körülményekből, akár szubjektív 
okokból fakadóan a nemzetiségek tagjai nem kapcsolódhatnak be anya-
nyelvükön a legmagasabb szintű  közéleti tevékenységbe, amíg a kisebb-
ségi „értelmiiség" nyolcosztályos szinten vagy középiskolás fokon sajátítja 
el nyelvii kultúrájának értékeit, s hivatásának fogalorrikészletét, szókincsét 
az oktatás nyelvéből veszi át, s f őként amíg az anyanyelv szerepér ő l 
vallott korszerűtlen elképzelések (pl. a nyelvkommunllkációs lehet őség) nem 
változnak meg, számolnunk kell továbbra is a nyelvi ,változások nemkí-
vánatos következményeivel. Egyebek mellett az anyanyelv ű  oktatásról 
való „önkéntes lemondás tömeges jelenségével. 

Rehák helyénvalóan mutat rá arra, hogy az anyónyelvi képzésr ől 
való önkéntes lemondás, az anyanyelvi kultúra. iránti érdektelenség, a 
nemzetiségi kuntúrák értékvesztése stb. nemcsak a nemzetiségiek ügye, 
s hogy ezeknek a jelemségekneik ,.,a jöv őbeni határozottabb elítélése nem 
elsősorban nem nemzeti érdekb ől és indítékból fog erősödni", hanem egy-
szerűen azért, mert ezek a tendenciák a nemzeti és nemzetiségi egyenjogú-
ság és .egyenrangúság elvének megvalósulási útját keresztezlik. Mivel. az 
Tanyanyelvi képzésről való önkéntes lemondás, az anyanyelvi ikultúra el-
hanyagolása bizonyos értelemben a nemzeti egyenjogúságra törekv ő  poli-
tika kudarcaként Is értelmezhet ő, a haladó társadalmi er ők nem valami-
lyen "nemzetmentésb ől vagy kisebbségi nadioinalizmusból !fogják elítélni a 
nemzetiségi nyelvhasználat iránti .indolesi:ciát, hanem szociiali!sta világné-
zetük humanizmusából". (Kisebbségt ől a nemzetiségig. 196.) Az anyanyelv-
ről való- lemondás a nyelvi delĐadencila és a nem .szocialista itudat fokmé-
rője már ma Is, még ,Inkább az lesz a jövőben. Egyúttal Ipoliitiikali követ-
kezményeket limplikáló identitászavar, amennyiben „a :szoáial'iis.taa. Jugoszlá-
via valóságát és törekvéseit rossz színben" tünteti fel, „mert azt' a hiedel-
met támasztja alá, hogy van valaki környezetünkben, aki elvárja, vagy 
jó szemmel nézi! az 'ilyen önkéntes lemondást" — írja Rehák. 

Ha ilyen elvárás nem tiiis létezik talán, a jelzett hamis tudatot sok 
Minden más liis táplálja. A lélek görcseihez s a tudat torzuláslaphoz vezet 
a provincializmus is, Illetve a provinGializnLius alapja, a nyelviiJculturális 
elmaradás. Igai alapja azonban az anyanyelvi kisebbrend űségi érzés, ami 
nemcsak a közös •érinntke.zés nyelvének inszisztálása következtében rögzült 
a kisebbségiek tudatába, hanem más okok végett is. Ismeretes például,. 
hogy a kisebbségiek számos esetben csak azért tekintenek el véleményük 
kifejtésétől, a .közszerepléstől, mert tisztában vannak vele, ha mondani-
valójukat anyanyelvükön fejtenék ki, sokan nem értenék meg azt, a 
fordítás pedig — akárhogyan szépítjük ;is a dolgot — szánalmat vált ki 
irányukba, vagyis bizonyos fokú megaláztatással jár. Egyszerre frusztrálja 
őket mind saját nyelvtudtásuk hiánya, mind a többségi nyelvet beszél ők 
egyoldalú nyelvkultúrája. A kölcsönös nyelvismeret hiánya m'ia;tt, a nyel-
vek eltérő  presztizse miatt, a kisebbségi érzi magát feszélyezve, míg a 
többségi nyelven beszél ő  nem zavartatja magát, függetlenül attól, .hagy 
értik-e Mindannyian vagy sem mondanivalóját. 
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Az anyanyelvi kisebbrendűségi érzés megszűntetése ;szempontjából a 
legfontosabb lépés mindenképpen az volna, amit Rehák ás vall: „miinél 
több alkalmat kell nyújtani. mindenkinek, hagy a maga reflexnyelvén 
(anyanyelvén, ,saját;' nyelvén) fejezze ki magát, de úgy, hogy tisztában 
legyen azzal, hogy a ,máslik nyelvű  beszélőtársa képes zavartalanul követni 
őt fordító nélkül. Tudjuk, a nyelvi egyenjogúság .és egyenrangúság erre a 
kívánatos szintre csak 'kevés helyen jutott még el. 

A legaggasztóbb a helyzet ott, abban a környezetben, ahol ra kisebb-
ségek számára arra sincs lehet őség, hogy tanyanyelvükön megtanuljanak 
írni és olvasni, elletve ahol szegfelel ő  használat és gyakorlat híján elfelej-
tik az írást-olvasást. Ilyen helyzetben a nyelvtudat és az egészséges nyelv-
ösztön pusztulásának aligha lehet útjátállni, ami számos esetben együtt 
jár az asszitmlilálódáss;al, a nemzeti identitás feladásával. Ennek ellenére 
egyoldalúnak és túlzónak tartjuk az olyan magyarázatukat, hogy az asszi-
m!iládióért — identitásváltásért — els ődlegesen vagy kizárólag az anya-
nyelvii művelődés .h'i'ánya tehető  felelőssé. Az tasszirniláládák többsége 
‚egyáltalán nem azok közül verbuválódik, akik analfabéták mariadnak 
vagy a (szánalmasan erőlködő  (olvasásiig és írásiig jutattak el az anyanyelvi 
műveltség leLsaj:átításában. Ezt csak azok a „tliterátárak" vélik így, akik 
a műveltségnek nagyobb megtartó erőt tulajdonítanak az anyagi érdekelt-
ségnél és társadalmi felemelkedésnél. Vitathatatlan, hogy a m űvelődés 
kérdései a nemzeti identitástudat meg őrzése szempontjából rendkívül fon-
tosak. Az anyanyelvi műveltség aggasztóan alacsony színvonala is azonban 
csak akkor vezet ;a ss7iimtílációho:z, ha ez a színvonalromlás nem a sze-
mélyiség általános iigénytelenségéb ől fakad, hanem a körülményekből 
adódóan az anyanyelvű  művelődés hiányosságait egy ;máslik nyelven való 
jártasság, 'iskolázottság pótolja. Valójában az identitásváltás mögött a 
nyelvi kultúra felcseréléséről van szó. Az írástudatlan emberek egyébként 
megőrzik nemzeti identiltásukat közösségi kapcsolataikban, szokásaikban, 
anyagi kultúrájukban, társas köt ődéseikben s persze nyelvükben. Az ass.zi-
rniládió szempontjából a kedvez őtlen státus feladásának, a társadalmi fele-
melkedésnek, rétegcserének a lehet őségejelenti a legnagyobb csábító er őt, 
feltéve, hogy mindehhez szükséges a másik nyelv tökéletes 'ismerete. Ezzel 
a csábítással szemben viszont olykor a mégoly magas fokú anyanyelvi 
képzettségi 'szitut sem jelent feltétlenül védelmet. 

Mivel a nyelvkultúra süllyedése és az egyre bonyolultabb társadalmi 
valóság (a társadalmi vii;szonyok differenciálódása) egymással ellentétes 
irányú folyamatot jelentenek, az asszimiláció mellett, s attól függetlenül 
a nyelvtudat számos más „abberáció.ja" figyelhet ő  meg mindenütt, ahol a 
fogalomvilág gazdagodását s az absztrakt gondolkodás elmélyülését köve-
telő  valóság, illetve a beszűkülő  tudattal járó nyelvi romlás egyidej űleg je-
len van. Ezek közül, inkább csak a példa kedvéért, s távolról :sem a lista 
teljességének igényével, néhány sajátos „abberációt" szeretnénk ki-
emelni. 

A nyelvtudat és egészséges nyelvösztön pusztulásának egyik leggya-
koribb jele a nyelvi dekadencia. A nyelvi dekadencia jelei akkor fiigyelhe-
tók meg adott kisebbségiek körében vagy nemzetiségi közösségben, ha 
olyan szemlélet kezd tért hódítani és uralkodóvá válni, hagy a kisebbségiek 
nyelve voltaképpen nem alkalmas a magasabb szellemi tevékenységfar-
Mák eszközéül. Az ;a vélekedés és rezignált beletör ődés, hagy a kisebbségi, 
nemzetiségi nyelv „csak a földművesek, iparosok s általában az alacsonyabb 
szintű  társadalmi érintkezés nyelve" (lásd: Szeli István: A magyar kultúra 
útjai Jugoszláviában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, 74.), tulajdon-
képpen a kisebbségi, nemzetiségi közösségek már bekövetkezett nyelvi-kul-
turális színvonalesését tükrözi. Ez a színvonalesés egyúttal arra utal, hogy 
az értelmiségképzés hiányosságaiból s más körülményekb ől fakadóan, hiá-
nyoznak a tudományos, politikai, műszaki, egészségügyi stb. tevékenységek 
nemzetiségi nyelven való művelésének lehetőségei. 

A nyelvhasználat gyalkarlaltii-jogi vonatkozásainak elnagyoltságából, 
kidolgozatlanságából fakadóan azok a személyek, akik a „környezeti nyel-
vst", „államnyelvet", „közvetító nyelvet" — mindegy mindek nevezzük -- 
kiválóan beszélik,. a többségi vagy államalkotó nép uralkodó elitjének a 
szolgálatába szegődve, afféle „közvettító szerepet" töltve be, gyakran tom- 
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pítják a nyelvhasználat, illetve a nyelvi egyenjogúság kérdésének az élét, 
vagyis tulajdonképpen nehezítik a nemzetiségi nyelven beszél őkhelyzetét. 
Ezek a többnyire kitűnő  nyelvérzékű  személyek, akik m+ellesleig kisebbségi 
komplexusoktól, szenvednek, szeretik hangoztatni, hogy sokkal .szívesebben 
beszélnek a többség nyelvén, mert azon ,jobban ki tudják fejezni magu-
kat", mint anyanyelvükön, ami alkalmatlan fennkölt gondalatalik tolmácso-
lására. Mivel ezek a személyek akarva-akaratlanul a kisebbségieket kép-
viselik, a kisebbségiek nevében beszélnek, kijelentéseik és Magatartásuk 
révén kisebbségi társaikban a nyelvi gátlásokat csak elmélyítik, a több-
ségi nyelven beszélőket pedig — a nyelvi egyenjogúság és egyenrangúság 
fontosságát illetően — megtévesztik. 

A nyelvi egyenjogúságnak és a nyelvhasználat szabadságának a 
deklarálása önmagában véve elégtelen vagy csekély érték ű . A gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy a nyelvhasználat lehet őségét, szükségességét a közélet-
ben és közigazgatásban gondos szabályozással lehet csak érvényre juttatni. 
Enélkül számolni kell az egyenjogúság hiányából profitáló „kallaboránsak" 
megjelenésével, az anyanyelvi kultúra értékvesztésével, s a többségi nyelvi 
kultúra tömeges „spontán átvételével". Teljes nyelvi egyenjogúság és egyen-
rangúság hiányában a többségi nyelv célszer űbbnek látszó ismerete mellett 
az alacsiony(abb) szinten elsajátított anyanyelv elveszti szerepét, jelent ősé-
gét. A „környezeti nyelv", illetve „közvetít ő  nyelv" válik a társadalmi 
érilnitkezés nyelvévé, az anyanyelv pedig megmarad „konyhanyelvnek". . 

Az anyanyelv feladásának, nemzeti-kulturális identitásváltásnak sok-
féle közvetlen oka lehet az egyéni, családi, rokonsági érdekekt ől kezdve, 
a tévesen értelmezett patriotizmuson át az anyanyelvi kultúra aggasztó 
méretű  elerőtlenedéséig. A közvetlen okok mögötti tényleges okokat azon-
ban minden esetben a nyelvhasználat gyakorlati-jogi vonatkozá-
sálnak rendezetlenségében, illetve e jogszabályok, rendelkezések, meghoza-
talára parancsolóan okot adó társadalmú egyenl őtlenségekben kell ke-
resnünk. 

(Vége) 

822 



CSORD ÁS MIH Á LY 

AZ ÖNKÉNT VÁLLALT HALANDÓSÁG DRÁMÁJA 
A TANYASZÍNHÁZ VÖRÖSMARTY-BEMUTATÓJÁRÓL 

Tizedik alkalommal látogatott el a falvak és tanyasorok közönsé-
géhez a Tanyaszínház gárdája; az idén huszonöt el őadást tartott Bácská-
ban és Bánátban, ötöt Szlovénia magyarlakta helységeiben, kett őt pedig 
Magyarországon, amelyeket több mint tizenháromezer néz ő  tekintett meg. 

A jiubileulmot illett volna megjelölni, esetleg egy kicsiny kötetet az 
évtized eseményeinek szentelni, de a társulat örült, hogy az alaptevékeny-
ségére jiutott elég pénz, nem pedig az ünneplésre, valamilyen kiadvány meg-
jelentetésére .. . 

A (klasszikus szerző  művének a tolmácsolása azonban az évforduló-
hoz méltó cselekedet volt: Vörösmarty Csongor és Tündéjét eredeti és 
egyedülálló módon előadnli is kicsiny falvak futballpályáinak és iskola-
udvarainak zöld gyepén, vagy a bácsbopolYai nagypark hatalmas fádnak 
árnyékában., ott, ahol egykoron a rendező  fekete klottgatyában futkározott, 
mint a helyi. gimnázium. tanulója. 

Az összekötő' szálakat múlt, jelen és jövő  között csak 'meglátni kell! 
Ezek — mint pókháló a tegnapi léptek után — jelzik: járt-e valaki az 
ismerős zugokban, és ha igen, vajon kötődik-e az egykorhi tárgyakhoz, 
emberekhez? 

Soltis Lajos és társuilatámia.k tagjai erő teljesen kötődnek. Nem szenti-
mentális nosztalgiával, nem is az otthoni portára visszalátogató világmeg-
váltó fiú fölényével, hanem a származásukat sohasem titkoló, a sorsukat 
vállaló emberek szerénységével. 

Ezért sokan nem értik meg őket: miit fáradoznak annyit nyaranta 
a sáros-poros síksági éjszakában, míg Kavillóról a Még annál is kisebb 
helységekbe eljutnak szamárfogatos kordélynikkal?! Mát vannak annyira 
oda azokért a panasztokért, akik most látnak életükben el őször színházat?! 

Egyszerűen ,odavannak" értük, mert szeretik ezt az egzotikus bács-
kai és bánábi világot, amelyb ől elindultak egykoron színesálmokat ker-
getve. S most, amikor ,grabancon ragadták ezeket az álmokat, Visszaviszik 
őket az ősi .s.zínhelyekre. Talán hogy ott maguk ás szembesüljenek velük, 
talán hogy mások előtt is felvillantsák őket... 

Mint az idén a Csongor és Tünde ismert meséjét, amelyet minden 
kisiskolás ismer Kavillóbam és 'Csantavéren is. Kezd ődhet hát a játék 
szavakkal és gesztusokkal: vajon te is így képzelted el? 

A kavillói bemutatón még Vörösmarty és Pet őfi műveinek a. szerel-
mese is a felfedezés iboldag izgalmával szemléli az újvidéki színm űvészeti 
főiskola elsőéves növendékeinek játékát — a népi humorban b ővelkedő  
dramatizált tündérmese Ilyen eredeti értelmezésével még nem találkozott. 
Mert Soltis Lajos -és a Tanyaszínház fiataljai tolmácsolásában a Csongor 
és Tünde több és más annál, ami ,eddig bármikor a kőszínházakban vagy 
a televízió képerny őjén volt, és ugyanakkor nem is önnön lényegét ől elru-
.gasđkodó kommentálás vagy átmin ősítés, hanem erősen az Ismert filozófiai 
mesedráma gyökereib ől táplálkozó megjelenítés. 

Köztudomású, hogy Vörösmarty m űvének a forrása egyik csodálatos 
szépségű, a 16-17. század fordulóján született széphistóriánk: Gerged Albert 
Argirus históriája című  éneke. Ezt írta át a költ ő  klasszikus veretű  költe-
ménnyé, amely mintha nem tudna elszakadni választott mintájától, a tisz-
ta népdaltól még Petőfi előtt. 

Arra már neon figyeltek fel az irodalomtörténészek, hogy Vörös-
imarty Csongora mennyire hasonló utat tesz meg a világban, mint Madách 
Ádámija ... Vándorlásának állomásai a Föld jellegzetes pontjai. Az Ej 
monológjában pedig éppúgy az emberiség történelme elevenedik fel, mint 
Az ember tragédiájában. 

Soltisnaik megvolt a bátorsága hozzá, hogy kaskáztasson: minden 
minta megtagadásával tolmácsolja a művet, amelyet előbb darabokra sze- 
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dett, majd piciny kockáiból felépítette a maga Vörösmarty-el őadását, amely 
minden porcfikájában szabadtéri produkció. 

A létrehozását lehet ővé tevő  energia szinte túl is tengett Szántó Valé-
riában, Szőke Zoltánban, Rózsa Ilonában, Simon Mihályban, Modri Györ-
gyiben, Tóth Loonban, Magyar Attilában, Szél Oliverben, Giric Attilá-
ban, akik akkor 'is cigánykereket hánynak a zöld pázsiton, amikor csak 
egyet kellene lépniök. De a Tanyaszínház régebbi tagjai, a növendékekkel 
együtt ,párondra lép ő  hivatásos és amat őr iszínészék is vidáman szaltóz-
nak a levegőben: Salamon József, László Sándor, Banka Lívia, Brücker 
István, Törteli László és a többiek. 

Bicskei,  Zoltán. és Soltis Lajos díszlete jelképességével még a játék 
kezdete el őtt meglendítli a közönség •képzeletét: az élet fájának tetejében 
egy emberfli.gura áll, aki később porrá ég egy égiháború tűzzivatarában. 
Persze, maga a színpad nem más, mint a szamárfogatos kocsi és környéke, 
a zöld pázsit.. A szerepl ők .odahelyezett szál deszkákon áthaladva jutnak 
fel az élet fájánaktövéhez. Útjuk meg-megmozdul hát alattuk, mégis cél-
jukhoz vezeti őket. 

Sok hasonló frappáns ötlet kap helyet Soltis el őadásában. A leg-
többet az élet fája körül zajló események kibontásával foglalkozik a ren-
dező, aki sem többet, sem kevesébbet nem végez ebben a darabban, mint 
hogy az élet értelmét kutatja. Hogy megleli-e vagy sem, annak azok az 
egyszerű  emberek a megmondhatói, akik most vele együtt kezdtek el 
gondolkozni azon: vajon miért dobja el magától tündéri 'kiváltságait Tünde, 
és vállalja a halandóságot, az emberi élet sok-sok keservét?! Azért csupán, 
mert szeret egy embert, vagy valamit másért, többért? 

Soltisék Vörösmarty-tolmácsolásában játékosság és szellemesség ér-
vényésül. A rendező  szerencsésen elkerüli az eléje kerül ő  buktatókat, s tisz-
tában van szerepl ői képessé'gei'vel is. Egyedülálló módon, egy minden je-
leneten át húzódó szigorú gondolatiság jegyében alkotta meg a maga 
Csorrcgor és Tünde-velőadását, s benne a vajdasági színjátszás történeti 
értékű  darabját. ,Továbbmesélte benne a mesedrámát, amelyen nemzedékek 
nőttek fel. 

A szereplők kivétel nélkül tudásuk legjavát nyújtották, közülük mégis 
kiemelkedett Szőke Zoltán (Csongor) és Simon 1VLiihály •(Balga) hibátlan ala-
kításával. Szántó Valéria (Tünde) teljesítményével akkor lehetnénk igazán 
elégedetteik, ha mindeln jelenetben úgy fel tudott volna oldódni, mint a 
darab kezd ő- és zárórészében. 

Vörösmarty Mihály: CSONGOR ES TUNDE. Filozófiai mesedráma. Rendezte: 
Soltis Lajos. Szerepl ők: Szántó Valéria (Tünde), Sz őke Zoltán (Csongor), Rózsa Ilona 
(Ilma), Simon Mihály (Balga), Modri György (Mirigy), Tóth Loon (Kurrog), Magyar 
Attila (Bezzeg), Szél Olivér (Duzzog), Giric Attila (tudós), Salamon József (hadvezér), 
László Sándor (kalmár), Banka Lívia (Ej). Fellépnek még: Brücker István, Törteli 
László, Túri Valéria, Káló Béla, Erdélyi Hermina, Prikell János. Díszlet- és jelmez-
tervezők: Bicskei Zoltán és Soltis Lajos. Zene: Tickmeier István. Fafaragó: Szügyi 
Károly. Bemutató 1988. július 12-én, kedden, Kavillóban. 
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GAJDOS TIBOR 

KONTAKT '88 
SZAJKÓ ISTVÁN ÉS SAVA HALUGIN PALICSI KIALLfTASA 

Nosztalgia vagy gyakorlati megfontolások késztették-e Szajkó I'stv.án fes-
tőművészt, hogy új partner társaságában ugyanott rendezze meg képeinek 
csaknem retrospektív kiállitását, ahol 1978-ban mint frissen diplomált fes-
tő  Josip Skenderovi ć  fiatal grafikussal együtt el őször mutatkozott be a 
szabadkai közönségnek? Mert akkor és most is a palicsi vigadó alatti 
alagútszerű  árkád elhanyagolt és lehámló falaira függesztette ki munkáit, 
megnemesítve azt, amit egykor az emberi szépérzék valósított meg azzal 
a céllal, hogy a „tündéri tó" sima víztükre már több száz méter távol-
ságból Fis a látogató szeme elé tárulhasson, ezúttal azonban nem csak a 
jobb sorsra érdemes falak, hanem az árkád sétaterének vízszintjét is bir-
tokába vette az új kiállítótárs, Sava Halugin szobrászm űvész, aki poszta-
mensekre helyezett alkotásaival függ őleges vonalakat hasított ebbe a sa-
játságos kiállító területbe és a távolabb kibontakozó felületekbe. Igy 
együtt a kiállított m űvek, az épület különlegessége és az egész környezet 
alkotta egység önmagában is figyelemre méltó esztétikai élményt biztosít. 

Az élmény lényegét természetesen mégis Szajkó és Halugin munkái 
sugározzák, annak ellenére, hogy nem csupán a képz őművészet két külön-
böző  ágazata, hanem két egymástól eltér ő  megvalósítási felfogás találkozá-
sa szembesül és fonódik össze a tárlaton. Vagy talán éppen ez az ellen-
pontozott együttlét indokolja ezt a közös föllépést, mely nemsokára Bu-
dapesten, majd Üjvidéken folytatja a palicsi Vigadó alatt megkezdett 
pályáját. 

Szajkó István esetében már az els ő , tíz évvel ezelőtti fellépést is az 
önbizalom és annak alapját szavatoló mesterségbeli felkészültség jellemez-
te. A gesztus fölényessége, a témaválasztás merészsége nem a pályakezd ők 
jellegzetes vonása. Szajkó egyszer űen átlépte a végz ős diák tétovázó meg-
illetődését és az éppen akkortájt el őtérbe került, idegen befolyástól ugyan 
még nem mentesült „új figuráció" szellemében alkotta meg a sajátos szem-
szögből megfigyelt akttorzóit, rágcsáló motívumait, amelyekb ől, akárcsak 
néhány korábbi keletű  arcképéb ől, ezen a tárlaton .is ízelít őt nyújt. Ha 
Szajkót nem igézte volna meg a természet és a hozzá kapcsolt szimbólu-
mok sokassága, akkor a már kihalófélben lév ő  arcképfestészet egy új, kor-
szerű  nagymesterévé léphetett volna el ő . Mert talán tanulmányainak foly-
tonosságát őrizve pályafutása elejét ől könnyedén feldobott színfoltokkal és 
hihetlen nagyvonalúsággal meghúzott vonalakkal valósította meg a ha-
sonlatosságot sem elvet ő , a lényeget kidomborító, jellemábrázoló portréit. 
A modell a kiindulópont — a többi Szajkó látszólag szertelen b űvészmu-
tatványa ecsettel, ceruzával, pasztellrudacskával. A portré egyszerre azo-
nos á modellel és alkotójával... E nem éppen mindennapos jelenség, ami 
különösen a kiállításra hozott B. D. portréján demonstrálódik, egyben 
igazolja, hogy a néhány évvel id ősebb és érettebb fest ő  mostanában sem 
hanyagolja el ezt a műfajt. 

• A rövid absztrakciós kirándulás, akárcsak az els ő  szimbólum, a ke-
rékpár és az emberi figura együttes, nagyméret ű  megjelenítése, nem lát-
ható a tárlaton. De maga a kerékpár, minden urbánus környezet nélkül, 
fűvel, bozóttal, leveg ővel és határtalan térrel körülvéve, megkerülhetetle-
nül jelen van, feladva a leckét a jelenség megfejtésére v.állakozó kritiku-
soknak. Közismert, hogy Szajkó f őleg kerékpárral közlekedik, tehát szá-
mára mindennapos használati tárgy, nélkülözhetetlen szerkezet. Formája, 
színezése, csillogása lehet, mint minden más tárgy, fest ői motívum. De ott 
van a bozót, melynek középpontjába helyezve a kerékpár már nem közle-
kedési eszköz, hanem annál valami több, hiszen a természet szinte dics- 
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fénnyel veszi körül. Központi jelkép? Jelenség? Vagy kiállás a termé-
szetes életmód — a természet védelme mellett? És még tovább sorolhat-
nánk a feltevéseket. Aztán megint jelkép: egy szék, egymagában, f űszá-
lakba veszve. Csónak tükörsima vízen, náddal koszorúzva. És sok ég és 
sok látszólag üres, fest őileg megoldott beszédes felület. Az épületek vagy 
csak annak kupolái is az eget és a földet, a füvet és a fákat dekorálják, 
szolgálják alázattal valószín űtlenül lebegve. Mindezt főleg pasztellel, an-
nak leheletfinomságával, mely már-már Farkas Béla emlékét idézi. 

És végül A szecesszió igézetében (?) elnevezésű , színekben tobzódó 
vászna, mely ugyan komplett tájkép lenne, de a fák dús lombozata szép-
asszonyok szélvészt ől összekuszált hajzuhatagára asszociál... Ez á kiállí-
tás egyik legmegigéz őbb képe és talán útjelz ő  a továbblépés felé. Ellen-
tétben olyan alkotásokkal, melyek iretrográd érzéseket is kiválthatnak, és 
'inkább megtorpanást idézhetnek el ő. Ilyen tapasztalatot az ő  esetében 
már említettünk. De Szajkó gondolkodó fest ő . Hisszük, hogy továbbra is 
elkerüli az útveszt őket és továbbra is rábukkan arra a lényegében kes-
keny csapásra, melyen saját eredeti m űvészi pályafutását járhatja. 

.Sava Halugin megjelenése Szabadkán számomra már csak azért is 
örvendetes esemény volt, mert felcsillantatta azt a reményt, hogy a fiatal 
szobrász visszahozza a városba az egykor nagy becsben tartott, majd csak-
nem egészen eltüntetett nemes származású anyagot, a márványt. Orszá-
gunkban egykor Kršinić  és Meštrovié vés ői nyomán olyan plasztikai for-
mák bontakoztak ki, melyek szépségét ország-világ megcsodálhatta. Sza-
badka köztereire és temet őibe ugyan nem jutottak ezekb ől a csodálatos 
alkotásokból, de más mesterek kezei alól kikerült márványszobrok ebbe 
a környezetbe is eljutottak: Keller Albert sikerült szecessziós alkotása, a 
Gaál Ferenc síremlék, az 1912-18-as háborúk h őseinek olasz hadifoglyok 
által kifaragott (eredetileg más hivatású) emlékm űve az egykori hadosz-
tály-parancsnokság el őtt (a mai Puskin téren) állott, de a bombázás okoz-
ta sérülés miatt eltávolították helyér ől; Pallavicini magasba ivel ő  Jovan 
Nenad-szoborcsoportját 1941-ben megrongálták, majd a megszálló hatósá-
gok eltávolították helyéről; a Ferencrendiek temploma előtt álló kecses 
Flórián-szobrot rezervátumba vitték, így csak az említett Keller-alkotás, 
valamint még két értékes márvány síremlék, a zsidó temet őben lévő, Kal- 
már Jenő  sírját díszít ő  Tört szárnyú sas és a pravoszláv temet őben álló, 
rendkívüli finomsággal kifaragott A halál angyala áll még háborítatlanul 
eredeti helyén. 

Sava Halugin, mint az új szobrásznemzedék képvisel ője, éppen egy 
évtizede jelent meg a városban eddig ezen a vidéken szokatlan, elvontabb 
stílusban megvalósított munkáival. Egy nagyobb márványtömbje, a Rügye- 
zés a munkásegyetem előtti parkban erőfitogtató kamaszok szórakozásának 
tárgyává lett. Több kiállításon is találkozhattunk márványbol kibontott 
munkáival, melyek használati tárgyakra és phallosszer ű  idomokra emlé- 
keztettek. Az ilyen anyagból készíthet ő  művek rendelésének hiánya, vala- 
mint a nagy fizikai er őfeszítések és anyagi áldozatok követelménye miatt, 
a márványalkotások forrása elapadt. A város köztereire és parkjaira alig- 
ha fog rövid időn belül e nemes anyagból készült alkotás kerülni. És ma- 
rad a megállapítás, hogy Halugin legjobb alkotásai nem ebben a város- 
ban, hanem másutt láthatók, mint például az újvidéki Emléktemet őben, 
melynek bejáratát az általa faragott két egyszer ű, régmúlt idők letűnt 
kultúráinak szobrászműveire emlékeztet ő  monumentális márványtömb jelzi. 

Kiállításokra már csak technikai okokból is korlátozott volumen ű , 
könnyebben mozgatható szobrászmunkák kerülhetnek. A palicsi Kontakt 
'88-on felállított állványokra Sava Halugin csakis ilyen munkákat helyez- 
hetett, a legkisebbek viszont a vigadó lépcs őjére terített fekete lepelen 
láthatók. A hever ő  műtárgyak zömét a régebbi tárlatokról ismert márvány 
kisplasztika alkotta, az állványokra pedig az immár agyagba mintázott, 
bronzba öntött és terrakottába égetett munkák kerültek. Az anyag válto- 
zása azonban alig hozott újabb formai megoldásokat, némi stílusváltozást 
csak egyes daraboknál, mint például a Születés című  bronzszobránál ész- 
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lelhetünk. A jól beilleszked ő  terrakotta és bronzszobrok anyagot feszít ő  
idomai az elvontság titokzatosságába burkolva gondolkodásra és jegyeik 
megfejtésére késztetik a szemlél őt. 

Halugin anyagváltása után még aligha mondta ki adekvátabb for-
makeresése felé vezet ő  utolsó szavát, ezért őszinte rokonszenvvel és kíván-
csisággal figyelhetjük fejl ődésének újabb állomásait. 

A kiállítás megnyitását megel őző  percekben, amikor már szép szám-
ban gyülekezett az érdekl ődő  közönség, sihederek nagyobb csoportja ke-
rékpárral száguldott be a tárlat színhelyére, valóságos b űvészmutatványok-
kal kerülgetve az embereket és a könnyen felborítható talpazatokon álló 
szobrászműveket. Az elámult közönség szótlanul figyelte ezt az ámok-
futást ... Bela Duranci pedig megnyitó beszédében megemlítette, hogy fia-
tal vandálok a másik nagy Zsolnay-vázát is megrongálták és a helyszín-
től nem messze drámai alkotássá lényegülve hever a pázsiton. Tudjuk, 
hogy kiskorúak nemtrégen két temet őben is megrongálták a síremlékeket. 
Sok minden történik, ami arra utal, hogy az ifjú nemzedéknek (ebben az 
erkölcsi eróziótól is megtépázott korban) a m űalkotások iránti tiszteletre 
való nevelésével is lehetne valamicskét javítani a helyzeten. Talán ... 
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OL VA SÓNAPLÓ  

„A HIDAK PILLÉREI" 

Magyarok és szlovének. 
Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1987. 
Madžari in Slovenci — sodelovanje in sožitje v obmejnem območju ob 
jugoslovensko—madžarski meji. 
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1987. 

Térségünkben, Kelet-Közép-Európában egyetlen olyan nyelvileg-etnika;ilag 
egynemű  ország sem található, amelyben a politikai határok csak egyetlen 
népet ölelnek körül. Bármerre tekintünk, ezért a nemzetiségi kérdéssel 
mint' a politika és a kultúra sajátos megjelenési formájával mindenütt 
szembetaláljuk magunkat. Ma már az Fis nyilvánvaló, hogy a nemzetiségi 
kérdést régóta nem lehet csak határproblémaként kezelni, csupán a ha-
tárok ide- vagy odatologatásával nem oldható meg. A nemzetiségi kérdés 
világszerte megoldásra vár. Korunk egyik alapvet ő  követelményévé vált 
a diszkrimináció minden formájának megszüntetése, beleértve a nemzetek 
és nemzeti kisebbségek közötti hátrányos megkülönböztetéseket is. 

Egy nemzetiség fejlődése, fennmaradása akkor biztosított, ha az 
egyéni, állampolgári jogain kívül kollektív jogai is vannak, ha létrehoz-
hatja saját művelődési szervezeteit és saját kultúrájával töltheti ki azo-
kat, ugyanúgy, mint az a nemzet, amelynek államkereteiben él, ha iskolai 
hálózata az óvodától az egyetemig anyanyelvén biztosítva van. Anyanyel-
vének használatát a magánéleten túl a közéletben is -- szóban és írásban 
egyaránt — lehet ővé kell tenni. Államilag szükséges garantálni, hogy az 
alkotmányosan meghirdetett jogokat a helyi szubjektív értelmezések ne 
csorbíthassák. Biztosítani kell az adott nemzetiség kapcsolatát saját nem-
zetével is, annak művelődési és tudományos életével. Egy nemzetiség csak 
így képes betölteni a „híd" szerepét saját állama nemzete és ama nemzet 
között, amelyhez etnikailag tartozik. Emiatt is a nemzetiségi kérdés meg-
oldásának mindenkori szintjét az adott országok kapcsolatainak fontos té-
nyezőjeként kell tekintenünk. 

A budapesti Állami Gorkij Könyvtár és a ljubljanai Nemzetiségi 
Kérdések Intézetének kutatói öt évvel ezel őtt Európában mindeddig pá-
ratlan tudományos kutatást kezdeményeztek, azt vizsgálták meg, hogyan 
élnek a szlovéniai Dobronakon (Dobrovnik) a magyarok és a magyaror-
szági Felsőszölnökön (Gornji Senik) a szlovének. Munkájuk eredményeként 
az elmúlt év végén Budapesten magyarul, Ljubljanában pedig szlovén 
nyelven vaskos könyv jelent meg Magyarok és szlovének, ill. Madžari in 
Slovenci — sodelovanje in sožitje v obmejnem obmo čju ob jugoslavensko-
madžarski meji címen. 

A kutatás interdiszciplináris volt, a közös kutatócsoport különféle 
tudományágak képviselőiből állt össze: szociológus, közgazdász, történész, 
nyelvész (szocio- és pszicholingvista), statisztikus, politológus, társadalom-
földrajzos vett részt a munkájában. A csoport vezet ője magyar részről Joó 
Rudolf, a politikai tudományok kandidátusa, az Állami Gorkij Könyvtár 
tud. főmunkatársa, szlovén részr ől pedig Silvo Devetak, a ljubljanai inté-
zet igazgatója, mindketten a nemzetiségi kérdés ismert szakemberei, mo-
.nográfiák, tanulmányok szerz ői. Magyar részr ől Arday Lajos, Győri-Nagy 
Sándor, Székely András Bertalan és Zelenay Anna; szlovén részr ől Peter 
Beltram, Jamez Dular, Vladimir Klemen č ič  (mint tanácsadó), Renata Me-
jak (a befejez ő  szakaszban), Ludvik Olas, Peter Repolusk és Nada Vilhar 
működött közre a munkában. A kutatócsoport a vállakozás valamennyi 

828 

a 



részfeladatát — a koncepció és a módszerek kidolgozásától a kérd őív meg-
fogalmazásán át a terepmunkáig, majd a tanulmányok megírásáig — kö-
zösen végezte. 

A könyv bevezetőjéből tudjuk meg, hogy a kutatók választása azért 
esett a fenti két településre, mert sok mindenben hasonlóak: vegyes 
nemzetiségűek, mindkét helységben hasonló a lakosság nemzetiségi összeté-
telének arányszáma — mindkét helyen a nemzetiségi lakosság van túl-
súlyban —, egyforma távolságban vannak az államhatároktól, tipikusan 
ingázó, félparászti életforma jellemzi őket. A kiválasztott falvak tájegysé-
geiken belül (Muraköz és vendvidék) is eléggé tipikusak ahhoz, hogy jel-
lemzőik alapján az egész régióra érvényes következtetéseket lehessen le-
vonni, hangsúlyozva azonban azt is, hogy „a helyi etnikai folyamatokat 
nem lehet megérteni a történelmi háttér, az egyes országok mai politikai-
jogi berendezése, valamint azoknak a nemzetközi összefüggéseknek 
számbavétele nélkül, amelyekben e folyamatok lezajlanak". 

A kutatómunkának nem a két ország általános nemzetiségi politi-
kájának önálló elemzése volt a feladata, bár nyilvánvaló, hogy „ennek jel-
lemzői erőteljesen hatnak például az anyanyelvi oktatás és közm űvelődés 
színvonalára és eredményeire a két vizsgált településen. Emellett a két 
kisebbségi közösség mai nemzetiségi létét, öntudatát, igényszintjét, törek-
véseit a múlt eseményei is nagymértékben kondicionálják. Az id ő  dimen-
zióit, a közösségek egészét ért sorsfordulókat ugyancsak nehéz kizárólag 
egy-egy község határain belül szemlélni" — állapították meg a szerz ők a 
kötetek megjelenését megel őző  előadásaik egyikén. ` 

A kétkötetes mű : Magyarok a Muravidéken (Jugoszlávia) és Szlové-
nek a Rába vidéken (Magyarország) a nemzetisági problematika csaknem 
minden lényeges kérdéscsoportjával foglalkozik. Külön-külön fejezetek 
foglalkoznak mindegyik kötetben a magyar és jugoszláv (szlovén) nemze-
tiségi politikával és a nemzetiségi jogok rendszerével; a magyarok és szlo-
vének által lakott tájegységek demográfiai, társadalmi, gazdasági és fej-
lesztési viszonyaival; az anyanyelv helyzetével, a kétnyelv űség lehetősé-
geivel a közéletben; az iskolai oktatással, mint az azonosságtudat fejlesz-
tésének egyik fontos pillérével; a vallás és az egyház kultúraszervez ő  te-
vékenységével, a kultúrával és a közm űvelődéssel, a tömegkommuniká- 
ciós lehetőségekkel (tévé, rádió, sajtó, irodalom és olvasáskultúra); a fal 
vakban működő  politikai és társadalmi szervezetekkel; az anyanemzettel 
való együttműködés lehetőségeivel; a nemzetiségek szerepével Magyaror-
szág és Jugoszlávia (a Szlovén SZSZK) együttm űködésében. Az egyes kö-
teteket a kutatócsoportnak a nemzetiségek fejl ődését elősegítő  javaslatai 
zárják be. 

• A tanulmányok megírásában a kutatók f őleg az alábbi forrásokra 
támaszkodhattak: a magyarországi szlovénlakta és szlovéniai magyarlakta 
régiókra vonatkozó, rendelkezésükre álló els ődleges dokumentumokra, sta-
tisztikákra és feldolgozásokra; egy egyharmados reprezentativitású lakos-
ságmintát (falvanként 100-100 háztartást) vizsgáló kérd őíves felmérés 
adataira; főleg az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körére kiterjed ő  írás-
beli és szóbeli nyelvi tesztekre; valamint azokra a konzultációkra, amelye-
ket az adott településen és a tájegységben m űködő, a nemzetiségi létet 
közvetlenül befolyásoló intézmények (tanács, iskola, kultúrház) képvisel ői-
vel folytattak. 

Az adatgyűjtésben alapvető  szerepet játszó kérd őívek száznál több 
kérdése a lakosság életkörülményeit: a háztartások és a gazdaságok fel-
szereltségét, a család és az egyének foglalkoztatási jellemz ő it, életmódját, 
nyelvhasználati és művelődési szokásait, a rádiózás és televíziózás nyevi 
irányait, a nemzetiségi tudatot, a többségi nemzethez és a határon túli 
anyanemzettel való kapcsolatait. A fels őszölnöki és dobronaki terepmunkán 
a háromfős — egy magyar és egy szlovén kutatóból s egy helyi nemzetiségi 
tolmácsból álló — csoportok tagjai egyben kérdez ők is voltak. Magyar-
országon a szlovén, Szlovéniában a magyar kutató kérdezett. A kérd őív 
azonos szöveggel, magyar és szlovén nyelven készült, így mindkét kutató 
az anyanyelvén jegyezhette a válaszokat. Az így készült tanulmánydkat 
kicserélték és együttesen vitatták meg. 
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A magyar—szlovén közös kutatás a magyar—jugoszláv jószomszédi 
viszony egyik fontos megnyilvánulása, azt is bizonyítja, hogy a két szom-
szédos- állam között nincsenek megoldatlan kérdések, a barátság és együtt-
működés a dolgos hétköznapokon is természetes, mert érdekeink a sorsdönt ő  
kérdésekben is azonosak. A jószomszédság alapja a nyíltság, a kölcsönös 
bizalom és barátság. 

A Magyarország és Jugoszlávia közötti kapcsolatrendszer egyik igen 
fontos eleme a két ország európai mértékek szerint is igen tisztességes 
nemzetiségi politikája. Egyik ország nemzetiségi politikája sem üres szó-
lam, a jogok nemcsak papíron léteznek, a gyakorlatban is megvalósulnak. 
Mindkét ország törekvései — amint a közös kutatás is tükrözi -- szem-
léletükben, szandékaikban rengeteg közös vonással rendelkeznek, mind az 
elméletben, mind a gyakorlatban egyaránt a kisebbségek nyelvének és 
kultúrájának megőrzésére irányulnak. 

A közös kutatás az eredmenyek regisztrálása mellett arra is rámu-
tatott, hogy egyik ország nemzetiségi politikája sem lezárt folyamat, óha-
tatlanul napról napra újabb gondokkal kell megküzdenie. Ilyen gondok 
mindkét oldalon akadnak. Növelni kell a nemzetiségek lakta területek 
népességmegtartó képességét, új munkaalkalmak létesítésével elejét ven-
ni az agrárlakosság elvándorlásának, a demográfiai csökkenésnek. Az 
anyanyelv meg őrzésében kucsfontosságú a kétnyelv ű  iskoláztatás meg-
valósítása. (Ez utóbbira jó példa Lendva és Dobronak.) Az államigaz-
gatás területén a kétnyelv űség teljesebb érvényesítése, a nemzetiség nyelvé-
nek megfelelőbb anyakönyvezés megvalósítása a feladat. Javítani kell a 
tévé- és rádióadások vételét. Az anyanyelven megjelent sajtótermék és 
könyvellátás területén is van még tennivaló. 

A nemzetiségek további fejl ődésére tett néhány megszívlelend ő  
javaslat közül egyik-másik (pl. a turistaforgalomban kötelez ő  pénzbevál-
tás eltörlése) már meg is valósult. A felsorolt gondok és feladatok azonban 
azt is hangsúlyozzák, hogy a nemzetiségek anyanyelvének és kultúrájának 
megőrzéséhez nem elegend ő  csupán az azonos jogok és feltételek biztosí-
tása, hanem jogi és gyakorlati többlet is kell, amely a hátrányokat 
ellensúlyozza. 

A magyar—jugoszláv együttműködés a nemzetiségkutatásban Dob-
ronák és Felsőszölnök felmérésével nem fejez ődött be. A magyar és szlo-
vén próbálkozás sikere nyomán a Zágrábi Migrációs és Nemzetiségkutató 
Központ, az Állami Gorkij Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár 
Magyarságkutató Intézete összefogásával megkezd ődött a magyaroszági 
horvát etnikai csoportok és a horvátországi magyarok életkörülményeinek 
közös vizsgálta. Az összegez ő  tanulmányok megírása és megjelentetése a 
következő  években várható. Remeljük, hogy ennek a közös vállalkozásnak 
a haszna sem lesz kisebb az el őzőnél, hogy a magyar—jugoszláv tudo-
mányos eguttműködés a helyes irányban fejl ődik tovább. 

KOVÁCS J. BÉLA 

A KÉTELY IRÁNYJELZŐI 

DANILO KIŠ: A holtak enciklopédiája. 
Forum, Újvidék, 1198:6. 

A holtak enciklopédiája című  novelláskötet az életnek és a halálnak a szem--
besítését végzi el a maga sajátos eszközeivel. Kiindulópontként a különféle 
legendák, krónikák és egyéb feljegyzések szolgálnak. Kiš ugyanis egy-egy 
nép, elsősorban a zsidóság hagyományaiból igyekszik szuggesztív, példa-
beszéd értékű  valóságot tereanteni. 

Ezt már a kötet els ő  novellájában is megfigyelhetjük. A Simon, a 
csodatev ő  története talán a legteljesebben fejezi ki a szerz ő  világszemléletét, 
filozófiai meggyőződését. Eszerint Daniilo Kiš alkotói magatartását a kétely, 
a viszonylagosság tudata jellemzi. Ez oly nagy befolyással van rá, hogy eleve 
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viszolyog a kitalált történetekt ől, s legszívesebben konkrétumokhoz; tények-
hez folyamodik, hogy azokat módosítva, átértékelve fejezze ki nem egyszer 
talányos mondanivalóját. Ha a Simon, a csodatev ő  című  novellát figyel-
mesen olvassuk, akkor nihilista célzatú példabeszéddel szembesülünk. Ben-
ne (ugyanis mindkét félnek :igaza van, s ez természetes is, mert Kiš tárgyi-
lakossága nem engedi meg, hogy rokonszenv fejl ődhessen ki bennünk egyik 
vagy másik vitapartner irányában. Mert hiába látszik jogosultnak és igaz-
ságosnak Simon lázadása az intézménnyé mereved ő  jézusi tanítás ellen; 
hiába áll a lázadó a történet középpontjában, ha az író már a legelején 
tudtunkra adta, hogy hősének „szép fehér keze" van, mint „a dologkerül ők-
nek és a szemfényveszt őknek". Ebből és néhány ehhez hasonló vonatkozás-
ból látszik: Danilo Kiš iróniával kezeli az ideológiai törekvéseket, legyenek 
azok akár evilági, akár túlvilági gyökerűek. És a nép, a manipuláció eszkö-
ze? Hogy vele kapcsolatban sincsenek az írónak illúziói, az abból látszik, 
hogy ugyanabban a novellában csak három (oldal választja el egymástól 
az alábbi ,két, egymással ellentétes jelentés ű  kitételt: „Ha egy hazugságot 
sokáig 'ismételgetnek, végül mindenki elhiszi. Mert a népnek hinnie kell 
valamiben." „ ... a nép megtanulta, hogy a hatalmasok, a hatóságok és a 
farizeusok, amikor félre akarják vezetni, meg akarják fenyegetni vagy 
bírságolni, olyankor ékesszóláshoz és ígéretekhez folyamodnak." Vajon 
ostoba=e vagy bölcs a nép? Helyzettől függően: ilyen is, olyan • is. Ahogyan 
az istenkísértő  Simon halála egy (időben igazolja őt is és az újszövegség 
prófétáit is. 

A mester és a tanítvány iróniája ugyanígy megkérd őjelezi az értéke-
ket, mint a Simon, a csodatev ő  című  novella. A tudós Ben .Haas tanításának 
kifejtése egészen elvont s az így feltárt szellemi problémák a f őhősnek az 
olvasótól való nagy távolsága, vagyis a Kiš-féle elidegenítési effektus al-
kalmazása a történet „mondvacsináltságát", viszonylagosságát helyezi el ő-
térbe. Maga az író a novellában „egyfajta tanmesének", „bonyolult érték-
rend problémájának" nevezi szövegét. Ennek lényege a szellemi folyama-
tosság anegs:zakadásának, nemlétének, a nevel ő  és a nevelt kapcsolata ab-
szurditásának jelzése. Ben Haasnak egész életét meghatározó er őfeszítése 
a jónak és a szépnek az egységesítése. E törekvés azonban a bölcs konkrét 
életigénye, szükséglete szerint is módosul, de csak a tehetségtelen tanít-
vány pártfogásának következményeként semmisül meg végleg. A tanulság 
értelmében Kiš nem csupán a tanítvány bels ő  ürességének megfelel ő  ni-
hilizmust tagadja, hanem a mester egész életére kiterjed ő  vállalkozásának 
jelentőségét ;is kétségbe vonja. A lényeges és a lényegtelen megkülönböz-
tetéséért fáradozóban (ugyanis a deeresZked ő  fölény, a hiúság is munkál, s 
ezzel lehetőséget ad tekintélye megtépázására, tanítványával való kiegyen-
lítésére. 

Hogy mennyire közel áll Kiš módszere a Borgeséhez, az A holtak 
enciklopédiája című  novelájából tűnik ki leginkább. Ha az argentin író 
közismert novellájában a könyvek sokaságának látványa egyenlíti ki egy-
mással a mindentudást és a semmitmondást, akkor Danilo Kišnél egy-egy 
ember élettartamát felölel ő  jelentéktelen adatok sokasága fejezi 'ki az 
emberélet tartalmatlanságát, azt a nagy távolságot, mely az életet felölel ő  
mindennapi 'eseményeket, apróságokat az ember önkiteljesítését ől elválaszt-
ja. E novellája a polgári életvitelnek a szatírája. Hogy ez így van, azt leg-
alább két bizonyíték tanúsíthatja. Az els ő : a hírnévhez nem jutott embe-
rek enciklopédiáját Svédországban, az egyeddel szemben legmesszebb me-
nően tapintatos államban vezetik. A második — Danilo Kiš szavaival —: 
az enciklopédia „kezdetei ... az '1 1789 utáni évekre tehet ők". Más szóval: a 
pozitivizmussal az élen azok az értékfogalmak jutnak kifejezésre benne, ame-
lyeket a polgárság teremtett. S ez akkor is így van, ha a történet f őhőse 
életének nagyobb része a jugoszláv társadalom szocialista periódusára esik. 
Annál (inkább, mert A holtak enciklopédiája című  novella erre épülő  csat-
tanója által valósítja meg eredetiségét. Az öreg napjait semmittevésben 
elfecsérlő  apa ugyanis saját maga teremti meg végzetét, a halálos beteg-
séget. 

Ha A holtak enciklopédiája nem létező  idő  és a megvalósulatlan lét 
semmitmondó pótlékaként sorolja elő  az önmagukban is jelentéktelen té- 
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.nyek és események végtelen sorát, akkor A vörös Lenin-bélyegek a lényeget, 
a hitelességet, a nyilvánosság el őtt ismeretlen adatok által tartja megköze-
líthetőnek. A váratlanul felbukkanó n ő  vallomásában két ember kapcsola-
ta válik itt a többség előtt homályba burkolózó életm ű  mértékévé. Ennek 
következtében kivételesen a pozitivizmus jut els őbbséghez a tudálékossá-

- gig ködösített freudista kulccsal szemben. Az irónia annyi,hogy az adato-
kat csupán a fájdalommal telített szenvedélyesség hitelesíti. Nem véletle-
nül került tehát e novella a kötetzáró szerepbe. Danilo Kiš értékfogalmai 
itt egyértelműen világosodnak meg, hiszen a többi novellában inkább csak 
iróniaként, tehát tagadásként adtaik hírtmagukról. A nagy szenvedély, 
mint .etikai érték, azonban csak az elt űnt és főleg mások előtt ismeretlen 
idő  birodalmához tartozhat, mert kiismerhetetlen küls ő  és belső  erők 
semmisítik meg. A küls ő  erőszaknak Danilo Kiš novellavilágában a több-
ségben levőknek, az erősebbeknek a man!ipulatív, korlátlanul önérvényesí-
tő  törekvése,, más szóval pogrom, hitlerizmus és sztálinizmus a neve. A 
belülről támadó szörny viszont a Pillanatnyi szeszéllyel, hatalomvággyal és 
egyéb személyi gyarlósággal azonos. Végs ő  soron azonban kiismerhetetle-
nek az okok. Nem véletlenül említi az író a kötettel azonos cím ű  novellájá-
ban két ízben Is „a véletlen, a sors és az id ő" „kedvező  konstellációját", egy 
számára látszólag fontos m űvelet előfeltételeként; nem másról van itt szó, 
mint a végtelennek, a semminek a tautológiáj áról. 

Danilo Kiš e könyvének novellái között a Királyok és bolondok köny-
ve című  tartalmazza a legtöbb esszéelemet. Az elbeszél ő  nem itt érezteti 
először a jelenlétét, ám itt foglal állást el őször közvetlen egyértelm űséggel, 
többször is feladva az Ironikus forma távolságtartását. A szubjektív meg-
jegyzések azonban nem csökkentik a cselekmény objektív voltának; törté-
neti valóságosságának illúzióját. Annál kevésbé, mert a nemzetközi össze-
esküvés legendája, az antiszemita ideológia leghatékonyabb fegyvere nem 
kizárólag az alkotói fantáziának a terméke, hanem az elnémult évszázad törté-
nelmi valóságának ténye. Az író, miként a novellához f űzött megjegyzés-
ben olvashatjuk, kizárólag a m ű  szervezetének megformálása érdekében 
változtatott az ismeretanyag adatain. A Királyok és bolondok könyvé felüle-
tes -olvasói benyomás szerint hol közvetlen, hol pedig közvetett, meghatá-
rozott szempontú véd őbeszéd a nemzetközi zsidóság mellett. Valójában 
azonban sajátos intellektuális feszültséggel és emberi mélységgel rendelke-
zik, ezért etnikai vagy felekezeti korlátok nem jellemzik. Ennek köszönhe-
tő , hogy a kötet leginkább magával ragadó .damabj.ává válhatott. Valójában 
a hatalmi őrületről és az emberiostobaságról szól, az emberiség ,süket és 
vak" volta ;ihlti. Nem az áldozatok millióit felidézve döbbent meg els ő-
sorban, hanem azok okával. Danilo Kiš a könyv, a bet űjelek formájában 
áthagyományozott régi kultúrák szerelmese, a könyv és a benne megteste-
sülő  jó szándék manipulálhatóságával, teljes átértékelésével hozza össze-
függésbe a világ újabb kori válságát, a gyilkos ösztönök felszínre kerülését. 

Danilo Kiš új novellái között, kiérezhet ően a szerző  gyermekkori 
sérelmeinek eredményeként, a Királyok és bolondok könyve mellett csupán 
A varázstükör kapcsolódik közvetlenebbül a zsidósághoz. Ebben drámai 
hangnemben és misztikus színezetben egy gazdag keresked ő  tragédiáját 
beszéli el, szűkre fogva az iróniát. Léteznek a mindennapi valóságészlelés 
számára hozzáférhetetlen összefüggések is, sugallja a novella, s e közhelyet 
nem ellenpontozza eléggé nyomatékosan az a körülmény, hogy a szörny ű-
ségeket vásárban ;szerzett tükör jósolja meg. Ez természetesen nem mond 
ellent annak a ténynek, hogy Danilo Kiš művészete éppen a lényeg meg-
nyugtató megismerésének hiánya okozta közérzetb ől fakad. Ezért tulajdo-
nít szerzőnk oly nagy fontosságot a tudományosan is ellen őrizhető  és a játé-
kos fantáziájában megszületett adatoknak. Tly módon hangsúlyozza ki erede-
ti módon a látszat és a valóság összeegyeztethetetlenségét. Ennek legmeg-
döbbentőbb példája, mint láttuk, a Királyok és bolondok könyvében az 
Antikrisztus című  „mű" hátterének feltárása volt. De ugyanezt célozza a 
nagyképű  tudományosságot egyszer ű  életrajzi adatokkal megcáfoló A vörös 
Lenin-bélyegek is. Nemkülönben a Dicső  halál meghalni a honért, melyben 
a csőcselék nem lehet tisztában vele: miféle titkos remény kölcsönöz példát-
lanul elszánt tartást a vesztőhely felé induló ifjú Esterházy grófnak. Ha 
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A vörös Lenin-bélyegekben egy fanatikus n ő  vallomása vetette a gyanú 
árnyékát az adatok megbízhatóságára, akkor itt 'közvetlenebbül cáfoltatik 
az alkotói mindentudás. A szerz ő  először bevallja, hogy nem az egyedül 
hiteles történetet, hanem az eseményeknek csupán egyik lehetséges válto-

. zatát írta meg a krónikák alapján, majd befejezésképpen hozzáteszi: „A 
történelmet a győztesek írják. A szájhagyományt a nép teremti. Az írók 
fantáziálnak. Bizonyos csak a halál." S őt még ez sem, tehetjük hozzá, mert 
Danilo Kišnek egyik novellája ezt az axiómát is ellenpontozza. Az epheszo-
szi hétalvók legendájáról van szó, melynek archaikusan lírai hangulata az 
álom és valóság közötti ingadozás állapotát a halál Lényére, testi valósá-
gára vetíti rá. Nem a hálál tehát a végs ő  bizonyosság írónk novellisztikájá-
ban, hanem a bizonytalanság. 

Ez viszont a kételyt, az iróniát és a szarkazmust táplálja. Ezért nem 
kell komolyan vennünk a postscriptumbeli kijelentést, mely szerint a Si-
mon, a csodatev ő, vagy még inkább a Végtisztesség nem rejt magában 
időszerű  politikai célzást. Ezt a szerz ő  poétikája Önmagában is elárulná, 
ha nem maga Danilo Kiš jelentette volna ki egyik nyilatkozatában, hogy 
művei nem mellőzik az allúziót. Ezáltal lesz a Végtisztesség rendkívül szel-
lemes. 

A holtak enciklopédiája című  novelláskötet tehát • esztétikai megva-
lósulásokban bővelkedő  rendkívüli alkotói vállalkozás. Az emberi sors 
látványát a lehető  legtágabb látószögb ől kínálja fel. 

VAJDA GÁBOR 

AZ IGAZSÁG A SZIVÁRVÁNYFÉNYŰ  IDŐKRŐL 

KONTRA FERENC: Drávaszögi keresztek. 
Forum, Újvidék, 1988. 

Az első  és az utolsó mondat között a különbség nyelvtanilag jelentéktelen: 
,Későn érkezem", illetve „Kés őn érkeztem". Az els ő  arra utal, hogy ki-
=lndójia egy folyamat elején áll, a második pedig arra, hogy az illet ő  
folyamat lezárult. S ami köziben ;e két t őmondat között lejátszódott, az 
olvasóval közlődik, az tulajdonképpen a tartalma Kontra Ferenc Drávaszögi 
keresztek című  regényének. Azt monldlják, a halál el őtti pillanatban az 
ember agyában mintegy kivetített filmként életének legfontosabb állomá-
saáról jelennek meg pillanatfelvételek. Az élet utolsó elevein álma. A. könyv 

'hőse nem halálán van, de 'a temető  jelenléte, a keresztek sokasága arra 
készteti, hogy átfusson életének addigi szakaszán, felidézze nemcsak saját 
életének, hanem az el őtte élőknek aana metszőpontjait, amelyékben földi 
létének és létüknek legmélyebb lényege összpontosul. Igy lesz a Dráva-
szögi keresztelvből számadás,- jelentés és vallomás egyszerre egy zárt emberi 
közösség múltjáról. Az olvasó számára megmarad a nem feltett, de el őto-
lakodó láthatatlan kérdés: mi lesz a sorsa a megismert emberi közösség-
nek, van-e általános ,tanulsága" a könyvnek, ami mondjtuk más ilyen 
közösségre vonatkoztatható? Nehéz a válasz. A komor hangvétel ű  könyv 
hatása alatt hajlamosak vagyunk talán aura, hogy elkeseredett feleletet 
adjiunk. De a megelevenedett tragikus . sorrsok mögött meghúzódik a folya-
matosságra való törekvés a h ősök életében, amely felcsillantja a reményt: 
a keresztek tövében új és ,boldogabb élet sarjadhat. 

Kontra Ferenc 'könyvének pilléreit tudatosan 'és a ,szellemfi aalkótók 
gyakran fegyelmezett szigorával igyekezett felépíteni. Minden valószín ű-
ség szerint művének szerkezete látomáskétntbontakozott ki el őtte, még 
akkor, amikor lejegyezte a „Kés őn érkezem"-et. Aztán menet közben ez 
a kőművesszigor némileg felengedett feszességéb ől, a könyv lazábbá -  vált, 
színesebbé; más szóval: a tervezett bels ő  forma változásokon esetteát való-
színű leg, nem sikerült a ftvonolitiikus tömb kifaragása, s ez egyszerre jelenti 
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a kudarcot és sokrétűséget. A könyv egy óriásmonológnak 'indul. Elmondója 
egy falusi ember, aki a ,bels ő  beszéd időpontjában már házas, de még 
nem érte el élete delét. A temet ő  keresztjei között állva óhatatlanul a 
múltba szállnak gondolatai és visszatér abba a pillanatiba, amikor apja 
hazaérkezik a selyemhernyó tenyesztéséhez szükséges levélrakománnyal. 
Nyíltan kimondja, hogy neki emlékezetére kell hagyatkoznia, az olvasónak 
pedig képzeletére. Ez után a sajátos invitáció és bevezet ő  meditáció után a 
regény áramlása megindul azzal, hogy a végén visszakanyarodik, vagy 
jobban mondva eljut a nyitöképhez. 

Kontra Ferenc egyik megjelenít ő  eszköze a mesélés, hangsúlyozni 
kell azonban, hogy művének nincs igazi „gerflnce", azaz f őcselekménye, 
amely valahonnan elindul, az olvasó el őtt kibontakozik ésvalamilyen 
módon feloldódik, mint ahogyan az a hagyományos regényben tapasztal-
ható. Hagyományos viszont az elmondásra kerül ő  regénybélit anyag nagy-
jából időrendben történő  kiteregetése. Az 'id ősíkok váltogátása sem gyakori, 
esetleg néhány kitér őre mondhatjuk azt,hogy bármikor megtörténhetett, 
és a szerző  akkor mondatja el h ősével, amikor arra alkalom mutatkozik,  
azaz amikor a tartalmi üzénet megköveteli, Térsíkok váltogatására jóformán 
nem is kerül sor, hiszen a színhely szinte mindig ugyanaz: a tanya, majd 
később a falu. Az inforlmációközlés nem egységes, azaz Kontra Ferenc 
nemrslak hősét beszélteti, hanem néhányszor más mond el hosszabb vagy 
rövidebb történetet. EEz a szerepcsere nem minden esetben zajlik le zök-
kenőmentesen és érezhet ő, hogy a szerző  dokumentáris anyagot igyekszik 
e helyeken könyvébe illeszteni. Ilyen mondjuk az egyik falulbeli szörny ű  
álmának megelevenítése, amely nem kapcsolódik szervesen az egyébként 
is laza :cselekménysárhoz. Mindenesetre a közlend ő  nagy részét Jani, így 
nevezi hősét Kontra Ferenc, meséli el. A szerz ő  kiválóan beleélte magát 
Janii lelkébe; néhányszor az volt a benyomásom, ő  maga az (az önél.et-
rajtii természétesen feltétlenül jelen van), de ez csak annak gondolatainak 
és érzéséiiinek kivetítésében inyilivánul meg. Mert ahogyan artikulálódik, az 
már az alkotó műve. Jani énjét Kontra Ferenc veti le a papírra, az 
ő  nyelvén szólal meg a főhős. Eplp ezért a többek között szabad képzettár-
sításon alapuló belső  farima csak részbeni. sikerült. Jaani gondolatai szaba-
don csapongnak, de minden mondata nyomdakész, tökéletesen megfogal-
mazott információs egység. A könyviben tehát párhuzamosan van jelen 
hős és szerző, gondolat- és éirzésvlilág és 'annak művészi törömörséggel 
történő  megfogia.11lmiazása. 

Kontra Ferenc mondhatni talán f ő  ábrázoló eszköze a kép. Ezért 
a Drávaszögi keresztek gazdag képekben. Rövid, pattogó., gyakran t őmon-
datokra leegyszerűsített mondatai egyenletes áramlással futnak ki a 
szerző  talla alól és szebbnél szebb képeket vetítenek fel az olvasó láthatat-
lan agybeli vásznira. Ezek a képek a szerz ő  lirikus vénájára utalnak. 
Vonatkozik ez ielsősarbam a tájak gyakori megjelenítésére, hiszen a táj 
szerves része a h ősök életének, a regény ritmikusan visszatér ő  elenne. S a 
táj legtöbbször összhangban van a mesél ő  lelki állapotával, mintegy szem-
lélteti • azt. A virágzó fa számára olyan, „mint a pattogatott kukoricából 
összeálló felhő", amikor elkezd havazni, megjegyzi: .„odakinn láthatatlan, 
égi szitákból hullni kezdett a hó.” Milyen kifejez ő  mondat mondjuk a 
következő : „Az égről alágördülő  nap fonnyadt sugarai lefolytak a fel-
hőkbe markoló, kiszáradt kajszifáról", hiszen minden szavából árad a 
számorúság. Talán a téli 'képek a legmegkapóbbak. A téli lég szavakkal 
történő  megjelenítése rokonságot mutat fel Pósa Edének, a leveg ő  fes-
tőjének behavazott végtelent, látóhatárt vesztett képeivel. A kép meggy őző  
erejével szól hozzánk Kontra Ferenc nemcsak akkor, almikor tájat ábrázol, 
hanem amikor a falusi szokásokat, rítusokat mutatja be. Ebb ől a szem-

- pontiból 'nézve a Drávaszögi keresztek valóságos kis néprajz. Hiszen fel-
vonulnak előttülnk az élet legjelentősebb állomásai a születéstől a halálig. 
A szerző  érdeme természetesen, hogy ezek az események „életre kelnek", 
'mindig valamilyen hiteles történetnek szolgálnak keretül. A teljesség ked-
véért teret ad a kdnyvben a szerz ő  a népi hiedelmeknek is, egy-egy 
be'iktatobt történet a mesével határos. Itt-ott a humor is felcsillan. A szó 
szoros értelarnélben: Terka kutya aranyos ürülékén. Néha tájszavak is 
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felbwkkannak, de az olvasást nem zavarják, mert kevés van bel ő lük. 
Inkáiixb csak ízesebbé teszik a szerző  Igöridülékeny nyelvezetét. 

lA Drávaszögi keresztek szomorú könyv. Mennyi benne a tragédia 
és a kudarc! Hány emberi élet szakad meg befejezetlenül, űrt hagyva maga 
után. S milyen különbözők a halál okai: Mariska állapotos marad és 
a durva magzatrontás végez vele, Manci egy kiszáradt kútba zuhan, Hor-
dós Gyura elvágja iszákos felesége torkát és magára gyújtja a házat, 
egy másik falubéli valósággal belehibban a munkába és felakasztja magát, 
a pék fia a téli tájba vész, mások a kigyulladt falusi kocsmában szene-
sednek el, egy virtuskodó részeges falubeli a Dunán lev ő  lék alá bukik, 
a mesélő  apja pedig a kórházi ágyon fejezi be id őnek előtte dolgos életét. 
Jelképes az a történet is, amely a `mesél ő  eszébe jut anyjára efmlékezve : 
„ ... egyszeir régen, kint, a tanyán: kislány korában a húgával, Margit 
nénémmel egy foltozott, régi eserny őből szárnyakat formáltak maguknak, 
felsebzett karjukat magasra emelték, szállni akartak, földi súlyuk elfeled-
ték, repülni akartak a pitypangok felett és leugrottak a szalmakazal tete-
jéről; mindkettőjüknek eltört a bokája. És széttörtek a szálanyak." 

Kontra Ferenc könyvélbeln egy zárt emberi közösség sorsáról van 
szó. Hőse úgy érzi, élete nem más, mint köribenjárás, Mindig az ell ő tte 
élők lábnyomába lép. Egy olyan közösségr ől szól a Drávaszögi keresztek, 
amelyben megállt az id ő , mert „a mérhetetlen id ő , mint valami lehetetlen 
áriás, .ránehezedétt a tájra". Ez a közösség olyannyira magába zátrkozott, 
hogy a külső  világgal, a szerz ő  értelmezésében, nincs semmilyen kapcsolata. 
Valaha „szikrár!ványfényű  idők jártak", ahogyan Jani apja mondja, de fiira 
talán már másképpen látja a múltat. Látja maga körül az elmúlást, meg-
terém'tője képéin keresztül megb űvöltein elővarázsolja az enyészet szép-
ségeit, de a h ős mégis a faluban marad. Magában hordja a holtakat, a 
holtak élnek az élőkkel, míg az élők Maguknak élnek. Az elhunytak halrngja 
szól Janiban, de ők már nem hallják Janit és azok hangját, akik most 
élnek. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Drávaszögi keresztek a halál könyve, 
olyan mű , alme.lyben az elmúlás döfrnünál, központjában egy zárt közösség 
a megseYn(mi.sülés felé tartó feitartózhatatlan útja áll. 

Kontra Ferdn'cn'e'k igaza  van, ámiikor megrendítő  és művészi módon 
láttatja meg velünk egy út ;járthatatlanságát. Ez pedig a bezárkózottság 
teljes kudarca. De vajon a valóságbah is 'ilyen fizikai Megseirvmisülés 
előtt áll a bémutátott drávaszögli falucska? Kétletrn. Mert a Drávaszögi 
keresztek egy örökölt élet- és magatartásforma tragikus végét példázza. 
A valóságban lakói, új csapásán járva„ minden valószín űség szerint új 
szemlélettel rendelkeznek: arccal fordulnak a valóság felé, 'kitárulkoznak 
a nagyvilág irányába, tej életformát fogadnak el. Nagy pozlitívnz!rna a könyv-
nek, hogy szerzője nem eszményít egy elsüllyedt világot, bár az, s ez 
mindén sorából kiérezhet ő , szívéhez nagyon is közel áll. S őt: a körülmény, 
hogy művével szemlélteti egy örökölt életlárma tarthatatlanságát, arra 
utal, hogy a halálok könyvét megírva, reménykedik. Abban, hogy a h ősé-
ben megszólaló halál legy őzhető. Jani természetesen nem olvasta Lucre-
tiiust. - Talán annak alábbi sorai •is'meretében. rnás'kép1pén élte volna át 
közösségének sorsát: 

Senkit sem nyel el fitt a !sötétl ő  Tatarus öble, 
'kell iaz anyag, !melyb ől jövend ők népe kikelhet; 
s !hogyha leélték életüket, ;mind mennek utánad: 
mint felhulltak el ődeid, éppúgy ,hullnak el ők ris. 
Egymásból ilykép !nemz ődnek örökös dolgok .. . 

Legyenek e sorok némi vigasz ,Kontra Ferencnek is. 
'A Drávaszögi keresztek végeredményben egyedi hangú, formailag 

nem ' forradalmi, inkább az örökölt formákat szintetizálni igyekv ő  mű , 
amely mélyen tragikus hangon. vall egy, az id ő  tengerében elsüllyedő  kis 
közösség mindennapjáról. A fentiekben említett egyenetlenségek ellenére 
ez a 'könyv jóval több, mint a megszokott „népregény". Ariról vall, milyen 
világból érkezett szerz ője. De milyennek látja a világot, amelybe került? 

VARGA ISTVAN 
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REFLEXIÓ-VONATKOZÁSOK 

• LOSONC ALPÁR: Hiányvonatkozások 

Forum, Újvidék, +1988. 

Losoncz Alpár kötete hiányt pótol 
Irodalmunkban. Az alcím társada-
lomfilozófivali témákat ágér, és az od-
vlalsó valóban filozófia:i' mélység ű  
írásokra bukkan; a szerz ő  merészen 
és magalbi+zbosan kaliautzoil bennünket 
kevésbé ismert tájakra. 

A kötet kulcsszava a reflexió le-
hetne, és az egyes írások +is reflek-
tálnak, hiszen szerzőnk a symposáo-
misták kapGsám !utal arra, hogy az 
esszé „kilép a szavak dőzsöléséből„.
a idiktatorikus ,ev'idendiák Világából 
a 

 
sohasem-evidens világába,tehát 

refileiktálás az adottságokra". 
A hermeneutika és a gyakorlati 

filozófia című  írásban, amely a 
gyűjtemény élére került, szerz őnk 
Levinas bölcseletére hivatkozik, és 
kiemeli, hogy „a gondolkodó én im-
máron nem a létezés kerete: a ref-
lektáltság most a nyitottság, a má-
sokra vonatkozó nyitottság letéte-
ményese". A baloldali radikali'zrnius 
kapcsán az önreflexió kérdése merül 
fel. Hatalom és nyelv vonatkozásá-
ban a reflexió hatalma kerül elő-
térbe: „A !reflexió hatalma egyúttal 
az azonosságot ,megszerz ő  alanyural-
ma — így a nyelv/beszéd gyakorlása 
mögött egy személyes eredet ű  esz-
köztár rejlik." A nyelv !radikális te-
vékenységként jelenik meg, a nyelv 
határáig való eljutás pedig egyúttal 
az etikai reflexió megalapozását is 
jelenti. 

Bosnyák István Szóakció II. című  
kötetét a húsz éven át gyakorolt 
symp+osionlsta önrefle Xixó doikuane¢i-
tuunának tekinti, Szlilveuii János pedig 
a rendszeres refilexhók közvetít ője, 
aki a metafizikus eljárás alapján 
keres tán-I:piontoikat. Végel Áttünte-
tések címü művét .„reflektált prózá-
nak" nevezi, Tolnai dalai kapcsán 
Viszont a lírai !reflexió szerepét 
hangsúlyozza: „Az lasszodiáció-ör-
vénybe került tárgy-dolog önnön 
verbális alakját is átnyújtja a lírai 
reflexiónak." 

Losonc Alpár kötetét ilyen ref-
lexió-vonatkozásból közelíthetjük 
meg, a reflexió pedig a nyitottsággal 
függ össze. Szerzőnk Is reflektál a 
művészek és filozófusok valóságlá- 

tására, és ezzel új látószögeket nyit 
meg olvasója ..számára. 

Kötetének legnyíltabb írásán az 
Új Symposion szellemliségéhez kap-
csolódnak. Felmerül pl. a nemzedék 
kérdése. Meggyőződése szerint . már 
az első  symposionlilsibákat sem :lehet 
nemzedéknek tekinteni, ugyanis. .a 
+nemzeldéakké válás tényleges feltéte-
lei hiányoznak. Bretter György né-
zetére hivatkozik, aki a nemzedék 
kettős nyelvét kritériumnak tekinti, 
a 

 
,„kisközösségi" nyelvet .elválasztha-

tatlannak tartja a hatalmi-intézmé-
nyi viiiszanyokhaz való aikalnriazko-
dás nyelvétől. Losoncz Alpár szerint 
a symposiionisták nem alkottak iga-
zán közösséget, amely feltételezte 
volna „az azonos jelentés ű  nyelv" 
használatát. 

Művészetfelfogásukban a hit 
megtörését emeli ki: „A m űvészet 
immár nem ievidencia, az irodalom 
reflektálatlan gyakorlatát meg kell 
haladni.." 1V odernlizrrnus éš avantgárd 
kérdése is el őkerül, valamint a ta-
,gadás formáinak hatékony aktutati-
zálása is fontos mozzanat. 

A Symposmon-örökség értékelése 
szerzőnk szerönt rendkívül lényeges 
feladatunk, ás a reflexió itt „ikrirbi-
ka:i párbeszédet" jelent. A probléma.-
megVilág.ító kérdéseket" már a 
könyv írója feltette. 

Losoncz kötetének legizgalmasabb 
!gondolatai a nyelvvel kapcsolabásak. 
Rádöbbenünk a ránk leselked ő  ve-
iszélyre, 'a híres wittgensteini tétel 
beteljesülésére, amely szerint a 
nyelv .ha;tárai a világ határai. Igy 
merülhet fel a nyelvvel összefüggés-
ben a szabadság kérdése. Hatalom 
és nyelv filozófiai mélységű. elem-
zését a gyűjtemény harmadik írása 
fgarr tialmazza. 

A Hiányvonatkozások című  kötet 
három részre 'oszlik, a második részt 
egyetlen írás képezi, a Levél a dé-
montól á la Kolakowski című, 
tanvelly műfaji !szeolntból is elkü-
lönül a többitől. „Leszek Kolakows-
ki" magatartással indít a szerz ő, és 
utal a Mennyei kulcs és. a Beszél-
getések az ördöggel írójára, a híres 
lengyel filozófusra és művészre. Ltt 
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ismét felmerül a „szavak" kérdése, 
amelyek esetlegesek, !bizonytalanok. 
A . kötet problémafelvető  kérdéséi 
ironikus formában hangzanak el: 
„Úgy ,tudom, alma »valóság« birtok-
bavétele normaként él minidnyájuwk 
tudatában. Hogy Is Van ez, kedves 
uraim? Vajon az Önök értelmiségi 
erőfeszítései elegend őek lennének 
ahhoz, hagy »valóságukat« birtokba 
vegyék? Nem akarom elrabolni ide-
jüket, ezért azonnal válaszolok: nem. 
Az intellektuális szükségszer űség, 
úgy látszik, manapság hamis tetszel-
gésen, a szavak lagymatag óvatos- 

ságán, a  igond•olat bárgyúságán, a 
ibölcselkedés steriTiitáisán alapszik."  
De egyáltalán Mi  a „valóság"? Mi 
Is az Igazság, ki az alanya, és vajon  
ki beszélhet  róla? 

,Elemzett kötetünk tehát reflexló-
vonatkozásban  is értékes  gyűjte-
mény. A szerző  rákérdez és reflek-
tál. Két írását kérdéssel is zárja. 
Befejezésül pedig ugyanarra a meg-
állapításra juthatunk, mlint Losoncz 
Alpár 'Csorba Béla kapcsán: „A koc-
ka el van vetve — s legalább nem 
áltatjuk magunkat."  

HÖZSA ÉVA 

PESTI KÁVÉHÁZAK CYRANCSJA 

KOŠZTOLÁNYI DEZSŐNÉ: Karinthy Frigyes. 
Múzsák, Budapest, 1988. 

„Ez a marha volt közöttünk az egyet-
len zseni" — mondta Kosztolányi, már 
nagybetegen, amikor betegágya mel-
lől Karinthy távozott. Az olyannyi-
ra jellemz ő  és őszinte mondatot 
Kosztolányiné Harmos Ilona emlé-
kezete őrizte meg, sok más mondat-
tal, gesztussal, életképpel és vallo-
mással egyetemben, hogy azután 
férjéről írt emlékez ő  kötetét köve-
tően (Kosztolányi Dezs ő , 1938), 1954 
és 1957 között megírja emlékeit 
Karinthy Frigyesr ő l • is. Kosztolányi 
és Karinthy páratlanul színes és 
izgalmas barátsága, a három évti-
zeden át tartó mindennapos együtt-
lét avatta Kosztolányimét „minden 
titkok ismer őjévé", tréfák és sírá-
sok;  derűk és fájdalmak, tépel ő-
dések  és remények, bizakodások és 
félelmek beavatottjává, hogy azu-
tán kellő  alapossággal legyen e ha-
tártalan életek krónikása. Férjér ől 
írt könyve máig a legszebb vallomás 
a költőről és az emberr ől, Karin-
thyról szólva pedig az együttérz ő  
barát hajol az egyre kétségbeeset-
tebb élet fölé. Mert kétségbeesett 
volt ez az élet minden látszatder űje 
és őszintének tűnő  vidámsága elle-
nére is;" kezdve a hatéves korában 
átélt tragédiától a soha meg nem 
lelt otthon folyton hiányzó, ám kell ő  
méltósággal titkolt és soha fel nem 
panaszölt családi nyugalmának a ke-
reszséig. Az anyát kora gyerekkor-
rában elveszítő  Karinthy lelkében. 
kitörölhetetlen fájdalommal kutat a 

megértő  asszonyi tekintet után — az 
asszony keresését minden anyakomp-
lexusával egyetemben nála tragi-
kusabban talán csak József Attila 
élte meg —, hogy a hiány életében 
kifejezője legyen mindennek, ami fáj. 
Szalay Károly, Karanthy életének 
és műveinek legkiválóbb ért ője, a 
„féltve őrzött titok" lényegének, egy-
szersmind a teljes életmű  legfon-
tosabb teremtő  elvének a szeretet 
isteni hármasságát tartja: a (célját 
vesztette) anyaszeretetet, a szerel-
met és a hazaszeretetet. Aki mindezt 
nem látja meg Karinthy műveiben, 
az nem érti századunk magyar iro-
dalmának egyik legnagyobb és leg-
egyetemesebb alakját. S a dolgok lé-
nyegéből eredően Kosztolányiné is 
kénytelen á szeretetigényt —büszke 
férfi módjára — csak tekintetében 
őrző  Karinthy alakját rajzolni. „A 
hatéves gyerek nem sírt, amikor 
édesanyja meghalt. Megírta egy val-
lomásában, hogy mennyire nem 
szerette, ha sajnálkoztak rajta,' ha 
szegény kis árvának mondták. 
Most, csak most, az asszony halá-
lával siratta meg igazán az elve-
szett anyát is. A gyermek még ellent 
tudott mondani minden szomorúság-
nak, a költő, a férfi már nem volt ilyen 
ellenálló, gátlás nélkül zokog és 
gyászol. Hamar, hamar gyógyulni 
szeretne, de nem sikerül." A Ju-
dik Etel korai halála feletti két-
ségbeesés nyomán támadt fájda-
lom szűnni nem akaró gyötrelem- 
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egyre végzetesebben kerül távol. Az 
íráshoz a nyugalmat immár csak 
kávéházak eldugott sarkában leli 
meg, anyagi körülményei egyre zilál-
tabbak, gyakran kell új és új la-
kásba költözniük. Karinthy olykor 
családi háborúk véraláfutásos nyo-
maival az arcán jelent meg a kávé- . 

házban, s egy ilyen alkalommal 
kérdezte meg t őle Heltai Jenő : 
„Már megint a macskáddal játszot-
tál?" 

Rendezetlen életkörülményei, s 
a nyomában támadt anyagi bi-
zonytalanság erején felüli munkára 
kényszerítette Karinthyt. Rengete-
get írt ez idő  tájt, s Kosztolányiné 
úgy véli, műveiben ekkor bukkan 
fél az őszinte nőgyűlölet, amiről 
Heuréka, Görbe tükör, Száz új hu-
moreszk, Capillária, Utazás Faremi-
dóba című  kötetei árulkodnak. Ám 
az asszonyi megfigyelés egyebeket 
is lát. Észreveszi például, hogy Karin-
thy nem szerette a virágokat. Vagy 
csak kemény elhatározással titkol-
ta a virágok iránti érzelmeit? Ügy 
vélte volna, túl sokat árul el magá-
ból, ha láthátóvá tenné szeretetét? 
Karinthy Frigyes rejt őzködő  maga-
tartásának a lényege ez. Meglep ő  
ezzel szemben, hogy cseppet sem 

• rejti véka alá, mennyire szeretne 
szép férfi lenni. Ő  ugyanis közis-
mert volt csúnya és alaktalan orrá-
ról. „Cyrano volt ő, elmés és harcos, 
jó és szenvedő" — írja róla az 

emlékező . „Nem ;ismerte a spleent. 
Soha egy percre se fordított hátat 
az életnek, még halálos betegségé-
ben sem, minden, de minden foglal-
koztatta, legfőképpen azért, hogy 
valami olyan eredményre jusson be-
lőle, ami az embert boldogabbá te-
hetné, és aminek segítségével szen-
vedés nélkül és félelem nélkül él-
hetnénk le életünket." S miközben 
Karinthy végérvényesen az emberi 
lélek titkai felé fordul, családi élete 
már-már elviselhetetlen széls ő-
ségekbe csap át. „Csak egy elme-
bajos viselheti el ezt az életet —  
— mondogatták maguk között Kosz-
tolányiék. 

Megrendítő  az élet látványa, 
amelyet Kosztolányiné könyvében 
feltár. Őszinte együttérzéssel rajzol-
ja meg Karinthy Frigyes alakját, 
úgy, hogy mindenekelőtt az érzései-
ben megcsúfolt ember követeli az 
utókor rokonszenvét. Emberi meg-
csúfoltságának felismerése azonban 
elviszi a titok fölé hajló olvasót az 
életmű  rejtelmeinek a felismerésé-
hez is. Szeretetlenül vágyni a bol-
dogságot, Karinthy legféltettebb, leg-
rejtegetettebb titka ez, melyb ől a mű-
vek hosszú sora született. Lehet, 
hogy mindezt csak a női tekintet 
képes meglátni. Annyi bizonyos: 
Kosztolányiné mélységes együttér-
zéssel megfestett Karinthy-képe a 
Sixtusi kápolna teremtésképének é-
rintésre váró Ádámját idézi meg. 

MÁK FERENC 

TÉRKÉPRE VETÍTETT ADATGYŰJTEMÉNY 

Magyar néprajzi atlasz. I—III. 1-220. térkép. 
Szerkesztette: Barabás Jen ő . 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 

Európa több országában már a har-
mincas években kezdeményezték a 
néprajzkutatók, hogy a paraszti 
kultúra egyes elemeit térképre ve-
títsék ki, mert így sokkal pontosab-
ban követhetők a különböző  mű-
veltségi elemek áramlásai. Ennek 
hatására kezdték el azután a nép-
rajzi atlaszok készítését. Egyes 
nemzeti atlaszok már egy-két évti-
zeddel ezelőtt elkészültek, így a 
kutatók tanulmányozhatják a sváj-
ci, a svéd, az osztrák, a finn tér- 

képlapokat. Az orosz és a lengyel 
anyag jelentős hányadát is publi-
kálták már. Magyarországon a negy-
venes években merült fel a népraj-
zi atlasz elkészítésének szükségessé-
ge, de a tényleges munkához csak 
a hatvanas években kezdtek hozzá, 
abban az 'időben, amikor Jugoszlá-
viában is beindultak a Jugoszláv 
néprajzi atlasz el őmunkálatai. A ju-
goszláv atlasz máig az adatgyűjtés 
fázisában van. Sajnos Bratani ć  pro-
fesszor, a projektum vezet ője, nem 
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érhette meg, hogy az els ő  lapok el-
készüljenek. A jugoszláviai adat-
gyűjtés is bizonyítja, milyen nagy 
munkát igényel egy-egy atlasz el-
készítése, milyen nagy energiát kell 
fektetni az adatok összegy űjtésébe 
s azok későbbi térképre vetítésébe. 
A Magyar néprajzi atlasz is csak-
nem három évtizeddel az el őmun-
kálatok után jelent meg. Hogy mek-
kora munkával jár egy-egy lap el-
készítése, azt csak most érzékeljük, 
amikor az atlasz els ő  220 lapját ta-
nulmányozhatjuk. Ugyanis egy-egy 
lapon 418 községből találunk adato-
kat a népi kultúra tárgyköréb ől. 

Az atlasz készít ői az egész ma-
gyar nyelvterületen végeztek kuta-
tásokat, így a kiadványban jugo-
szláviai magyar falvak adatait is 
megtaláljuk. A kutatópontok kizá-
rólag a falvakra korlátozódnak ná-
lunk, így nagyobb települések nép-
rajzi adatai nem találhatók a tér-
képlapokon. Viszont az összes ma-
gyarlakta területeket megtalálhat-
juk: egyet Szlovéniából, egyet Szla-
vóniából, kettőt Drávaszögb ől és ti-
zennyolcat Vajdaságból. Sajnáljuk 
azt, hogy a szerémségi magyar szór-
ványok elkerülték az atlasz készí-
tőinek figyelmét. A vajdasági kuta-
tópontok meghatározásakor azt vet-
ték figyelembe, hogy az itt élő  ma-
gyarok a XVIII. és XIX. század fo-
lyamán a különböző  tájegységekr ől 
települtek mai lakhelyükre, tehát 
más-más néprajzi, illetve etnikai 
csoportba tartoztak. Az atlasz alap-
ján most már megállapíthatjuk, hogy 
az itteni magyarság anyagi és szel-
lemi kultúrája a századfordulóig 
mely elemeiben egységesült és mely 
elemeiben nem. Természetesen az 
azonosság és különbség nem kizáró-
lag az anyaközséggel hozható kap-
csolatba, hanem a Vajdaságban igen 
erősen jelentkez ő  interetnikus kap- 

csolatokkal is, amelyek valószínű-
leg elsősorban az anyagi kultúrában 
a jelentősebbek. 

A Magyar néprajzi atlasz első . 

220 lapja a földművelés, az állattar-
tás, a településkép, a gabonatárolás 
és a teherhordás mikroelemeit dol-
gozza fel. A továbbiakban a lakó-
házzal, a lakáskultúrával, a népvi-
selettel, a táplálkozással, a népszo-
kásokkal és a hitvilággal fog rész-
letesen foglalkozni. Ha megjelen-
nek a további térképlapok is, akkor 
elemeiben ismerjük meg a magyar 
parasztság kultúráját, amely min-
den bizonnyal több új kérdéskörre 
hívja majd fel a figyelmet, mert a 
tényanyagot térben dolgozza fel. Az 
esetleges eltérések a népi kultúrá-
ban sohasem véletlenszer űek, u-
gyanis azok vagy a természeti, vagy 
pedig • a társadalmi tényez ők hatásá-
ra jönnek létre. A most megjelent 
lapok Vajdaság esetében is több 
kérdést tesznek fel. Azt például, 
hogy Topolyán és Kishegyesen mi-
ért volt kétbeltelkes a település, 
amikor a két község határában je-
lentős számú tanya is állt. A két-
fajta településszerkezet legtöbbször 
kizárja egymást: 

Az eddigi elemzések során meg-
állapították, hogy az itteni magyar 
lakosság anyagi kultúrájáról szinte 
semmit sem tudnak a kutatók. A 
néprajzi atlasz most 22 községr ől 
közöl adatokat. A kutatókra .vár, 
hogy ezeket feldolgozzák. Ha majd 
elkészül a Jugoszláv néprajzi atlasz 
is, amely majd sokkal aprólékosab-
ban tárja fel a népi kultúra ele-
meit, mint a magyar, akkor átfogó 
képünk lesz a vajdasági népi kul-
túráról, tanulmányozhatjuk a köl-
csönhatásokat, az egyedi jelensége-
ket is. Ezeket a kérdéseket pedig 
— nem kétséges — érdemes lesz to-
vábbgondolni. 

BESZÉDES VALÉRIA 






