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FÜLÖP GÁBOR 

IMBOLYOGVA 

Amint kilépsz az utcára, 
mintha bábszínházban lennél — 

 az egyik lábaddal lépsz, 
aztán a másikkal, 
óvatosan, 
semmi kockázatot sem vállalva. 
Kikerülsz minden követ, 
elkerülöd á járókelőket, 
beveszed az irányt a buszmegálló felé. 
Amióta szédülsz — már évek óta —, 
ÍGY lépkedsz, 
ha lépkedsz egyáltalán, 
ha rászánod magad, hogy 
ne ülj kocsiba. 
Minden lépteddel 
ismétled önmagad. 
A Ibuszmegállóban az oszlop mellé 
állsz, 
legyen rvalami támaszod, 
há kell — 
biztonságérzetet kelt benned. 
Amikor a busz beáll, 
,szinte felsompolyogsz, 
bekattintod bérleted az automatába 
és gyorsan ülőhely után nézel. 
Leiilsz, nyugodtan teheted itt, 
nem ibotránkozik meg rajta senkii. 
(Pesten például .a vénasszonyok már 
megjegyzéseket tennének, amiért 
elfoglaltad a legjobb ülőhelyet 
a buszvégállomáson és (nem vagyhajlandó 
felállni. 
Ott sem állnál most már fel, 
de meg -kellene. játszanod a süketet, 
vagy viszont-gúnyos megjegyzéseken 
törnéd a fejed.. 
Egy francot törnéd: még bevált replikádat 
mondanád ismét — 
a vénasszonyok elhárítására. 
Ismétled magad, megint.) 
Leszállsz a megállóban, mely 
közel van munkahelyedhez, 
ismét bábszínház-báb módra lépkedsz: 
mintha most tanulnál járni — 
az egyik lábaddal először, 
utána a másikkal, 
el Yne ess, tudod, 
ahogy annak idején anya tanított. 
Munkahelyedre érve megint csak 
ismétled önmagad, 
reprodukálod tegnapi tennivalóidat. 
(Kis bürokrata, HAMMM!) 
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Aztán egyéb foglalatosságaid is lévén, 
nem zavarlak most egy ideig. 
Amikor hazaindulsz, 
imbolygó léptekkel, megint, 
a busszal ugyanaz a sztori, 
csak ezúttal többen vannak. 
(Nem végállomás.) 
Ülőhelyet már nem kapsz 
(nem állnak fel neked se .a vénasszonyok), 
beszélgetsz valakivel útközben, 
hogy eltereld figyelmed — önmagadról. 
Amikor lakásodtól szinte néhány méterre 
leszállsz (de hülye szó!) 
a végállomáson, 
reggeli lábnyomaid keresed, 
azokon. mész vissza. 
Belépsz a. kapun, fellélegzel, 
otthon vagy, most 'már csak két emelet. 
A lift nem m űködik. 
Váratlan fordulat. 
Ujjad magad elé tartva 
— hogy irányt ne tévessz 
felszaladsz a lépcs őn 
(minél el őbb lerázod ezt a kellemetlenséget, 
annál jobb). 
Nekid őlsz az ajtónak. 
A kulcs már a kezedben van. 
Matatsz vele egy ideig, 
kizárod az ajtót, 
bemész és fellélegzel végre. 
Érzed a hátadon végigcsorgó 
verítékesöppet. 
Családod már vár — 
élesre töltve. 
Megpuszilod a feleséget, 
a gyerekeket, 
talán már kész az ebéd. 
Ebédre is család-salátát eszel, 
aztán átlapozod az újságokat — 
megint bizonytalan vagy: 
nem tudod, honnan kezdjed. 
Pedig teljesen mindegy. 
És hiába jössz rá naponta. 
Leülsz géped elé, 
hogy majd most. 
Most majd tatán. 
Talán írsz valamit, 
holott tudod, hogy GÉPPEL 
nem lehet. 
Leülsz mégis. 
Ismétled önmagad. 
Egy költ ő  vége. 
Ismétled önmagad. 
Feküdj le vagy állva 
aludj. 
Együtt virrasztunk. 
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VANKÓ GERGELY . 

VOLTAM, AKI VOLTAM 

Voltam, aki voltam: 
súlyosan tesped ő  mocsártaréjon 
sütkérez ő , jámbor koldus, 
akiinek agyvelejébe fészkelte magát 
nádimadár-raj és naplemente. 
Tövisekkel kivert ösvényeit 
lezáratta velünk a maaány. 
A véletlen szükségességét hirdettem, 
s a szükségszerűség 
véletlen voltát. 
Mindennek immáron vége. 

A füzesbe.n dézsmálkodó varjak 
és egyéb játszótársak 
egyszerre csak felszívódtak a ködben, 
s nem marad több 
csillagpercegésnél, 
szalonnasütés erotikájánál, 
forrásvíz lendületénél. 
Lehet-e fokozás ott, 
ahol csupán a mindenség marad? 
Szükséges-e az azon túli lét 
képzeletét ébresztgetni 
emlékezetünkben? 

Az emlékek fennmaradása 
fonala az egyedi életünknek, 
irroinden halál 
a végső  pillanat halála. 
Hallom hörgésedet 
a színfalak mögött, 
amit a kontár kimértség 
emeltetett szemünk elé, 
s én téged kívánlak: 
az én kíván téged —
éném régen nem volt, 
nem létezhet ő  vallomása 
a káprázat tulipiros 
tulipános ládájának 
oltárára szórva, 
hintve. 

Megkönnyebbülés azt tennem, 
amit tehetek', 
s nem azt, amit akarok. 
A külvilág kém-hordája vizslat, 
a kutyaugatást is gyanakvón illene 
feltérképeznem. 
Mit törődöm és veletek?! 
Sem az északi, 
sem a déli sarkot 
nem fedezhetitek fel. 
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Most még írok. 
Lángol még a homokd űnék 
láncolata, tengere 
a sivatagokkies vidékein, 
ahol lányok ölelkeznek 
a délibáb Jcö'rvtöse alatt,,  : 
tevekaravánókkal.érkeznek 
medd ő  bölcsek, • 
kivénhedt

.  örök keres ők, . 
akiknek haszna e világban 
vajmi kevés. 

Forgatom haridvári író 
szerszámomat cédrusból faragott 
száránál fogva, 
kuszálom a sorokat, 
egyiket a másik alá: 
mocsárból sivatagba települve, 
innét a szavannák kenyérfái 
és akácfái  alá. 

Játszd, el 
a színfalak mögött, 
tekintetünkt ől rejtve, 
a mostohát és a szüzet, 
a kifacsart lábú veszt őhelyi 
bakót, 
a tündért és a rátermett 
törpét. 
Játszd el 
verseim egészét, 
mely nem az én — 
csak liehdtőség 
a létezésre. 

1988 decembere 

86 



BENCE-ERIKA'.  

EGY  FESTŐ  ÁLMODIK  

A -Sötétség -háláa és  képlékeny ,fesrtővá>szán. A itörrttsrzLvű,ek eiriyhíitő  ta.f,n-  
miűá.-Béiíirne könnyed, lrarssú léptű -a gondiólatt, nem mozdul semmi, 'nincs  
agyunk,' ° se t+estüiiik,- csak végtelen, ,szétfolyó képzeletünk :+sorr tja,zó  
képéin élénk, furcsa festékasap(pék. ' rFigy (ilyen este Megint fatlal Đrál 
és a festőről álmodtam. lO,tat, aihal a fialak tálkatk, halványkék Rno+ltt az ég,  

s ez ,a hilhebeÍtlem. kékstég lllaislsa;n átszivárgott ' talz emberek szemébe. 
Csillogtak-!vfilLVogtak a halványkék tekintetek. A f,est őnek is kék lett a  
szeme, és az én andalúziai falaimat, amelyekr ől már arnnyfirt 'írtam, 
álmában , .piszokszínibe 'vesző .  - hallványsár;gár'a festette. (Mert tálmrosLtja 
gyakran- Am;dalúZiá't, 'és ►a tsaertt,afiolszl!ottt szürke ifá(tyol ,  ,egy-kélt' alak:- 
ital,á~i .inangyoaskája rrilimtdh;g - (ortt lebeg a város 'felett. Tormpa fény vet  

a valláságnál kicsit 'sötétebb tánusokart a (vászonra, de egészében még- 
fiscsiák . ttairka ez a kép. Különös -  fehér oszlopok ,élénkpiros háztetőket 
hordoznak, de nem tudom, -Mire szolgálnak, talán tgallainlbjtafimk is  
voltak: egy Időben. :Olykar eleven, rémiszt ő  kontrasztként egy sö-
tétruhás nénike .  hajol a. vászonra. Homlokán kicsúcsosodik a kendő  
és a ruháján itt-ott :vörösek a virágok. Egyszer én ás láttatni életemben.  

Hosszú, ,hideg folyrosón térdek, érthetetlen, súlyos  Imát Mormolt, de  

még ma sem ftuldoim, miért nlemlegtetrn 'annyira; a flolyolgó vagy a (néni-
ke halványkék tekintete volt,e h űvösebb.  

.;A festő . a Piros  háiztető(s fialak 'mögött Jaalklik. Régen szerette a  
galambokat és szerel<rnlels volt, de már nagy 'fest ő  Szeireine llemtniil, - ezért  
esténként csak a nénike zakatol halk varrógépzenét a f üil!ébe: ` Erre arL  

édeS; ' tiáloQnrévülleibbe oldozó varrógépdallamra még gyermekkórábál  

emlékszik. Enyhítő -  fehér ;dunnáik idejéb ől„ amelyeken a tegnapi alvás  
szaga • érzardötft. és 'alattuk csak ritkán • ri;jeszftették meg .lázas álmok .dé  

akkor . ii:s megnyugtatták a halványkék tekintetek. Azt a festéket,  

amellyel az én anrclalúáiaii faltaimat piszokszínbe vesz ő  halványs:árgára  
festefitte, a dunna fehér és á varrógép nariacssárga -  színéb ől keverte. 
Mert a: szeret őj ének inarrancsssárrga varrógépe volt -és IigaizJi énekeket. is 
tudott; de ezekb ől már csak néhány; tasorbuló - haingtörerdékert őrfiz és 
élesztget, Ide egyre . zšuigaroidó kedvivel. Az estét . azért imég -¢nia is 
nagyon szereti. Nappal (bénult keze és tétlenségben sorvadozó képzele-
te újfent er őre kap. Eddig &tsanereblen varázser ővel fesrt, teremt újjá 
tegnapi ledőlt lvfilágokat, amelyeknek iteljlesisé,gét nemcsak erlvestzírtdtte, 
ébren Meg sem érezte soha; hiisrz lebecsülte ezeket a percnyi (teljesség-
Sugall  ó készülődéseket. 

A.: felsttő 
 

álmában nem tns festő, hanem -  ügyes ,rm ►ozaiikkészít ő ~ 

KozmotsIzter ►exnftő, ritka mágus, -aki régi itörtténetek feIltiispmerhertettllien 
tör+édélkebibóti , foszláavnyfi hangulra•taliiból varr újból Sima vásznat. El-
felejtett Sáhaijtokaf t, .á(Lornvilttars. fdháslzokait, buta féZelrnek;elt és xíveg- 
vetett sírásokat márt készül ő  képéhez ismért vörösbe, halványsárgá-
ba, kékbe. ördögi rut5innlal vés,zajos életet a végtelen, üres vászonba'. 
erdőt, fátt, ` rrügyet és felszántott taavasZi földet. Azt a szántóföldet,  

amelynek a közelpén már régóta magányos fa vár hozzánk hasonló 
rbádnxllt rtuliájidonasorkr•a, így nem csoda, hogy nekik is volt fájuk., amely-
nek, ha arra jártak., ak iis minidig ántegetttek, de nem tudták volna 
anegmomidaintir; vadon stzfi(lltva-re vagy miféle az a ,fiá. iSziiLválnak ;gotrúdolltuk 
ann • egyszer, és el fis .  iirnldal,túmk inegnéznri4 .  egy úton, de az az út ném-
a házhoz, rhaneM egy --távtolli, ismeretlen táj felé vezetett. 
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Hajnalbiaml már majdnem kész a kép: rrrmegtelft száz meg száz  

el,válliaisZthatatlan réslszel. A szeret ője 'alakját ifis ibelevésbe, és a ruháját,  
söltéttel, vörössel, halványsárgával, kékkel. Még csak a tekintete, az  

az egy, amii nem teljes. Abba is belekezd, igazi halványkékkel. De 
most ás balgatagon vár és vágyunk csodára; ismeretlen, édes betelje-
sülésre. A festő  meginft 'elkésik. Mágikus ereje, amelyt ől harmónia lük-
tet minden mozdulatban, ~dnzlatban, már rég odavan az éjjel. Kék helyett vörös 
szín .ü!1 a vászonra, s noha ezer apró részleltbe, titkos vonásba kezd ;  
soha. egyet be nem végez. Hajnalban már ,hóviharról álanodi'k és a 
zagyva- álomból iszonyatital ébred. 

A KÖLTŐ  HALÁLA  

A híres emberek rendszerint méltóságteljesen halnak meg. Isten,  

ember -  által eltaszított, magányos .bukott költ ők végórája  .me.gsem,ni-
síltő  megdicsőülés. Kezükből — megannyi elrmékirat tanúsítja — akkor 
hull ki nincs-termettő  írótolluk, amlikbr ;reslzketve ■vo!tiilk p!apírrá ezred-
szer utoljára egy megrendítő gyöngyisze!m-köllternény zárászaválként 
hajdani hűtlen szeretőjük imádott, de mégannyiszor elátkozott . nevét. 
Utolsó leheletükkel gyengéd, megbocsátó költ ői üzenet hal el; Mi-
közben arcukra Mindentudó titkos mosoly ül. A dnegtört h űtlen' ked-
ves Mindig késve érkezik. 

Ez a költő  nagyon csúnyán halt meg. Félelmetes. kínjában egy  

megsebzett magányos vadhoz hasonlított, de .egygtlenegyszer sem, még 
a legszörnyűbb pillanatban 'setn kívánt meghalni. A halál, amely még-
is Ibirtdkálha vette elkínzott tiestét-ilelllkét., rsentimtib!em seani haSiomlítatt 
ahhoz a kedves enyhe adóhoz, melyet annyiit hívott szenvelegve Jábuj- 
hegyen lopódzó szerelmes köliteunényeliben, miközben anélyšöges mély, 
hideg árkot érzett húzódni a szívében. Pedig azokkal a versekkel sem 
önmagát, mást szeretett volna halálra sebezni.. 

Még egy rnelgdölbb!emitő  sóhaj sem hagyta el az labkárt.'.Erttelime!t 
sejtető  szó is talán kettő , de hallatukra !senki sem kapta fel a fejét. 
Ki iás ászállataik nyomban a szobából, amiikor sarkig tártak minden 
ajtót, ablakot, olyan elviselhetetlen volt már a leveg ő  odabent. 

*  

V.-né a buta gyermekszerelemb ől ébrédt és annál jobbat, de 
főleg valódibbat lelt aszonyok dühével.csukta be egy kortárs' költ ő  
könyvét. Az jutott eszébe, hogy - ezek a szép szavú bamba költ ők vagy  
csak .álmodozni születtek erre a világra, vagy szenvedélyes, ám éritel-
rneftlen !s!zere(larueilkinél soha nem :élteik át és ;m;qg I iean prölbálltaik jobbat. 
Azoknak az :agyonsiratott, agyonátkozott, de mit sem sejt ő  leánykák-
nak pedig ugyan miért kellene pont ezt vagy azt a senkiházi 
rímfaragót szeretni? Aztán bement 'a szobába, mert eszébe jutott, hagy 
nemsokára hazaér a rfér{j!e és taznap még mlem húzott ibiSzta bugyit. 

•ügyes ,és közkedvelt esszéíró, az este csalódottan nyitotta ki 
majdan híres naplóját, amely a korszak legbecsesebb irodalomtörténeti 
dokumentuma lett, és akkor jegyezte !be sokszor idézett mondatát: 
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„Korunkban már a,h.atLál s,eon méni abőkézzel ~anyait, ■hailsz a hal-
dokló géniuszok ajkáról lelopja a lángoló szavakat.” Kés őbb össze-
gyűjtötte és rendszerezte a költ ő  hagyatékát, minden verset, töre - 
,déke+t, mondatfoszlányt pontosan számba vett.,Költ őtársa emlékének  
igen inagy :tiisazteleltbell adó/ott. A szerkeszt ői fiókok mélyét gondosan  
ki~ kotorta, és az ott lelt újabb és újabb munkákat saját 'folyóiratában  
közölte le lassan, kcdvie szerint. A posztumusz kötetek kiadatásának  
ötlete iiis tőle származott, és ő  ivolt az a iboladag slzerikesztő,. aki, elsőnek  
jelentette be ,alvasdi,nak: a költ ő  életművéért posztumusz díjat kapott.  

'Nlte.gaér+dean>nJlabe. Elvégre nagy költő  	...volt  

CS. SIMON ISTVÁN  

KOPJAFÁK  

A sz őke Nyikó  

mentén bolyongtam  
álmomban.  
Cserfák és kopjafák  
vettek körül.  

(S mint a mesében)  

A dombon kis ház _  

várt rám,  
fehéren hívó  

. eniiékszoba.  
A Te szül őházad,  
egykori otthonod  
Ls a haza?!  
Otthon is honvágyat  
érezhettél,  
míg fölötted  
őserővel zúgott  

a Hargita.  

Kicsinyke székely szoba.  
„Azért van a világ,  
hogy valahol otthon  
legyünk benne."  
ČÍzeneted, ikiáltottad  
felém a falról  
és egy kötelez ő  olvasmányból.  
Micsoaa idők!  
Mivé lesz a kopjafa?  
S a kapu, melyen  
a jóbarát  
mindig beléphetett.  
Az álnokság ront rá.  
Micsoda idők s .indítékok!  

Haló porodban sem  
hagynak nyugton.  
Ahasvérussá avat a agyalázat.  

89  



KÉZFOGÁSOK  

LAZAR MERKOVIÖ  

KÖSZÖNTŐVERS  
A NÉGY FAL KÖZÖTTIEIKNEK 

Amint 	 Ezután  
belépek, 	 tiszta  
a plafont 	 tenyerem  
áttöröm, 	 szembe- 
örök 	 fordítom  
léptem 	 velem.  
fény felé 	 Ott látom:  
fordítom, 	 benne van ő,  
szemlél ődőm. 	 a tudatomat  
Ujjam 	 képez ő  
kinyújtom 	 tündökl ő  
én, az erős 	 képerny ő .  
égboltot 	 Lassan  
érintő  hős. 	 ismételt  
Tiszta 	 fordulattal  
üres 	 visszavetítem  
tenyerem 	 a másképpen  
fényt 	 elrendezett  
begyűjtő 	 képeket:  
serlegem; 	 a visszahozott  
ezzel 	 arc, .  
bevilágítlak.' ;M 	 gondolat,  
titeket 	 'köd,  
igaz emberként 	 rezdülés  
minden 	 láng,  
emberit, 	 tűz,  
említésre 	 ,villanás,  

méltót 	 két szembogár,  
melyben  

észrevegyek. 	 benne  
Akkor 	 vagyok én már,  
váratlanul 	 ha nem,  
hirtelen 	 mégis  

mozdulattal 	 benne  
lehettem  

letörlök 	 volna  
mind ~ntt,. , 	 én  
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PARK 	 REZDÜLÉS 

Lehet, szebbek 	 Szerény vagyok, 
a tavaszi 	 elég nekem: 
remények, 	 sötét szemed 
a hó sírásával 	 csillanását 
eggyé lettek. 	 megéreztem — 
De most: 	 megrezzenek lám, örökzöld 
remények. 	 mint nyugtalan 
éltetnek. 	 vízhullám. 

HANGOK 

Szavak 
szavak 
csak hangzanak 
gondolatok 
elillannak .. . 

Minden 
békében 
örök nyugalomra térnek 
az álmukban 
örök nyugalomra tértek. 

Szavak 
szavak 
nem hangzanak 
gondolatok 
itt maradnak .. . 

Nem tériek 
örök nyugalomra 
az örök nyugalomra térők, 
örök nyugalorrrtra 
azok térnek, 
akik gondolatok nélkül éltek. 
üres lények. 

REGGEL 

Háztetőket köd borítja. 
Ablakom alatti ágakra — a tél 
briliánsokat szórt szét: 
Kicsi gerle összefázva, 
kővé dermedt turbékolása. 
Csőrében a gyümölcsöt tartja, 
ahogyan nekem a dalod kopogja. 

MIKULA Mária fordítását 

A jfentti, verseket a szerző  Osame (Magányosság) című, a Subotičke novine 
kiadásában tavaly megjelent kötetéb ől' közöljük : - amélyet a szabadkai 
veliődési Önigazgatási Érdekközösség Bodrogvári-díjjál jutalmazott. 
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MARIJA ŠIMOKOVIC 

IMELA / MA VASÁRNAP VAN AZ ÖNKISZOLGÁLÓ 
ZÁRVA ÉS VALÁKI ISMÉT A SZERELEMRŐL ÉNEKEL 
VALAKINEK 

hogy érzed magad te legszebb múltam 
rohansz-e még mindig az úton 
hideg motorral indulva ha nem vagy egyedül 
tompított fénnyel vezetsz-e 
miközben (tenyérrel választod szét tenyered 
ugyanabban az utcában jársz-e még 
amikor az izgalom kékes K arikái 
kiisszák b őröd színét 
vajon egy egyszer ű  csók 
zavarossá teszi még szemed 
hogy érzed magad te legszebb múltam 
sötéten és görnyedten sétálsz-e még 
magadban kék folttal 
miért nem jelentkezel id őmként hogy valami 
jelentéktelen alkalom ürügyén megemlítsd 
hosszú kapcsolatunkat hogy elmeséld a végét 
melyről te tehetsz 
jelentkezz 
légzésedről tudni fogom .mely id őszaka van a napnak 
rábukkanok egy mondatunkra melyet szerettünk. 
kibogozom csomóidat 
meghallom nadrágod neszét amint felkelsz 
hogy papírt vegyél el ő  és feljegyezz valamit 

 

csodálatos múltam 
ha azt mondom a legszebb vagy 
mindenek közül amit elvettek t őlem 
ne hidd 
mindig szebb valami hazugságot mondani 
mindig jobb azt hinni hogy nem árultunk el 
semmi fontosat életünkr ől 

 

emlékszem kocsid illatára 
emlékszem hogyan bontottad ki a cigarettásdobozt 
aztán miként szívtad be az els ő  slukkot 
emlékszem milyen lassan-lassan jöttél 
ajkamhoz 
emlékszem minden ujjad nyomára hajamban 
nyakam körül és gerincemen 
és ismét érzem öltözéked szagát 
és megint itt van hízelg ő  és szívélyes 
hangod 
a hang 'mely észrevétlenül megváltozik 
amint komolyra fordul a szó' 
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4. 

meg akarsz-e szöktetni még mindig 
minden kislányt 
aki melléd ül a moziban 
elviszed-e világot látni néhány napra 
leveszed-e ujjáról a gyűrűt 
füléb ő l fülbevalóját 
arcáról a sminket ha simogatod 

 

még mindig olyan csodálatosan egyszer űen álldogálsz-e 
amellett akit szeretsz 

 

hogy érzed magad te legszebb múltam 
van-e valami rejtett betegséged melyet elhallgatsz 
van-e valami váratlan ötleted 
mindennel kapcsolatban ami körülvesz 
szeretsz-e még péntek esténként 
hosszú fénnyel rohanni a kihalt autóutakon 
valami .külföldi adó zenéjét hallgatva 
vajon olyan szorgosan tanulsz-e még angolul 
minden szót szebben ejtve mint egy angol 
ügyesebben mint nyelvtanárod 
elviszed-e néha feleséged egy kis kávéházba 
veszel-e apró édességet neki és 
beszélsz-e jövend ő  ,gyermekeitekr ől 
míg ajkadon a csoki-grenadírok olvadnak 
szereted-e még ugyanazt is hanglemezt 
ugyanazt a sbort ugyanazt a filmet 

 

hogy érzed magad te legszebb múltam 
mutatod-e már magad kívülről is 
mutatsz-e magadbol valamit ami elárul 

 
és mindent kérdezek közben 
nem mondom el neked a l eg f óntosabbat 
itt vagy rrUa velem a házban ahol írok 
egyetlen szót se ejtve ki hangosan 
nem lep meg az emlék némileg szögletes 
volt a térded bársonyos a bőröd és 
tekinteted egy csavargóé 
nem gondolok rá miért tűntél épp ma fel.  
a :kocsim előtt s nem is láttalak 
csupán valami sárgás utcai lámpafényben 
úgy tűnt mintha egy részed jelen lenne 
éreztem szinte a dohányod füstjét 
sa kávét melyet ittál a sört melyet ittunk 
a gesztenyefa illatát éreztem 
megígértem neked de sosem vettem meg 
azt a gesztenyefát 
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9. 

kitűnő  zenét hallgatok természetesen a szerelemr ől 
a kocsi tovább megy a városon a házakon az emlékeken át 
gyermekem mögöttem ül megcsinálta már a házi feladatot 
a napot barátomnál töltöttem köszönöm gyönyör ű  volt 
s most hazafelé tartok 
még mirrodig vezetek még mindig emlékezem 
id őnként leállok és mosolygok valakire 
még mindig hallom a gyengéd suttogásokat 
az utca zajában 

10. 

ma vasárnap van az önkiszolgáló zárva 
rád gondolok és szeretlek ina este ismét 
azt kérdem utamról visszatérve 
visszaérve az utcáról kérdem 

HOGY ÉRZED MAGAD ITE LEGSZEBB MÚLTAM 

FÜLÖP Gábor fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

RONAY LÁSZLÓ  

SZEREP ÉS M J 
SZIRMAiI KAROLY PÁLYAKÉPE 2. 

A MÁSODIK PÁLYAKEZDÉS 

A Napkelet megnyitotta 'hasábijait iSzirmai Károly el őtt,. ám néki ha-
marosan fel kiellett ismernie, hogy sokkal iál,dazatrosabb, nehezebb 
feladat el őtt áll: részt kell vállalnia allalnia a magyar nyelvű  nemzetiségi 
irodalom felemel.éséneJk nem könnyű  munkájából. Ösztönz ő  társak 
helyétt . a gyanakvó magány, tekintélyes '+folyóirait+ak helyett bizony-
talan kezdemények, tanácsok begyűjtése heiíyett tanácsadás -- ezek 
vártak rá, s természetesen mindez napi munkája és kenyérkeresete 
mellett. A vajdasági magyar Irodalom h őskora volt ez a néhány 
ets+ztenldő, melyeknek némiképp szubjektív történetét így pergette 
vissza 1933 szilveszterén: .,,A vajdasági magyar irodalom h őskorára 
emlékezem — behavazott nagy téli éjszakákra, mikor szétszórt, sze-
gényes fényekként pillegitünk a végtelen hófehér pusztán, mint egy 
mess!zttbe kivert, virrasztó, tanyai. ablak, mely reményked őn vagy 
reménytelenül a magányos éjszakákba bámul. önmagunk drága, kri- 
ćsiny hőskorára, amikor lámpafényes. egyedülvalóságunkra könyökölve"  
— egymástól messze, ismeretlenül .  --, áhiletlbe.n .ölelkez ő  szavak csip-
kéjét vertük magunknak s egy kés ő , éji órán bezör;gető , . sasem-láitott, 
rég várt jó bárátnak." (Gondolattöredékek a jugoszláviai  magyar 
irodalomról ,és a Kalangyáról) . 

„Jövevények s ezek közt részben emigránsok lombosították • fel 
első  napilapjainkat — s messzi tájakról ;ideszakadtak és Visszavándor-
lók szépimodalrnunkat" — írja ugyanitt. A nl+áso+dik pályakezdés egyik 
legfontosabb felismerése az volt számára, hogy a vajdasági rnagyar, 
irodalomnak nincs és nem  - is. volt folytonossága, nemz volt egységes. 
Irányzat, mely Maga köré gyűjthette volna elkötelezettjeit.  
munk nem folytatólagos — hangzik Szirmai számvetése. — A köz - 

beeső  imoda'lmi fázisok közt nincs +s.zell.ennközösségi kapcsolat. Nem .+is. 
lehet, mert nincs .egységes jellege. összetev ő  volta csak a különböző - 
válágnezetek összefogására áll fenn — kollektív világszemléletet azon. 
bam nem reprezentál. Az irodalmi korszakok nálunk író'i-egyénfi szin- 
téZilsűek s nem Világnézetiek." 

Aki itt, ebben a környezetben irodalomra -szánta magát, abban 
a tudatban tehette, hogy .„tespedt, m űvészietlen lapályon" +(Szente.veky 
Kornél szemléletes kifejezése) kell kultúrát teremtenie, olyan környe-
zetben, amely nem kedvez a szellemi kísérleteknek. Az 1932-ben kel-
tezett novellisztikus Krónika jelzi leghívebben, 'hogy az írónak egy- 
s!zersnlin+d felvilágosítónak Is kellett lennie, a műveltebb nagyközön-.  
ségelt szinte elemi fokon kellett okiatni'a a vajdasági irodalmi • viszo= 
nyokról. Vallóban , ,„apostol,lelkek" kellettek ide, mint +am,llyeai. Csuka 
Zoltán,  :Szemibeileky Kornél és a többiek voltak. Az első  igazán igényes 
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szépirodalmi kísérlet, a Vajdasági frás is abba bukott bele, hogy 
hiányzott körülötte az ösztönz ő  és felhajtó szellemi érdeklődés, azok 
a lelkes úttör ők, akik tirtadalmat ,akartak teremteni, idegenül mozogtak 
az anyagi szervezés területén. Idealisták voltak, s azt hitték, környe-
zetük is az. ,;. ..:azt hitték, felrázhatják hites .szavakkal a lelkiisme-
retet; nem hitték el, hogy fitt a realizmus eszközeivel kell maguknak 
utat verni. Bizonyos, hogy a magyarság elitjének lelkét e ibtukásért — 
nem kis részben terheli a felel ősség. Mert példátlan közömbösségével 
Visszavetette a fejl ődést. Sajnos, a magyar földbirtokos osztály nagy 
százalékban ma is ugyanezt a közömbö.sséget mutatja." (Visszatektintés 
és bejelentés, 1933) 

A nemzetiségi irodalom művelője nem lehet -közömbös, nem 
menekülhet a maga vállalta feladat teljesítése el ől. A vajdasági iro-
dalmi viszonyokat elemz ő  és értékelő  tSztiirtm,alinak alapvet ő  ;felisme-
rése ez. Nem egyszerűen irodalmat kell teremtenie a kisebbségi író-
nak., hanem álldoza ►bosan., ezernyi lemondással vállalnia kell küldeté-
sét. .Ugyanakkor olyan költ ői, írói formanyelvet kell teremtenie, mely 
jellegzetesen kötődik környezetéhez, a tájhoz, annak :hagyományaihoz. 
A nemzetiségi 'ld,rl,kusnak szüntelenül „áttörésre" — ,Szirmad Károly 
lírakritikájának egyik f+aritos fogalma -- kell törekednie, azaz. meg 
kell haladnia az egyetemes magyar líra hagyományait és saját világot 
kell 'kialakítania. A keretek ,,á+tttörésére" való törekvése miatt érté-
kelte nagyra az avantgárd kezdeményeket, jóllehet nyitott maradt a 
hagyományosaknak mondható költői törekvések befogadására is (érzé-
keny, szép bírálatban elemezte Ápritly Lajos verseit). Mindez persze 
nem változtatott azon a meggy őződésén — ezt személyes tapasztalatai 
támasztották alá —;, hogy a vajdasági. író — áld+aZat. Hiszen „kétsze-
resen ráfizeti honoráriumát az irodalomra" +(s ezt Szirmai, a nagy 
levelező  igazán pontosan tudhatta), s ugyanakkor számot (kell vetnie 
a többséget jelentő  nép érzékenységével, tehát tematikája eleve kor-
látozott. (Sokáig ezzel magyarázta a vajdasági regényírás bizonyta-
lankodásait.) A kisebbségi irodalomnak tapasztalatai szerint meg kell 
vívnia nem kis harcát a tömegtájékoztatási eszközökkel, els ősorban a 
rádióval, amely jelentéktelenné zsugoríthatja azokat a kérdéseket, 
melyek a :kisebbségi író számára oly fontosak, s felnagyíthat olyan 
problémákat, melyeket az észre sem vesz. .,.,Szegény vajdasági magyar 
író! — sóhajtott_ fel 1931-ben írt Kritikai egyvelegében. — Te, az 
összes magyar k;isebtbségti tollforgatók között ás a.legkiseb'b s 1egmos+t'o-. 
hábib sorsú; te, aki versenyre neveztetheted be magad a nincstelen-. 
ségeddel ; s te, akinek a magyarországi kiLilkk.olintiposzok. istenei 
mint nem kívánatos, fölösleges konkurrensnek — nem adnak beutta-. 
zás:i . vízurnot : nem ;panas:zk+adhatisz, hogy nem tarthatod számon tal,va- 
sótidat. Jó rádió-testvéred, e szolgálatkész vegyeskeresked ő  olcsójános,. 
[igyekszik a zsírosabbak gon+djától megszabadítani szegény ,fejedet . . . 
Nagyszerű .  mindenes ő. Lau.tsprecher — inasi :libértiá'ba.n, merev hap-
tákba vágódva. Ott áll ő ;é,j jel-nalp,pal lekapcsolt olvasód háta mögött.. 
Ott áll és konferá'l, énekel, felolvas, hegedül, zongorázik, újsághíreket 
diktál, vagy rt őzsdei. .árfolyamakat mond be. Sír és kacag. E kett őt 
egyszerre is hozza,  ha úgy kívánod. Akár hisztériával keverten. Ám 
ha még ez sem tetszik, világvárosi, messzi operákat, hangfogózik 
vagy bömböl. Ahogy te akarod.  S ha néha-néha mégis bereked, vagy 
fülethas+agaitó, fütyörész ő  és serceg ő  gikszereket hallat, bocsáss meg 
néki, elpártolt olvasó, te, ki a milánói opera alatt nagyokat eszel, 
dszal., .römiZel, avatott kézzel és nyelvvel pletyka-színpadokat forgatsz, 
krisztusi embertársaidat kés nélkül zsigerezed, hisz ő  ds .čsak szegény,' 
tök  de oly ihííséges és annyira nem kényes .  gyomrú, 
hogy öibt .assziSztál melletted fürd őben :és ágyban, reggelt ől 'estig. És: 
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ami a . l.egfontosab!b : sohasem tesz néked szemrehányást, amiért nagy-
fontosságú elfoglaltságod miatt egészen .elfelejtettél odafigyelni a 
tmlilánói operael őadásra, .s hogy aztcsak akkor veszed észre, amikor 
elhallgatott. Te :elpártoltt (olvasó, ki ezentúl araár csak az újságcímekre 
szorítkazal vagy az ályen fölösleges fáradságtól is megkíméled magad, 
igazán nem vagy te hálátlan ember, hisz reggel oly kipáheraten, piro-
san, frissen s lelkesedéssel meséled ismer őseidnek, hogy amilyen nagy-
szerű  előadást hallgatnál végág! S te, vajdasági író, te is bocsásd meg 
néki, hogy megtizedelte (olvasótáborodat, hiszen néki ás élnie kell, 
azért, hogy megélhessen általa az a sok szegény munkás és technikus 
— tamlá rendjén .is van —, de f őleg azért, hogy ne kerüljön szegény-
házba a művészeteit népszer űsítő  és aprópénzre váltó nagyvállal-

ao:zó ..." 
A magányosság és a kivertség fájdalmas tudatát (er ősíthette a 

szinte teljes ,anyaországi visszhangtalanság is, amin a vajdasági iroda-
lom szorgos munkása „vállvereget ő  fölény"-ként élt meg, vagy éppen 
ro!sszindutattkénit, melynek legf őbb bizonysága a nagy folyóiratok 
makacs ,elzárkózása volt. Vajon személyes tapasztalatok ás beleját-
szottak e keserű  helyzetértékelésbe? Tény: Szirmai Károly tehet-
ségére az egyik legtekintélyesebb budapesti folyóirat, a rNapkelet 
figyelt fel, amelyet joggal neveztek munkatársai a Nyugat „el őszo-
bájá"-nak. Utóbb azonban ez a kapcsolat megszakadt. Ugyanakkor 
azonban azt is érzékelnie kellett, s pontos, olykor kérlelhetetlen kriti-
kával mrutatta meg, hogy a vajdasági irodalom, kivált a regény —
s itt kivételként említi a rendkívüli tehetség űnek látott Herceg Jánost 
— 'elveszítette kapcsolatát a kar valóságával, a regényírók régebbi 
témáikat élik újra, s szemléletes metaforája szerint legegyszer űbbnek 
azt vélik, hogy a kényelmes bácskai útra kanyarodnak, nem vállalják 
a nehezebb út rázattatiásaitt. 

Milyen legyen hát a szerencsétlen sorsú kisebbségi ágirodalom, 
ha nagykorúsodni akart? Ezt a;kérdést (Szirmai Károly második 
pályakezdése els ő  pillanatától újra és újra feltette magának. A leg-
fontosabbnak azt vélte, hogy az ábrázoló jelleg ű  művekben, az .elbe-
széléstben és a regényben a kisebbségi lét egyik legsúlyosabb kérdésé-
vel, a szerb—magyar ,ellentéttel kell őszintén és kend őzés nélkül 
számot vetni, ,hátha így led őlnek azok a „falak", melyek a két nyelv-
képviselőit elválasztják. Emellett azonban a maga számára • 'is megha-
tározónak érezte „aL egyéni hangra törekvés" követelményét, a kénye-
lem, megszokás, a sztereotipfiák elvetését. 

Költőnetk és -írónak egyaránt meg • kell teremtenie egy újfajta, 
kötetlen, mégis •a lét valóságából táplálkozó (asszociációs teret. A 
,Messzeség" és az „Id ő" távlatát említi Börcsök Erzsébetr ől Irt tanul-
mányában. (Böresök Erzsébet, a vajdasági regény problémája és A 
végtelen fal) A messzeségben rejlenek a nemzetiségi élet ellentmon-
dása'i, a kiéleződött ellentétek mtagyatrázatai., az id ő  pedig talán meg-
hozhatja a gyógyulást, ha az író jól és hitelesen gazdálkodik vele.- 
Fontos eleme Szirmai Károly poétikájának a beleélés, az együttérzés 
k>rti,tértiiuzna. is. Még a gyengébb, félbe-szerribe sikeredett m űalkotásokkal 
szemben is elnézést tanúsít, , há azokban ezeket ,a jegydkett, és törek-
véseket érzékeli. Ezek révén teremtheti meg az író azt a hangulatot, 
azt a közeget, mely 'képessé teheti a már említett „áttörés"-re. S itt 
a hangulatnak meghaatárožó 'a szerepe. Amikor kritikusként :újra' meg 
újra a beleélést és a hangulatot nyomozza, vtoltaképp saját m űvészeté-
nek legjellemzőbb jegyeit figyeli mások allkotásaiiban. S szervesen 
épül bele ebbe a szemléletbe az expresszionizmus ,két öreghatározó 
eleme ás, á szeretet és a részvét. Még a zárt világban szenved ő  hősök-
ben üds feltámadnak ezek az érzések., segítenek nekik elviselni a 
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villá , enyhítik azt a tudatot, hogy nekik sosem sikerül majd „kitör 
niük". Figyelemre méltó dokumentuma ilyen irányú önmegvalósításá-
nak 1931-:ben kelt Endrey Kornél című  elbeszélése. Alapélménye 'a. 
bezártság, a magány keser ű  tudata. A ,,szőke kisfiú" lelkén újra meg 
újra „áthúzz" az otthontalanság,  megkísérti a fölöslegesség tudatta, 
elkedvetleníti a nagyobb érzések hiánya. Egy kol:dusn ő'ben - jelleg-
zetesen expresszionista kifejletképp halott anyjára ismer., s a sok-
kot egy egészen egyszer ű  érzés, egy hozzá hasonló korú gyermekb ől 
feléje áradó szeretet ,ellenponitazza. 

Nemcsak ennek az aránylag korai elbeszélésnek bels ő  vnlága, 
érzésköre mutat expresszionista megihletettséget. Az expresszionizmus 
S&irmai számára 'alighanem a korláttalonság, azaz a már nem egyszer 
említett, az ő  szóhasználatában poétikai vonatkozásúvá ,átértelmezett. 
„áttörés" ,fogalmát rejti. Az .expresszionista fogalmazás, (képalkotás 
lehetőséget ad, hogy az író meghaladja az adott, a hétköznapi való-
ságát., annak elemeit ,átrendezze s egy látszólag szabálytada,nabb világ-
ban teremtsen újfajta rendet. E sajátos rendteremtés Sairntiati elbeszé-
léseinek, de elméleti írásainak is meghatározó jellemz ője. S.ztnte hibát-
lanul beszélte ezt a nyelvet kései indulása els ő  pillanatától. Megfogal-
mazása, képalkotása er ős költői ihletettséget mutat, pályakezd ő  elbe-
széléseiben is inkább a költő  szemével tekint a világra, h ősei hatalmas 
érzéstömegeket cipelnek, érzéseikét ttagoltaltlanul artikulálják, beleolvad-
nak a természetbe, mely cselekedeteiknek sejtelmes hátteret ad ;  de 
motiválja is azokat. Az Endrey Kornél hatalmas körmondataiba zsúfolt 
jelző  szerkezetei és 'ellenpontjaii prózaversibe kílvánkoznak. +(„Vajmi 
kevéssé vigasztalta meg a • hosszú kert, mely lenyúlt a régi Novi 
Sad békalencsés, férgekt ől hemzsegő, evmiocsarasadottt és elnádasodott 
szennyvízlevezet ő  árkáig, vagy távol a magas vasúti töltés a szinte 
folyton pöfög ő  fűtőházzal, csak a nagy Limán felé csíkosiadó zöldje 
jelentett enyhülést szemének, mert a messzi, otthoni rétekre emlé-
keztette. De egészen idegen volt számára a Fruška gora ellilásuló 
hegylánca.") Folytonoscselekvésre hangoltság, vibrálás teszi .mozgal 
massá elbeszéléseit, ám ott rejlik ezekben az a szürke reménytelenség,: 
melynek oly szép példáit kínálja ugyancsak az e xpresszipnizmus. („Az-
élet-könyök a gondtalanság kopott ujjú ruháiból kiütközött, a szavak 
anegérdesedtek, befelé húzódtak, a szemek 'élközösnbö.södtek s a dolgok 
látása színtelenné szegényedett. Semmi sem mutatott többé önmagán 
túl, minden ott esett a földre, ahol éppen állott, semmiért sem volt 
érdemes lehajolni.") 

Az újrainduló, most már minden szabad energiáját az irodalom-
nak szenttel ő  •Szirmnax Károly jellegzetesen lírai alkatnak min ősíthető . 
De nem abból a fajtából, amelyik elfogadja a készen kapott értékeket, 
lírai sztereotipfiákat, s megelégszik azoknak új alakzatokba rendezé-
sével. Sziirmai Károly, a versíró, az avantgárd lázas újat akarásának 
jegyében dobta ki magából a szabad verseket, a hagyományhoz való 
viszonyát meghatározta a tiszteletben és a megbecsülésen is átüt ő  
termékeny elégedetllenség, önrevízióra való készség: 

De mert mindenáron építenem kellett, 
mert mi lenne falatrakó k őművesség nélkül az élet, 
messzi, idegen tájakra vet ődtem, 
hol készen, kicsiszolva, formába falazva várt a sok márvány. 
Kié? — Nem kérdtem. -- Tetszettek, hát elvettem. 
S csak hordtam a sok gyönyör ű  márványt a régi falakról; 
s amikor új tornyaim az égbe meredtek, 
nem az én napom ragyogott a reájuk t űzött arany kereszten, 
s ilyenkor a tengerbe lejt ő  lépcs ők alján oly szomorkodva ültem. 
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Bizony, annyiszor szürcsöltem el őttem voltak nemes borát, 
életük legjava termését csapolván, 
hogy mámoros lettem a sok drága italtól, 
s nyelvem megeredve folyton az ő  mámoros szavaikat csurgatja, 
és minden, amit mondok: idegen töltés, csak kölcsön. 

(Önkeresés, 1928) 

A 'köbtő  életérzésének és életlátásának egyik meghatározó eleme 
a változatlanságtól való félelem. A megállapodott életformát választó, 
komoly és lbekintélyes foglalkozást űző  Szirmai Károly számára kü-
lönösen fontos volt az id őben megvalósuló vagy elillanó újszerűség. 
Stilizált képekben jeleníti meg magát, különféle természeti környe-
zetet rajzolva a várakozó mögé: 

Akár egy mozdulatlan k ődarab, 
úgy üldögéltem odalent az Élet partján 
a néma Időnek vasereszes hídja alatt 
s egyre csak vártam. 

Csak egyre vártam: 
mikor jelez már odafönn kattogva az érkez ő  Távol 
š a talpfákhoz szegezett vonagló tsineken. 
— akárcsak lelkem tovakígyózó sineít gázolná halálra — 
mikor süvít el dübörögve egy-egy messzi vonat vagy mozdony. 

Csak üldögéltem odalent a híd alatt, 
s egyre csak vártam, 
az órák kicsurogtak nyitott tenyeremb ől 
s őszharmatos tájra merengőn: 
lassanként elhagyogattak engem a lányok. 

(A híd alatt) 

A Szavak estéje című , .nagyszabású költemény azt se;jttetti, hogy 
a Qrimiknas korántsem lett hűtlen azokhoz az indításokhoz, amelyek kora 
ifjúságában érték. A versben új Bábel képe sejlik föl, s a megfogal-
mazás módja tvs szentírási remnmriszcenaiákatt kefirt: 

Bizony mondom Tinéktek !• — Elj ő  az Este, 
mikor már egy nemzet fiai sem értik meg egymást — 
s messzebbvalókról beszélvén: 
úgy fognakdadogni, akár az ősember —  
s nyelvük lapátján forogván: 
oly nehezek lesztek, akár az érckavics .. . 
S csak azt fogják érteni, 
mit gépeik imaházában kell mondaniok egymásnak — 
vagy a gyomor- és véretet őknél. 

A történelme kezdetét ől vándorló, boldogságra teremtett, mégis 
reménytelenül összecsukló ember képmását ijeleníti meg a Sorsunkban: 

Halottan kopogó, őszes ő tő l ázott 
hideg, fekete köpenyében -az éjnek, - 	- 

csak vánszorgunk, csak vánszorgunk, 
Széles országutat adott nekünk az isten, 
miénk az egész világ, a mez ők ősbozótja, 
mi fölénk feszül a legpompásabb sátor, 
egy végb ől eresztett fekete égbársony, 
oly súlyos, hogy hátunk betörik alatta, 
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s oly nesžf ogó, hogy jajkiáltásunk nem hallatszik az égbe, 
ha úttalan utunk nehéz sarában fáradtan összestünk. 

Nemcsak szentírási remtiiniszcem,oiákait dolgozott fel és élt újra 
modern környezetbe transzponálva. Belehelyezkedett olvasmányemlé-
kéibe, ,azok képvilágát alkalmazva a változásra, mely — rrvimt már 
jeleztük — lírájának mozgatója volt. (Nyomtalan mulások; „Knpl!ng 
fehér kobrájára gondolva") Ugyanakkor megmutatkozik verseiben a 
költői hagyományra való figyelem készsége !is, elég gyakran játszanak 
idillbe versvégződései, fontoselemei szemlél ődésének a gyermeki 
ail.apérzés, a kísérteties, babonás, ,csodalajtos momentumok. 

A költészet nem volt meghatározó m űfaja, mégis sokat jelentet= 
tek életpályáján a versek. Részben fogalmazni tanították. Részben 
megajándékoztak a képekben való ,gondolkodás és a képi ábrázolás 
természetesen megvalósuló ihletmenetével. ,Némelyik költeményében (a 
már előbb idézett Beethovenben) az ihlet ,olykor túlcsigázott, a vá-
ratlan, érzelmi kilengések formátlam[sággal fenyegetnek !vagy éppen 
közhelyessé teszik a verszárlatot. Ugyanakkor a líra adta a legjobb 
lehetőséget, hogy félszközeivel végrehajtsa azt a ,„kitörés"-t, melyet a 
vajdasági xmadialom számára is fontos feladatnak, megvalósítandó kö-
vetelménynek érzett. Ezért oly fontos metaforája a fal, a bezártság, 
a rácsozat., melyet egy felhevült expresszionista ökölcsapással szét 
lehet zúzni, hogy a hasítékokon a feldereng ő  holnapba tekinthessem a 
kíváncsi szem: 

b, te örökös fal, nagy fala a Létnek, 
te szobába falazott messzibe sóvárgás, 
te szomorú ablak, melyre rácsot vertek, 
te ölelő  vágykar, melyet t őből nyestek, 
mikor nő  ki végre ököl-buzogánytok, 
hogy széjjelzúzzátok e négy falu világot? 
Hogy kopját verhessek távol szirtfokára, 
zeng ő  hang lehessek vadászkürt torkában, 
s havas fjordok ormán, komor tenger felett 
legyek téli hajnal zeng ő  hasadása. 

(Ő, te örökös fal! ...) 

Expresszioniista megihletettségre utal Szirmai Károly verseinek 
romantikus képvilága, fény és sötétségegymásba j.átszatása, a folyto-
nos ellenpontra való törekvés, a végtelenbe való tágítás izgalmas 
Szándéka, mely kétségtelenül túlcsigázottá teszi egyik-nnáasmk költe-
ményének belső  világát:- Az iellenpiárlit eszközévnek mvimóšíthetjük a 
hatalmasra duzzasztott, néha gáttalanul. áradó sorokat, amelyeket 
olykor mégis megfékez a költészet klasszikus .eszközeinek jelenléte: 
a,formátlanságot szabályozza az id őmérték homályos emlékképe. Kü-
lönösen a verssorok végein figyelhet ő  meg ez a jelenség, amely 
érdekes lebegést kölcsönöz lélegzetvételének. A Szavak estéje című  
versben találjuk a .következ ő  sorokat: 

unottan malmozik az ,Idő  lomha sarokban v v - 
kávátlan kút-szájak éjébe hajolva 

- — 	  nevükön becézze s fénybe vezesse 

A sorkezdetben hasonló jelenség: 

Sóvárgó seregük széljárta tornyom ',tetejébe engedjem 
Rendkívül érdieikes lüktetést hallunk a Nyomtalan múlások vég-

ső  sorában: 
s nem zúgna fölöttem már ki tudja mióta a dzsungel 
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Szirmai Károly költészetével kapcsolatban jogos a szakirodalom-
nak az a vélekedése, hogy önkifejezésének, önvallomásának szerencsés 
műfajára ttadá'lt. Ugyanakkor a vers azért ns jelentős életpályáján, 
mert — jóllehet nem volt igazán .termékeny lmrikus — általa tanult 
meg egy jellegzetes, egyéni látásmódot. Ez prózaírását ps ,jellennzi. 
Lényege, hogy a jelenségeket és érzéseket ritkán tárgynasítja, inkább 
a körvonalak elblizonyttaflanítására töreksrzilk., s ezáltal elbeszélései több 
szinten is értelmezhet ők. Jellemző  rá, kivált pályakezdésének ezekben 
az éveiben — a határt 1933 körül húzhatjuk meg, ettél kezdve idejét 
és energiáit a szerkesztés munkájának szentelte —, hogy 'archerfipikus 
emberi érzéseket igyekszik elbeszéléseibe sz őni, egyébként ez a jelleg-
zetessége ás költői megihletettségre utal..Ilyen ősei emberi érzés például, 
melyet sok változatban dolgoz fel: a vándorlás motívuma. Az élet 
ösvényein botorkáló hőseit Ismeretlen hívás kényszeríti., hogy sose 
pihenjenek;, hanem maridig nyugtalan szenvedélyt ől űzve keljenek 
újabb utakra, hátha fedrviillan sz űk szemhatáruk peremén az a fényes-
ség, melyet'áhítozva lesnek. Az utolsó ház 1931Jben kelt, egyik leg-
rövidebb, de tömörségében is megragadó elbeszélése. Vándor h őse —  
jelleaziző módon — „elveszti az időt", amiről szól, bárhol történhetik 
a Világon. Nem És a történés a lényeges, hanem az érzés, a ,ha đa.dással 
járó bizonytalanság, a perspektívában való reménykedés.. Egyetlen 
emberről szól, aki egyes szám els ő  személyben számol be útjáról, de 
mintha ebbe a haladásba ibeles űrírGené az emberiség kollektív itapasz-
tailatát, a lét ;bizonytalanságát s ,a világ szüntelen megújulását, az 
állandó és lebírhatatlan változást.: Megfogalmazása költ ői, képei szinte 
a 'végtelenbe nyúlnak: „Csak mentem el őre, magam előtt láttam a 
vörhenyes, végtelen őszi pusztát, az országút hosszú, egyenes csíkját, 
s a föld ,peremétiig sorakozó 'nyárfákat. S bár éles északi szél vágta 
arcomat, mégis úgy tetszett, hogy semminek sincs köze a valósághoz, 
mindem csak reszkető  kép, melyet a következ ő  pillanat elfújhat, örök 
sötétségbe téphet. Magam sem voltam több bizonytalan lebegésnél, 
s a nap csak fölfeslett viirsszf énye egy távoli napnak." 

Osi, balladai érzések kelnek életre ezekben az elbeszélésekben. 
Ennek a típusnak egyik legjellemzőbb eleme élet ás halál szüntelen 
egybejátszatása. A 'Szentelleky Kornél emlékének ajánlott „Hé, kocsmá-
ros, italt adjál!" már mottójává) Is erre az érzéskörre utal: 

Bácsi szekeresek útnak indulának, 
útnak irrzdulának, halál országának .. 

Balladai eleme az elbeszélésnek, hogy a titokzatos szekér által 
üldözött hős hirtelen Ikbistzabadawl a sötétség szorításából, ,.,mintha 
olvasztott ezüstöt öntöttek volna kelet ;felé a földszélre". Folybomzos és 
kínzó szomjúság emészti, elhatározza, hogy sietve hazatér. A falu 
szélén álló ház ablakai fekete posztóval vannak letakarva. Amikor 
belep, Inni szeretne., de a .„rettenetes kocsmáros" mozdulatlan. A ház-
ban minden mozdulatlan, a falu is halotti némaságban gunnyaszt. 
Szomját nem 'csillapíthatja., tovább kell botorkálnia „az ezüstös szür-
kületben". 

.Kiivétteles hangulatteremt ő  erővel megírtt elbeszélés, melyben 
megint nem a cselekmény a fontos, hanem az ősi, a kielégíthetetlen 
emberi érzések, a haláltól való rémület ábrázolása. A vándorlónak 
számot kell vetnie az 'elmúlás mozdulatlanságában és némaságában 
rejlő  szörnyű  erővel. 

(Folytatjuk) 
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DI UI-IAREM PERVI Č  

A KÖLTÉSZET VÉDELMÉBEN 
OSKAR DAV.:IČ+O 80 ÉVES 

Nyolcvan évével és csaknem nyolcvan könyvével ,Darvi čo sok tekin-
tetben ma ás tin odalimiunk egyik legfiatalabb, de egyúttal legid ősebb 
költője. is. A kellemetlentől a végtelenül kedvesig, a legmagasabb elis-
merések és a gyalázkodó megikérid őjelezések széls őségezi között: ez Da-. 
vičzo jelenléte az irodalomban. Egyedülálló eset — mondhatnánk, vagy 
még Inkább: egyik'esettől a másikig! ,Ha ma, csak úgy menet közben 
valaki megkérdezné, mit ,csinált ennyi éven át és inai foglalkoztatja 
most, válasza minden bizonnyal ma ás az volna, amit harmincöt évvel 
ezelőtt válaszolt: „Semmit. Verseket írok, és ez minden. Ez az egyet-
len módja annak, hogy éljek, a legizgalmasabban akkor élek, amikor 
verseket alkotok." 

Foglalkozott .Davičo mással is, de sehol sem érezte olyan jól, 
sehol úgy fel nem találta magát, mint az életnek ezen a költemények-
kel megformált részén. Az sem vitás, hogy Davi čónál mindig készen 
kell állni a meglepetésre. Nemcsak másnak, önmagának is. A költé-
szet Davi őo számára egyébként Is a váratlannak egy fajhája, amire a 
léleknek van szüksége, ezért kutatja, keresi. A költészet elmélyülés és 
előrejelzés, nem pedig emlékezés. 

Davtičo sohasem tért fikai az irodalmi viiták., perpatvarok el ől, at-
tól sem tartott, hogy ölre menjen. Ilyenkor sem magát, sem másokat 
nem kímélt. Néha az eszközökben sem válogatott, Mint ahogy azok sem 
igen válogatták az esižközöket, akik perbe-,vitába szálltak vele. ,Da-
viičo kötözködőként, konok felforgatóként jelentik meg az irodalom-
ban, .akisre a tagadás, a kétségbevonás a jellemz ő. Korai költeményei 
— és nemcsak a koraiak — a bej árállott költészettel, az tirodalmi sza-
lonok kispolgári költőiségével és költői szókincsével fordulnak szem-
be. A vers ;Davii őo egész életében megmarad a vers kritikájának, de 
ezzel együtt lehet dicséret, pamflett, vagy akár h ősköltemény is. Amit 
Daviőo a költészet védelmében tesz, azt úgy cselekszi, hogy egyidej ű-
leg sokatmondóan, kéjelegve leránthassa a leplet mindarról, amit 
Krleža költ ői hazugságának vagy hamis költ ői tudatnak nevezne. A 
tagadás Davi čónál semmivel sem kevésbé 'határozott, mint az dgenlés. 
A dolgoknak nála nincs mércéje. Mindent mértéktelenül — mondhat-
ná a sizürrealisták szellemében, akikhez legtartósabban köt ődött.. A 
semlegességtől és közömbösségtől, a, fakó misztikától és a pozitiviz-
mustól, a vérszegény tindiviidualitáátóli és a rosszul értelmezett kollek-
tivizmustál egyaránt lilgyeakszfik távol tartani magát. Mivel még nin-
csenek „tökéletes közösségek sem :„tökéletes egyének", el őbb ezeket 
kellene megalkotni. 

Davičo a költészetet a „lélek forradalmaként" értelmezi, ami 
ugyan összefüggésben áll a szociális és a társadalmi forradalommal, 
de nincs ezek által korlátozva. A forradalom költ ői tett, ami azt is 
jelenti, hogy tagad, de nem degradál. A korlátok közé szorított lét és 
„tönkretett élet", a csüggedt szubjeiktivizmus és az imaginááió bék-
lyókba vert költészetével, ,az engedékenység és beletör ődés, az ál= 
szocialtitás és a konformizmus, a múltban mereng ő  .sóhajtozás poézisé-, 
vel szemben Davi čo az ellenállás, a lázadás, a gúny költészetét hir-
deti, a villámcsapás fényében. és a mennydörgésben kelvirágzó költé-
szetet, aa lét és az élet poézisét. És ez egyebek mellett azt is jelenti, 

102 



hogy .szabadjára keli engedni sóvárgó vágyaiinka.t, szellemünket és 
ösztönetinket, a szavakat és a!képeket, felszítva a konok és kimeríthe- 
tetlen individuum minden elfojtott t űzfészkét, lángját, zsarátnokát. 

Ennek a tűznek kellene elemésztenie minden hamis utánérzést ;  
mindent ami lagymatag, félénk, elkorcsosult, illedelmes és rózsaszín ű . 
Az -ilyen, magas igényeket tám:asztó, férfias falap.álllás telítve van sza-
badságvággyal, ösztönökkel, látomásokkal, az élet igenlésével, hatá- 
+rozotts,ággal, energiával, mozgkássa.l, fenékig ürítéssel, csillogással és 
sZiporkával, feszültséggel és er őtől duzzadással, vágyakkal és szenve-
déllyel, mindennel, ami fe:sztelem,, ami felszabadult és ami felül tud 
kerekedni ,a múlton, 'annak sémáin és kaptaf ánn. Már Davi čo korai 
szóképei fis a(a „zöld szemű" tavasz, az „ifjú" id ő , a „fehér és vemhes" 
szabadság, a„kkétszáz vágyú" ifjú stb.) olyan költ ői temperamentu-
mot sejtetnek, amelyben örök a szomjúhozás és a vágyako+zás. 

• A Idaivfičóli fogalomkör első  forrása a szerelem: amit a szerelem 
tud, amire a szerelem tanít. Ez a szerelem képes arra, hogy ,,.,felszítsa 
a tolakodó álmokat", a szerelem titkok rbudója, nsmerii az Óperencián 
túli világok gazdagságát, ismeri és vezeti azokat is, akik „szakadat-
lanul ,  élnek és mennydörgésként dalolják dalaikat". Ebben a költé-
szetben a szerelem li:s — mint minden más — féktelen, határtalan és 
korlátlan, a mértéktelenség szinonimája. A ,davičói szerelem „a vágy 
és a sóvárgás sajátos állapota", kutatás és rátalálás és — talán min-
denekfelett — hódítás. A költészet maga is kaland és .felfedezés, nem 
pedig a világ nyelvi feklćioomázása. A vers el őbb létezik, mintsem pa-
pírra vetnék. A kdaivi čói besZédesség és költ ői termékenység is mintha 
egyfajta szorongással függne össze: nehogy elvesszen valami — vagy 
é,ppen a lényeg !— a némaságból a szóbeliségbe való átmenet határán. 

.•Daviőo úgy ír, :mintha sohasem volna biztos abban, kian.erítette-e 
a költészet minden lehet őségét. Ezért is kimerít ően és folyamatosan 
vissza-Visszatér korábbi témákra és variációkra, a sorok között is ír. 
Daviőo nem kimért, nem választékos, hanem agresszív, elkápráztató 
és féktelen. Amit felhalmoz, azt maga keveri meg, forgatja fel, min ő-
síti .át és j.áitsZiik vele,  felszítja, szétszórja és eltúlozza. Csak az a 
fontos., hogy el ne akadjon a lélegzet és a léleik, létfontosságú nem 
elcsüggedni, nem megtorpanni, hanem lendületben maradni. Nincs 
le'halikul;ás, vagy ha mégis, úgy ritkán kerül rá sor; uvincs id ő  a lehig-
gadásra várakozni, semmi sem indokolja, hogy a költ őnek háromszor 
kelljen megfontol/11a, mielőtt leír valamit. A tartózkodó magatartás-
nak semmi értelme! A botrány megkerül;ésé is botrány, mindaddig, 
amíg a botrány a világ kétszínűségében gyökerezik. A,szürrealiista 
Daviőo a spontaneitás és az éber tudatosság ikapcskalattára épít, a hu-
morra, a játékra, a gyermetegségre, a képzeletre, a költ ői jártasságra 
és kiszámíthatatlanságra. 

.E gazdag költ ői életmű  sajátságos kutatás a forradalmi alakok 
után, :mindenekelőtt az 'erotika nyelvezetével és jelrendszerével, az 
analógiák és metaforák burjánzásával és teranékenységével., felszaba-
dításukban kifejezve. Harminc éve van jelen Davi őo költészetében az 
elvtársak szó, és hozza magával a fiatal tszürrealista és kommunista 
költő- új szerelaneliit,. törekvéseit és elbotlásait, raboskodását, éhezését, 
,mítii+ngelését, és a költészetet, mint a MI  konok magáévá tételét, amely 
felé Majakovszkij annyi szívvel ás olyan önpusztítóan törekedett. 
Ezekben a nehéz id őkben a költészetnek is, az embereknek ás szüksé-
gük volt a hit és a rajongás mellett némi ravaszságra és humorra is. 
D.avičo egyiknek sem volt híjával. Tisztában volt a kommunisták be-
tegségével, amitől maga sem volt mentes, de nem veszítette el hitét 
a gyógyulásban. ' Zrenjanin cím ű  hőskölteményében ;(1958) megismétli 
fiatalkori sorait: „Jöv ő , mi itt vagyunk. Hallom dübörög léptáikd." 
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Lehet, hogy manapság ezek a léptek kevésbé hallatszanak, mint 
azt Davičo várta, de ez sem hallgattatja el. Ő  továbbra Is a jöv őre es-
küszik, és ha már nem teheti jelenné, legalább nem fordít neki hátat, 
még azon az áron sem, hogy a tényeket a vágyakkal keverje. 

A Szerbia című  vers, melyet a költő  ,egyetlen szerelmes versé-
nek" nevez, egyike irodalmunk legszebb hazafias költeményeinek. 
Szerbia Fis — Davi čo költészetéhez hasonlóan — „mindig ugyanaz és 
mégis más". Daviáo ,Szerlbdának több arcát ismeri: egét és sarát, gyer-
mekeit és katonáit, munkásait és parasztjait, mez őit és szőlőit, legen-
dáit és történelmét. Az ,alagút sötétjéb ől", a fiatalkori formák gyer-
mekbetegségeib ől" .Szerbiát „lázadó szíve" hozhatja csak ki egy „új 
világosságra", egy „új Nap fényébe". 

Az alkotás ösztönz ő  ereje Davi čónál éppen ez a szilárd akarás 
és sóvárgó vágyakozás, ez készteti arra, hogy tér és id ő  távlataiban a 
jövőnek, a holnapnak írjon. A testnek .Davi čo költészetében a lélek 
szerepe jut. A test mint az emberi nyelv élettani alapja, egyúttal a 
grammatikai formák forrása is. 

D.avičo a költészetben felbukkanó szentimentalizmus radikális 
kritikusa is. Érosz és a költ ői beszéd destrukciójának gyökerei Davi čo 
költői retorikájában rejlenek. Davi čo sohasem szűnik meg költészeté-
ben a hatalom kérdéseivel foglalkozni, ezzel együtt a régi és az új 
társadalom, a költészet és el őzményei, a nyelv és a némaság közötti 
átmenet, váltás és átvitel kérdéseivel sem. Nem tud elszakadni a 
szavak testiségét ől és a test szellemiségét ől, a kapcsolatok elmélyíté-
sére, a külső  és a belső világ közötti határ felszámolására ;törekszik. 
Igazi területe „a nyelv, amely egyaránt hat kifelé és befelé". 

Az u!toapista Davi čo antiidealistának vallja magát. Nem hajlandó 
tekintetbe venni háború utáni kritikusainak figyelmeztetéseit. Nem 
bűvölték el ezek „hglatt eszméi". Ellenkez őleg : Davi čo Ideálja csupa 
kihívás, a lét és az élet ellentmondásai, így válik ő  maga és költészete 
az adotton és a lehet őn túllép ő  mozgalommá, amely a valóság megkö-
zeiítés,ében nem áll meg a közelisnél, hanem túllép rajta a felé, mely 
még nem ás sejteti magát. Eszméi világát !Davi čó valóságos, igaz világ-
ként éli át, olyan világként, mely mentes. a skolasztikától és a ha-
mis értékrendtől, amelyben a szabadság e világi és érzéki. 

Davičo nem tűri a közhelyköltészetet; inkább vállalja, hogy za-
varosnak és homályosnak nevezzék', mint a leegyszer űsítést és korlá-
tozottságot. Nem hajlandó olyaniskolába menni, .ahol a régóta ismert 
szóképeket és összetételeket tanítják. Ot a nyelv peremvidéke érdekli, 
a nyelvi és nem nyelvi kifejezésmód határterülete. Költészet az, amely 
betölt, töménnyé tesz és átalakít. Ilyen érteleanben tehát nem lehet 
sem rest, sem mellékes, sem pedig él ősködő . A költői készenlét álla-
pota nem egyensúlyi állapot, hanem állandó. odaadás és visszavevés. 
Mint energia, a költészet nem afelé törekszik., hogy visszatérjen med-
rébe, sokkal inkább arra, hogy az ember er őit túlcsordítsa, kimozdítsa 
medréből. Nem korlátoz tehát, nem fékez, hanem kiszélesít, tágasságá-
val, sokarcúságával, élénk életet élésével magával ragad. 

Irodalmunkban kevés !olyan költ ő  van, aki ebben a tekintetben 
Davičóhoz mérhető  volna. Olyan kifejezéseket vitt be a költészetbe, 
amelyeknek ott !korábban nem volt 'helyük, lírájában olyan témákkal 
ás .motívumokkal találkozunk, amelyekr ől 'költészetünk korábban nem 
vett tudomást; egyszóval olyasmit Is megengedett magának, amit ől 
mások úgy menekültek, mint az ördög a szenteltvízt ől. Költészetében 
az ördög, az ördögi 'háttérbe szorította az édes 'beszéd ű  angyalkát. 
Oskar Davi čót azon költők közé sorolhatjuk, akik legtöbbet tettek 
háború utáni költészetünk kiszélesítéséért, a költészet átértékeléséért. 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ László fordítása 
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A LEGENDÁS HÍRŰ  SZÜRREALISTA 
SALVADOR DALI (1904-1989) 

Salvador Dali halálával a klasszikus szürrealizmus utolsó legendás 
hírű  képvmselője távozott az él őik sorából. Panrbosaibban, nemcsak 
hagy képviselője, hanem leglátványosabb és legismertebb megtestesü-
lése, mondhatni szimbóluma. S itt természetesen nem csak képeire, 
szobraira, :Bumruel.lel forgatott avantgárd filmjeire, díszlet- és jelmez-
terveire, könyveire — egyszóval, m űveire — kell gondolná, hanem 
komplett ,egYemlisségere, amelyben úgyszólván semmi reálisat, semmi 
nor-rnálisaat nem lehet találni. Illetve, amit találna lehet benne, azt 
Dali valamilyen anódon (igyekezett idejekorán m,egcáfiáLrii. Munka-
társai szerint még halálos ágyán is így Iböloselkeidett • „Ha egy napon 
meghalok, bár ilyesmi velem sohasem fog megtörténni, figuerasi 
emberek azt (fogják mondani, Dali meghalt, de nem egészen." Az 
utolsó pillanatig ha,baz+att, hogy Istennek tekintse-e magát, vagy em-
bernek. Végül, úgy látszik, kompromisszumos megoldásra jutott, mert 
úgy rendelkezett, hogy testét — mint a fiáraóikét — balzsamozzák 
csak be ,szépen és minden eshet őségre készen a kata:ló:r>Ji;a.i Figuerasban 
őrizzék. Ott, ahol egyszer már — látszólag emberi tulajdonságokkal 
— a világra jött. 

E  különleges esemény 1904-ben történt, ,de Dalli isteni tulaj-
donságai igazából csak a húszas .években, a madridi eagyetemlvsitaásko- 
dás idején jutottak k'ifejezésre: fdaáktárs,a ►it száfagodartalanságra biztat-
ta, ami miatt gyorsan-,frissen ki(dolbaták az intézményb ől. "Úgy hatá-
rozott, hogy Páraiizrslba utazik, sőt, hogy valamit máris, előrejelezzen 
szürreális ,jöv őjéből, a hosszú utat taxival tette meg. Viselkedése ta-
lán már önmagában is eléo;ségiasinek bizonyult volna arhhroz, hogy 
Bretonék boldogan fogadják maguk közé, de szerencsére képei sem 
különböztek lényegesen iegyéniiségét őil. Chaiiriiroo és Tanguy példáját kö-
vetve fénnyel telített, nagy távlatú tengeri tájakat festett, melyek-
ben teljesen irreális módon találkoztak az egyébként aprólékos va-
lósághűséggel megjelenített elemek: bomlásnak Lnadlwllt n ői sziluettek, 
csöpögőssé olvadt órák, ég ő  sörényű  zsiráfok .és más vész,jásalóan. vi-
dám őrültségek. Bretonék természetesen rögtön szürrealistává ütötték, 
amit Dali azzal honorált, hogy rekordid ő  alatt kilépett a csoportból. 
Előbb azonban filozófiai alapokra helyezte allkaatómódszeréit, amelyet 
,pararnolia-kritikus aikltivirtásnaak" nevezett. A dolog lényege, hogy a 
szellemi képességek ingerlékenységének fokozásával a tartós idelírrmwm 
álla(pcatát kell előiid,ézni, és meg kell szervezni az objektív véletlen 
szándékok és rendszeres kitermelését. A módszer a gyako!rrlaitbam. úgy 
működött, hogy Dali el őször iits kiválasztott egy-egy semleges motí-
vumot — mindennapi 'alakzatot, kifejezéstelen arcot vagy tárgyat —, 
amelyet gépies pontossággal megjelenített, majd fo!kozaatosaam elkezdett 
raoamabolni: megnyújtotta, fellágyította, rászálló legyekkel vagy a rot-
hadás más látható ;jeleivel látta el., s ha még így sem volt megelé-
gedve az ‚eredménnyel, az egyes dollgo!kalt váratlan kontextusba he-
lyezte és lehet őleg eszelős összefüggéseket létesített közöttük. Így tá-
volodott el a tárgyak eredeti rendeltetését ől valamiféle szavakkal le-
fordíthatatlan új jelentéshez, amelyet az ízléstelen színösszeállítás és 
a aszőnszálharsaogatórain pontos képi fogalmazás közötti fkomittrasmt még 
megfoghatatlanabbá tett. 
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Miután abban az nldőibien idiiivalt volt álomvilágról és rttiudaataalatabi- 
rbl beszélni, Dali világára 7s mindkett őt rásütötték: az el őbbiit való-
színűleg azok, akik még sohasem álmodtak, az Utóbbit pedig azok, 
ak,ilk a pazidhotaanalírilsat csak h,vrb ől Ésmverlbék. Dali maga is bevallotta, 
itúd 

 

éber ah+holz, hogy igazi ;álmai legyenek, raam;i ;pedig a itudatalattit 
illeti, a témakör I,egm,agyObb ismer ője, Sigmnai;;vd Freud a következő  
szavakkal fogaadba a. hozzá reliláibog,a ►tó festőt: .,,1Fingem az ön képeim 
nem a rqwdatbalabbi, hanem a tudatos érldtekel." 

Ezeik ,wbáfn nem is volt +bel,jtesen váratlan, hogy a harmincas évek 
végén — közvetlenül a Freudnál 'tett látogatás ;után — meghozta 
a maga legtudatosabb szürrealista döntését: 'hátait ,f ordítbott a iszür- 
reallliazmauasnalk. Az olasz iraanesizánlslz haltásia alá kerülve !el őikéstzítteltlbe 
vias(szartérésélt ahhoz a Ikl asiszildizmusihoz, ,amiihez még iegyetaemi évi 
alatt lett hűtlen. Hogy az ismételten felvállalt rvalilásois tematika mö-
gött ,legalább látszólag mélység is legyen, megrögzött pogányból bi-
gott katolikulslsá vedlett, milköZben ;új ;polliiitikali relfkölbelezelbté ;'gét sem 
tailt,lkrollba :,nem győZbe .hangsúlyozni,. ;hogy ő  a daliizmus, híve. 

A  művészettel '1.982-ben, szereataeltt 'felesége halálakor hagyott ,fel 
végleg, de Mint kiderült, raaz iúlj ,műrvek bétrejröltlbének ,elakaidása auean 
okozott kiil)önödselbb isrzakralddálsit az aolpusábain. A dal:izmuls zavartalanul 
működött :tovább: a betegesked ő  művész rendszeresen gondoskodott 
róla, hogy valaimÉ 'elgondolkodtató örültséget üzenjen a Világnak, a-
mikor ,pedig kifogyott az .öablelbekb ől, a ,kö,rillm:éanyék isriettadk segítségé-
re: :1984-ben 'felgyulladt a szobája, ;aminek kis híján 'áldozatul esett, 
tavaly pedig világraszóló botrány tört ,ki képeinek gátlástalan hamisí-
tása miatt. Az utóbbit failpiikiws,an .!da;liisiba módon fogadta: csavart 
egyet műalkolbá(srszáamlba menő  'harcsabajuszán és !kijelentette: „Nagy-
szerű , ,életművem az én közreműködésem nélkül is gyarapshrik." 

SEBŐK ZOLTÁN 
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ELMEGYEK MARADNI 
WEÖRES SÁNDOR (1-913-1989) EMLÉKÉRE  

Szétpattant a,,,görrnb alakú" otthon, a költ ői én, csak a.tarka világ 
örvénylik !tovább, ,és mi fűrkésis,zük +a. réseket, látni iszeretinénk az +él- 
rrn»la:szltottaika.t. Pedig xLemrég köszöntötték őt folyáirartaimlk, sokan és  
sokalt í,rftiak róla az 'elmúlt lévak .storán; Iosdclálj+wk verseinek játékos 
varázsát, amelyen generációk n őttek ;fel. V+aljon ki álilí+thattná err ől a  
tengergazdagságú ,,,próteuszi" kölrtészetröl,, hegy ,eléggé ismeri.? 

Weöreis !Sándor is gyermekszemű  tudós költő, aki mindent tu-
dott a ;nyelvről, ;mégiís  szűkmek ,éreztie a sizóhaltároÍkalt -.és m,onidart= 
lerhe(tős+égekett. ;Megragadta a közeli és a  tág teret, mélység és magas-
ság, gyengédség és durvaság pólusait, im+egvallásft+aüba ,egyszerűség ás 
szövevényes,ls+ég .szintézlils,ét. iS,zem:ély+tetlen költ őnek tekintették, ahol+oitt 
szerette !vtoilina+, ha olvasója iis 'belelát abba a lelkilállalpoitb+a, tamedy a 
ctsiiillla+gok tompa lényére vagy a hullliánnbik ringására hasonlít. A Kút-  
banéző  cítmű  kötete őszinte sizeanély2is+égérő7 tanúskodik. A. Weöres-
versek célja az ,érzdkeliteltés", de a költ ő  döbbenten állapította meg 
ennek hiányosságait, valami mindig elantornidlhatalblarn marad. Képeire  

a.du;d.liLZmus jellemző, .a belső  világ kutatása mellett pedig megjelenik 
az • utazás .trávílla(ta. (5 akkor járt keleten, amiikor ez még a magyar  

költők. iszáanára +egzoltlilkumot jelentett, és legfeljebb !Szabó L őrinc !fog-
lalkozott ezzel a szellemi szférával. Vas István vnisszaernlékezésélb ől  
tudjuk, hogy 'K,asizto+lánzyi igen korán felli;s+rnerte benne ,a költ őt. .Csto-  
d.agyerek v~alt ,  de az érett költőben iits +meg,matr,aldlt a gyermek.  

CisnaJp,a kettősség ez a költtői pálya, pontosan olyan, mint a köl-
tő  ,vlid,'ágérrzék+elLése : a ketrt ő  együtt eredményezi a Iharrinadti[kalt, így ér-
hetjük el a teljességet. Weöres kut;artjia az elveszett har imóniát. Mí-  
tols7at teremtett, ás u;gva+na+klkor !elérte, hogy verseinek hatására „az  

idegek borrz ~olnrgjlanalk". Sajátos ,zenét ás „!z'enei gom,dollko;dásm.ádat°.',  

alakított ki. Múlt és jelen szimultán ábrázolását valósította meg, de  

a régi magyar +szerz ők műveit is jól ;ismerlÚe. Elég, 1tia. Unrgvárinénvetli  

Tóth Lászlóra utalunk, akinek.munkáit Psychével, a kitalált köl-
tőnővel „keretezte be".  

;Szabad-e a „személytelen" költ őről személyes .emlékeket idéz-
nünk? ;elfogadjuk az irodalomtörténész „személytelen személyes-
ségről" szóló +mMeg,hlaitározásáit, azt hislzepn, igen. A költő  így vall em-
beri létünk ,ellentéteir ől: „Aki él, az életben él. / Aki holt, nem él soha  

már. .  / Aki él, a :halá>aban él. / Aki holt, nem hal soha már." •  
A közelből meslszeslég lett. 1987 'áprilisában jártunk nála; lassí-

tott f'.~llmlkénit , peregnek bennem a bels ő  keplek•: a kulccsal foglalatos-
kodó lié+tova mozdulatok, a,szoba tárgyad, a jellegzetes pázba.. leheve-  

,red-ő  kölltő , Károlyi Amy anyásan óvó tekintetbe. Weöres Sándor slzí-  

veisen- emlékezett ;Szaibaldlkára és Úij'viidékre, f+dlyáimafbanmikma, Tolnai  

Ottó verseit emlegette, és gy:erm,eikes örömmel fedezte M az ajándék-.  

könyvben Hangya András -kékesszürke klépemt. Kézírásos könyvének  

versére gondolok, amelyben gyermek-énjét az öreggel szembesíti:  

„mikor meghal, csodálkoznék  /  s akkor se változnék." 

HÓZSA ÉVA  
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LEVÉL A MENNYORSZÁGBA 

Ne ütközz meg a fellengz ős címen, édes Bamcti, de most, hogy ötökre  

elunentél ebb ől a világból, ahol annyit kellett .küszködnöd, Neked Ott a  

helyed, ha van valahol mennyország, vagy egy olyan intézmény a-ha-
lálon túl, ahol a jókat, a tisztességeseket, a nehéz sorsú !szegényeiket  

Várják, s az olyan tiszta !jellemeket, amilyen Te voltál. És hogy nem  

maradhatok meg, ,éppen én, a szokványos nekrológnál, !azt is aneg kell  
értened. Draganának se törölhetem le a könnyeit, hiszen a címét se tu-
dom Londonban., Téged viszont remélem megtalálnak a soraim. Persze 
ez is szokatlan nekem, a levél, hiszen isii több, mint Ötven év alatt 
Boly kevés levelet váltottunk, inkább ,elmentünk egymáshoz, amíg 
itthon voltál; ,akárcsak Pesten 'is a néhány év alatt, mert ott kellett 
meghúznod magad, a Budafoki út 35. alatt, Várhegyei néninél, a 
harmadik emeleten, az én egykori szobám mellett, a kúlai. Kása Gyur-
ka után. S te, akli hajlamos voltál a valóságon túli dolgokat is észre-
venni, meg Fis lep ődtél gyanakodva kicsit, 'amrvkor a nevét hallottad 
ennék a vidám bácskainak, mert anyád meg Kósa Lidi volt, de hiába 
fürkészted a sorsszer űséget és a lélektani rejtélyit, hogy éppen vada 
vezettelek benneteket, miután 1941-ben angésküdteetek, mert ,Draganát 
kereste a kémelhárító, el kellett tt űnnötök. „Ne féljen — mondtam 
özvegy Vámhegyinének —, ez nem fog aigányibandávael hazajönni reg-
gel !" „Jaj., ne is mondja — felelte —, mert mindjárt elsírnom magam, 
hiszen a doktor úr oly gyönyörűen tudott mulatni, úgyhogy máma is 
hallom még,ahogy halkan dúdolja: „csendesen, csak 'csendesen, hogy a 
szíve meg ne repedjen ... " Félek, hogy mindezek után Te meg: se 
közelítetted kedves bácskai földiink helyét a nénii szívében. Nemcsak 
mért doktor nem voltál, hanem .csrupán művész, ide aki este nyolckor 
elmerost és éjfélig •  kötözgette a Kis Újságcs!o>rna!gjalit a nyomda expe-
díciójában napi három peng őért, amii azonban épp elég volt, :hogy ne  

kelljen éhem halhatok! .,.;Miib ől fognak élni?" — kérdezte Csányi  
Lajos bácsi is, aki különben nagy tisztel ője volt a művészetnek, s  
így aztán sikerült rábeszélnem, hegy mint megbízott anyakönyvvezet ő ,  
becsületszóra, s jóformán egy !bidikli-igazolványt elfogadva Drága-
nától, mert más papírja nem volt, Belgrádban maradt, s ha volt is,  

jobb, hogy nem vette elő  azt, !szabályszerűen megesketett benneteket,  

negyvennyolc esztend őre érvényesen, ugye. ,,Mire fel vagy olyan kis-
hitű ?" — kérdeztem aztán, hogy a lap f őszerkés:ztője megígérte, vesz  
majd képet Tőled, s amikor tkritettél elébe három vásznat, ss úgy láttad,  

egyikért se lelkesedik' túlságosan, azt mondtad: „Hagyja, gróf 'úr,  

majd hozok én ijobbakat ezeknél !" S erre Dessewffy már el is for-
dult, te meg majd esztendők múlva írod meg érzékenységed Okát,  

Miután !Szabadkáról e1 kellett méneküllnöd, mert csak hogy nem  

jelszavakat kellett volna falra festened:. „Érzékenységemu el őzményei! 
A legeslegkorábbi ,gyermekkorom emléke: !egy vagy másfél éves lehet-
tem, a szék ülőkéjéig ért a fejem, s valami skatulyával játszottam,  

amikor apám hirtelen felborította az asztalt, felkapta anyámat és 
úgy verte, hogy kívülről a szomszédok ránk akarták !törnli az ajtót,  

én meg a földhöz vágtam a fejemet, hogy meggátoljam anyám veré-
sét, aminek a vége mindig az volt, hogy apám belém rúgott. És nem  
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is ,emlékszem • másra, mint éveken át ilyen jelenetekre. Néha nagy 
félelmemben,  ha megjött :apám - vasutas volt —, én rögtön a földre 
vetettem magam és éktelen ordítással vertem földhöz a fejem, hogy 
ályen : mólon jó el őre meggátoljam :a veszekedést .szerencsétlen szüleim 
között." E vallomásod után, édes Bandikám, soha többé nem moso-
lyogtam rejtélyes szeánszaidon Zomborban Tábort doktornál, ahol 
heteket töltöttél el végtelen ,álomfejtések ianalízisével, szerintem egé-
szen reménytelenül. Csak amikor vásznaidról lassan elt űntek az üde és 
hangulatos tájiak, s őt az erős markáns proletárok is., a Van Gogh 
után Grecót vallottad eszményképednek, akkor kezdtem hinni benne, 
hogy majd ielj+utsz Te ás a magad Nak+anxipánjába, s egy elképzelt 
ország önérzetes és öntudatos honpolgára leszel. Fel is fedezett hama-
rosan a londoni Tate-galéria, s nem csodálkoznék rajta, ha az ottani 
kritika a legérdekesebb mai európai fest ők között .jelölné ki a helye-
det:: Nem mintha ez nagyon fontos lenne Neked, hiszen mindig is 
magadnak festettél. Ha azonban a kritika h űvösen és fölényesen 
fogadott, halálosan megsért ődtél. Pedig igazán elismer ően szóltak rólad, 
dicsérő  jelzőkkel sem szűkölködve, éppen csak nagyon magasról, s 
általános szempontok szerint, nyugodtan elhanyagolva a tényt, hogy -
Neked külön törvényeid vannak. S éppen ez ,volt, ami bántott; úgy-
hogy csak Dragana szaivai tudtak lelket verni beléd, amikor azt írta: 
„Bandiik.ám, ti isi velliki slikar !" Végül Is azt hiszem, Dragana szaba-
dított fel gátlásaid alól azzal, hogy.leküzdhetetlen szorongásaid fest ői -
kifejezését várta t őled, míg a kritika megmaradt az „objektív" mélta-
tásnál. Barátaid iis, ahogy nem egyszer panaszoltad: „A. és B. meg 
B. ,Sz." Hogy mindezek után kénytelen legyél bevallianli.: „ ... nem 
vagyok h ős, csak mint a kutya, isz űkölve menekülők és vicsorgatom a 
fogam. ,S lehet-e számon kérni, ha arra is, aki nem ellenségem, de 
azok közé állt?" És hiába mentél el, makacs marasztalásomat is figyel-
men 'kívül hagyva, amikor mániákusan mondogattam, hogy itt van w 
helyed, ez a Te néped, helyette kell beszélned, mint valamennyiünk-
nek,- Zágrábban se tudtál megnyugodni, hiába terjesztett • fel 
Krlera meg A.ugustin čić  egyéves párizsi ösztöndíjra, amib ől természete-
sen' nem lett ssemanri. Ezért tértél ki az egyébként megtisztel ő  fel-
szólítás elől, hogy a ,mai reprezentatív fest ők kiállításán külföldön 
részt vegyél, s amikor err ől fix-tál, ha kicsit homályosan is, egyszerre 
elkiáltottad magad legényesen: „De gyalog megyek találkára a nagyok-
kal, azt a huncut hétszentségit !" Bocsáss meg ezért a ,csaponng,ásért, 
ahogy emlékelianet idézem fel Veled kapcsolatban messzir ől, leveleid-
ből világosságot merítve. Belgrádot ns, „Péter" asztalánál, ahogy taná-
radat ;  Ddbirovlióot az ő  határozott felszólítására keresztnevén szólítot-
tad, meg a spájzot a Ka.+lenié-piac kisfájánál, ahol 'valami citromos-
ládában aludtál, s a Bólyai Farkasról elnevezett diákegyesület meg-
tagadta tőled az ringyenikosztot, mert kommunistának tekintettek, mire 
én megpróbáltalak megvédeni az újságban, +ahol dolgoztam, s erre 
Nagy •Iván lapja, az újvidéki Nép, engem Is lekommunistázott és 
szabadkőművesnek nevezett, lapomat meg „pajeszes dzraeliták" köz-
lönyének. ,„Itt Zágrábban — írtad kés őbb, sok-sok év után — gyökérte-
len vagyok, ezer veszélyt ől függ a sorsom ...” S rögtön hozzátetted: 
„De a Vajdaságban csak olyan képeim vannak, amelyeiket húsz év el őtt 
festettem." így figyelmeztettél a fejl ődésre, hagy nem az vagy már, 
aki voltál. S mindezt finoman festett apró remekm űvek mellékelésével 
bizonyítottaid, úgyhogy Zs. lakása is tele van velük. Csak azt nem 
adtam oda neki, amely mélységesen elszomorított. Azt a legjellemz őb-
bet, amely egyszerre álom és valóság, mert éppen őt örökítetted meg, 
ahogy kilép házad el őtt a fiáker felhúzott fekete sátra !alól, amiivel ösz- 
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szeveszett az urával és otthagyta, hozzád menekült a sötét éjszakában, 
amelyet messzir ől a Š+adata lámpáliinak fényfüzére tett kísértet>vessé. De 
itt van a pásztor, ahogy tenyerét szeme fölé emelve messze néz, mellet-
te a kutya, úgyhogy meg kellett kérdezrnem :én a pásztor vagyok-e, 
vagy a kutya, ahogy h űséges barátodat jelképezed? .Es itt van persze 
nagy, Piros kockás ingében, széles karimájú oowboyka!tapipal fején az 
elképzelt világ elképzelt kocsisa:, kezében a+fiehér ló fekete gyepl őj ével, 
s a reális rajz Minden aataúribu:turnáv+al digazzá téve a látomást, úgyhogy 
meg is 'kérdethettem volna: mi a bajod a lovakkal, Bandi? Mert- itt 
lóg nálam az egészen fiatalkori vásznad, csaknem naturalista fel-
fogásban a kocsival, ha a valóságos képen Nálad nem sütött volna 
át már akkor valamiféle spirituális hangulat fénye, aminek Te 
is tudatában lehettél, s ezért í,r+tad régen minden képed sarkában a 
neved fölé: I. s. — vagyis Isten segítségével, kell ő  alázattal megköszön-
ve az áldást, amely alkotásra képessé tett. Ezt aikéí bet űt csak 
1952-ben, a palicsi TUnnepli Játékok után mell őzted, mert szegény 
Gál nem bírta ki, hogy humoristához ill ő  kajánsággal le ne leplezzen, 
amikor .  Mitra .Mi+trovióolt kalauzoltuk a kiállításon, s a szép  fekete 
Crna Gora-ai n ő, Szerbia kultulszrniinnsz+tere ezt egy néma mosollyal 
vette tudomásul, mintha már hallott volna efféle képtelenségr ől kom-
munista művészek között is. ,,Nincsen ezen semmi szégyellnivaló!" 
— kiáltott fel Milan is, 'amikor az ,esetet elmeséltem neki, mert tudod, 
ugye, milyen nagyra tartott Téged, nem egyszer mondta, szeretne 
olyam biztos tudással rajzolni, mint Te. Meg is nézi minden alkalom-
mal,. ha kijön hozzám, azt a kocsis képet szül őfalud, .Monavlica ,par+aset- 
janval, amikor még az ottani asszonyok nem röstellték a fekete 
berlianilkenldőt, pirossal meg bekötve a,fejüket, s kötényesen odaállni 
a piacon az emberek közé, a kocsinál, mikor még a lovak is hozzá-
tartoztak a bácskai tájhoz. Err ől jut eszembe, hogy most már majd 
rólad Is nevezhetne el utcát Moravica. :Szólnék is szívesen az iill,eté- 
keselkne'k, ha valaki hallgatna rám. Hogy mégse legyen, legalább halá- 
lod után mostohád a h+aza'i táj, s ne kelljen odaát is felpanaszolnod:' 
„Zágrábba jöttem élni, amire komoly okok kényszerítettek, de itt 
is minden tipikusan vidéki  vidéki.. ." Nézem a dátumot: 1965. Utolsó leveled 
egyikében írtaid ezt, mert azután már nemigen váltottunk levelet. 
Szegény Nagy Fe,rli hozott id őnként hírt rólad. Mert mintha isten 
tudja, miért, engem  is  odasoroltál voLna. lazokhoz, „akik ellenségeid 
közé álltak". Most már végére érve a dolgoknak, nem lesz többé 
alkalmunk beszélinnli. Rólá.d, meg nem i+s lesz kivel, csak a m űvészeted-
él tovább az időben, kitartóan hlirdetVe, hogy micsoda színek és álmok -
megszólaltatója voltál ezen +a világon, amelyt ől gyerekikarodtól fiagva 
oly keveset kaptál. 
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„VAJDASÁG GOYÁJA” 

Azt bizonygattam magamnak és mondogattam mindenkinek, akit jó-
barátom, Hangya András sorsa őszintén érdekelt, hogy én, a magam 
részéről festészetéről és életpályájáról mindent, de éppenséggel min-
dent megírtam és egy küldetésszerű  tevékenységeimre ezzel pontot 
tettem. Sajnos tévedtem, súlyosan tévedtem. Mert most álámrsúlyúvá 

,nehezedett kezeimet mégis arra kell kényszerítenean, hogy leírjam azt 
az egyetlen rövid mondatot, melynek megszövegezésére nem készültem 
fel, melynek esetleges szükségességér ől naiv módon megfeledkeztem: 
meghalt Hangya Bandi. Minden egyebet már valóban elmondtam, 
minden szó és minden vele kapcsolatos gondolat már csak ismétlés 
lehet. 

Hogy hét-nyolc éves lehettem, amikor el őször láttam Meg őt, a 
nálam !ildőseebb, talán már kamaszadó fiút, ammnt a szabadkai sétaerd ő  
bokrai között saját készítésű  fegyverzetével, a vadnyugati h ősöket 
utánozva, csatakiáltással rohamozza az elképzelt ellenséget... 

Hogy néhány év múltán — akkor ő  már ifjú legényke volt — a 
Tuba utcai proletár-ház udvarában ismertem meg személyesen, de 
akkor már nem rcowboyszerep kötötte le figyelmét, hanem környezetét 
rajzolta bámulatos szépen, és én ezeket a rajzokat annyira megcso-
dáltam, hogy elismerésemet az egyetlen lehet ő  formában fejeztem ki: 

- jobb módú rokranaeimtól születéstnajpi 'ajándékba kapott A Barbizoniak 
című , 'féltve őrzött könyvemet neki ajándékor ztam; ugyanakkor végleg 
lemondtam arról az álomról, hogy valaha kiles fest őművész leszek, mert 
egy ilyen tehetség mellett ugyan mi keresnivalóm lenne nekem ezen 
a pályán... 

Aztán az évek múltán tátott szájjal hallgattam a belgrádi esti 
tiktan, majd az akadémián tapasztalt, hallatlanul érdekes élménybe 
szárokolóit, és saját sikeremnek tartottam, hogy Petar Iaabrovi ć, az ő  
szeretett tanára, legjobb diákjaként emlékezett meg róla egy kiállítás 
alkalmával. Bandi pedig viszonzásul az én ifjúkomimunistti rend őrségi 
és börtönélményeimet hallgatta hatsioinló figyelemmel és valamiféle 
hősnek kiáltott ki engem. 

És jött 1941,, ámiikor a halálos ítélet el ől és az iakasztófától mene-
külve Budapesten., a .Budafoki úti albérlet lakásán találtam tíznapos 
menedéket, az • egyik ágya alatt berendezett „ibwnikerben". 

Mégis, ki így, ki •úgy, átvészeltük a háború rémséges éveit. És 
dolgoztunk együtt szívvel--liélekkel „alantas" agitrrap munkákon, Pet-
rik Pállal felerősödve. És nem szégyelltük ezt a munkát sem akkor, 
sem később, és nem !bántuk, meg, amiit tettünk, akkor és sohasem. 
Mert azért .Hangya Bandi közben elindíthatta esti rajztanfolyamát, 
melynek jelentőségét ma már Senki sem vonja kétségbe. 

1946 őszén elment, Zágrábba költözött. De jöttek a levelek a 
sikerekről és később a bántalmLakrál. De érkeztek a remek képek is 
Vajdaságba, egy részük bejárta Európát. Én meg ílrtam róla. Megírtam 
A csillagos homlokút az Életjel Miniatűrök sorozat számára, mert ő  
nem vállalta öm!életra'jrzának megírását, Írtam hosszabb rtamtulmányt
életművéről, s azt Tolnai . •Ottó örörnmel adta le az Űjrvidéki Rádióban; 
ezt a mrúmkámtiat kitűnő  .fordírtásban a Ruikovet ás közölte. írtam 
egyetlen képét ől ihletve egy terjedelmesebb méltatást, 'amelyet 
a Su!baatidke miorvtirne szerkeszt ői fogadtak e1 szívesen. És ezt az írást 
lobogtatta Hangya Bandi Londonban él ő  feleségének és barátainak 
nagy ébüsZkeséggel. Ó, aki neves művésztörténészek elismer ő  sorait:  
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is kiérdemelte volna országszerte. De kellett a Hangya-apust kime- 
rítően ,taglaló összefoglaló az Üzemet szerkeszt őjének is. Akadtak 
azonban olyanok iis, akiknek nem kellettek Hangyáról szóló írásaim. 

Fin még írtam, de ,Bandi akkor már alig festett. A képek egyre 
ritkábban jöttek Bácskába, aztán egészeaz elmaradtak. 

Idézet egy 1987. szeptember 8 -áai keltezett levélb ől: .,Időköz- 
ben kórházi vizsgálaton voltam a tüd őm miatt... Dragana is pa-
naszkodik — siránkozgatunk, igazi öa•sg,easkék lettünk; komoly tel-
jesítménynek számít elmenni valamelyik élelmiszerüzletbe." Három 
hónap múlva, 1987. .decemlber 27-én telefonon jelentkezett: „Dragamá- 
va1 Londonba menekülünk a közeledő  tél elől." Tavaszra visszajött és 
1988. május mtiásodikán telefonba mondta: sok antibtiot;ikumvot kapott, 
kicsit összeszedte magát, Dnaga,nát tis hazavárja... Ekkor hallottam 
hangját utoljára. Mert az év vége felé ismét és most már minden köz-
lést mellőzve Londonba „menekült". Es ebb ől a menekülésből már 
sohasem tér ?vissza. 

1989. janiuár 27-én este nyolc körül'háromszor berregett föl a te-
lefonom. Először a jóbarát, Kúti Gyula közölte remegő  hangon az 
Újvfi;déki Televízió hírét: Bandi Londonban meghalt.* Aztán Almásš 
Gábor'mondta ,elcsukló hangon: Vapdaság Goyája befejezte életpályá-
ját. Végül Dévavári Zoltán: részvéte a barátnak és egy kérés: írjak 
nekrológot az üzenetnek. Nagy nehezen álltam rá. És sohasem csor-
dult alá arcomon annyi könny írás közben, mint most, ,aanlikar teljesí-
tem ezt a feladafiot. 

.Szobám 	 függ Bandi egyik ömaraképe. Ezután már csak ez- 
zel a képpel találkozhatok, csak ezzel az alkotással nézhetek szembe. 
Hozzáteszem: nyugodt lelkiismerettel. Mert őszinte barátja és tiszte- 
lője voltam, mert még életében bárdja lettem, ki megénekelte tet-
teit . . . 

Mivel Bandit a távioni Londonban helyezték örök nyugalomra, a 
megemlékezés és kegyelet 'virágát édesanyjának, Hamgyáalé Kósa ZJí-. 
diának a szabadkai Baját temet őben levő  sírhantjára helyezem. Hiszen 
ő  szülte nekünk Hangya Bandit! 

GAJDOS TIBOR 

* Mint °utólag megtudtuk, Hangya András ixíár " 1988, december 20-án el-
hunyt egy londoni kórházban. 
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KOLIGER KÁROLY 

A RAJZTANÍTÓ PUBLICISTA 
A LAPSZERKESZTŐ  BALÁZS G. ÁRPÁD 2. 

Próza, vers. A hetilap összesen 21 irodalmi alkotást közöl .(11 vers, 
9 elbeszélés, tárca —ügyeke-másika inkább csak borongós történet, 
egy pedig három jelenetire épül ő  színdarab prózai vázlatváltozatának 
felel meg — és egy folytatásos regény 11 részben). A helybe és kü-
lönf éle írói iálneven (vagy anélikül) megjelentet ők iközöiift találjuk Be-
nedék Elek és Cervantes Saavedra nevét; az el őbbi egy költteményével, 
az tutóbbi világhírű  regénye révén kerül a (Péterréve hasábjaira. — 
Az adott lapszám vezérsikkével és más írásaival egyszer-egyszer azo-
nos vagy hasonló témát feszeget a próza meg vers. Ezáltal, úgY rém-
lik, a tematikaii számokra jellemz ő  mozzanatok jelent ősen hozzájá-
rulnak a tiszavirág-életű  hetilap évfolyama váltakozó. értéksztintj ének 
emeléséhez. Habár a közölt próza és vers közül <eltekintve a folytatá-
sos regény nagyobb lélegzetű  részletett ől) a leghosszabbak sem halad-, 
ják meg a ;négy-öt . géphiratoldalnyi terjedelmet. 

Humor. A ;„közérddkű  hetilap” a humor közlésére is ikeill ő  hang-
súlyt helyez. A rovatcírn után beszédes alcímek gy űjtik csoikoxiba a 
humoros íráisdkalt, tréfákat. Más rendeltetés ű  rovatban is találkozunk 
derűs somokkal, csattanós kis történetekkel, melyek figyelmet ébreszt& 
frissítő  pillanataikkal még jobban lekötik az olvasót. Másfel ől, a ka- .  
cagtattó történetek között értékes 'információk bukkannak fel Balázs G. 
Árpád' életvitelét, újságílróskodását illet ően iis. 

HOGYAN ÍRNAK) Ő(K)? 

(Szernelvények a Péterréve közérdek ű  hetilap évfrolyátmából, különös 
tekintettel Balázs G. Árpád egyrészt tanonciskolai, másrészt a lap 
munkatársi, «felel ős szerkesztői tevékenységére.) 

1. szám, március 17. 

• Lapunk  programmja. 

A péterrévei közönség- egy 'résizének azon óhaja, hogy saját 
körében .meigjielen ő  lapja le,gyen, itrné teljesedésbe ment, amid őn: az 
(első  példányt az olvasónak áttnyu;jtjuk. Hogy kisebb Vidéki lapo+kma, 
s különösen, hogy lapunkra van-e szükség vagy nincs, annak fejtege- 
tésébe jelen cikkünkben nem bocsátkozunk s eldöntését a közönség 
hitéletére biizztik. - • • . . • • . . • 

A jélen alkalommal ázoniban laipnznik célját megjelölni  s  irányát 
kifejteni törekszünk. 
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Lapunk az egész helybeli közönségnek,. annak minden réte-
gének szántuk, s mindnyájuk ,érdekeit képviselni áhaj!tjulk. Lapunk 
tehát az egész Lakosság közös Ituvajldoina, nem képvilsielheltti az egyik 
réteg érdekét, ha ez által a -máslikéval szembekerülne. 

Sőt inkább céljául tüzzük ki, hogy vallás, nemzetiség, nyelv, 
jómód és szegénység által annvitra széjjeltagolt társadalmunk oly 
különböző  részeit egymáshoz közelebb hozzuk, őket mindig egyetértés-
re és összetartásra buzd2tsuk. Lapunk tehát a békének lesz Szószó-
lója, a békés munkálkodást fogja ,di,csőitenli:. 

Hirdetni fogja a nemzetiségek és felekezetek békéjét [ , . . ] . 
A történelem számos példával tbtizonyirtja, hogy a türelem,. egyet-

értés erőslift, a türelmetlenség gyöngit, s nem egy hatalmas +orrszágat 
'döntött már romlásba. 

Egy  másik fontos feladat, melyet magunknak kistüztünk, az, hogy 
az olvasók azon részét, amelynek nem volt alkalma arra, hogy maga-
sabb iskolákban hasznos tudományokra szert tegyen, népszer ű, köny- 
nyefn éritlhető  alakban tájékoztassuk a tudomány ujabb vlivmálnyairról, 
haladásáról, s óriási hatalmáról. 

Nem ,álliutjuk, hogy lapunk fényes fáklya lesz, mely messze 
területeket bevGláglithat. Szerény mécses lesz csupán, mely ' ,azonban 
elegendő  világosságot fog  ,adni annak számára, ,aki látni akar. 

Tehát a tudományt fogjuk terjeszteni, né(p,szeriistiteni. De ,csak 
az olyan tudást, mely gyakorlati haszonnal jár, s nem olyat, 'amely 
csupán elméleti érrttélkü. 

Hogy minderre mily nagy szükség van, hogy népünkre meny-
nyire ráfér egy kis gonidollkodástan, azt e ,sorok irója s:zomoru,an ta-
pasztalta, amikor érdemes polgárok ajkáról ,rontás"-ról 'kellett 
beszélni, s számos hasonló babonáról. A természettudományi gondol-
kodást tehát nemcsak Inékünk, ide mindenkinek, alklinelk. módjában 

terj esZtetnrie kell. 
Egy  másik cél, amelyért küzdeni fogunk, a háziipar megteremté-

sére való törekvés leszen. Ha figyelembe vesszük, hogy terméketlen, ko- ,.  
pár, mostoha vidékeken, ahol a. föld ugyszálván semmit . sem :terenti,.- 
a népet mily tetemes keresethez juttatja a házinparr: óhajtanunk kell . 
azt a boldog időt, amelyben a mi áldott vidékünkön a férfi nem tölti 
el rtétlen.ségben pipázgatva a telet, hanem házi-dpari munkával 
igyekszik, családját jólétbe.  jubtaitni. . . 

De nemcsak a férfi által végezhet ő 	megteremtéséért 
,fogwnk küzdenb:, a. női-munka ily arányú értékelésére is megfogjuk az 
utalt mutatni. Az elts ő  lépést e nemes cél érdelkében községünkben 
egy-két előkelő  úrhölgy már megtette. Fel is kérünik mindenkit, aki a 
nép jólétének emelését sziivén viseli, hogy bennünket e tör,ekvésünkben 
támogasson. Következ ő  számainkban e kérdéssel még b ővebben foglal-
kozunk. [1-2. o. Krihagyvta : 6 sor.] 

Tanítók ügye — A legutóbbi képviselő-testületi gyűlés egyik tárgyát 
a szerb taniittók — drágasági pótléka képezte, amit a képvisel őtestület 
nemesebb gondolkodású része, tekintve a tanítói feladat súlyosságát 
és fanbostság,ált, úgy intézett el, hogy a község valamennyi ttaniitóljának 
20°1á-!ás drágasingi pótlékot szavazott meg. [ ... ] [Hiirek. 2. o. Kihagy-
va: : 14 s. 

Tanonctiskolák statisztikája. Mivel községünknek is önállóan szervezett . 

tanonciskolája van, nem tartjuk 'érdektelennek egy k7!s statisztikával 
szolgálni. Az ‚ ország liparostanoncibs:kalátimák 1910-11.  tanévi állapotát 
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felrtwnttétő  jelentés szerint 583 tanonciskola van az !országban, ahová 
113164 növendék járt s ezek ítaailitásta 2462484 kortonába 'került. Buda-
pestet kivéve, Szegeden járt a legtöbb tanonc ipariskolába, még pedig  
2005 tanuló, Nagyvárad 1959, 'Debreczen 1704, Arad 1604, Temesvár 
1680, ,Szabadka 1052, Pécs 1.004 növendéket tanitt,atott az Iskolában. 
[ . . . ] A - közoktatásügyi kormányok az ipamastanonaiskalárrak adott-
tavalyi államsegélye: 425832 korona. [Hírek. 3. o. Kihagyva: 4 s.] 

Ujság.árús fii:úk azonnial. felvétetnek. [Hildetések oldalán. 4. o.] 

Hirdetéseket jutányos áron vállal a szerkeszt őség. [Díszes keretben. 
4. o.] 

szám, március 24. 

Felhívás előfizetésre. 

Lapunk első  számában megjelöltük az utat, amelyen haladni 
Óhajtunk. Törekvésetiben csupán egy cél vezérel minket: a népet 
oikttaltnliy felválliágosiitaln,i, s. a haladás és jólét felé viv ő  utalt szemei 
előtt feltárni. Semmiféle más érdek nem vezérel minket. Kérni valamit 
nagyon nehéz. De ügyünk iránti szeretetünk mégis arra kényszerit, 
hogy +olvasóunkait arra kérjük, küldjék be a félévi el őfizetési dijat ;  
hogy legalább anyagi kiadásaink fedezve legyenek. Egyebet elérni 
nem akarunk, mert amint a költségekben felesleg fog mutatkozni, 
azt lapunk b ővtitésére fogjuk fiordiittan{i. [1. o.] 

számi; március 31. 

Nagylelk ő  adomány. A „Gondvisel ő" Jótékony egyesület f. hó 24-én 
retn.dktuviilti, közgyűlést tartott, amikor elnökének fáradhatatlan .buzgal-
máért 200 korona tisztelet dijat szavazott. Dr. iSiZtáresevUtts Jen ő  nem-
várt tisziteletdilja,t a szorgalmas iparostanonodk jutalmazására f+orditja. 
[Hírek.  3. o.] 

„.Péterreve" című  hetilap kapható: Benacsek lVlihály, Miknzla János és 
Becker Henriik ,kereskedésében, valamint a Ker. Fogyasztási Szövet-' 
kezetben. — Egyes szám ára 6 fillér. [Díszesen keretezett hiirdetések 
fölött, az oldal teljes szélességében., nagy bet űtípussal szedve. 4. o.] 

szám, április  7. 

Mai ívajpszaknunk 6 .  oldal terjedelemben jelent meg. [Oldalszélesség ű  
vonal alatt, lent 1. o.] 

Az ipartestületi 'olvasókör április 7-én kalbaréestélylyel egybekötött 
táncmulatságot rendez saját könyvtára javára.  [Hírek.  5. o.] 

szám,   14. 

(Töredékek a lapról — a humor eszközeivel.) — „Van idevalósi új-
ság."; ,„--- 'Oszt ugyan hogy lehet az, hát szen Pecellón senki se tud 
6rást nagyon szeretem."; ,,„pártónyi is k ő  nene, mive hogy ez is a mi 
nak van a kösstigbe a legtöbb pmze, h.ászen még bankja Is van! 
Vagy tán  Nacsek? Mer a még a ziparos: legiinykéket 2+s kituggya +osko-

'alz l n.yir-  rnég a koanégyiára is [bátya"; .„Deurága a zújság"; ,de má itn.- 
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káb:b egy frakliiivá kevesebbet • fiszok minden vasárnap, oszt mégis 
csak veszek aibbú a finom ujságbú. Mert hát abibú a irésizb ű., hogy az 
irá5t nagyon ,SZeretem."; „pártányi ás k ő  nene, miLUe hogy ez is a mii 
kutyánk kölke, vagy mi !" [Közügyek az utcasarkon. 2-3. 0.1 

Felülfizetések. A Péterrévei Iparos Olvasókör f. hó 7-én megtartott 
kabaré és táncestélyén a következ ő  urak f,izetbdk felül: Péter Imre 1 
kor. 60 fiidil. ; P.ecze Imre 1 kor. 40 fák; Juhász Mihály I'kar. ; Horváth 
István 60 fül.; Simon Mihály. Gsaisiznii, István, Bovamovios Imre 40-40 
fillért. Az adományokat köszönettel nyugtázzuk. [Hirek. 3. o.] 

8. szám, május 5. 

Ipariskolánkat Raiffaii szegedi szakfelügyel ő  meglátogatta és a példás 
fegyelemről és eilőrdhaladásirő+l nyilatkozott. 

Lapunk .  utcai elárusitására három hónapi engedélyt adott az ,alispáni 
hivatal. 

Az iskolák felszerelésér ől  a leltárt Huszák János képvisel ő  ,a héten 
me;gv,iizsgáliba és a ,hiányokról jegyzéket késiziilbdtt.•A nagy sizüinbiJd'q''ben 
községünk az iskolákat az öszes ujkoni ten+elsiZkö.zökkdl ellátja, .hdgy 
ebben is aiz elsők között legyünk a megyében s a ,,minta-község" n,e- 
vét továbbra is kiérdemelhessük. 

Anyakönyvi hirek. Községünkben április hónapban született: rám. 
kath.fl'vu 111, leány 16; gör. kel. fitt 5, leány 3; mzr. leány 1; meghalt: 
róm katih. 'férfii 3, n ő  3, fiu 2, leány 9; gör, kel..iférfü 1, füiu 4, leány 3; 
házasságot kötött: 9 rom. kath. pár. [Hirek. 3. o.] 

11. szám, május 26. 

A kis iparos bajai. 

A technika óriási haladása az ipart igen magas fokra fejlesz-. 
tette. A nagyt őke ezzel a ihalad,ásisal párihuzamasam, .miegté>rernbdtte 
a,nagyilpa,rit, s minket Ikiiisiilpairosok,at anyagilag érzéikenydn ,m ,egkárosi- 
trott. A rnii életünk küzdelmes munka között telik el, a hasznunk cse-
kély. Badaimk,at még az is suilyos ,iitja, hagy nincs meg köztünk a kell ő  

,összetartás, szolidaritás. A mlimap, hétköznap volt, egyik iiparos+társaan, 
aki kemény kalapb•>n, zsakettban és lakdip ő,b.en jelent meg ugyanazon 
helyen, ahol én bizony köznapi és kissé foltos ruhában voltam jelen, 
.szemiemre vetette küls őmiet ;  s az állhatta, hogy szégyent hozok az 
:iparosok testületére ezen eljárásommal. Az olvasó itéletére bizom, 
-d.önrtse el, melyikünk hozott a mi karunkra nagyobb szégyen,t, ismét-
lem hétköznap, munkanap volt. 

Egy péterrévei iparos. 
[3. o.} 

.A péterrévei tip,artestülebi olvasókőr 1912. évi május hó 26-án [ ... ] 

Péiterrévén, a , ;Vasuti veaiid,églő"- saját aját pénztára javára nagy
-itüzi játékkal, kiarifebti- és szerpentincsatával és tánccalegybekötött 
imajálfiist rendez. • 

Az iparos olvasókör iiifjiwsága. május 26-án az ijparbestület helyiségében: 
könyvtára javára zártkör ű  tanczmulátságoit rendez. 
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Parancs. Fizesd ki a miunk+áslt, .miel őtt a verejték fölszáradt volna  
'homlokán. [Hírek.  3. o.]  

11 2. szám, júniirws 2. 

Helyettesités. Lapunk felelős szerkesztője Dr. Wéber Gyula két heti 
tan`wLmánywtra megy s ez id őre a szerkesztést Balázs G. Árpád ipari-
iskolai ;bankó vesd át. 

Aki valamit tud, lát vagy hall, közölje a szerkeszt őséggel. 

Minta község vagyunk. [ ... j szerdán .Saljkásgyörgye elöljárósága tett 
látogatást nálunk, hogy a község tenyészállatok megtekintse és á' köz-
ség csinosodására és vagyonosodására szolgáló intézményeket tanul-
mány tárgyává megye. [Hírek. 3. o:.j 

13. szám, június 9.  

Vizsga, munka  és rajzkiállitás. F. hó 23-án Vasárnap d. u. 2 órától 
kezdődőleg tartja évzáró vizsgálatát az iparos-keresked ő  tam+anciskola. 
A vizsgálattal kapcsolatban munka ás rajzk>válllátás nis lesz. Atanulók 
legjobb antwnkáái és legszebb rajzai jutalmazva lesznek. Tekintettel 
azonban arra hogy a kezd ő  fokon álló iskola :nem rendelkezik még 
kellő  anyagival, ikéretJnek arz adakozóbb sZimék, hogy a legközelebbi 
napokban kilbocsájtandó gyüjt őiv révén néhány fillért ezen nemes 
célira adományozni k,egyeškédjiendk. — Különös figyelmet váxlunik az 
iparos és keresked ő  közönség részér ől, n+em:különlben reméljük,. hogy 
gazdáiink közt .is akaldnak majd olyanok akiket nem csak a ifaikaiisrbáló 
hanem a kulturált el őre vivő  llparosü,gy is némileg érdekel. [Hírek.  3.  
o•]  

1.6. szám,  június 30.  

Vizsga. Az ,ip,arosllsko(liáb,an. ,mu1t vasárnap tartották meg az évzáró  

vizsgálatot. örömmel fba(pasZtaljrwk, hogy a tanonciskola már is szép  

feladatott oldott meg, ameminyi(besi. iparos tanulóink már nem az ut-  

cát boltránk,oz:tató „inasok", hanem komoly, szorgalmas, m űvelődésre  
vágyó, tisztességes iparos tanulók. A jutalmazott tanulók neveit itt  

adjuk: Rajzból:  ,Sáth István és •Gaál János, ipari munkából: Kohajlda  
Péter, Bozsóki János és Dudás István; eJl őmieniétellből: B,enaosiek Fá-
bián, Tob:zsiit+y István.  

Az iparos i f juság junius 29-én az  ipartestületi vendégl őhelyiségében  
saját könyvtára javára zártkör ű  táncmulatságot rendez.  [Hirek. 1. o.]  

Kiadóhivatalunk 12---15 éves újs+ágárnz+s .fiiiwkat keres. Itit emlLiltjüuk meg,  

hogy újságárulással fiatal gyermekek arz évi ruházatukra szükséges  

pénZt könnyen megszenezhetik.'  

Ipcirkúbtura. Örömmel üdvözöljük Pétaerrév,e közönségét, mert vasár- 
nap fényesen beiigaz,o(llta, hogy a klwLtlura iránt van érzéke ás ha kell  

még az anyagiakat sem sajnálja öveJi+től. Az [iparos keresked ő  tanonc- 
tanulóinak jutaillrnazásáira kibocsájtott gy űjtő  ivet 'nem hagyta  

figyelmen kívül, +hanem kJii-ki, erejéhez mérten adakozott a nemes cél- 
ra. Az adott ;fülének mindegyike  egY~gY  vakolat darab azon óriási  
épülethez, amit az ipariskola nehéz munkája céloz, hogy felépnt!sük  

a művek és ;intelirgens dparos osztály tekintélyes épületét. Végre el- 
jutottunk 'oda, holgY községünk kezdi 'már a földrennivel,és gazdálkodás  

tudásán felül az ipart ds .érdeikieiLnii+. Tisztelet és hálával aldózumk Pé- 
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ter,réve község ,elöljáróságának, akü, ,eziid,ešg mindenkor a legnagyobb 
készséggel te'ljeslirbertte az ipariskola felügyel ő-bizottságának iinddkĐl.t 
kérelmeit. Remél ;jük és erősen ;hisszük.,, hogy a község •rrvimldein intéz ő  
körében az id ők falyamán csak erősödni fog az ipariskola iránti be-
csülés és érdekl ődés:. A nemes adakozók neveit ':itt közöljük, — egy-
ben az egész ttantiló ifjúság és az ipariskola vezet ősége részéről hálás 
köszönetünket fejezzük ki: [ . . . ] 21  [Hirek. 2. o. Kiifhagyva: 20 s.] 

18. szám, július 14. 

Ismerőselnk körében terjesszük a „Péterréve" ujságot. [Kövér bet űvel 
szedve. Hirek 2. o.]  
Kérelem és nyugtázás..Tisztelebtel felkérjük a hábralléakos előftizétőitn-
keat, •higgy az els ő  .félévi diljat papunk részére miel őbb megküldienti 
szivesked'jeinek. A fél évi el őfizetési dliljatt eddig a (következ ők fi-
zették meg: 

18. szám, július 14. 

Tanitók képezik  ki az altiszteket. A közöshadseregnél az eddigi szokás-
tál eltérőleg a közös hadügyminiszter az alttistitek iel őkésZiitésii ibanfo- 
lyaman,alk vezetését a jövőben nem tmsétekre Etilsztektre] fogja bluanti,, 
hanem polgári ,banitókra. A It,anfodyatm • három hónapig tart, heti 12 
órában s a katonai > ,szalkktár,gyakait kivéve az általános kö listm,erétek:et 
magáb:án foglaló anyagot öleli fel.  [Hirek. 3. o..]  

22. szám,  augusztus 18. 

Személyi hir. .Schneiidetr Fülö ~;p23  községi állatorvos szepternb:er hó 1-én 
28 napi fegyver,gyaikoirlllatra vonul .'be a zágrábi 13-aik s:zek,eréšz 'osz-
tályhoz. A hietlyelibesiittésér ől a fősztodlgabiiróság fog intézkedni. [Hírek 
2. o.]  

2.3. szám, augusztus 25. 

Mulatság. Iparos igjuságunk [ . ..] műkedvelői előadással egybekötött 
táncmulatságot rendezett.  ,Katbos Edének „A révben" cím ű  sztinanűtvét 
mutatták be. _A hangulat után itélve a közönség határozottan többet  

várt a,szerepl""okttől, majd midőn az előadás teljesen 'ellaposodott, nem 
törődött adarabbal s szinte örült, mikor a vén Gencsy doktor Srand 
NLagduskával „melegebb' Vidékre Utazott", mert  -e .jelenettel `lhitrttélen, 
szinte váratlanul -  befejezést nyert az el őadás s következett :á •  tánc.. 
— A közönség nem értette meg a idiaralbot, részint az egyes .szerepl ők 
kezdetleges játékfa:, beszéde folytán., részint mert — egy  .Szereplő  
megbetegedvén., — igen sokat kihagytak a d.aratb!ból. Kaszás Margit-
ka, Juhász Agnesk:a, de különösen Szabó Pál megfeleltek sizerepük 
követelményeinek, egyszer űen azért; mert 'teljes flegmával, hat?,shalj- 
hászat nélkül játstzottak. S hogy ha - a f őrenldező , 'azt :haljtotta . volna 
végre, amire vállalkozott, •t. i. hogy olyan darabot- válászt el őadásra, 
amely • a közönségét megkacagtatja is általános jókedvet !teremt, • úgy 
a' közönség sokkal jobbian. érezhette . volna e három -  ,szereplő  játékát,. 
de. -ez a ,darab, melyben miiinlden. - öt percre egy elájulás esik, • hol a 
nyílt sžitn,a~n, hol  a kuilisŠlzák - mögött,. ,ugyán nem.•hozJta meg; a>zlt: -  Még 
jó, hogy az ájulás nem ragadós betegség;•mert ha ,až ,  lenne, hát -akkor 
a kézönség sókkal jobban érezhette volna e hárorri: :szerepl ő  •játékát, 
nem -veli~ettő  - rossz' néven,. ,s őt ~áž keltett  ~riidátrriaibb h.ángu ~latolt; . h'ogY 

[ . . . ]  22 [Hirek. 2. .o. Kihagyva: 37 s.]  

118  



K,as;zás Margitka, ki Brainid Magdust iszennélyesi)tette, mosdlyogva ájult 
el s'úgy is tért magához! De h:a a f ő-főrendező  úr egy jó vigjátékot 
adat  ss;ziinre, mélyben a-hwmor:, kacagás, jókedv aszerepl ő'k részéről 

helyén- való, úgy ez hatványozott mértékben hatott volna a közön• 
ség 'kedélyére. De a f ő-főrendez ő  úr azt gondolta, hogy  egy pompásan 
klivasalit nadrág, egy klilfiogástalanwl megkötött nyakkend ő , vagy eset-
leg-egy 'fekete ,sz őrpantiaos, melyet tistzakálként állára ragasztott a sze- 
rep'lő ;  majd jóvá tesz mindent. De nem tett jóvá! A vakáció tart 
még, legyenek a diákok vliidátm,ak, j ákedvwelk mindenütt, még a szín-
padon is. A jókedvet majd :elveszik nemsokára azok a asúnya -  szám- 
ltanitanárok, kik oly tapiintatilanoik, hagy - nem a vasalt nadrágot, ha-
nem a tudásit veszik ,alapul- a diák urak eavbir;áflásábam,! Viis.szartérvé az 
előbbliekrhez, megjegyzend ő  még, hagy majd más alkalommal sokkal na-
gyobb sikert kell elérnie annak, -aki tiszta lelkiismerettel azt hiszi 
magáról,- hogy ő  egyédül lkép+vliselhetli a tanulóyfjúságát bárhol, te-
hát ezen a téren is. Mert hiszen aiZt nyomatta a meg'hivóra, hogy  :a 
mulatságot a„tamulóiifijúság" rendezi. Pedig ez nem áll egészen, mert  

az öšslzes iszetreplők és rendezők között csak egyedül ő  diák. És ez  
illusztris If+jú nem fél, hogy az igazság tslbenn'ój,e egy hatalmas barac-  
k+ót nyomint a:fejebúb jára ezért a valótLan, álltitásérlt !  

Egy szemlélő .  
[Hirek.] 2. o.]  

Iparoktatás és szakrajz kiállitás. A miniszter megbiizásából Raffay  

László ipariskolali szakfelügyelő  3 napig tartó szak-el őadásra és rajz-
kti.állitásora hivja egybe -Szegedre a -  felügyelete alá es ő  p,arostanoncis-
kolák rajđtamfitáit. .Péterrévér ől Balázs G. Árpád fipiamiiskalali tanutó  

lett behiva. A három napig tartó szakel őadás e hó 27, 28 és 29-én  
lesz megtartva. [Hírek. 3. o.]  

Nyilttér.  

balpunk legutóbbi [1-912. • augusztus 12-i, 22.] számában .sajnála-
tomra. pay hír jelent meg, melyeit sem magam, sem +a ;hmrravatt vezet ő  
munkáltáísani24  meg nem htrltunk, s+em a nyomldáb,a be nem küldöt-
tünk; >amelynek megjelenésében tehát semmi részünk. A hi;r kezd ő  
szavai: „V+o;jnlilbs báró éllbujt." 25  

A:z igazság érdekében ennek kijelentését szükségesnek tartottam. 
Dr. Wéber Gyula. 

[3. o.]  .. 

, 24. szám, szeptember 1.  
24. szám, szeptember 1.  

Tudostitás. Lapunk felelős szerkesztője Dr. Wéber Gyula nagy elfog-
laltsága +miatt26  ezen állásától megválilk, .de igéretét bmr ;juk., ;hogy mun- 
katárSalink diszes csoportjában továbbra .is. m űködni fog. Amidőn ežt 
Ik. ,ótlYašódiniknak szives tudomására hozzuk, kij;e(lentjü;k, hogy. lapunk  

felelős szerkesztőséget Horváth Elek vállalta el. fHirek. 2. o.]  

26. .szám,  szeptember 15.  

Felelős szerkeszt ő .  

~éterréve társadalrnli; hetilap• tisztelt olvasóinak • bizonyára fel  
fog tiinni; hogy  -mövid ;ativg fél - év -alatt- a-harmadik felel ős Szerkesztő -
dirigáltja -e lapot. Az eddigi sz•erlkesZt ők élete amolyan ttiszav:i,rá;g=féle 
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élet volt. Alig születitek s már is elnyelte őket az enyészet — de nem 
a feledés. Iparkoldtak szabadulná, 1•elélpmli a porondról, mely a megle-
hetős keserü ,csalódásokkal gazdagi,tottta aun!btiailosus, .a társadalmi élet 
'megteremtéséért küzd ő  lelküket. Kár ért ők. Egy szomorú éleltképpel 
gyarapadtalk. Önzetlenségük nem találkozott rokonszenvvel, amiért is 
nem seókait haboztak heQyöke't átengedni másnak, aki talán több sze-
rencsével küzd az élet rögein. Hogy küzdeni., t űrni kell e tövises pá-
lyán, az bizonyos. Ez utóbbit mély értelmét csak az tudja hozzávet ő-
legesen is megérteni, aki a kö.zérdeknoik önzetlen munkásai között 
volt, illetve van. Mennyi keserű  pirulát kell lenyelni addig, amig 
valami keveset szolgálhat a közérdeknek, amig valami olyant teremt-
het soraival, ami valamennyiünknek kedves, jóles ő  örömet okoz. Min-
denikiinek megvan a saját véleménye mindenr ől — .ettől !ha netán 
teljesen nem is egyezik meg a józan ,gondolkodással, alapos tudással 
— nehéz ,editéritteni. Mádfel!eitt nagy, vagy kitartó er őnek kell annak 
lenni, ami az emiber lelkét, ,gonldolkeadásmádját más irányba tereli, a 
megszokott ösvényeib ől 'kiveheti. Hiszen ez !ternLészeltes ás. A meg-
szokás nagyhatalom. Ez utóbbi az ami serkent, buzdit a munkára. 
Ha netalán itt-ott el ődeim, a néhai .szerkeszt ők jutnak majd eszenl-
be, iparkodni fogok ugyanakkor arra is gondolni, hogy ez a ike,serü 
kenyér, göröngyös pálya — lassan mégis csak sliirnává, édessé válik. 
Mimiden (lapnak, különösen a társadalmi lapoknak célja mosni, os-
torozni a ferde kinövéseket. E célt akarom én is szolgálni akkor, 
amikor e lap irányitójává leszek — .ám ugyanakkor érzem nehéz, 
felelősség terhes feladatom súlyát nos. Tudom, nagy dolog az amire 
vállalkoztam, de tekintve hogy a józanabb elemek, különösen közsé-
günk derék polgárai velem tartanak, majd segédkezett .nyujitanak 
bátran állok a nyilvánosság elé — önzetlenül szolgálni a közérdeket. 
A ;kultura harcosai közé állok s ott ahol csak lehet, magasan lobog-
tatom annak .zászlóiját •-- remélve azt, hogy nemsoikára mi is elérjük 
azt, amit más laptársaink már elérték. 

Hogy mi is eljutunk arra az örvendetes polcra, amelyen :állani 
nem erény ugyan, de a modern kor, a XX-ik század megkövetelte_ kö-
telesség. Ezt elérni természetesen csak ugy tudom, ha teljesen érdek-
telenül dolgozom a közügynek, amit annál is inkább megtehetek, mi-
vel teljesen !függetlenül állok. Sem egyéniségem, sem állá oen nem 
olyan amire befolyást illetve nyomást gyakorolni lehetne. Nincs meg-
kötözve kezem, szabadon mozoghatok. Az egyik célját tehát — a 
független felel ős szerkesztőt — a kiadó sizemélyemiiben fellelte, most 
már á másik, hogy községünk társadalmában az összhang megterem-
tessék, az én feladatom. Ezt elérnitörekszem s elérve legh őbb vá-
gyam teljesült. 

Balázs G. Árpád. 
[1. o.] 

A.z iparos és keresked ő  tanonciskola f. hó 6-án megkezdte rendes mű-
ködését. A •tanitáisok kezdete este 5-7-ig tartanak. Az intézet az idén 
fölálllitootta a II. osztályt is és így az Összes osztályok megvannak 
már. A tanulók száma: .73. 
Üzen és kér a szerkeszt őség?! [ ... ] A mai számmal lapunk félévi 
félőfizetése lejárt. Szerkeszt őségünk az előfizetési ,dijakat most mélyen 
leszállitatita, hogy lapunk minél ,szélesebb körben elterjedhessen. Mi-
vel az utcai .elárustitáslt megszüntetjük, kértjük a t. iel őtizetőinkeft, hogy 
az ujévig .terjed ő  időre az ed őfizetési.dijiat 1 koronát miel őbb fizessék 
meg,. mert csak azok kapnak lapot, akik 1 korona ;diijat el őre megfi-
zetnek. 27  [Hirek. 2 0.] 
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Az inasok. Két ,inas ment előttem, feltünően csendesen beszélgetve. 
Láttam, hogy valanz;i nagyon nyomja a lelküket. Nagy • kamiaiszak vol-
tak, ma-holnap felszabadulnak. 

— . Hallod, Jóska, — mondja az egyik — már régóta töröm a 
fejemet azon, ho±gY ..tulaj,donképpen mi a. küilönib:ség a mesterem s a 
legényei között? . 

No, mi a különbség? — kérdezi a társa. 
Az, hogy ha a legény egyszer valóban beteg, azt mondják, 

hogy részeg; ha pedig a mester jól erwgatt, aZt mondják, hogy be-
teg. [Hirek. 3. o.] 

28. szám,  szeptember 29: 

Vidéki előfizetőink részére postautalványt mellékelünk és kér-
jük, ji..ik, hógy azon az újévig terjed ő  'Időre 1 korona .etl őfiiizetési díjtat be-
küldeni sziveskedjenek. — Egyben kérjük azokat, kik még az Jelmult 
félévi 3 korona di;jj,ail hátralékban vannak, ezt is isziv,eskedjienek meg-
fizetni. [Hírek.  2. o. Kövér 'betűvel szedve.] 

Nyilttér. 

Nyilatkozat. 

A „Péterréve" újság legutóbba számában foglaltakkal Lakos An-, 
tall taniitó urat megsérteni nem akartam, azonban ha ő  magára nézve 
mégis sértőnek találta, úgy ezennel készségesen visszavonoan. 29  

Balázs G. Árapád 

Nyilatkozat. 

Alwliroltt a Balázs G. Árpád tanmtó .túrrall történit -- sajnálatos 
félreértésen ialapuló — sértéséért, melyet felhevült állapotomban kö-
vettem el, tőle ünnepélyesen bocsánatot kérek, a legmélyebb sajnál- 
kozásom fejezve ki a történtek miatt. 

Lakos Antal. 

Hogy ki teremt összhangtolt Péterréve társadalmában? Ki lesz az 
új orvos? A rátermettek vállalják-e a helyi lapban való 'közrem űkö-
dést? (Ki(k) ,keriil(nek) a tudósító(k), a ‚munkatárs(ak)., a felel ős szer- 
kesZtő(ik) heilyére?A ,hátralékban lev ő  el'ő.fizétők megküldik-e a tarto-
zást? A többség kiáll-e a lap mellett továbbra Is? A hetilapot dirigáló 
független felelős szerkesztőnek kik(k) és  mi mindenben nyújt(anak) 
segédkézet a na,gyközségben és a környékén? Végül, de nem utoljára, 
Balázs' G. Árpád s,zonvbatankénit (újabbnál újabb álneveket válo-
gatva) kiitart-e köaösségfornnáló eszméi mellett? ,Távolabbii célok tu-
datában-vonzásában lesz-e elég ereje ahhoz, hogy töretlen hittel, lan-
kadatlan hévvel íir,ja29  !kižlönféle publikációit, Mint tette kék évszak 
múltán is? Es hlogyan kell majd írni, kinek, miért, Mi számít 4iímneik, 
szenzációnak, témának,, amely az els ő  és a többi Oldalra kerül? Mind-
ezek látszólag tovább .bonyolítható kérdések. 

Az újságnak sorrendben 29.., utolsó vasárnapi, 191.2. október 
6-án megjelenő  számát némaság követi; az aimibí,ciózus rajZtanító és 
tevékeny Publicista — apropó: művésztehetség — életének eseményei 
p.eid}ig már újabb színhelyen zajlanak, mivelhogy a •péterrévei Illet ő-
ségű  fiatal művelődési dolgozó Nagybányára kerül. 

(Vége) 

121 



JEGYZETEK  

A ikimutatások a közelmúltban lezajlott összeírásiakig a „más nem-
zetiségű", „egyéb [mamizetiuség ű] fogalmába rendszerint a cigány nemzeti-
ségűt sorolják. • 

Jugoszláv Enciklopédia. Nllagyar nyelvű  kiadás. 1.  
A nagyközségre vonatkozó helytörténeti gy űjtés kézihatóinak gép-

nratváltozalta.  
. 4: A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára, 1913.  

5;. Mikrofilmek címjegyzéke. Időszaki kiadványok. 2.  
Bečejske nov,itne — Bec.seli Újság.  
I. n.  

8.• Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől 1970-ng négy  
kötetben. 111.1848-1944. &48-41944.  

- 9. Világtörténelmi enciklopédia. (A mű  eredeti címe: Kleine Enzyk-
lopddie. — Weltgeschichte.)  

10. Magyarország történeti kronológiája...  
Pwskás Jwllamia: • Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban  

1880-1940.  
1) Mikrofilmek címjegyzéke ... 1--4. kötet. 2) Bogdam T. Stanlojev:  

150 godina novosadske štampe. Ksataollag. 150 éves az újvidéki sajtó. Kataló-
gus. 150 rokov novosadskej tla če. Katalog. 150 roki novoszadszkei preszi.  

Katalog. 1825--1975. 3) 125 godina štamparija Zrenjanina. 4) 100 godina  
somborske štampe 1864-1964.  

Sava 'Palamčan;in: Revolucionarna ratna štampa 1871-1945.  
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Hírlaptári jelzet: H 6.146.  

1984-ben restaurált példány (hajtogatós köntös ű  keménypapír mappában).  
— Mi4krafill4nitáni+ jelzet: FM3/1483. 1 tek[ercs], 68 S  [mikrofilm felvétel] 
= 136 odfd [al] [filmre vett o.] . [A valóságnak megfelel ően: 1 tekercs, 122 
S = 122 oldal.] — Mikrofilmek címjegyzéke ... ■(Jegyzetek, 5)  

Nyomdaiig azaivols!í'tójeagy: „Molnár Sz. Viiinlcze nYoanlda-intézetéb ől 
Zemítán." — a lap utolsó  	lent, középkent, oldalszélesség ű  vonal )adott. 

16. Nyomdai azonosíktókjegy: „Nyomtatott KaLl!anliits István könyvnyiotm-
dájában • Adán." — ra. lap utolsó oldalán, lent, középen, ialdálszélkesség ű  vo-
nal alatt. 	• 

A Péterréve Balázs G. Árpád szerkesztette, 1912. szeptember 
15-én megjelenő  26. számának hírrovata Lefoglalható-.e a harisnyákötő ? 
címmel, 32 sorban egy tengerentúli eseményr ől számol be, közölve, hogy 
1170 (USA) dollár 51800 (ma;gyaur) korona értékének felel meg. Az adat 
kiindulópont/1A Iszalfgáahalt a hetilap el őfizetési díjának, kegy-;egy szám !árá-
nak jelenleg érvényes pénznemben való kiszámításához.; 

A hetilap előfizetői egy csoportjának itt közölt bet űrendes névso-
rát á Péterréve 1912. július 7-d, 17. számának Kérelem és nyugtázás című  
hírszövége alapján állítottuk össze. 

Péterréve: Adler Izsák, Agócs István, Antólk Sándor, Balassa• József, 
Becker Hemx4ik, Berkes Péter, Bölöngy Fanldre, DeNit ,István I•mine, ;dr. Sztáo"-
csevicš Jenő , Ekkert Gyula, Ferenc Pál, Fischer Lipót, Fischer R[ezs ő?], 
Föđldmlives Olvasó Egylet, ?Gaál András, Hajdú István Mátyás, Horváth 
Ferencz cs[aládja], Horváth István József, id[ ősb] Deák Pál, Juhász Mihály, 
Kelemen Mátyás, .Kis Dezs ő , Kiss Antal, Kaparnay Mátyás, Kovács S,gm,ácz, 
Karamtarlcs Imre,. T aaibjer Sándor, Lakos Antal, Lantos Miháíly, Magyar 
polgári] .Olvasókör, Major István, Matusicki Sándor, Mikiula Lajos,. Mikula 
Nándor, Molnár János végr[ehajtó], Muhi István, Nagy Illés, Népkör, 
Patócs Lajos, Pecseniká Lakkos, Pecze ;(v. Pece) Imre„ Pecze József István, 
Pintér József, Polyák 'Ferenc, Rén Dezs ő , Római.] kath[olikus] Olva-
sókör;, Szalai Károly, S:zeMii ~s Rádó, Székács János, Tóth Isktván, Tóth 
Mihály; 

 
Tripolszki Sándor, Tüski János, Vajda Lajos, Varga Ferenc p[ék], 

Vattai Pá:, Zarád kTll;lés (°'57 előfizető); 
Obecsén: !Böxcsök Vida, Cseszák. Mihály, !dr. Müller .Kárlony, Horváth 

Gergely : b[oltos]„ Kapás ! • Péter, • Komáromi . György, Palásthy . Fábián, 
Pra'tzner Nándor, 'Rajlskli _István, R;aluch FeMd)ilncánld, .Schumiacher.- R. fiai, 
Sztaniszávlyev Márkó, Terek Mihaly, ' Weigner Károly, Weinberger Dániel 
(= 15 előfizető);  
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Különböző  helyekről: Ada-moholi villamos r[észvény] t[ársáság], 
Bia>nalkovics Lajos, Buzogány József, Horváth Antal b[oltos], Horváth János, 
Horváth Péter cs[aládja], Kelemen 'Alaajos, Kelemen György Dezs ő, Kele-
men Imre, Kelemen István, Kelemen János, Kórhecz Béla, Korhecz János, 
Korhecz Mihály, Kapornai János, Kovács Ferencz, Mihályi József, Oroszi 
István, Ráko•czy Sándor (= 19 el őfizető). 

Összesen 91 előfizető  — aki idejében teljesíti a Péterréve iránti 
előfizetői kötelezettségeit. 

1,9 A pamnroanhaaalmli bencés apátság javainak össmeirásia, 1093.- . 
20. Dr. Gyertyai Péter kuatatás;á, 1986. 
21.: A helybeli Ipartestület 10, Balázs G. Árpád és még két szerkeszt ő -` 

ségtii tag 2-2, 17 adakozó pedig 1-1 koronát; 5 adakozó +60-60 iii!lvémt; 2 
adakozó 50-50 fillért; 14 adakozó 40-40 fillért; 1 adalkozó 30 fillért; 8 
adakozó 20-20 fillért; 1 laadaako!zó 10 fillért adományozott. 50 magyar, német, 
szerb,, zsidó személy és 2 intézmény képezi a 44 korona 60 fillért a;doanányo-
zó!k névsorát. 

• . 22. A kihagyott 37 sort 1. Jegyzetek, 18. 
A Péterréve munkatársa a hetilap indulásától kezdve. Az Allategész-

ségügy,; a Közgazdaság rovatvezet őjeként figyelemre méltó cikkeket és so-
rozatokat közölt a lapban bevonulásárig. 

Több tény amellett szól, !hagy a Megnevezetlen munkatárs Balázs  
G. Árpád lehetett.  

Teljes szövege: „Vojnits báró elbújt. Mondják, hogy Vojnits báró  
egy kicsit távolit marad attól a helyt ől, ahol a személyes :bábaxiságot oszto-
gatják,. .s becses személyét nem szivesen teszi ki valami veszélynek.  
Mikor. . pedig azt azt (látta, hagy bálványképe: .T{ilsza István gróf ugyancsak. 
félti !az. irháját és egész fegyveres er ővel őriztem;i magát még a saját kasté-
lyában is, nosza megijedt a báró is, mert hiszen tudvalev őleg ő  volt 
Tiszának a jobb keze, mellyel sok kellemetlen dolgot szokott elvégezni. 
Azt iálzámibaaln mégis rösttelllte Vaajrlilcs báró, hogy ő  is idebekbiv és csendőri 
fedezetet kérjen, hanem egyszer űen kiugrott a külföldre és ugy elbujt 
valami ismeretlen helyen, hogy őszig még ;a madár se hozza hürrét, amikor 
majd. Ismét visszatérhet a 'brachiurnos "Budapestre. A nagy eseményt a 
kutat • sinauangó Pártelnök bizalmas Iköarllev€tbetn adta tudtára a „hívek" veze-
tőinek,' fiilgyeQimezbeltvén mindeniekét, hogy a báró oly szigorúan meg őrzi 
inkiogn,i,tóját, hogy még a ilegbfiizaalmaaisabb embere sem tudja a 'tartózkodási 
helyét. Azért ne. tegyen senki még kisérletet se a tartózkodási hely 
földeritéséhez, s őt még a levélirással se fárassza magát, mert a levelek 
fö:lbonahaibliaaniwl fognak visszaküldetni." [Hírek. 2. ,a. A középs ő  ,(4) és jobb 
szélső  'hasábon 1(24), összesen 28 s.]  

A helyiség gyakorló orvosaa, miután az orvosok továbbképző  lbnzott 
sága. 309' korona ösztöndíjban részesíti, a hír?kö.zlés napján, azaz szeptember 
1-jén kezdi még tanulmányait Budapesten. (Péterréve, 28. sz. Hírek. Sže-
mélyl hír. 2. o.) 

27. A kihagyott rész 32 !s ■araas humoros költemény. A nyolc versszak 
közül -  á hatodikat ,irsmeribetjüik: „Hű  !olvasó, siessél hát, / Fiimess rendbe 
ne csak •most, / Mert nem adnak ingyen tintát, / Sem újsághoz papirost." 

28.•A kérdéses szöveg: „— E. A. Kiadó lakást ezid ő  iszetiint csak egyét 
tudunk; -!de az meg azt hisszük veszélyes lesz önre nézve, aamennyaiben a: 
háznál egy magasrangú potenta iils Makik. L;alkásiigybem különben is legjobb, 
ha Lakos Antal ataniiitó nzrahoaz faarid!ul, az ebben szaktekintély.". -(Péterréve,. 
27. ,.Szerkeszt ő i üzenetek. 3... ó.)  

20. Balázs G. Árpád -egyik humoros sorozatának versikével összefog-
lalt foTytaitálsábaan a következő  áll:•  

;Meg ;a bolondságból rifis ki lehet faoigynli;, de mennyire! [....1 A. szombat  

mriridie ~n",héten  megérkezik  és persze vele az újságba írás kánja has.  ,Most is 
ugy Vagyok, hogy bizony nem _igen tudom, hol kezdjem. A fürdőről, ,bir-
káról; `orvosokról .nem lehet mindig airni, „no aztán. meg azt hhsžem,= a 
fdilybónórs pöndöaly 'eseteik tirs GsömörüY!ésii,g voliYalli. D;e , valami .újat kellene  
rriár , om. Dé mi légyen az?" [Péterréve, 15. !sz. Csarnok. Ügyék az utca 
samkioir`i': 3-. ö:]' 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLŐJEGYZETEK 84. 

Egy olasz  szenátor, akinek a könyvét, mint a fordító panaszos levelé-
ben írja, a magyar kiadók nem voltak hajlandók megjelentetanx. Azt 
a tényt is figyelmen kívül hagyva, hogy az idén lett nyolcvanéves, A 
tulajdanképpen nem is olasz, hanem mint — maga mondja — „fiu-
mei". Ezt az állítását viszont nehéz elfogadni, ha figyelembe vestszük, 
hogy az „Adiriia gyöngye",, ahogy régi magyar könyvekben volt olvas-
ható, -  több mint négy évtizede.hivatalosan és ,nemzetközi szóhaszná-
latban is Rijeka lett. De vitatkozni is nehéz az olasz szenátorral, Le,o 
Valianivai, aki csökönyösen „fiumeinek" vallja magát, ahogy Dante 
firenzei volt, s megteremtene az általánosan érvényes olasz irodalmi 
stílust, ,a „dolce stil nuovó"-t, a barrok fest ő, Tiepolo meg velencei. 
Mert Olaszország a rböxiténelem folyamán nem mindig volt egységes 
állam. Firenze, Velence, Lombardia, Nápoly egy-egy külön világként 
maradt az európai köztudatban. Az, hogy valaki „.fiiumneinek" vallja 
magát, a fenti példák szerint ugyancsak indokoltnak látszik. Vallani 
szenátor meg mindenekel őtt a város négynyelvűségére is hivatkozik, 
ami elkülönítette a többi olasz várostól. Volt id ő , amikor magyar tan-
nyelvű  főgimnáziiuma volt az egykori Fliuménak, magyar mesterem-
berek 'dolgoztak a f őutcán, a kikötőben meg fenn a Tersatón horvát 
volt az uralkodó nyelv. De Már a cukrászdákban és el őkelőnek mon-
dott kávéházakban leginkább német szó volt hallható, s csak a vidám 
trattórllákban beszéltek és énekeltek olaszul, s koccintottak a vérpiros 
chhantival. Néhány évtized azonban elég volt, hagy megváltozzék -  az 
egykori Fiume, vagyis Rijeka nyelvi és nemzetiségi összetétele. Az 
Itáliában .élő  Vakond szenátor ezt — úgy látszik — figyelmen kívül hagy-
ja. ot még Fiume nevelte, és ezt nem hajlandó elfelejteni. Ugyanak-
kor a második világháború alatt, mint engesztelhetetlen antifasiszta, 
horvát partizánokkal küzdött együtt, ő  volt az olasz ellenállás. klima 
g.assló alakja a tengerparti kiköt ővárosban, s így lett, érdemei elisme-
réséül az olasz szenátus örökös tagja. Viszont a magyar könyvkiadók 
tarttázkodá'sát is meg kell érteni. A két vnl.ághábo,rú között az olasz. 
fasizmus döntő  hatással volt az uralkodó magyar politikai élertare, re-
wamss+zelleanmel is vastagon átitatva, s ezt se szabad elfelejteni. Ezt a 
körülményt nem szoríthatja háttérbe az a tény sem, hogy Fiéban 
hozta a világra egy megesett kis cselédlány a mai magyar közélet 
prominens alakját, ami mondjuk némi romantikus fényt vet a régi 
városra, ha magyar szemmel nézik. De ma, Rijekáról szólva és Fiumé-
ra emlékezve, mégiisdsak +disZtfiigválni kell, s ennyi -  politikai érzékük-
a pesti kiadóknak is volt. nn nagyon szeretem Rijekát, 1939 őszén 
odavezényeltek a nem'zetbiségi osrztagokkatl tankfogó árkot ,ástnli, ame-
lyet magunk között Midki Mausnak neveztünk. Amikor azonban ki-
derült, hogy újságíró vagyok, mer ő  óvatosságból felmentettek a nem 
könnyű  munka alól, s hetekig tjárhattam a város utcáit és slikájbaratit, 
egy Zomlboriból odaszármazott borbélyhoz ,iis be-betérve, s őt még • a te-
metőbe is, ahol minduntalan magyar feliratú sírk ő  állított meg. Azóta 
persze azok is eltűntek, vagy más hangzású formát öltöttek: Rijeka 
akkor még csak a Trsiart -könnyékét jelentette, minthogy. a város na- 
gyabbik részeg amelyet a kis folyócska, ,Rijeka választott el, Olaszor-" 
szághoz tartozott. De tíz dinárért át lehetett menni a hídon ,Itáliába, 
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s csak .fel kellett szállni a buszra, hogy fél óra múlva Abbáziában kor-
zózhassak a ,rtiivám, ahol őszi napsütésben Hunyady Sándort láttam az 
Imp-eriai kávéház teraszán .Muráti Lilivel, aki sz őkén ült a tenger  
felé fordulva, lila selyemsállal a nyakán. S ha éppen nagyon akarom,  

akkor az egész quarnerói öbölt odaacs+atolhattam emlékeimben Rijeká-
hoz, ahol békésen éltek együtt a különféle népek.  

Az amerikai Design és a .Bauhaus pesti találkozása egy korszak  

szellemének a kifejezése volt. Az újító és törvényhozó vitathatatlanul  

a Bauhaus maradt, ha a ko+rszelllemnek nincs 'is ,fi.ziikkai határa. Mégis  

mintha a megvalósulás nagyabb lehet őségéit a.háboríuktól megkímélt  

Egyesült Államok nyújthatta ,volna. A két egy id őben megrendezett  
kiállítás szerint a század újat teremt ő  vágyával s a hagyományok  
.megtagadásával az új társadalmi igényekkel is kénytelen volt szá-
molni.  •S  itt mutatkozik legeklatánsabban a különbség a két világrész  

újítói között. Mert amíg a Barwhaus szempontjai a. funkcionalitásban 
jutottak kifejezésre,  s az egyszerűséget és gyakorlatiasságot egy új  
osztályhoz, a dolgozó tömegekhez igyekezett alkalmazni, Amerikában 
a széria-elmélet látszott fontosabbnak, s az építészetben a,,minden-
kinek- egészséges lakás" helyett a képtelenségig felfokozotrt térkihasz-
nálás előnyeinek alkalmazása. Évtizedeknek (kellett elmúlniuk, hogy 
az emberek a felh őkarcolók kabor,gáibál, menekülve, a kis kertes csa-
ládi • házat részesítsék el őnyben, a távolsággal járó id őveszteséget is 
vállalva, ami pedig korábban .a tengerentúli kontinensen is a „time is 
money" jelszavával mindennél e+l őb'breva+ló volt. Nem is nagyon ma-
radt más a formakeresés igyekezetében, ,a kisebb-nagyobb használati 
tárgyaknál, ahol a(Bauhaustól átvett ,funkcionalitás keresett kifejezési 
lehetőséget. A hasonló célkitűzésben mégis két világ került szembe 
egymással. Richard Meier kávéskészletiét ől Wright vízesés fölé épített 
hazáig. Praktikus ikézianunka és fantasztikus arány, amiben korunk új 
európai építészete most az +amerúkai példát követi. ,Bútortervezésben 
is mintha szerepcsere történt volna. A korábbi európai ,e,lnzeltmöbel" 
helyett nálunk .a futószalagon gyártott garnitúra mutat bizonyos tár-
sadalmi felemelkedésre egy új ki,sp+alg•árs ~ "ág megjelenésével, odaát vi-
szont ellenkez őleg a foranatterve.zés ismét a praktikusság elvét követve 
az :egyes :darraabok tökéletesítésére törékszik. A legjobb példa erre a 
„Jeffe,rsian-szék", amely Morris angol költ ő  és iparművész négyszög-
letes, támláját szabályozható rszékéneik még kényelmesebb és célsze-
rűbb változata. S minden gyakorlati újítása mellett engem mélyen 
elszoinarított az amerikai formatervezésnek ez az egyébként változa-
tos és gazdag kiállítása. Azt hiszem, ennél igénytelenebb avantgárdja 
még nem volt a Világnak. Persze ez is korszellemet kifejez ő , akárcsak 
a reneszánsz +vatgY.+a. barokk, de azok egységesebb. stílust tudtak terem-
teni, míg itt az egyéni vállalkozások éppen a stílustalanságban i ~ve- 
keznének túltenni egymáson. (S eközben eléaikezték ca forma tagadá-
sáig • ebben a túlhajtott versenyében a Célszer űségnek, míg el nem 
jutnak m,ajd addig a pontig, ahonnan már nincs tovább. Jó, a régi 
századok stílusát az építészetben nem lehet felújítani, s ahol aztán  

mégis m.egpróbálj ák, elviselhetetlenül patetikus lesz, mint a neoba-  

rokk, - vagy szánalmasan unalmas, mint a Lomonoszov-egyetem. Mit  

lehet itt tenni? Talán tudomásul venni, hogy kaotikus korban élünk,  

ahol a ftormra háttérbe szorul, mint az ,amtt ►i,költészettben, nem kevésbé  
vigaiszbalanul s gyakran az elképesztés szándékával. A múlt Század  

biedermeierében mindenesetre több volt az emberi közvetlenség, mint  

amennyit a „Stand-urp" tolókocsi megenged, amelyben pedig állni is  

125  



lehet, vagy a .szögletes hasú basszusgitár,. amelyb ől azonban mégsem 
lehet szebb hangokat el őcsalni, :mint klasszikus formájú el ődjéből, 
mert mintiha mégiscsak az emberen múlna s nem a gitáron. 

Az idei májusban, mint 'korábban negyvenhárom éven át a má-
sodik világháború befejezésének évfordulóján, természetesen tele vol-
tak a lapok visszaemlékezésekkel, s újra látható lett a névtelen, de 
alakjában halhatatlan szovjet katona, aki a Reichstag tornyára felt űz-
te a vörös zászlót. És könyvek jelentek 'meg a pusztító förgeteg meg-
unhatatlan történeteivel. Már nem is a háborúról, harcokról, ahogy 
ettől a dokum+entumlirodalomtól várható volna. Merít a borzalom, a 
minden emberi elképzelést meghaladó szörny űség nem ■is annyira a 
frontokon, sokkal inkább a hátországokb;an tombo•t, mindenütt, ahol 
a fasizmus lett, akár csak rövid id őre, a helyzet ura. A t űz, Henri 
Barbusse regénye, egy katona életén keresztül Ismertette a szur+onyro--
hamokat, az első  vtilághálborúnak ezt a rég anakronisztikus. gyilkolási 
módját, s az olvasókon átfutott a hideg. A +maii. olvasónak annyi újabb 
háborús tapasztalat után szinte gyerekjátéknak t űnik, 'ami a klasszi-
kus háború lövészárkaiban és rókalyukjaiban folyt, amikor az ellenség 
csak a kötelez ő  ,Fel +a ke kkel!" kiáltás után szúrhatta át vagy kon-
oolha'tta fel áldozatát, a másik ellenséget aa fair play 'szellemében, ha 
nem tett volna eleget afelszólításinak. Barbusse világsikert aratott 
regénye után csaknem tíz évig hallgattak a háborús élmények .múzsái:, 
s amikor Újra, most már valóságos műfajként a háborús irodialomnak 
újra könyvek láttak napvilal+ágot, mintha már nem Is annyira a közjá-
ték, a háború lett volna fontos, hanem ami megel őzte, s ami utána 
következett. Nyugaton a helyzet változatlan — idézte tragikus Iróniá-
val híres regénye címében Renna;rque a távirati irodák egyhangúan 
megtévesztő  Jelentéseit, ahogy majd a második világháborúban a 
„tervszerű  elszakadó mozdulatok" takarják a valós helyzetet. A gáz-
kamrák hátországi pokla majd csak . húsz évvel kés őbb jelenik meg, a 
civil lakosság pusztításával s a modern harcászat eszközével, a ibom- 
bázással. Hiszen szó se róla, akasztattak és felkoncoltak asszonyokat 
és gyerekeket az 'els ő  világháború alatt, de hol volt 'ez a kés őbbi bor-
zalmaktól, amikor védtelen embereket milliószámra küldtek .a más-
világra, •  miután elhuroolták hazulról • őket, vagy egyszerűen ágyban, 
párnák közt végeztek velük. A háború szakir+ódalm;ának zseniális szer-
zője, Clausewitz nevetségesen eltörpült tudományával amellett, l ett, amiit a 
második Világháború produkált. S ha Napóleon nem volt rest egy-egy 
szuronyroham el őtt lelkutyateresmtettézni a - csapattisztet, ha egy'kato-
nája fején a csákót nem az el őírásnak megfelelően tette fel, a „Kraft 
+dwrch freude" szellemében a vasfegyelem már meg sem elégedett a 
puszta dorgálással, úgyhogy a mai háborús Irodalom mindenekel őtt 
ebben az embertelen 'szellemben látja az öt évtized el őtt kitört háború 
okát. Lwdvlig !Rengi még megdöbbent őbb aprólékossággal sorolja fel 
egy egyszerű  katona naplójának feljegyzéseit, +Hemiingway viszont a 
Búcsú a -  fegyverekt ő l egyetlen napjába zsúfolva mutatja meg felejt-. 
hetetlenül egy szerelem magasra 'fel-csapó • lángjánál két fiatal lélek 
tragikus vesátét az 'olasz fronton, mert másnap már halálos véget ért 
a nagy szerelem. Mintha épp elég lenne kett őjükön keresztül 'elítélni 
a háború boržalmaát. S 'csodálatosképpen ezekkel á rég napvilágot lá-
tott, s az els ő  világháborúról szóló művekkel igyekeznek - a rkönyvkn+a- 
dók viisszaidézni ennek a kés őbbi háborúnak is a iborzalmáit, amelyek -
pedig arányaikban s -  a pusztítás módjában messze itúltettek az els őn.' 
De "vannak dolgok, amelyeket nem lehet a maguk természete szerint 
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ábrázolni, illetve megírni. Igy élheti át a mai ,olvasó még .rnli,ndig 
Remaarque, .Remin és :Henzigway műveiben apái háborúját, ezt a negy-
ven ,év előttit. Mintha a pusztítás nagyságát nem az arányok 'mutat-
nák, hanem gyakran egy-egy .emberi áldozaton keresztül a világ pusz-
tlulása is látható lenne. Mert talán még .mindig nem vagyunk elég 
messze élményeinkkel ettől az elmúlt rettenett ől, s majd csak utó-
dainknak lesz megfelel ő  távlatuk hozzá. 

:k 

Tudomásul kell vennünk, hogy van egyféle mntegrált nemzetközi 
költészet,. amely a második világháború .gyűjtőtáboraiban született, a 
pusztulás, ;a halál. közösségében.. Dachau, Auschwitz, Malthausen — 
hogy az sismerteblbesket, a leghícdetebbeket említsem — az élvemarad-
tak és az elégett szerencsétlenek posztmusz költészetével 'antológiák 
jelentek meg különféle nyelveken, színvonalkülönbségeket is figyel-
men kívül hagyva a fájdalmasan közös sorsban és a pusztulás ,demok-
ratikus egyformaságában. A téma lett égbe kiáltó panaszával -  ugyan-
azon nyelv .elválasztó határait is elmosva, hogy ebb ől csak a versírók 
szülőhazájában maradjon meg az eredeti, azon a nyelven, amelyen 
íródott. Nálunk Debreczenli halálköltészete már nemcsak a láger ször-
nyűségeit örökítette meg, hanem azt ás, ami szabadulása után tragikus 
emlék volt. A csehszlovákiai Tereazinnek is megvoltak a halálra ítélt 
költői, illetve azok, akik ugyan nem voltak költ ők, de szenvedésüket 
csak versbe foglalvatudták elmondani. Utóbbiaknak híre -sneve nem 
is jutott el minden részébe a világnak, s magyarul is talán csak .  Na-
schitz Frigyes for!dítátsásbaantalálkozhat velük az olvasó, minit én most 
egy emigráns lapban. Itt tudtam meg, hogy a kis városkának-egészen 
különleges módon berendezett haláltábora volt. Egy gettó, amely a 
külföld érdekl ődésére afféle kirakatként igyekezett leplezni az ember-
pusztítást. Ez a ,,,,díszgettó" a hazug hitleri humánum bizonyítéka akart 
lennie., pedig csak átjáróház volt a halálba.vezet ő  útén, mert bizonyos 
idő  után könyörtelenül elgázosították sá fiaglyatit. Itt nem voltak egy-
szerű  zsidók. Tudósok, közélel személyiségek népesítették be. Terezin-
ben a német,osztrák éscseh zsidóság ;szellemi elitjének találkahelye 
lett ez az üdülőnek álcázott 'halálgyár. Ismert költ őké is, mint CamilT 
Hoffmsann volt, s Ilse Bluanenthal, Gerty ,Spies, de Olyanok ás, akik 
ugyan .neon .voltak költ ők, s csak itt ílrtak verseket, mert másképpen 
nem lehetett elmondani a rettegést, a szenvedést,- a halálfélelmet. A 
próza teherbíró képessége kevés -lett volna ehhez a reménytelenséghez. 
A tizenhárom éves cseh fiú, Pavel F.rtiedrnann is itt lett költ ő  arra, a 
rövid időre, amíg el nem égették. Nevét Anna Frankéval együtt em-
legetik a nemzetközi mártírköltészet ismertet ői. Egyik verse., aa Lepke 
csaknem -minden európai nyevre lefordítva bejárta a világot. Muszáj 
ideírnom egyik strófáját: 

,Hét hete vagyok itt gettósítva 
Aki szeret megtalál 
Margareták jöttek el - - 
és kerti gesztenyék fehér ágai 
Csak lepkéket nem láttam itt 
Kivéve azt az egyet, az utolsót 
Itt a gettóban nincsenek lepkék 

Az a irodaalbmtörbériet persze .Pavel Friedmansnt éppúgy nem veszi" 
nyilvántartásba, Mint ahogy Anna Frank naplóját is csak a fasizmus 
legeklatánsabb bűnjeleként olvashatta a világ. Nem ešztétikai értéke 
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folytán, s itt kell az embernek lenéznie a költészettel szemben támasz-
tott igényeket :a tonnával, mintha a tartalomnak csak másodrend ű  
szerepe -volna. Pedig ezek a versírók Tenez,inlben Heine jóslatára is 
válaszoltak a halálukkal, mely szerint ,,táhol könyveket égetnek, egy-
szer ;arnbereket is elégetnek majd". A haláltáborok költ ői életüket ad-
ták hozzá a vershez, amit .ebben a megváltozott világban a lriterátorti 
igénynek ás okvetlen el kell fogadnia, ha másnak nem, hát a történe-
lem legmegrendítőbb ;dokumentumaként. 

Annak csak örülni lehet, hegy megfilmesítették a Glembay ura-
kat, ezt a korszakot jelz ő  drámát, amely ,Krležaéletm űvének alapját 
jelenti, s ugyanakkor a csúcsát is. A fitlan rendez őjének nagy gondot 
okozott, mi legyen a szöveg német és magyar betételvvel. Ez a gond 
minden Knleža-mű  fiondításában jelentkezett. Lefordítani vagy kihagy-
ni? A kihagyás, mondjuk, nem változtatott volna a szöveg értelmén., 
már azért sem, mert Krleža vigyázott rá, hogy horvátul lis ott legyen, 
ha másképpen nem, hát eredeti szöveg és szituáció jelzéseiben, úgy-
hogy a német és magyar szavak pleonazmusként hatottak volna ;  ha 
Befordítják őkett. A Bankett Blitvában német fordításában ez nem eko-
zott gondot, hegföljebb az ismétlés ;említett jelzéseit ;kellett tompítani. 
A fnandia nyelv törvényei viszont már nem engedhettek meg ilyen 
Idegen betéteket a szövegben. Ha jól tudom, a francia kiadásban kö-
nyörtelenül lefordították őket. S meglehet, hogy épp ez a végzetes 
beavatkozás volt az oka a Blirt<vta sikertelenségének. A francia kiadást 
ugyanis jóformán észre se vette a kritika. A legjellegzetesebb, leg-
pompásabb Krleža-mű , írásművészetének ez a katedrálisa idegen ma-
radt a tfrandiááknak. Ugyanakkor, valljuk be, értelmetlen dolog lett 
volna 'bennhalgynri a nemegyszer hosszú német és magyar mondabokat. 
A kis népik !betörlése a vli!lágiroc alomba már nyelvi nehézségek miatt 
is mindig komoly akadályt jelentett. ,Pet őftillt például verseltnek csak 
forradalmi tartalma élteti valamelyest az idegen nyelveik tengerében. 
Az az édes, 'igazán isóhajttásnyi kis verse azonban, amelyben .csillagot 
választott magának tErzstilkével, miközben a négy ökör lassacskán .bal-
lagott, minden nyugati nyelven ;bainális maradt volna. ;Krle.žánál azon-
ban a horvát--;német—magyar makaróni nyelv történelmi állapotot 
jelez, .egyedül így lehet igazán korh ű , sőt a szavak .felszívódása folytán 
eredeti Is, ha figyelembe vesszük, hagy többek között a kapu még 
ma is otthonosabban érzi magát a zágrábi horvát nyelv közegében a 
„Haustohamal"., ha mégannyira t űnőben van már a sajátságos dagrame-
riisch tájnyelv. Leskovarnaík, Đalskim,ak nem voltak ilyen tproblérnái; ók 
ragaszkodtak az 11Hr mozgalommal megindult nyelvi megújtúláshoz, 
s különben is egy merőben más világról írtak, - amely  korántsem le-
hetett olyan érdekes és eredeti, mint a századforduló zágrábi burzso-
áziájának 'világa, amely ezer társadalmi szállal köt ődött az Osztrák—
Magyar Monardhiához. Báró Lenbach mindenekel őtt k.tu.lk. katonatiszt 
s csak aztán horvát. Ktrižavec pedig nem lenne az, aki lett, ha az író 
egy nemzetéhez ragaszkodó, esetleg magyarellenes alaknak ábrázolja. 
Krleža zágrábi úri társadalmának Fez a arnegszelndített színes menazsé-
riája páratlan a maga nemében. A film, igaz, autonóm m űvészet, kö-
vetni kénytelen a maga törvényeit. -Nekem mégis hiányozni fog egye= 
;beik között Leone, az egzaltált fest ő  vatllomtásámak ez a kihagyott mon-
data: „Mindez nagyon zavaros bennünk, kedves Beatrice ..." A 
rendező  attól félt, hogy ez a ,„amii” a néz őkkel 'is azoiniasulliat. ' Ezért 
hagyott ki;  mint nyilatkozatában olvashattuk, még néhány tilyen : Rnón- 
datoít. Már ez a.kijelentése Is az ;,azotnosiulássál" miélységeisen naivtnak 
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tűnrik nekem. Ha ugyan7s valaki nem érzi, hogy a Glembayok elejét ől  
végiig könyörtelen vádirata a!regi, letűnt zágrábi „úri" osztálynak, az  

ne akarjon belőle frilmet .es ~iná~lmii,  fulletve ne menjen moziba. Shakes-
peare Rómeó és Júliáját  ,s, szírnpadon is más ..és másképpen  
adaptálták, s baj volt, ahol a változat eltért az eredetib ől. Mert  
mindenkor ,Shakespeare volt :a fontos! S  azt hiszem, .Krleža ás megér-
demelt volna ennyi tiszteletet. így vnszanrt egy másféle körképben je-
lenik meg a Glembayok ágazán eredeti, kort jelz ő  vonulása.  
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ALLÓ TÓM ÚHEL Y  

VAJDA GÁBOR  

A NEVETÉSTŐL A SZORONGÁSIG  
MILAN KUNDERA ALKOTÓI ÁTVÁLTÁSA  

Milan ,Kundera, mint prózaíró, novellistaként t űnt lel. Ezeknek az  
írásainak egy (része el őször az anyanyelvén Csehszlovákiában jelent 
meg, még az .1968-aIs ieiseirnényekeit, tehát az író ternigrácíiiájiárt megel ő-
zően. Feltűnő , hogy a movellálk gyűjteményes kia+dás+a ugyanazt a  

címet  (Nevetséges szerelmek)  viseli, pedig az összetételük nem ugyan-
az. Mi;'ért ragaszkodhat vajon a 'cseh író iulgy+alniaihhaz a kötetcímhez, 
ha az (áltatllalm nisimérlt kiadásokban nlerrn található ilyen cím ű  nave~l;a. 
A ,regéinyszaerűlsiégnefk az író és kritikusai áltail (emlegetett indokán 
túl itt témának és az alkotói hozzáállásnak a hangsúlyozásáról van, 
szó. Kunldera s'zatiirliikws Gslzánldékát a ,.,nevertstéges" jelz ő  fejezi ki.. Ám  
későbbi műveiben, rvrillághí+rt megért nagy regényeiben sem alakult 
rezfilgná:dióvá a világgal szembeni magatartása. Ellenkez őleg! Kunldera 
alkotói fejlődése, ahogyan azt az otthon írt novelláknak és a többsé-
gükben már Párizsban született regényeknek a viszonylagos ellentéte 
szemlélteti, az emberi magatartás humoros bírálatától, az alig érzé-
kelhető  szátírától az abszurd élményének kiélezett farmájáig ;, a gro-
teszk vigasztalan világképéig vezetett. 

Azoknak a nrovell:ákniaik a tanúlsága szerint, amelyek a  Nevet-
séges (szerelmek későbbi összeállításaiban már nem kalphaítt,ak helyet,  
Milan Kundera derűsen szkeptikus írdként indul, ámbár enyhébb  

formában már kezdetben ris kifejezi az rolpuls+át kés őbb döntően me,g- 
határazó lét-lefjlllentunanldá(srdka+t. A magyar kiadásban +(1967) még meg-
található kötetnyitó novellában (Én, a búskomor isten) kissé felszínes 
módon a kor jellemző  nőrtípusánák ostoba idolközpontúságát pellen-
gérezi ki. A férfi nem azzal hódít, ami, hanem aminek látszik. Vagyis  

a szexnek nem sok köze van a lényegi 'értékekhez. Hasonlóképpen a  

kötet második története (Húgocskám húgocskája)  is azt mondja el a  
maga nyelvén, ami századunk alkotói ,élményanyagának egyik fontos 
moltívuma. A cselekv ő  humanizmusnak és a hiteles művészi fantáziá-
nak az ellentétét nagyíitja. fel ,MiLan ,Krunderának e példabeszéde, az  

értéktípusok összeférhetetlenségét jelezvén. Valamivel közvetlenebb  

társadalombírálatot itt esrupán A hírnök című  ,novellájában enged meg  
magának az író. Irbt ugyanis, az érintett mitológiai er őkkel összefüggés-
ben, az • eseményeket meghatározó társadalmi er ők is felsejlenek a  
háttérben. 

Nem  véletlenül 'maradt ki azonban a Nevetséges szerelmek .belg-
rádi kiadásából +(1988) e három történet. Kundera m+ovell+isztlik.ája 
ugyanis nem mindig rendelkezik olyan mélységfedezettel, mint a  
regényei. Jeleneteit többször csak a szellemesség emeli túl a cselek- 
><nényt ügyesen bonyolító átlagpróza színvonalán. Ez még a Senki sem 
fog nevetni ,cím ű  terjedelmes novellában is megfigyelhet ő. Annál is 
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inkább, mert itt bizonyos mértékben araég a szocialista realizmus 
bensősége ás szavatolja az elbeszél ői kényelmiét, erkölcsi amagabi,ztossá-
got. Kundera ugyanis ebben a történetében nem a szocialista társa-
dalmi  rendszer valamely munkacsoportját, az uralkodó elvek okozta 
torzulásokat veszi célba,, hanem az adott keretek közé önhibája miatt 
beilleszkedni képtelen egyén gyarlóságára tolja át a hangsúlyt. Kunde-
ra., noha költ őnek indult, nem vállalja .a h ősével való megbocsátó 
azonosulást s nem ris moralizál. Fölülről nézi, s csak ajkkor hajol egé-
szen közel hozzá, ha a lélektani vonatkozások is szükségesek a hiteles-
ség megteremtéséhez. A léhaság, a gyávaság és a cinizmus fölött tör 
pálcát, s ha ez az .attitűd a szocialista esztétika •elvárásaiit iis kielégí-
tette, a polgári mércéknek sem mond ellent, hiszen a politikától 
független örök emberinek a p.roblemátnkájához köt ődik. Irónk itt 
még a helyzetkomikumhoz ragaszkodik s annak •a látszatán nevet, 
aminek lényege kés őbb szörnyülködésre készteti. Alighanem valaamenny-
nyire közel érezheti magához a gyávasága és gonoszkodó hajlandósága 
miatt pórul járt egyetemi tanárt, ám mégsem vállal vele közösséget, 
hiszen a tanár magatartásán megbotránkozó kollégák nem a kiemel-
kedő  tehetségre irigy átlagot testesítik meg. Annál kevésbé, mert a 
tanár teheltsége a felel ősség előli ,menekülésben merül ki. Majdnem 
úgy, mint Az örök vágyakozás aranyalmája hőseié. Azzal a különbség-
gel, hogy ezeknek a játéka nem önmegsemmisít ő , noha 'kompenzá-
ciós, önámító jellegű . Az „örök vágyakozók" már beilleszkedtek a 
mindennapok megszokott keretedbe, s nincs is különösebb okuk, hogy. 
elmeneküljenek azokból, mégis úgy tesznek, mintha egy elevenebb, 
fiatalosabb világhoz tartoznának. Lányok után futkosnak, ismeretsé-
geket kötnek, ám ez nem valóságos fölülmúlása ;beilleszkedettségük-
nek, miként ők gondolják, hanem csak elkend őzés. Az id ő  és az élet 
törvénye beteljesedik az emberen, s ha nem veszi tudomásul azt, 
akkor nevetségessé, üresen ,játszaidozóv.á válik. Kundera azonban nem 
szigorú a karlandjatikat csak félig megél ő  hőseivel szemben, különben 
nem az emberre jellemz ő  „örök vágyakozás"-sal összefüggésben adná 
elő  szerepl őinek tartalmatlan vadászatait, medd ő  képzelgéseit. 

Ha az eddig érintett novellák h őseinél az önfeledt spontaneitás 
a cél, akár annak árán is, hogy ez a pillanattól pillanatig tartó ön-
megvalósulás már-már túllépi a társadalmi normákat, akkor a Hamis 
autóstopban (a magyar nyelv ű  • kiadás legértékesebb novellájában) a 
súlytalanná válás kísérlete, a felszabadulás játéka folyamatként tema-. 
tizálódik. Ez tehát a legtisztábban pszichológiaijelleg ű  alkotás Kunde-
ra általam ismert inovellái. között. Ugyanakkor a képletekben gondol-
kodó filozófiai hajlandóság is hírt ad magáról benne, niiszen, mi-. 
közben hősnője az ötletszerűen vállalt szerepben felszabadul gátlásai 
alól s ezzel párhuzamosan- a hiúban is durván érzékivé alakul át a 
lelki .rajongás, a testté való átváltozást különös nyomatékkal emeli ki 
az író. A magatartásbeli átalakulásokat kategóriák alkalmazásával 
teszi érzékletessé. A bels ő  .rezdülések iránti érzékenysége és a képle-.. 
tdkben gondolkodáshoz való vonódása kölcsönösen támogatja egy-
mást, — nemcsak néhány ■novellájának min ősége, hanem regényeinek 
magas színvonala iis a képességnek ezzel a bels ő  dialektikájával ma-
gyarázható. 

Kundera emberismeretének elméleti megalapozottsága azonban 
a novellákban ritkán nyilvánul meg közvetlenül. Írónk ugyanis a 
helyzetábrázolásokat 'kedveli s nemegyszer címekkel ellátott, leginkább-
párbeszédes vagy monológszerű  jelenetekb ől építi fel novelláját. Ezek 
a felosztások csak látszólag szolgálják a könnyebb áttekintést, mert 
valójában fironh•záló szándék teremtette éket. A végkicsengés értelmé-
benugyanis — miként az öt felvonásiból és számosjelenetb ől álló 
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Symposion tanúsítja — csupán olyan anatih ősökről van szó., .akik csak 
saját pillanatnyi érdekeikkel vannak elfoglalva, fontosnak, s őt követ-
kezetesnek tartják magukat, ám figyelmük a másik ember világán és 
a valóságos összefüggéseken innen marad. Fecsegnek s ék őzben arra 
törekednek, hagy szóban amásik fölé kerekedjenek. Gátlástalanul 
árulják el egymást s mondanak ellent önmaguknak, csakhogy átme-
netileg igazolva vagy kielégítve érezhessék magukat. Mélyebb azono-
sulás:ra, egymás megértésére képtelenek. Csak önmagukat tudják
szeretni. 

E novelilának a lényegükben jellegtelen h ősei közül Doktor Ha-
velt nem csupán azért kell kiemelni, mert egy másik történetben is 
feltűnik, hanem azért is, mert életvitele szoros összefüggést mutat A 
létezés elvviselhetetlen súlytalansága című  Kundera-regény főhősének 
problematikájával. Doktor Havel saját maga határozza meg erotikus 
életmódjának rés a Don Jua+n-1 létezésmódnak a különbségét. Saját sze-
repét szarkasztikusan a 'haláléhoz hasonlítja, amely csak a tárgyakat 
gyűjti. Más 'szóval ,Kundera szerint ,a szexen keresztül a semmibe ve-
zet jazz út, ám az eanberben rejl ő  lehetőségek nem is kínálnak más 
megoldást. Márpedig 'számára nem jöhet tekintetbe semmi más, ami 
nem az emberrel (kapc sol+altos tapasztalatból. következik. 

Tartalmatlansága ellenére is a szex ígérni a legtöbbet, ezért Kun-
deránál nem csupán talkalmli motívum, hanem szinte állandó téma. 
A régi halottak adják át helyeiket az újaknak című  novellában, aho-
gyan a régi sírköveket újak váltják lel, hasonlóképpen a nemi betelje-
sülés hajdani lemllékk,élpeii is háttérbe szorulnak. Az öreged ő  hölgy sa-
játos bölcsességére vall, hogy nem sokáig habozik: vajon a szerelmi 
kaland megismétlésével lerombolja-e a nála fiatalabb partnerében él ő , 
hajdani közös élményükkel kapcsolatos illúziókat. A hölgy végül le-
vetkőzik, tehát inkább felemásokkal helyettesíti a hajdani szép emlé-
keket, csakhogy elmerülhessen a gyönyör+tel+jes jelenpillanatokban. 
Amit megélünk, egyedül az fontos — sugallja Kundera a rá jellemz ő  
iróniával. 

A Doktor Havel tíz évvel kés őbb című  novella is az öregedésnek 
és ,az erotikának az összefüggéseit tárija fel. Ismét a látszatteremetés 
játékára és a látszat leleplezésére esik a hangsúly. A már betegségek-
kel küszködő  doktor csak akkor lehet !ismét népszer ű  a fürdőhelyen, 
amikor megjelenik nála felesége, anála jóval fiatalabb, rendkívül 
népszerű  színésznő , aki rajongója is egyben. Igy lehet semmib ől va-
lami — sugallja az író, miközben az olcsó filmek dívája okozta pál-
forduláson mosolyog. S abból a jelenetb ől is sajátos derű  árad, amikor 
a doktor, hangulatának, tehát pillanatnyi érdekének megfelel ően, a 
vidéki szerkesztő  eroikaíi tudását b ővíti, miközben az, nem sejtvén a 
tanácsok viszonylagosságát, tátott szájjal hallgatja. 

A hiteltelenségnek az el őbbihez hasonló élménye többé-kevés-
bé Mindegyik Kundera-novellában felt űnik, de különösen az Eduárd 
és az Isten című  töerténétabeaz kerül el őtérbe. Itt a szerepl őkről sorban 
kiderül, hogy nem azok, akiknek mutatkoztak vagy aminek hitték ma-
gukat. Am nem egyszerűen képmutatásról van szó, hanem :a h ősöknek 
.(anttih ősöknelk) arról az erőfeszítéséről, hogy az adott helyzetben meg-
valósítsák önmagukat. Jelenségükben azonban űr tátong, s ez akkor 
:derül ki, arnhlktar másmilyen körülmények között másmilyen arcot mu-
tatnak. A Sztálin halálát lszoborszer ű  pózban gyászoló igazgatónő  val-
lásosként viselkedik, amikor végre alkalom kínálkozik addig lefojtott 
szexuális ösztönének kiélésére. Ugyanígy Eduárd . ti+s hamis képet alakít 
ki magáról, amikor nem tiltakozik a vallásosság vádja ellen a világ-
nézetét ellenőrző  bizottság el őtt. A kétségek között verg ődő  így már- 
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tírrá magaszbosul kedvese szemében, pedig az csupán a vele szemben  

elnéző  igazgatónő  szeretője lesz. Eduárd kedvese akkor d ől be a fiú  
férfciön+zésen alapuló tanításának, amikor az már viszolyog a bizonyta-
lan lényét egyáltalán nern tükrözi szerept ől. ,Szakítania kell tehát a  
megkapott l+ánnyal, mint ahogy az istenfél ő  szerepét sem vállalhatja  
tiszta lelkiismerettel.  

Kwndera novellá7natk 'ismeretében  'könnyebben megérthetjük  
nagy regényeinek mo4v+umzait. Nagyetptikai. m űvei között először a még  
Csehszlovákiában írt  Búcsúvalcer szerzett megbecsülést számára mind  

az olvalsók, mind pedig a. kritikusok körében. Noha az +eanberek egy-
más iránti közönyének élménye Camus óta egyre közhelyesebb témá-
nak számít a világirodalomban:, Kundera alkotói fantáziája eredeti ké-
pek formájában lj'elení+ti meg. A cím szarkasztikus, ti. a hazájából tá-  

vozdb.an levő  Jakub nem valcerrel búcsúzik nsmer őseártől, hanem egy  
halálos méregként ható +tablerbtáival. A regény jelenében 'születeit!tt indu-
lat ösztönzi erre az ,acttilon gratulitte-,re emlékeztet ő  tettre, amely való-
jában a múltban, a politikai tapasztalat által szerzett emberismeret-
ben gyökerezik. A társadalmi magatartásában és ,envberti alttittűdjéb,en  
feddhetetlen Jaknz!brot csalódottsága a gyilkos közönyig sodorja., s nem  

vált ki benne igazi lelkiismereti dr:ám tt :.vaj+oin tmeigmérgezi-e a szá-
mára az adott helyzeltben ellenszenves n őszemélyt. Potenciális gyilko-
sok vagyunk valamennyien s még legszembetűnőbb tulajdonságairiik :  
a rögeszméink sem tartósak s önszeretetünk sem célszer ű  — e súlyos  
gondolatokra épül Mi+lan Kunder+ának ez az egyébként olvasmányos  

műve. A Búcsúvalcer  esztétikai értékét az a körülmény teszi teljessé,  

hogy a cselekmény mögött lappangó tétel nem az egyénítés rovására  

érvényesül, s ha a medd ő  nők megtermékenyítésében jelesked ő  orvos  
alakja alig több szatirikus Szándék eszközénél. Mert lehetetlen nem  

gondolni társadalmi összefüggésekre ott, ahol a boldog családok új-  
szülöitten között igen sokan a zseniális orvosra hasonlítanak.  

A Búcsúvalcernél  eredetibb  és mélyebb alkotásnak kell tartanunk  
A nevetés és feledés könyve című  prózai művet, amely az előbbi re-  
.génnye+l eld+emrtétibe+n jelent ősen eltávolodott a hagyományos regény for-
májától. +s!ztigarúbb ,műfajd kritériumok szerint vizsgáaljtuik ezt a  

,regényt"., akkor olyan novellák összességének kell tekintenünk, ame-
lyek ugyanabból az !alapélményb ől: a haza (Csehszlovákia) súlyos  

.(1968-bam csúcsosodó) válságából nőttek ki. Politizálás és esszé, hagyo-
mányos narrá.ció és a példabeszéd fantasztikuma váltakiozik ebben a  

rendhagyó könyvben, amelyben a szerz ő  személyesen is megjelenik.  
Hét rész — hét önálló történet. Az egyikben ezt olvashatjuk: „Ez a  

könyv va+í~iádiák formájában írt regény. Az egyes részek úgy követik  
benne egymást, mint a téma, a gondolat s az egyetlen, a felfoghatat-
lan szituádió felé vezet ő  útszakaszok." S noha nem ugyanarról a h ős-  
ről szólnak a szövegek, a továbbiakban ezt írja Kundera : „Ez a regény  

Tamnnáról szól, abban a pillanatban pedig, amikor 'Tamn.+na kivonni a  

színről, ez a regény hozzá szól. Ő  a főszereplő  és a legértőbb néző , a  
történetek az ő  történetének varhációi., melyek az ő  életében mint tü-
körben mutatkoznak meg." Tamána nyilván azért kulcsfigurája a re-

, génynek, mert a múlttól való meghatározottság, az id őtől és hatalom-
tól eltiport múlt féltése sehol ,sem kap olyan elégikusan szép költ ői  
formát, mint az ő  történetében. Igaz, végül !is :a groteszk humor elemei  

formálják egyénivé a kunderai hangnemet. Tamina, a férjével a kri-
tikus időszakban nyugatra emigrált, de a férjét id őközben elvesztő  
fiiata'lassaony ugyanis rögeszmésen ragaszkodik hajdani boldogságuk-
nak nemcsak az emlélkikétpeihez, hanem a jelentéktelen mekvn+ztirbumai-  

hraz is. Kísérletei azonban meghiúsulnak s egészen a haláláig szenved ő  
magányának a rabja.  
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A regény első  részében viszont a múltnak ezzel éppen ellentétes 
jelentése van. , ~A jövő  olyan űr, amely iránt mindannyian közömbösök 
vagyunk, amely tehát senkit sem érdekel, míg a múlt életteljes s arca  

kihív, bosszant és sérteget '.bennünket, úgyhogy legszívesebben meg-
semmisítenénk vagy !átfestenénk." Ennek megfelel ően Mireknek, a  
saját sorsábaszerelmes kiemelked ő  szakembernek várt letartóztatása  
előtt az a legsürget őbb dolga, hogy hajdani szerelmes leveleinek meg-
kaparintásával mind a hazug ic~ ;i đ +lt ,  mind pedig a kompromittáló ada-
tokat kitörölje életéb ől. Szorult helyzetében egyáltalán nem gondol a  

'barátait terhel ő  'bizonyítékok eltüntetésére. A regénynek az ötödik  

részében a múlt vidékiségként hat zavarólag. Nemcsak a szexuálisan  

kiéhezett egyetemista partnerével összefüggésben, hanem abban a te-.  

kintetben is, hogy a :kortárs írók társassága igen :szánalmasnak mutat-
kozik a múlt világirodalmának azon nagy neveihez viszonyítva, ,ame-
,lyekkel az író ironikusan ellátja őket. A múltat, mint kellemetlenül  
eszméltet ő  dimenziót, a regény második részével kapcsolatban is meg-
említhetjük, ahol a már :szenilis édesanya zavarja meg ,bizonytalan  
monológjával a hedonizmusukba merül ő  fiatalokat.  

Ennél aa műnél előbb született Az élet másutt van című  regény,  
amely a szocialista hatalom bens őségében tenyésző  költőiség szatírája.  
Ezt az állításunkat az a körülmény árnyaltja, hogy helyenikénrt úgy  

tetszik, mintha Kuinldera minden id ők forradalmi költőtípusait , igu-
rázta volna ki. Az egyszer Raimbaud-vaa, másszor Lermontovval azo-
nosított Jaroan:il kapcsolata az említett klasszikusokkal úgy fogható  

fel, hogy ami, illetve aki hozzánk id őben közel áll, az a.civilizáció fo-
lyamatos dekadenciája következtében kisebb érték ű . Vagyis : az emlí-
tett klasszikusok is naivak voltiak, de kései utódjuk még naivabb. An-
nál is inkább., mert nincs, vagy legfeljebb csak ,fékig van tisztában ma-
gatartásának gyökereivel, azzal ,a polgárisággal, amely magánéleté-
nek úgyszólván minden pórusát átitatja. Eszerint Milan Kundera nem  

tartja többnek a polgáriság torz hajtásánál azokat a hazájabeli politi-
kai eseményeket, amelyekben valamiképpen maga is részt vett, s  

amelyek folytatták az ienvberiinek azt a pusztítását, amelyben már a  

polgári mentalitás is példát mutatott. Annál nehezebb az olvasónak  

feladott önbírálati tlećke, mert Jarontiil gyakran olyan öntudatlannak  

a benyomását kelti, mint amilyenek az írók és nem írók között igen  

sokan voltak a közelmúltban. Az önismeret hiányából ered ő  káros fa-
natizmus az, amivel Kunderánaik mindenképpen le kellett számolnia.  

Ezt az időszerűt a mitikussal, a valóságasat a fa;ntasztikussal össze-
kapcsolva cselekedte meg, s ezáltal m űve egyetemes érvényt kapott.  
Attól sem függetlenül, hogy a halálosan komoly és az észbontón ne-
vetséges ;szervesedett egészen közvetlen, élvezetes módon az írónak e  

regényében. JaromilI ;sorsának fordulópontjain ugyanis n ők állnak: az  
anyja, ,akinek a szeretete a fia sorsával való rendelkezést jelenti, s  

a kedvese, aki többféle félreértés eredményeként kerül vele felemás  

kapcsolatba.  
Általános emberi szempontból Az élet másutt van című  regény,  

miként már a cím is utal rá, a vággyal folytatott harc bels ő  drámája.  
Az életét hasztalan keres ő  főhős, a politikai helyzett ől bátorítottan,  
azt igyekszik.elhitetni magával, hogy megtalálta az igazi életet. Eköz-
ben annyira merevre kénytelen építeni önámításának mechanizmusát,  

hogy az összetörik és őt is magával rántja. A vágy spontaneitása el-
fojthatatlan, viszont még a válaszbottaknak látszók sem rendelkeznek  

átalakító s így önmagukat ás megtartó kultúrával: ezt példázza Kun-
derának e műve.  

Epikailag ugyanilyen egységes, ide világkép szempontjából talán  
még mélyebb és átfogóbb A létezés elviselhetetlen súlytalansága című  
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regény. Ebben ugyanis nem az őt meghatározó körülményeket át nem 
látó kamasz, hanem a lét mindennapi s a társadalom id őszerű  dilemmái-
ban vergődő  férfi  s annak élettársa áll középpontban. A'szintetnkus 
igény abban is megnyilvánul, hogy — A nevetés és feledés könyvéhez 
hasonlóan — a hősök vergődésének színtere itt sem az anyaország 
határai által meghatározott.  A létezés elviselhetetlen súlytalansága 
annyiban az előbb említettnél is jobb, hogy itt a rögeszme knv:ételes- 
sége 'helyett az életösztönük hatalmával 'állunk szemben, úgyhogy a 
mesterkéltség kifogása sem :emelhet ő  e művel kapcsolatban. Ez a na-
gyon ás reális er ő  űzi tKundera hőseit Nyugatra, majd pedig vissza ha-
zájukba, s ugyanez a forrása a közöttük lev ő  feloldhatatlan ellentét- 
nek is. :ToQnáš, a lankadatlan tvitali.zm+usú orvos, aki társadalometikai 
s11.mptontból is rendkívüli ember, olyanformán már nem :erkölcsös, 
hogy; önmagát 'megtagadva, monogám eszményeket valló társához iga-
zodjon. Igy aztán mindketten áldozatok. Az orvos a hazájáé, amely 
csak árulás árán biztosítaná !száanára az őt mindenképpen megillető  
kamriiert, illetve hivatást, az asszony pedig túlérzékenységéé, saját any-
jával is idaooló zártságáé. 

Kundera ebben a anűvében'különö:sen azzal alkot jelent őset, hogy 
az esszéista érzékenységével alkotja meg egy-egy h őse szellemi maga-
tartásának és testi valóságának egységét. A teljesítmény annál jelen-
tősebb, minthogy az ,emlíl~k mellett más, kellő  'árnyaltsággal meg-
rajzolt hősei is vannak a regénynek. Kundera művészi :alakteremtésé- 
nek titka az, hogy nála az emberek leginkább önnön ellentétüket ke-
resik a másikban, ámde úgy, hogy azért ne kelljen átalakulniuk. E köl-
csönös vonzódásban azonban végtére is a harc, vagyis a h ős saját 
princípiumához való hűsége 'dominál. A küzdelemben viszont az er ő-
sebb győz, akár olyképpen, hogy akkor is jelen van a másik életében, 
amikor már messzire távolodott mellőle. 

Az abszurd élménye mindenféle elfogultság elutasításáig széle-
sedik ki Miilan :Kunideráriál. Azokat az ellentéteket is magában foglal-
ja, amelyek a szovjet csapatok által megszállt cseh nép iitn(divlidwuQnad 
között érezhetők. Az :emberi élet rondabugyra a maga lehetetlenségé-
ben tárul fel. Fgyáltalán nem véletlen, hogy .e regények f őhőseinek 
többsége elip}ulsztiul. S ez egyben az értékek veszend őségének elkerül-
hetetlenségét is jelzi amég alkotóerejének teljében lev ő  Kundera vilá-
gában. 
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MOLCER MÁTYÁS  

A SZEMÉLYISÉG EREJE  
KOCSIS ZOLTÁN MŰVÉSZETE 

A mangsKxrolás mániája állandó feszültségben tartja a ,versenyszellem-
ben nevelked ő  fiatal muzsikusokat. A zenei versenyek ,gombra módra 
szaporodnak, szinte nem múlik el nap vetélked ő  nélkül. Kialakulóban 
van a zenészek új nemzedéke, amely magas fokú technikai képzettség-
gel, bizonyos uniformizált .el őadási koncepcióval igyekszik a zsűri íz-
lését kiszolgálni. Szembetűnő  még az els ő  díjasok inflációja is. Az 
egyre devalválódó zenei versenyeken új jelenség, hogy a zs űri nem 
adja ki az első  díjat, ily módon szeretné emelni a vetélked ő  rangját. 
Hírneves zeneművészek már rég nem hajlandók :zs űritagok lenni. El-
érkeztünk odáig, hogy napjainkbanmegrendezik — egyre tömegeseb-
ben — a versenygyőztesek versenyét. Innen tovább már nem vezet-
het messzire az út ... 

No de hal vannak a zenei versenyek gy őztesen? Hányan jutot-
tak be közülük a nemzetközi !hangversenyéletbe? Az eredmény !siral-
mas, de nem ,is lehet más.  

!Kocsis Zoltán útja a világhírnév kivívásáig eltér ő  volta mai 
pianista-nemzedék útjától, ő  soha nem 'ismert .kompromisszumot, a So-
káig új 'utakon járó, avantgardista m űvészete — egyesek számára 
még ma is — felkavaró, nyugtalanító, vitára késztet ő . Indult ő  is 
zenei versenyen, igaz, a Magyar Rádió 1969-ben megrendezett Beetho-
ven-zongoraversenye aligha keltett nemzetközi figyelmet. Mégis ebben 
az évben kezd ődik ikirdbbanó nemzetközi karrierj+e, mert már akkor, ti-
zenhét éves korálban teljes fegyverzetben mutatkozott be. Hazájában 
bizonyára ,sejtlik, ;tludták már régt ől fogva, hogy nem mindennapi 
pianistazseni bontogatja szárnyait. Ötéves korában kezdte tanulmá-
nyait, tizenegy éves korában már a Bartók Béla Zenei Szakiskola nö-
vendéke — ahol 'zeneszerzést Is tanult —, majd .a Liszt Ferenc Zene-
művészeti F őiskolán folytatta tanulmányait Kadosa Pál osztályában. 
Érdemes megemilíteniy hogy idiptlromiaproiduk ~ ci:ój ~át egyes zenekritiku-
sok zsenh,álli+snak minősítették! F őiskolai és az azt követ ő  éveiben a 
világ szinte valamennyi jelent ős zenei ;központjában fellépett, kivív-
ta a szakértők elismerését. 1975-ben Szv;jarboszláv Richter meghívására 
fellépett a Tours-i Fesztiválon, a hangversenyt az év koncertjévé nyil-
vánították. Egészen fiatalon Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Busonii mondta: „Ha valakit arra ítéltek, hogy zongoram űvész 
legyen, akkor azon a feladaton, hogy Liszt H-moll szonátáját jól adja 
elő , 17-18 éves korában túl kell lennie." Tehát a továbblépés érdeké-
ben minél korábban meg kell hódítami. a zongorairodalom „hírhedt" 
csúcsait, a fiatal művész lépjen önálló útra, fejlessze a maga készsé-
geit, sajátos egyéni stílusát, el őadásmódját. 

Indulásakor már félelmetes reiperrboárnal rendelkezett. 'Körülmé-
nyen lenne még nagyjából is felsorolni,, de kiragadva néhány adatot, 
képet kaphatunk az ifjú m űvész elhivatottságáról. Bachtól a teljes 
Wohiltemperrier!tes •Klavier, a •unst der Fuge, az összes zongoraver-
seny. Mozart összes szonátája stb. mellett :Stockhausen teljes zongora 
opusa! Ez utóbbi talán a legfigyelemreméltóbb, ugyanis napjaink fia-
tal zongoristái a klasszikus repenboárt nyűviik unos-untalan. Kocsis 
karrierje kezdetén mint zeneszerz ő  Is jelentős tevékenységet folytat: 
tagja lesz az új magyar zenei avantgárdot képvisel ő  rJj Zenei Stúdió- 
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nak. Megfigyelhettük, hogy a zongoram űvészet korszakalkotó előadó-
n-iűvészei között túlsúlyban vannak a zeneszerz ők <Liszt, Busoni, Rah-
mianyinov, Bartók)., az .alkotó művész mélyebbre -ás, jobban érti a 
művek sokak számára titkos öslszefüggéseit. Az el őadóművészet fel-
sőfokon — különösen korunk -zenealkotásatisban — bizonyos tokig társ-
szerzővé lép elő. Az előadóművészei történetében — sajnos napjaink-
bam. i,s — ,előfordultak olyan esetek, hogy egyes neves művészek az 
„alkotói hozzáállást" túlhevítve odáig merészkedtek, hogy változtat-
tak az írott szövegen. Ezek az ún. instrukciós kiadványok nagyon sok 
zavart okoznak. A becsületes el őadók a !szöveghűségre törekednek, de 
néha az „Urtext" sem hiteles, ezért az utóbbi id őben, hála a fénymá-
slás elterjedésének, a kéziratokat is itanulanányozzák. Eljutottunk te-
hát a zeneszerz ő  eredeti kéziratáig, amelynek segítségével megvalósít-
ható a szöveghű  interpretáció. Ez azonban az el őadóművész számára 
a feladat legelemibb része. A nagy zeneszerz őkről kialakult stíluskép, 
műveik öntörvényű  orgasiiizmusa airánymutató lehet és az el őadónak 
be kell látnia, hogy a zeneszerz őé az elsőség, nem szabad túlzott egyé-
azieskedéssel „bosszút állnia" a szerz őn. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy számos zongoradarab csak el őtannailanánya, kivonata a szerz ő  vo-
kális vagy zenekari gondolatainak. 'Gondoljunk csak Bach Olasz kon-
certjére, a Beethoven-szonátákra, a Schubert-szonátákra vagy Liszt 
zongoradarabjainak or!kesztraliiss hatású !részlelteire. 

Napjaink élvonalbeli zongoristái temésrzetesen nagyfokú virtuozi-
tással, kitűnő  stílusismerettel rendelkeznek, de csak kevesen vannak 
közülük megáldva vagy megverve az igazság szenvedélyes keresésé-
vel, a zeneköltő  legmélyebab gianddlatai felkutatásának tudatával. Pél-
dául Liszt A Villa d'Este szök őkútjai című  népiszerű  darabját a híres 
virtuózok sziporkázóan el.osiilingeliik, de kevesen jutottak odáig, hogy 
előadásukban ramautassana.k a m ű  fénylő  színe mögött meghúzódó 
igen komoly tartallornra. 

A Beethoven-díjas Kocsis Zoltán hatalmas méret ű  diiszkográfiiá-
jáiból és hangversenyfelvételeib ől aránylag keveset tudunk idézni a 
halhatatlan bécsi klasszikustól. A G-dúr zongoraverseny és a Lex 
Adieux elnevezésű  op. 81/a zongoraszonáta !képezi els ő  lemezének 
anyagát. Azóta egy impozáns .életművei megközelít ő  ;diszkográfiiát ho-
zott létre a zeneirodalom jelent ős alkotásaiból. Mivel csak újabban 
tüntetik fel a lemezek felvételének pontos dátumát és helyszínét, leg-
egyszerűbb, ha zeneszerz ők szerint vizsgáljuk meg Kocsis elóadómű-
vészeténeík sajátosságait. 

Bach összes a ongorahangversenyét <13) még f őiskolás korában le-
mezre játszotta, a Liszt Ferenc Zenem űvészeti Főiskolai Zenekarát 
Simon Albert vezényelte, szólista társai: Falvai Sándor, Rohmann I,m- 
re -és Schiff András zongoristák, valamint Kovács Lóránt és Matúz 
István fuvolisták, akik azóta nemzetközi jelent őségű  művészek lettek. 
BachHj átéka ,Glemn Gould hatásáról tanúskodik, de ugyanakkor annak 
továbbfejlesztése is, sziporkázó technikával, pontos szövegkövetéssel, 
belső  tűzzel valósítja meg a gyors tételek energikus hangzásvndágát, 
szembeállítva a lassú tételek dús, énekes hangzásával. Ez a világszer-
te nagy sikert aratott lemezsorozat felhívta a figyelmet egy induló, 
kivételesen tehetséges magyar el őadógárdása. Kár, hagy 'a f őiskolások-
ból összeállított zenekar nem minden tételben érte el a szólisták szín-
vonalát. Érdekes lenne, ha id ővel ugyanez a gárda a Liszt Ferenc Ka-
marazenekarral újra felvenné ,a m űveket. 

Jelentős helyet foglal el Kocsis Bach-opusában a Hungaroton 
kiadásában 1981-ben megjelentetett Hat szonáta hegedűre és zongorá-
ra, amelyen Csaba Péter hegedűművésszel, számos nemzetközi díj 
nyertesével játszik. A sorozatból ra G-dúr szonáta Allegrójában már 
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megmutatkozik zongorajátékának az évek folyamán kiteljesül ő  Bach-
stílusa. 

Bach .sokat vitatott m űve, a Kunst der Fuge a Philips-Hungaro-
ton kjpradukdiójában 1985-ben jelent meg. A hatalmas m ű  két záró-
fúgájában egykori tanára, a hírneves zongoram űvész és pedagógus, 
Rados Ferenc működik közre. A zongorát Irodalma miatt 'is a legin-
tellektuálisabb hangszerként tartják nyilván, a hangképzetek végtele-
nül gazdag lehetősége, a hang kifejez ő  ereje a zongoristánál ugyanaz, 
mint a festőnél a szín és a fény, mindez csak az interpretáció szerves 
egészeként érvényesülhet. Ezt a ,hangzási többsíkúságot alkalmazza 
Kocsis a zongora kalapácsos nson-legaibo karrakterének szerencsés fel-
használásával a Kunst der Fuge korszakalkotó el őadásában. Kocsis 
Bach-lemezét Robin Galdirng az els ő  helyre sorolta: .,,A rend-
kívüli adottságú fiialtal magyar zongorista átüt ő  erejű  teljesítménye 
igazodja, hogy ez a ,monumentális mű  valamely billentyűs hangszeren 
a leghatásosabb, s Kocsis zongorája vetekszik az orgona vagy a csem-
baló •lehetőségeivel. Ez a magyarázata annak, hogy most a »korh ű « 
előadásmód dühöngése (sli,c!) idején különleges elismerésre méltónak 
talált a kritikus egy Bach-m űvet — modern zongorán." 

.Haydn .zongoraműveiből Kocsis „kezd ő  korában" hét szonátáit, 
az Esz-dúr variációkat és a G-dúr capricciót játszotta lemezre. Elké-
pesztő  zongoratudása a C-moll szonátában adja a legtökéletesebb zenei 
élményt. 

A Mozart-játékos Kocsisít a legnagyobbak közt tartják számon. 
Mozart összes zongoraszonátája .Ránki Dezs ővel közösen jelent meg 
1980-tan a Hungaroton gondozásában. A szonáták megszólaltatása 
technikailag tökéletes, a fogalmazás világos', a zenei szövésmód áttet-
sző , az agogika szervezett, logikus. Szembet űnő  a zárótételek káprá-
zatos technikával történ ő  megfogalmazása. Valamennyi szonáta élet-
teljes, mozarti ragyogásban csendül fel. A C-moll fantázia ikongenhális 
előadása útmutató lehet a jöv ő  pianista-neanzedékénék. 

A Liszt Ferenc Kamarazenekarral a két Á-dúr zongoraversenyt 
szólaltatja meg a szakért ők egybehangzó véleménye szerint a legma-
gasabb mai szinten. A számos hengversenyferlvétel közül kiemelnénk 
a B-dúr zongoraversenyt (K. 595), melyet a lipcsei Gewandhausban 
játszott a helybeli rádió ;szimfonikus zenekarával Horis Andrescu 
vezényletével 1987.május 26-án. jelent ős a G-moll zongoranégyes elő-
adása ás saját 'kadenciájával. A Ránki Dezs ővel közösen készített le-
mezről (Mozart, Brahms és Ravel négy kézre és két zongorára írt m ű-
ve) a következőket olvashatjuk a Diapasron 1987 októbert. számában: 
„Ha nem lennének olyan fiatalok és nem tartogatnának számunkra 
annyi csodálatos meglepetést, bizonyára már rég átadtuk volna nekik 
a Diiapasan d'Or Htsitoiiiques-t (ezt a kitüntetést a hanglemez-irodalom 
legnagyobbjai kapják). De mit fogunk nekik adományozni kés őbb, ha 
már most húszévesen ilyen tökéletesek? Ez Mozart; pontosan olyan, 
amilyennek szeretjük." Magyarázatul csak annyit: a szóban forgó le-
mez a művészek „kezd ő  korában"' készült. 

A Beethoven-díjas művész Beethoven-anegvalósításafilból a C-moll 
op. 10, No. 1; az Esz-dúr op. 81/a; az E-moll op. 90 és az A-dúr op. 
101 szonáták előadását emeljük ki. Érdemes felidézni egy régi hang-
verseny méltatását 1971-b ől amelyen a G-dúr zongoraversenyt ját-
szotta Ferencslik János vezényletével —, Juhász El őd tollából: „Kocsis 
nemcsak született Jzongorvsta-tehetség, hanem — és ,ez aligha túlzás — 
zseniális muzsikus. Olyan új életre kelnek nála a kottafejek, melyr ől 
talán még a zeneszerz ő  sem mindig álmodhatott. Megfejthetetleni ta-
lány, hogy ez az alig 1.8 éves fiatalember mi mindenr ől képes vallani 
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a zongorán, olyan érettséggel, magabiztossággal, amit 'még a legna-
gyobb világjáróknál is csak ritkán tapasztalhatunk." 

• A számos nemzetközi díjat nyert, ma már világhír ű  Takács. Vao- 
nósnégyessel készült 1982-ben Schubert Pisztráng-ötös című  kvartett-
jének lemezfelvétele. Kocsis sokszor meg.csiodált .kannaranvuzsákusi ,ké-
pessége emeli a felvételt a jelentős produkciók sorába. Az Imponá-
lóan gazdag Schubert-repertoárjában vitathatatlanul  az egyik csúcs-
pontot a hatalmas méretű  posztumusz  B-dúr szonáta jelenti. A szoná-
tának nagy interpretádáói ismertek: Fischer Anruie , Richter, Brendel . . . 
Schubert műve egy ifjú zeneköltő  utolsó zenei megnyilatkozása, élet-
korban és lelkileg Is közel áll Kocsishoz, akinek sok új !k'ózölnlivaló- 
ja van a szonátával kapcsolatban, el őadása talán a nagy el ődökhöz 
vlis.zonyítva legjobban megközelíti a m ű  csad'alatobs világát. 

Már beszéltünk az egyes el őadóművészek „ túlhevített alkotói 
hozzáállásáról" a zeneirodalom remekműveivel kapasaalaitban. Bren- 
delnek ezzel kapcsolatban ez a véleménye: „Vannak zongoristák, akik 
parazita módon élősködnek a darabokon, vagy mint a pódium-hiénák 
döghúsként kebelezik be a remekm űveket." Nos, Chopin műveiivel él-
nek leginkább vissza az ,egyéni felfogást" er őltet ő  pódium-lovagok, 
akik a,beleélés helyett kiélik magukat a zongoránál. Chopin m űvei 
iránti előadói hűséghez hozzátartozik .a pontos ikattaolvasáSon túl a 
kutatómunka, nem szabad vakon hinni a közreadónak, fel kell lelni az 
eredeti forrásokat. 

- Az előbbieket figyelembe véve zenetörténeti szempontból szenzá-
ciószámba vehet ő  Kocsis  Chopin-kering ők 1982-ben megjelent Philips-
lemeze. A keringők problematikájáról a többi között ezt írja: 

„Chopin hátrahagyott kering őien igen sok, a szokásosnál jóval 
több elemzésire váró probléma bukkan ,felszínre, bár ilyen szempont-
ból' ugyancsak csínján. kell bánni a szerz őnek minden olyan művével, 
amelynek közreadásában ő  maga nem tevékenykedhetett. Valamennyi 
posžtnzmusz művére jellemz őek ugyanis azok a kmseb,b =nagyobb elté-
rések, amelyek a ma fellelhet ő  egy vagy több kézirat-változat  és az 
említett művek első  kiadása — gyakorlatilag a Chopin halála óta el-
telt Időszak előadásai tradíciójának alapjai — között mutatkoznak. E 
különbségek legélleselbben a hátrahagyott kering őkben és ezeken belül 
is főleg az ■Op. pos. 69., illetve 70. számmal jelzett öt darabban je-
lentkeznek. 

Chopin fájdalmasan korai halála után els őként barátja és bizal-
masa, Julian Fontana gondolt arra, hogy a zeneszerz ő  hátrahagyott 
kompozícióinak egy részét közreadja." 

Kocsis továbbá részletesen elemzi. az egyes publikációk eltéré-
seit, hiányosságait, kitér azokra a változtatásokra, amelyek aneg.kérd ő- 
jelezrik Chopin eredefii elgondolását, majd leszögezi: „Összegezve te- 
hát : a zenetudomány és a. Chopin-kutatás mai állása szerint a Fonta-
na-verzió » areisrtaurátorü« munkáját olyanféle meghamisításnak ké11 
tekintenünk, am,ilyeneket például Muszorgszkij m űveinek vagy ép-
pen Leonardo .da Vinci Az utolsó vacsora című  freskójának kellett 
elszenvednie az említett 'alkotások utóélete folyamán." 

Erről .a lemezről írta a Le Monda: „Szeretnénk »kölcsönvenni« 
,Schumann tollát, amellyel Brahms megjelenését köszöntötte valaha, 
hogy méltóképpen ünnepelhessüik Kocsis Zoltánt: iannyira megköze-
líti a chopini Ideált; megvan a bája, az eleganciája, megvan benne az 
'ifjúság féktelensége és intenzív figyelme,  s mindez olyan csodálatos 
ki,teljetsedésaben, mely túlhaladja még a tündökl őket 

. A' lemezre rögzített  G-moll ballada  hangverseny-előadása (1973. 
január 11.) csak a legnagyobbakkal (Richer, Horowitz) mérhet ő, a 
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finálé megoldása lélegzetelállító. Hogy Kocsis milyen jelentős Ghopin- 
játékos, azt az 1988. április 30-án a Pestii Vigadóban megrendezett 
hangversenyén ismét bebizonyította, amelyen kering ők, mazurkák és 
nracfiurme-ők füzéréből és a nagy lélegzetű  F-moll ballada egy tömbbe 
tömörítésével csodálatos új fényben idézte fel a halhatatlan lengyel 
zenei poézisét. 

Liszt a zenetörténelem egyik legmerészebb forradalmára, zse-
niális ipiianisitalkénrt, rögtönz ő  természetéb ől adódóan az előadás pilla-
natában győzte Meg közönségét művei igazáról. Zongoram űvei több 
szempontból is a legnehezebb el őadói. feladatok 'közé tartoznak. Bren- 
del s!zerint :„Liszt zenéjének megvan az a tulajdonsága, 'hagy végze-
tesen tükrözi az előadó karakterét. Ha Liszt m űvei az üresség, felü-
letesség, szemfényvesztés benyomását keltik, ezt a iszemfényves;7Jtést 
általában az előadó terhére kell írnunk, néha (az elfogult) hallgató 
hibája, és csak a legritkább esetben magáé Lis'zté." 

Kocsis egy Japánban adott interjúban így nyilatkozott: , ;Ra.hnna- 
nyiiinovot nagyon szeretem, de mint alkatából hiányzik belőle valami. 
Hogy mi a véleményem Lisztr ől? A maga korának színvonalát meg- 
haíladita; de a mai megértés igényeit  már nem szárnyalja túl. A Las 
préludes és a H-moll szonáta ma még csúcsteljesítménynek t űnik, de 
késői remekiművelilhez képest mindinkább háttérbe szorul." 

Mint zongorára írott napló kísérte végig Liszt életútját a Ván- 
dorévek elnevezésű  sorozat. Kocsis Zoltán a harmadik kötetet 1987-)ben 
játszotta lemezre, ezzel elérkezett Liszt estéjéhez, a kés ői remekművek 
világába. Hadd idézzük a lemezr ől Joan ,Chlissel 'kritikájának egy rész-
letét: „A túlnyomóan önmagába :forduló hangulat kivételes érzékeny- 
ségű  és kultúrájú zongoristát követel. Kocsis ez az ember! ... Azono-
sítja magát a zene spirituális és látszólag vallásos elemeivel, de sze-
rencsére a látomást :sosem csökkenti melodrámává. A Villa d'Este 
ciprusai (I) sötét melankól'iája oly er őteljes lbass+z,usba hajló tónrusiban, 
hogy már pogány-démonikus elemekkel fenyegeti. világunkat. Társ-
darabja .extenzívebb, s a tökélyiig engedi érvényesülni Kocsis inagyvo- 
nallú  ...stílusát 'Ez a Harmadik Év talán leghatásosabb és bizonyára 
a legjobban 'rögzített verziója, amelyet valaha hallottam." 

Éiményszerű  volt az Esz-dúr zongoraverseny  előadása ,Dorátii An-
tal vezényletével 1986. október 21-én a Liszt-centenárium alkalmából. 
Nem szabad megfeledkeznünk a Nagy koncertszóló artisztikus, drá-
mai előadásáról és a felfedezés örömével eltölt ő  kés ői művek inter-
pretációiról Perényi Miklós ,csellóművésszel, valamint arról sem, hogy 
Kocsis r.qpertaárján szerepelnek a Beethoven-szimfóniák Liszt .átira-
tában. 

A zongoraátirat sokáig lebecsült m űfajnak számított, sok utazó 
virtuóz élte ki magát ez úton, a dolog odáig fajult, hogy még eredeti 
zongoraműveket is átírxitak ! Ismert egy ilyen ,torzszürlötrt"., .Liszt II. 
Magyar rapszódiájának zongoraátirata egy hírneves amerikai virtuóz 
műhelyéb ől. Valójában :az mgazi. átirat ,ereadeti m ű", zeneszerzői alko-
tó munka. A Japánban adott interjúban, Kocsis így vall err ől: „Sok 
zenekari művet írok át zongorára, mert úgy vélem, iakármennyi van 
belőlük, az csak ijó dolog. Liszt valamennyi Beethoven-szlianfáni.ált át-
írta, ami csak 'bizonyította Beethoven. nagyságát. Magam is csak 
kiemelkedő  műveiket írok át, úgy hiszem, csak ennek van értelme." 

Debussy, Rahma.nyinrov., Enescu., Bartók és más zeneszerz ők mű-
veinek Kocsis-+féle átiraitai,ból kiemelnénk a Wagner operáiból készí- 
tetteket. Az 1982-ben megjelent lemezén, Liszt Wagner-átiratai mel-
lett, Kocsis a Trisztán és Izolda,  valamint  A nürnbergi mesterdalno-
kok előjáték-át játssza saját látiiratában. Wilheim András ezzel kap-. 
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csolartban ezt írja: „Kocsis Wagner-játéka a legjelentősebb kamiesiter- 
p}radukciókhoz mérhet ő . Egyetlen motívum, egyetlen fordulat sem 
marad rejtve el őtte, ugyanakkor minden pillanatban az egészet tart-
ja szem előtt s kristálytisztán bontakozik ki el őadásában a forma 
— a tisztán zenei forma, minden dramaturgiai s m űvelődéstörténeti 
konvenciótól és sallangtól mentesen." 

Egy régi •bíráila4bból kiderül, hagy Kocsis Igen ,korán élmélyült 
Brahms világában, m,elyrb,en kés őbb kiemelkedő  teljesítményekkel ör-
vendeztette meg a zenerajongókat. Idézet Molnár Jen ő  Antal kritiká-
jából: „Meghitt otthonra lel itt .Brahms borongós lírájával, de jól 
megzongorázható pompás darabjaival, s őt a végletek között cikázva 
akár Bartók is szonátájával, amelynek Itt, ezen a balidag szigeten 
kiváltképpen nagy a becsülete: ám,rulunk, hogy a félelmetesen nagy-
szerű  milyen egyszerűen szép 1!s — mintha egyszerre csak éltet ő  
napfény ragyogná be a zord, sziklás tájat. Mindennek és mindenki-
nek meghagyva a magáét, ide adakozóan adva hozzá a magáéból 
meghitten és összeforrón válik minden találkozása Minden m űvel 
csupa szépséggé, csupa gyönyör űséggé. De vigyázzunk, el ne ragad- 
tassuk magunkat magasztalásainkkal. Egyel őre ,inkább adjuk át ma-
gunkat rélrnénydiinknek, ne eleme•zük jelenségeit, irej télyeilt, titkait. 
Hiszen Kocsis Zoltán még csak harmadik akadémista. És lesz még 
negyedik akadérnista is . . ." 

Az 1983-ban lemezre került Brahms nagy lélegzet ű  F-moll szo- 
nátáj áb;an az intenzíven szép zongorahang ,erőlködésmentes eszköz a 
műben rejlő  Izgalmas feszültség feltárásához. A csellószomárták•at 1980- 
ban Perényi Miklóssal játszotta lemezre. Joan Chiissel err ől a Gra- 
maphiane=ban a többi között ezt írja: 

,.,Mivel Kocsis is, Perényi is intenzív muzsikusok, egy ember-
ként zenélnek, :s frazeálásuk az örök állandó forrása. Ennek ellenére 
sem fogalmaznék úgy, hogy ez a partneri kapcsolat az egekben köt-
tetett. Az egyensúly kérdése ezekben a szonátákban mindig proble-
matikus, s ezen a felvételen ai:é'ha egyértelm űen a ;zongoráé az ural-
kodó szerep, ami nemcsak a dedibelek kérdése. 

Az a benyomásom, hogy kettejük közül Kocsis a szenzibilisebb, 
a .labbam.ékonyabb :a zenét több t űzzel Iközve!títi, mint társa, s ez kü-
lönösen a szenvedélyes F-dúr darabban figyelhet ő  meg, amellyel a 
lemez indul." 

A zongora hangszín-ártnyailarba;inaik kiaknázásával, rugalmas tem-
pókezeléssel, az érzelmesség kerülésével kel életre Grieg idillikus ter-
mészetpoézise a Philips gondozásában 1981-ben megjelentetett hang-
lemezen. 
• • • Kocsis vir.tuóz, Iké,pzeletgarzdag, atmoszférateremt ő , színekben 
vhllózó Debussyjátéka kiérdemelte :a legismertebb szakért ők ed6tsmeré- 
sfét Párizsban és világszerte, .ezt igazolja az 1983-ban kiadott lemez — 
amelyen a  Suite Bergamasque, Images (oubliés), a Pour le piano 
és a Les Estampes szerepel — különböz őő  toplistákon elért legmaga-
sabb pontszáma. 

- Sokan úgy tartják, hogy Kocsis Rahmanyinov zongoraversenyei-
nek larnezrejátszásával — a felvételen közrem űködik a San Francisoi 
Symphony ;Orchestra iEda Waart vezetésével — biztosította vég-
érvényesen helyét a világ pia/lista-sztárjainak élvonalában. Ismert, 
hogy az orosz mester összes zongoraműve megtalálható műsorán, a 
Vocalise népszerű  darabot mesteri átiratában lemezre játszotta, az 
utóbbi időben zenekari műveit fis vezényli. A .zongoraversenyekr ől 
Hanspeter Krellmann a Fono-Farum 1984. júniusi számában ezt ír-
ja: „Kocsis 'Zoltán modern karakter ű , szuverén technikájú iviirtuóz, 
eleven muzsikus, sokatmondó 2nterpretáitor. A két zongoraverseny el ő- 
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adása semlmli !kívánnivalót sean hagy maga után —a gazdag küls őt 
és a részletek intimitását egyaránt érzékelteti. A negyedik zangoraver-
senyt teranészetesen . lehet klasszneizálódóbbain, Ravel-szer űbben is ját-
szani, ahogy Benedetti-Michelangeili teszi. Kocsis ezzel szemben. a 
negyediket, akárcsak az els őt, fiatalos, !féktelen hevességgel Magával-
ragadó lendülettel adja elő ." 

Figyelemre méltó Tallián Tibor méltatása a zongoraversenyek 
előadásáról. Hangsúlyozza, hagy Kocsis Bartók ikongeniáliis tolmácso-
lójaként a Bartók zongora-oeuvre ,apostolaként szerepel a zenei közvé-
leményben, mégis Rahmnanyinov jegyében teszi meg a legfontosabb 
lépéseket immáron érett zongorista-géniuszának világméret ű  elismer-
tetésére. Továbbá ezt írja: 

„Halványan ebben a produkcióban is érz ődik Kocsis lejküzdhetet-
len hajlama a diidaktikára, de hát a művészetels ő  célja mégiscsak az, 
hogy :a ,szó legmagasabb értelmében taníitsron, és jót is tesz nekünk, 
tanítványoknak, ha tudjuk, hegy tanárral !állunkszemben. A m űvész 
— minit a tanár — olyan személy, aki »már tud«, és akii valaha ta-
nított, biztosan egyetért velem, ha azt 'mondom: a tanári tekintély 
részben következménye ugyan az ,el őbb-tudásnak, !rés'zben azonban 
előfeltétele a tudás hitelének. 

A tanár mostani leckéje nem nagyszabású és titkos összefüggé-
sekről szól, lent a mélyben vagy fent a magasban, mint mikor Schu-
bertet, Chopint (újabban különösen Lisztet) játszik. Ellenkez őleg, a 
lecke tárgya a dolgok felszíne, a tanulság pedig az, hogy a dolgok 
valóban olyan bensőségesek, szépek, gyermekiek, varázslatosak, roman-
tikusok,.cigányosak és ,oroszoisak, lendületesek és szenvedélyeseik, mint 
ahógyan a felszínen látszanak. Ez az üzenet ugyanúgy !egyszerre nyug- 
talanító és megnyugtató, mint ama Más, titkos mélységb ől vagy ma- . 
gasból hozattak." 

Kocsis szerkeszt őként működött közre a Bartók at the piano 
című , Bartók összes hangfelvételének centenáriumi leriadásában. Az 
archív felvétélek !kiadása zenetörténeti jelent őségű , hiszen Bartók min-
den idők egyik legjelentősebb piani,stáj'a volt, Kocsis 'tehát alaposan 
megismerhette, tanulmányozhatta, merre vezet az út tovább, amely a 
szerző  előadáš.ának ú'tmutatásávál, idé nem utánzásával ,eljuttat a bal,: 
ttó°ki világba. 

Barták-játékára az új'raadkatás jellemz ő, minden hang, minden 
hangtisíuly, a formaszerkesztés, a kontrollált ágogika tudatos ,elképzelé-
sen alapul és új távlatokat :nyit. Talán minden elemzésnél többet-
mond az a tény, hogy tolmácsolása meggy őz minden fogékony hallga-' 
lót Bartók igazáról. 

A Gyermekeknek ,című , 79 apró darabból álló magyar és :szlovák 
népzenekincset feldolgozó gy űjteményt 1981-ben vette fel lemezre'  
zseniális koncertpódiumra való interpretálással, aligha csak a tanulók 
száirri,ára. Az 1975-ben Japánban készült Bartók-lemezén a Szonáta 
időálló, kikezdhetetlen produkció., a semmiféle engedményt nem enge-
dő  Kocsis játéka a metrikai szilárd keretek között is alkalmazkodó 
ritmusú, komputeri technikájú, a jöv ő  század zongorázását vetíti e-
lénk. Nehéz lenne felsorolni az indulás óta lécmezre vagy szalagra. 
rögzített .Bartók-!darabokat, tervezik ,áz összkiadást is, ennek egyik 
előfutára az 1987-ben megjelent Zongoraversenyek, Rapszódia, Scherzo 
és a Zene album, amelyben közreműködik a Budapesti Fesztivál Ze 
nekar Fischer Iván vezényletével. Tízen-egynéhány évig érlel ődtek 
ezek a darabok Ka čsis repertoárján, közberí olyan jelent ős pradük-
.ciók születték, mint 1981. Szeptember 25-én a harmadik zongoraver- 
senyélőadása Ferenosük Jánossal, vagy az els ő , Ligeti Andrással 1986. 
március 9-én. A Bartók-zongoraversenyek albuma méltán keltett szen 
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záaiót, szármos nemzetközi díjat nyert, az elragadtatott.kritikák a há-
la hangján .á2ólmrak: „Et''az a pillanat, amit a Bartók-centenárium óta  

annyira mártnarcyk ! Köszönetet kell mondanunk Kocsisnak, aki rendkí-
vüli zon~ynűvész." A  felvétel  célja az  volt, hogy napjainkban Bar-
tók  y~ht~y~  °előadásban szólaljon meg. Ezért a szerző  előadásából és  
koraibeli írásos vagy szóbeli utalásaiból következtethet ő  felfogáshoz, a  
Bösemdoalar zongora alkalmazásához szétbonthatatlan egységként já-
rult Kocsis analitikus játéka, amely branazcendentálIls el őadói világá-
val tökéletes zenei .szimrtézist alkat. A felvételr ől Paul Meunier a Té-  
lérama 1988. március 5-i számában a következ őket írja: ,Kiacsriis zongo-
rázása nemcsak báj és kellem. H ősies és sallangmentes virtuozitás  
is . . . Vajon felfedezte-e számunkra Kocsis az »igazi« Bartókot?' Min-
den valószínűség szerint igen. De legalábbis kijelölte az ide veze-
tő  utat."  

- 	A zeneszerző  Kocsis sok kartárs zenét játszik, korunk egyik  
legjelentősebb zeneszerz őjémek, Kiwrtág György m űveinek avatott tol-
mácsolója, számos koQnpozíaiáját ő  mutatta be először. Minden korban  
az előadóművészek elsőrendű  feladata a kortárs zene rtaolmácsodása.,  

máskülönben csak „múzeumi alkalmazottaknak" tekinthet ők. Kocsis  
aniimrt ikarnnesrter, mint zenei író lis népszer űsíti az új zenét. Sokoldalú  
tevékenysége egyik rnagyamázafia kivételes zongoratudásának. Lennezei  

és felvételei közt csak t.á,llóztrunk, nem témhébtü,nk ki a nagyszámú dí-  
jakra, elismerésekre, úgy gondoltuk, ezúttal ez nem lényeges. A ze-
neszerző  Kocsis külön tanulmányt érdemelne. Korszakalkotó el őadói  
tevékenységéről a legtalálóbb szavakat Pilinszki János mondta:  
„Játékában két elem ragadott meg leginkább: személytelen 'oda-
adása s ugyanakkor személyiségének hallatlan ereje, fiatalos lendülete  

és homogenitása. Shelley és Petőfi lehetett ilyen! Nála lenyűgöz, hogy  
ilyen mezítelenül a tehetség jelenlétét még nem láttam emberben. A  

szeretetnek  és az aggódásnak olyan fokát váltja ki bennem, amit én  

nagyon kevés ember iránt éreztem."  
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BICSKEI ZOLTÁN  

PÁRIZSI FÜZET 
FELJEGYZÉSEK 1. 

Ha  "elmegyek, többé nem jöhetek 'haza. Ugyanúgy már 69ase+m.  
~ 

szombat, április 30, hajnal 1/2 4 órakor  

A megrendelt taxi "nem jön. Majd holnap megyek. Vagy egyáltalán  
nem. Az utca végén :f+ellltűnilk sa hazafelé battyogó sszomszéd.  Kérd~ , 
mire várok. (Mondom. Most kapott !telefont, válaszolja, így tíz percen  
belül 'útban vagyok az .állomás felé. •  

x~ 

Éjjel az Allpoik+oln utazom !keresztül. Állme;mb:an középkori várak 
között megy a vonat. A sínek (mellett sm ►gz+dulatlan tömeg ne+jlsan-  
zascslkóvail a+fejükön. Halk atomháború. Tavi+rázsák közt csánalkskal  
közalítelk a "várakhoz. !Derékig vízben. Alábukok. Lau,ssanne-nál fel-
ébresztenek. Mindenfelé köd. Kifsikassltél+yok, Várak, pára. „Marianne  
fiisalta+lls!álgam" — „:Masriiansne ma sj+ewnesse" . . . Nagy fehér csónak áll 
egy magas 'állványon a tóparton. A sötét vízbe Fellini haj ójaként úszik  
be egy kivilágított f,élsIzigeit. Újból 'elalszom. sDiij+annál ébredek. "Szelíd  
fényű  szagarj+eti táj. .Ziehéncsarldrák ápolt legel őkön, körülöttük telt lom-
bozatú fák 'egyenes — nem 'csavart — derékkal. Végig, Párizsig érzem  
a tájon az (emberi kéz énisnitését. (Nem inspirálna +rajizrsa. A vonatablak  
fiilrrn!szal;a;gj,án előbb b'ányaviszet látok. Kés őbb +asalto+rnának 'Vélem, majd  
kiderül, hogy ez a "Szajna. Már nem él. A d>onnlbelkon ssárga. ruhás bi-
ciklizők hada. Vasárnap délelőtt van, május "elseje.  

E1>ső  nap -- első  napom Nyugaton ;(30 évesen), Párizsban. Bámulok,  
mint a borjú az ,új kapura. Az els ő  ifölliszísniels benyomások. A diszes  
bejáratú 'é'lellmiszerlbolrGo+t "színháznak vélem. A régiségboltot kismú-
zeumnak. Göne Gábor 'Pár(izsb>an. A sietve megvett arany- és ezüst-  
flarnaszter nem fog. Rázom :és Ik+áramkold+o'k. Átvertek, "gondolom, pedig 
csak nem értem az utasítást. Ritka a kövér ember. Hajlékonyak, für-
gék, csak a kövér néger mamik höarn+pölyögnelk kacsázó léptekkel haza-
felé. A "fehéreken, "fakó, fonnyadó b őrök, vékony bokák, x- és ó-lábak,  
törékeny csrulklák ,és 'sok 'csúf, v+érdsieszer ű  női kézfej. Egy hórihorgas  
néger hosszú, páros ,,.,csánákcip őkkel" úszik el mellettem.  

Rengeteg a fa. iek és szépek, teli tüd ővel lélegzik velük a város. 
Áttetsző , könnyű  fényiben úsznak raz utcák, mindenfelé üde színek. 
Édesség, zsömle- és kenyérszag. Nem érzem az aszfalt kipárolgását. 
Asz emberek körül +vilsizaant töménytelen .fojtó ipasrfümsillat. Szédelgek. 

Nincs idegesség, zűrzavar, ezt kizárja a közmegegyezésszer ű  ud-
variasság, kedvesség. Zárt tekintet ű  fehér arook. A színesekbe bele-
látok, ők sebzettebbek. Ok belebetegedtek ebbe a türelmes Bábelbe.  
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Túlfinomult, [dekadensen •as!avart arcokat vártam, [ehelyett nyers, durva  

vonásokat vélek felfedezni a mesteri araaszkrdk é,s jelmezek mögött. 
A Ikörístés : a tárgyak, öltözet, modor kifinomult, az arc rajzolatán 
azonban ott ül a magába zárt barbárság. 

Mennyei finom, kies női orr. KKeassesek, pörgék, íveltek, piszék. Nem  
&s csoda, ha ennyi állaltom ,edz ődtek  .. . 

~ 

Nem leragadná. egy állapotban — msandogaltom 'reggelente. Még-
sem Ibíirroan már •újsrahangolnii magam. A vágy, az  ,egész  rendjét egy-
ben látná vágya, ködként lebeg a szemem •el őtt. 

Paris-I írtam otthon a telepi !plakátokra. Párizs nulla, iforstyagtaan 
az indulás előtt. Mégms otthonos világ. Egy szintig. A megt űrtség átt- 
honosiságta. Milyen jó nem félni.  

Semmzli 

 

megrendültség. Egyszerűen vagydk. Egyszerűen vagyok. 
Rajzolás nélkül nem sbí+rniám ki. Naponta 7=8 órán át kaptaram a pa-
pírt. Orrszarvú, bogár, s'alyosm. iSzklilpe úlj !daralb,jsánsak plakátjára és  

. műsorfüzetére kellenek. A hét rinocéroszb őrt Kanizsára, kanizsai fi-
gurákra építi. Töbibrétűlbfb., mint 'első  sdaralb(jra, a Pekingi kacsa.. !Szen-
vedélyesen ~n~stéliii, [miként próbállj a -ö!reg.apjának és testvérének moz-
dulatait visszaidézni. 'Itt látni, hogy lidga(zálból csak az van, akinek zárt,  

kerek gyermekkora vált. Család és táj. Együtt. A többi legfeljebb a  

tántorgás ' iiskoláj+a. !Szkipe párizsi Otthona kis magyar sZiget. Könyvek,  
lemezek a mennyezetig. Es .  filmek, !filmek ... Kár, hogy otthon mwndezt :  
nem léhelt. Mert nincs más, :miinst amiben feln őttiink. Éss [ezt is otthon  
kellene fölmutatni, mesganiéretettni... Igaz mértéket csak hazai környezet •  

- adhat. Az 'egzotikumok vásrosábam csak ,hongrsoise lfh>ealtre" lehetnek.  

.• Párizs a városá kultúra központi magja, ksilsugárizó centruma - írja:  

K41Was. ,Ezerréves a anegm:wnkálltság, a kiművelés közjpoIntá kategóri-
ája, ezeréves a mű  kulbúiiája. Túlsmwnkállt várels!vtillág, Ihol nincs már  
egy talpalatnyi üres hely sem. r'F ~ier éve nem !félnek a szóért, a nyel-
vükért. Nem kell okvetlenül ládnleulk a nyelvnek, hogy az megtartsa  

őket. Natgylhattalsmli nyelv. Régóta nem [élethalálharc ez.  

~x 

Végigjártam a legnagyobb papírüzleteket. Csak egyféle rajzszén 
és tustoll kapható. Vastag szén, hosszú toll sehol. Én petdritg titkon még  

preparált lúlditrolIl+ról és keleti bantibsuszbolLák>ró1 álmodoztam. A legtöbb  

papírsbsoltttbam ',egyáltalán nincsenek ra•žeszköáök. -  Több semeletnyi vi-  
szont a grafikai srolkszarošístó szerszánokat [árúló standok száma. Egy-  

szerű  a magyarázat: [errefelé nemigen rajloznak már. .  
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A kisgalériák kirakatara ;nézve ugyanaz az émelyt ő  érzés fög el,  
mint amaikar alz .újviadéki íKépz őművélszeti !Szalaom. ;elé érek. A párizsi  
képek csak kissé jdbb.an kipofozottabbak. De ugyanúgy sú!lyltalan,ak,  
mint az ;otthonnak.  

A „ikulítúra" itt azt jelenti, hogy mindent megnézhetsz, meghall-
gathatsz, megvehetsz. .Mert hol legyen avállaslz!ték, ha nem itt? Nincs is  

közösség, csak közönség.  

Első  párizsii estemen ISlteve ;Lacy kvartettét hiadlgatauk. ;Szimpla  
szervezésű, eléggé ;egysíkú zene volt, helyeniké;nit iLacy lés .Pobtts  f~imio— 
mtiablb izólöilval ,megtűzdelve. Modern hakni egy kis saját ízzel. Gri°ttz  
Péter ,vollt a Ib;eiwgró ;dobos ;ebben a dzsesszzenekarban. ;Pesti kanzer-  
viatóriiauarnolt végzett, öt-ihart éve él  ,Páarizsban. ,Islmer5 Dresch Mmsiaéket.  
FIln nem tudok ;eredeti zenét tmuzsnikáilnai, — im,anldja. - ~ ,  így ide kellett  
jönnöm Ijó Iparltnerekért. orüa,, amikor t őlem :Szab,adoas körének kiban-  
đalkdzásáaról értesül. Talán Imerit Ibávolaalbb;ról néz vsilssza rájuk., azért  

nincs benne ;magyarhoni társainak gá;ncslask,oldó areflexe. Hallgatom a  
20-25 `htanagotskadó ember közönyében játszó Lacy-+t, a modern dzsessz  
egyik úattörőj•ét, látom ;amint fanyar mosollyal fogadja a gyér tapsot,  
lehet, még az ütlegeknek is jobban örülne, 'hiszen akkor legalább  
súlya lenne ;mindennek. Nagyobb nyomor ;ez még a Imi teleptii, Bem  

rakparti, Kaasis:ák klubbeli ikanosnkás tánaunknál  iss. 

:x 

S;zemcsésdbb, ;nagyobb sraapaacsú akvarellpapírra rajzálok. A.szén-
nek  Ideális pulzálást 'ad. A iceruza vékony, kemény grafitrúdjával  
megizzadok,  mire egységes felületté tömöm ezeket a papíarlpórusokat,  
Visz+ont végül planit vgy ,  az anyag .erőteljes eflilená>lilálsá,vail lesz majd  
igazánkeménnyé a  .szémorrsszarvúat megtartó oeruZatojáshéjtazat.  

x~ 

A lakásunkhoz legközelebbi bolt fianasa függ őleges és vízsszinítes  
rnbzdu.afiokkal törli a kirakatüveget. Tegrí,ap láttam egy négert, aki  

föntről lefelé haladva ispiaráltiisan iasigamozgással végezte ezt a munkát.  
Közben dudorás;zoltt.  

Szálrnlálaatlannzl öntöm mva~ba aaz atn ►análsizislzörpökelt. Délután egy  
kávé vaalamaelyik teraszon, este aavoká ;és 'sajt. .GarneRnn!bert, ki téged  
nelm szeret,  nem ,ember !— an ►otntdalná ;Sziiveri ibaráltunk, ha itt lehetne.  

- • Hét sritruosaértaszb őr.ISzkápe !bálnlcslstzínlházi darabjának cirne. H,amviasi  
ihletésű  cím; a darab fias teljesen kelet-•európati. Mondhatnám; kanizsai.  
Párizsból nézve a póldfiumuan a négy p!eslti tszí,nész is hozza a hazai ízt,  
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noha velük beszélgétve érzem, a valóságban ,fényévnyi távolság vá-
laszt el Ibennünket. Ot magyalr :,Huidl, LálslzQó,, Nagy József, (Rókás Lász-
ló, Sárvári József, [Szakaonyi [Györk; két francia: Malrie-tHelene Mor-  

twr,eux, ,Gé.rarld Gsourdat ; egy 'amerikai: Kaf thd eean Raynolcbs ; és egy  

olasz :[Sidvia Selda játssza a Rinocéroszt. Összesen hat 'férfi  és három  

nő . 'Párizsban egyedül [az én [csoportomiban nincs shosrnokaoss férfitánoos 
— mondja Ss7kiispe, . ami számomra taszért fontos, mert a nemek közti 
termésszettes leszültségre rils építtek. A táncosok nemcsak a darabban 
figyelnek Szkipére, hanem az életükben áss rá táimals ►zk,oldmiak. Ő rend-
kívüli [nyugalommal, türelmesen, a is',züksiég}es kis távoitartásssal [Intéz-
kedik. [Mint'mondja, iasoportpslzisdhodógti.ával. ]ls foglalkozott. 'Sokszor  

:humorral, apró kis trükkökkel ,oldja föl a pelslti,ek végtelen szócsatáit,  
időnként nyavalygásba fulladó lelllk.iziésait. Általános megkönnyebbü-
lés és újbóli rnunkaláz követi az ilyen „stikDlike!t".  

;PánisTs, New Mormmng kllu,b :'Ghet [Baker kvintlett.  
Az öreg Chestet hallgatjuk. Hosszú kitartott hamlgolkka)l, még hal-

kabban jálbsZik, mint legutóbb Újvidéken. A szuszogást, a nyálcsorga-  

tást ;is amikraolfiomlba :fú;j ja.. Akkor (van elemében, ha ritka szövés ű ,  
szünetelkkel, icsösnlddel teli: zenélt muzsikálnak. E.gyébkénit elszundikál.  

Többször is. Főleg rvirtuóz gyorsaságú, sok htanglból szólóknál. 
A csendre mindig 'felriad és pointasan (ott fiolyltaabja, ahol kell. Elos,en-  

desülő  leheletét valósszínű  nem sokáig shallshatjsuk már, jegyezzük meg  

Szkipével. Egyre jobban összemegy, ksilséblbgdsilk, székén csigává kupo-
rodva [dúdolgatja elfúló hangon: „All n-uwst 'blwe" . . . Megbicsaklásai,  
eltépett hangszálai, Iszaggaltott 'frázisai szándékosak, (pontosabban szól-
va formán túliak. Baker ez leste csak akkor ,slzóladt meg, ha abszolút  

szépet tudott mondani. Már nem réz, csak (szusz. Isten éltesse oda-
fönn [is, drága barátunk!  

A :klub belső  bejáratánál egy . óriási trutiymó (viaszszobor.  

Holilday álló 'figurája. Egyik karja hilámyztik, a másitkiban egy barna  

szarfagylaltszerű  [deformált mikrofont szosrangalt. Igen, ezt nyaltad  

egész életedben, IBilli ~e ,  ezt nyalatták veled New Yorlban, Párizssban  

akkor is és most is. Ints már föntr őtl :'eliég a haidoválból ! Orahidea..  

~ 

.Holnapután elnökválatslztás — „Chirasc veszélyes — Mibterantd a: 
mi emberünk!" ,, ~Szeretelm. Párizst — szeretem slilrarnc`iaaors;zág}ot, ssze-  

vetem 'Ghiraoost !" Mosolygó óriásplakátok, kits levetdt őcskék a lépcső-  
hászakban, lasizlopokjon, [járdán, (szinte mindenütt. Itt, ahol nem kötelez ő ,  
jaolbbára. ;e1men;nék alz [emnlbereik Szavazni. Azt hiszik, ,bel,eslzólhaitnaak a  

'dolgokba. A szamsszéd utcánkban afrikai dobzenekar kísssér egy szakadt  

menetet. !Papírházat húznak maguk után. Ők nem szavazni mennek,  
csak lakást szeretnének.  

[Pániban [két magyar n ő  száll f öl a buszra. Beszédjükiböl ítélve  
régóta kinn élnek. Véget nem ér ő  panaszáradatost hallunk a pénzr ől.  

SZkilpe már napok át;a a idarabbal él. Szinte csak err ől beszélge-
tünk. Rajztémáimat 7negprób~ belesz őni játékukba. Délután érünk  
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Orléans-ba. Üres slzíin{pald 'fogad (bennünket a háttérben vaílam5!iféle dí!sz-  

l,ettvázlatltall. RoisGs!zak a!díszletek — jellegtelenek. A színészek letörtek,  

veszekednek. Üres színip'atd. Ennek a Seanan7tnek kell nekiveselkedni —  

súgom Szkmpének. Mindig — válaszolja. Dermedt Ihalnlguba ►tltatLanság és  
görcsös mozdulattalanság. Szkitpe InekivettJk őziik. Látom, nem bálna  
alwclni, ha lelőtte legalább 'agy órát 'nem pa~ó ~.bállna. Estére már bilza-  
kOdóbb. Mozdult egyet.  

Az 'arl,éans-,it !K'oa'társ M űvészeti Központ a :darab re :gyúlk támogató-
ja, májusiban itt folynak a próbák. Két ,színházterem van az épületben,  
:egy könyvtár, kilállírtóterem, mozi és egy kis bár. Mindez márványból.  

A WC-Iben egy öreg esavargára akadok. A ntias!dótntál Indkílvetk őzve  
nedves trongyoos!kával !m,osa(ksizik. Beengedte a portás. Moinldhatoan : így  

már kultúrház.  

Délwtántl sétám sarán !hirtelen el őttem termett, a teljes ,égboltot  
eltakarva, arléan!s-fii katedrális. Mots(t már biztos tudom: az fogaz  

hívőnek jegy kis Isardk, kuckó, lóca és nem kastély és vár kell.  

Hosszú f,as ►aro!k Orléatns-!ban ás. !Két nagy lppatán talvaltt a zöld füvön  

s!zá,jlharmtanilkázilk a két pesti táncos: Gyö,rik és jHuldi. :Halkan verem  

hozzá a • rlitmust. Szemben jgesz!tenyef álk Iföldgömlbnyi koronával.  

Auljney 'SousliB'otits !harmánoetzer lakosú kisvárosnak több mint 100  
kertés!z!e van. Párizsban tš ;z.ámtuCk hadseregnyi lehet.  

~ 

Csütörtök:ön az lolrléams-ti 'szüzet .ünirvqpl.7ik.  'Terek, bankok, utcák,  
áruházak a szűz nevével. Neonliliomok, 'bélyegek Jeatnne d' Arc  

alakjával. Főtéri !szolórát hat bank, három üzletház és két vendégl ő  
veszi körül. Több száz Itwnils'tát várnak az ünnepi 'estére, ahol majd  

hlijdoglánggal 'felgyújtják a(kattedráliss tornyait. Ablakom 'alatt 72 tagú  

,rézfúvós kaltonazenékar nzenétel aranygombos, sötét egyenruhában.  

Elöl a hajszálpontosan együttpörget ő  !dobos* mennek. A 18 dob  
hangjába beléremeg az egész utca. A 'félelmes hang hatalmát érzem.  

Napóleonnak több száz .vagy több ezer 'doabtoisa lehetett?  

Bolyongok :az új iarléanls-á áruhážkom,plexuan hatalmas márvány-
utcáiban. Cukrot keresek. Végtelennek teittsjz ő, 'embernél magasabb  
árufollyosdk -- kafkai !méretekben. Fáj az arcom a 'szemet (eltömít ő  
!tárgyáraldatban. 'Csak 'egy jplll'lanatra födltnézherbndk az égre vagy a. mi  

+atth.>anri síkunk sernmhljére, érzem, megmenekülhetnék. Este jólesik a  

szűk, kanyargó falépcs őn föllbákttatni m,anzár,dtszobámlba. Meg őrzött  
század el,djietL lépcsőházak spirális utal; az elefántcsonttoronyba.  

(Folytatjuk)  
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OL VA SÓNAPLÓ 

A VALLOMÁS TÖRTÉNELMI RANGJA 

SZELI ISTVÁN: Így hozta a történelem .. . 
Proruan, Útj dék, 1988. 

Ha egy közösség történeti !gondolkodása a bels ő  szervez ődés hiányá-
ban hosszú időn át nem. jut 'el "az önmagáról való elmélkedés (terén a 
vallomásig, a hittelt ,érdeml ő  rbanúságbevésig, akkor r,enldszerilnit a ro-
kon tudományok, az iln0IdalLom vagy a pu,bl;icisztilka liugyeiksiziik ,pótohmi a 
történeti öneszmélés vétkes mulasztásait. Nem ritka jelenség ez a kö-
zép-európai régióban, 'ahol a "mindennapi  élet történeti 'feltételezett-
ségének következetes végiggondolása csak a. legritkább esetben tör-
ténhetett meg, nem ,ultoil;sósorban azért, mert sérülékeny evilágiságunk 
röghözkötöttsége a rög kérdésében seun rj+utoltt .e2 a 'tiilsztán(lláitáisli ►g. Az-
zal, hagy "itt, ezen ra tájon. az öneszmélési ,folyafrnalbok igazából soha 
nem futhatták be lényegük megszabta páilyájlulkart, a közösségi lét 
soha nem ~tett törvényteremt ő  r- mondhatnám azt is: a 'kelleté-
nél és az elviselhetőnél szigorúbb ideológiai aneghabáinozolttsnágulk foly-
tán. Ezért man az, hogy a jugosizláviiiai'magyarságnak ma nincs tör- 
ténetírása, nincs olyan tudományos diszciplínája,' mely képes lenne 
időszerű  európaisággal 'szólni a közösség létezésének feltételeir ől és 
körülményeiről, lrelheitőslégeiről és karlátGairóll, nincs ami tttuldtományds 
megalapozottsággal értékelhet ővé tenné a közösdég itánsialdialamn-itör- 
ténielmtii Patrtilalydháh;i(s tudati viszonyokról árull;koldlilYYk., ha nem 
vagyunk képesek a kisebbség-nemzetiség létét történelmi függ őségé-
ben látni, s neim. vagyunk képesek a függ őségek által létrehozott fierl- 
tételezeltbségekelt virsislzalvezetmli a mindennapi cselekedetek világába. 
Ez pedig törvényszerűen hozza mvalgálval a vilátgiból való kirekesztett-
séget is, hiszen — ahogyan a tudós tanár fogalmaz —„a magunk 
v,illá;ga nélkül rnem ismerhetjük meg a t,álgalbb virlágot sem, éppen igy, 
a múlt nélkül nem lehet jielenünkret sem értékelni, jöv őnket sem 
építeni, kimunkálni". 

A g.omlddlaJt abban a kötetté terebélyesedett 'vallomásban fogal-
mazódik 'meg, amelyet Vékás János többszöri beszélgetés unyoanán. 
szervezett 'önéletrajzi számvetéssé, s almelyib,en Szeli Istvánt, tudomá-
nyos 'életünk — 'bízvást állíithaltonn. — els ő  számú embere szól múlt-
ról és ijelenrről, s tekint a jövőbe, a .felmerül ő  Ihmányvonatkorzásolkait is 
számba véve. Az újságíró által ,,,kicsalt" vallomás megint 'csak vala-
mit pótol — pótolja a kirsebbs'e;g-anemzetiség emlékezetét. Mindaz, ami 
megannyi 'évtized során nem született meg töríténeflani tanulmián>Yban, 
anroavagráfiiábamr, ami nem született meg szociográfiai ,feltárásokban, 
k,irmuttaltásolkkbtamu, művelődéstörténeti eslszékben és eszmetörténeti ér- 
tékeléseklben, az — ha pusztán ;jielzés,eirben "is — benne van a hatal-
mas lélegzetvételű  beszélgetésben. És ha egyetlen élet, egyeftlen 
életmű  rtelijiesnitml'enyeilben és érit"ekenibem mér.hréty magát a történelmet, 
mennyivel inkább így van ez a közösség életével! Ha egy egyén 
elmondhatja: így alakult az életem, a ksorsom, mert „így hozta a ttör- 
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ténelem", akkor vajon mi akadálya van annak, hogy a közösségi 
számvetés :is .enér+het ő  legyen az egyénileg már „legallizállt" történe-
lemmel. Nem csalk, de. mindenekel őtt öntudat kérdése, hogy a nemze-
tiség önmaga létezésére ,visszatekintve kimondja: „így hozta a törté-
nelem". S  mégis, úgy tetszik,. ma távolabb vagyunk ett ől, mniiinit el-
múlt idők során bármikor. Számvetést e közösségnek ma még szel-
lemben nagy ttainíltólitdl kell tanulnia, az írott hitvallás szabad ka- 
tedráin. 

Megragadóan szép, ahogyan Szeli István emberi sorsokról, egyé-
ni és közösségi életről, magánhitekről és nemzeti elhivatottságról szól 
— s teszi ezt mindig a tiszta erkölcsi példamutatás:szándékával. Az 
ő  esetében az erkölcsiség annál is inkább  parancsolat, mert tanári, 
közéleti tevék+enyrsége történeti méreteket ,ölt. Századuk közép-euró-
pai történelmének azon alakjai közt tartjuk őt számon, akikr ől — 
a hu:man'ista tanítások nyomán — elmondhatjuk: iskolaalapító volt, .a 
magasságok minden iskoláját állt :szándékában elhozni mostoha len-
tiségünkbe. A magaféle iskolaalapítók nyomán szólhat saját elköte-
lezettségér ől is: „Az ember ma sem képes még úgy rnegszeirvieznti a 
maga életét, a maga tánsadallmát, hogy ne fenyegessék .mindenfel ől 
veszélyek, babonák, tévhitek., téves ideológiák. Lehet, hogy ez a felis-
merés is hozzájárult ahhoz, hogy csekély .adoltitsiágalilmalt, meg szerény 
képességeimet a társadalom- és humán tudományok szolgálatába 
akartam állítani." És e szándék nyomán megannyi tanulmány és 
könyv .szüilete+tt, ugyanakkor ott .munkált megannyi tiintézménybeirem!t ő  
vállalkozás mélyén is. S hogy még mindig az iskolateremt ő  szándék-
nál ,maradjunk, az iniberjúkés+zíit ő  Vékás János Idézi Szeli ;Is'tváninaik a 
Magyar Tanszékkel kapcsolatos megállapításait. A Nemzeti irodalom 
— nemzetiségi irodalom című  kötetében olvasható: ,,,Tan+sizékünk nem 
csupán.egyike a felsőfokú magyar tanárképzés műhelyeinek, hanem 
feladatánál fogva ,svolkikall több annál: a magyar- nyelvi és Irodalmi 
műveltség fenntartásának és ápolásának talán legfontosabb +iintézmé- 
nye ezen a magyar kultúra szempontjából terméketlennek tartott tá-
jon . . . Küldetése csak akkor mérhelt ő  Lel a maga igazi arányaiban, 
ha .meggvorn+d+aljjiwk, hogy a jugoszláviai magyar humán értelmiség ne- 
velésének legfontosabb iskolája volt . .." Az elhivatottság felemel ő  
érzésén túl azonban marad a kérdés: vajon a szó, igazi, klasszikus 
énbelm+ébein is eleget t,ebt-e a Magyar Tanszék a magyar humán ,éritel- 
nniiség nevelésének szándéka által támasztott követelményeknek, va-
jon megtett-,e mindent annak érdekében, hogy — ha nem is ren+e- 
s+zán.sz'r értelemben, ami ma is példamutató lehetne, de a szó husza-
dik századi minőségében — szuverén és öntörvény ű  világszemlélettel 
rendelkez ő , közösség és ,értelmiség kölcsönös feltételezettségét saját 
sorsára és létére vonatkoztatva is világosan felismer ő, morális Indít-
tatású gondolkodó értelmiiségeit neveljen? Attól tartok, ahhoz, hogy 
ez miegvaQáslul;jon, a tanszéken folyó oktatásiban nagyobb hangsúlyt 
kellene hogy kapjon a történeti gondolkodás', az irodalom és a m ű-
vészetek törlténeltiségének bátrabb és lényegrebör ő',blb értelmezése. Va-
lami hasonlóról szól 'Szeli Isitiván is, ,amikor a vele készített beszélge-
tés során a magyar Tanszéket érint ő  lényegi kérdések kapcsán el-
mondja: „ . . . bármily tiszteletre méltó ás elismerést érdeml ő  volt is 
a magyar iiroidal+omiszemlélet revíziója és az ebb ől eredő  felaidatoik, a 
művek és alkotók új értékrendjének a kialalkíltás+a vagy a legfirissieb.b 
irodalomtudományi és kutatásmódszertani elveknek, esztétikai teóri- 
ákinaik, költészeibtanolknialk, stilisztikai elméleteknek a bevezetése és 
meghonosítása,, az ember, akit mint a Vroijltilna versben »Lépen bök 
egy rúd, feltaszít a ló«, s aki nap mint .nap a legprózaibb valósággal 
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küszködik, el kell hogy gondolkodjon, hogy vajon ez-e a dolgunk a 
világon. Ezek lennének-e hát most és itt a mi leggyötr őibb gondja-
ink?" .A Történő  történelem, a Nyelvhasználatunk etikája és +az Eró-
zió ellen című  könyvek írója világosan látja, hogy a szándékok és a 
valós igények újfent milyen messze kerültek egymástól. S a tudós ta-
nár, 'aki morális elhivalbátitsággal tekimiti át a közelmúlt történelmét, 
vallomásaiban azt is elmondja, hite sizearianit e történelmi valósfiág". 
halbározott közösségtudatot, magatartásformát és életszernlélae+bet .kö-
vetel meg az itt él ő  emberekt ől. És ez már a lélek ügye, a szellem 
gondja és feladata. 

,M;imlt ahogyan a lélek ügye az is, hogy helyhez kötött f,el+ad.atai- 
ban meglelje az emberiség egyetemes ügyelnek a szolgálatát. Az el-
múlt évtizedek során senki sem vetette (ily határozottan fel a regi-. 
oanal'nzrnaus gondolatát, s a vele kapcsolatos kérdéseket, mint Szeli Ist-
ván. Számára a régió, ahol él, társadalmai, gazdasági és kulturális re-
alitást jelent, és az alkotó 'embernek els őrendű  feladata, hogy e vi-
déket alkalmassá tegye a aszelleamti, élet daavailn+ak a megteremtésére. 
Mindez természetesen 'művészeti kérdések tisztázáasára is alkalmat ad. 
,Azt hiszem — mondja Szeli Isltván —, hogy a regaiaonaliizrnws és az 
egyetemesség nem abban az értelemben mond ellent tegyantiásnak, a-
hogy azt a mindennapi szóhasználatban tapasztaljuk. Az a körülmény, 
hogy egy műalkotás, egy irodalmi mű  tájhoz, régióhoz, vidékhez kap- 
cso;lódkk, vagy éppen abból n ő  ki, abból merít ösztönzést, még mem 
negiaanaaliazmus, nem jelenti] azt, hogy a mű  a vidékhez taapaldva nem 
lát túl önmagán. Vonatkozik ez természetesen, a tudományos 'kultartiás- 
ra., irodalomtörténetre, xrodalmai kmirtikára stb. is. Tehát én nem a 'té-
mában, a tárgyban, egy ibiaz,onyos: helyhez való kapcsolódásban keres-
nem  a ,regiaolnalaiazmus ismérveit, hanem inkább egyfajta magatartás- 
ban, szmaléleitben, gond+olkoldásmódban. Az a körülmény, hogy e,gy táj 
vagy vidék aihletését lehet felismearni egy m űben, akkor ne,gatírvn.im, ha 
azonossá válik a vidékiséggel, vagyis lélekben és szellemben az." 
Olyan, eddig talán soha ki nem mondott meglátások ezek, melyek 
rnár-már közöslsiégivé növesztett .b űntuldá`tunkk,all szemben az újraérté-
kelés és újrafogalmazás igényével ,jelenkeznelk. Vaaijidas.ágibarn egyete-
mi program épül arra a meggy őződésre, miszerint Minden ,v!idéki" 
— és Mint ilyen szégyellni és rejtegetni való —, ami a táj ihletése 
nyomán született. E felfogás kártékony jellegét az sem menti, pusz-
tító erejét az sem igazolja, hogy az esetek többségében a. vajdasági 
indíttatás valóban silány min őséget eredményezett, hiszen korántsem 
a táj, a régió ihlette gondolat eleve alsóbbrend űségéről van szó, ha-
nem a szemlélet kaifarrraatlanságáról., melynek ihletésében e gondolat 
alakot öltött. A szemléletbeli félszegség, a gondolati következetlenség 
pedig 'kíiz,árálta,g ,önismeretünk Ihfilányára vezethet ő  vissza, aminek ős- 
okát .töriténelm;i tudatunk csonakuilásálbaan kell keresnünk. Intézmé-
nyeinknek tehát — legyen szó akár a tanszékr ől, akár kiadóházról, 
akár lalpk:iaadásiródl vagy könyvtárakról — történelmi lépték ű  önisme-
retünk megalkotását, megteremtését kellene szolgálniuk. Igy,  s csakis 
így tölthetnek be igazi hivatásukat. S ahogy lintézményeirak téves sze-
repvállalása folytán Milyen téves beidegz ődések születtek és jöttek 
létre tudományos gondolkodásunk teréan, arról részletesen beszél Szeli 
István akkor, amikora filológiai tényismeret  nélküli gondolkodás si-
mulékony jellegéről szól, amikor nyomatékosan hívja fel a figyelmet 
arra, hogy a meggyőző  tényismeret hiányában szernl,éleitünik és meg-
győződésünk könnyen idomul Mindenféle Prekoncep-cióhoz, olykor té-
ves ielgonid+o+laáisaok`.h+oz is. Az, hogy nálunk a legtöbb esetben „a tet őn 
k+e Jd;jük az építkezést", ,az1t eredményezi, hogy kész társadalmi-törté- 
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nel,me..helyzetekhez keressük — 	látszatmunkákkal — aá iga- 
zolást. Szárnyas,zegebt azo!nos+ságttudat+u!nk eredménye, hogy e mrutatvá- 
nyok a legtöbb esetben sikerülnek is, s nem - lehet eldönteni: egyéni 
vagy kö:zösis!égi, sorstudatunkban tasizne!k-é nagyobb kárt, végeznék-e 
nagyobb ouszitítást. 

iSzéli  István  Így hozta a történelem . . .  című  vallomásában — 
szóljon akár egyéni sorsáról — egy közösség szenderg ő  létállapotáról 
váll. iMagánháibotirúlkb,an keresi annak okát, miért nem jutott e közös-  
s.ég ön'vsrnereitében a tuldatosoid.ásmak arra az európai léptékkel is mér-
hető  szintjére, mely azután sor+sf.ormáló er őként avatja szellemi ott-
honává a tájalt, amelyen él. Sok-sok évtizeden át szerettük volna hinni, 
teremtő  közösségben élünk, holott valamennyien tudtuk, milyen sze-
gények azok a go!ndolalti tartalmak, melyekben támaszra 1eltürnk. 
Igazi szegénységünk azonban akkor derül ki, ha világi jelenvalóságunk 
lényegi tartalmaira —ahogyan Vékás János, a beszélget őtárs tette — 
a történelem kérdez rá. Vékás János kérdéseiben az a nagyszer ű ,. 
hogy nem konkrét .helyzetek alapján fogalmazódnak meg, elszenvedve 
a fe!lbételle!zettség sokféle torzulását,, hanem a ,sorshelyzeteknek azo-
kon a mia,gasl+atamn válnak számronkérés ~.sé, amelyeken már a közösségi 
gondolati tartalmak nem reálpolitikai .függ őségükben, de egyetemes 
em ►beriir méreteikben merülnek fel. A kérdések nagy többségét Európa 
bármely régiójában megfogalmazhatta volna. — ennyiben el őítélet-
mentes Vékás János viszonya a jugoszláviai magyar valósághoz. Ezzel 
megteremtette a válaszadás tiszta etikai fe!lbételét, Ennek ,alapján 
tud Széli I+stván úgy szólni egyéni sorsáról, pályájáról, értelmiségi 
feladatv.á7lalásrál és elhivatottságról, tudósi szolgálatról és intézmé-
nyes kötelezettségr ől, önismereti tartalmakról és tényfeltáró munkáról, 
napli, ,hel!vtállás!róil és ierkölosi ;paranosdkródl, hogy mindvégig közösségi 
sorshelyzetekr ől és a létezés igazi tartalmairól szól, jelezve ezzel 
egyszersmind azt irs, mik lennének a szuverén létezés történelmi tar-
talmai, amelyekr ől parancsolatként kellene tudnia a mindennapokon 
túllépni kívánó egyénnek is. 

MÁK FERENC  

„MEGTAPASZTALÁS" ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK  

TH'OMKA BEÁTA: Esszéterek, regényterek. 
Forum, Újvfidek, 1988. 	• 

Thoanka. Beáta új  könyve,  az Esszéterek, regényterek (a pontosítás kedvéért  
még hozzáfűzném: versterek és mlovelil!arterelk) éppen az relilentrm!onríás,ok  
felkutatására vállalkozott. Olvasásakor Rilke Hetedik elégiájám;a[k . ,sorait  
idézheti magában  az iolfvasó : „Nean , velszüegettük hát el / mégsem  e ránk  
örökbe  hagyott tereket,, ra / mli tereinket." 

A „műolvasatok" az alaposság ás ! tud+oanáhzyosság  igényével új pers-
pektívából közelítenek  +allkórtókhoz és alklatás!ólk!hož; Ika,pcslalaltaokiat kirtattuvak, 
és ;a végpontból Visszatekintve rádöbbenünk, hogy összefüggések soráról  
értesültünk.  -A kötet kohézióját főként a kiválasztott művészek és  műveik  
b!izlbosútják. Valamennyien „kortársaink",  és valamennyiüknél ,megnyilvánul-
nak a kettősségek, a végletek, harmónia és diszharmónia különös egysége, 
feltűnik világ-  és életérzékelésük hasonlósága.  

A kötetet indító írások  ,kortársunkról" ,Csáth  Gézárólvallanák, a 
„csáthi tengerszenekről", a  jelentéseket, erz

,
éteket, 

 
 (lényegi kettősségeket 

sűrítő  művészről, !a Gustav Mahler zenéjét idéző  állandó belső  konfliktust, 
a hamrnánlikába vegy ített .di!szharnióni;át megragadó íróról. . 
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A tízes évek novelláit elemző  Thonvka Beába.  :a lélek, a szellem .és a  
forma  össz•etrarttozásárt, ra. f:armállas f:egyelmezerttségét kutatja. Szemzőnk Csáth  
mondatainak „részvétlen arányosságát"., az „elodázás nyelvta"nát", a flau-
bert-i próza.mi.ttmtws nyiomalit, !arc „egzisztenciális szövegírás" jellegzetességeit,  

va+lamLifnt az életérzékelés ikülönös megnyilvánulásalt veszi sizeani.igyre. Fo-
galmazhatnánk úgy rizs, hogy  az új szenzibilitás mozzanataira figyelhetünk  
fel, amiikor a :csáthi „kettős  naprenldis!zer", a vörös és meleg, kék és  hideg  
férlyfiorrások szerepét  bloncaalgalaja. $Csáfbh !Géza  alakja természetesen Ester-
házy Péter  Függő  című  műve kapcsán 'ismét előtérbe kerüli, ebben a fiorma i  
szempontból különös alkotásban ugyanis a gyermek- és feln őttkor kettőssé-
gében  Zátj;uk a thősakelt, „ta, függőben lévő  Csáth" alakjáról maga Esterházy  
Is  v,all. A kitömött hattyú című  kötetében. Ugyancsak ő  utal  a!rma a világ-
érzésre, amelynek  miegnylilvánuiláisaliit, intarziaszerű  összetettségét Thomka  
Beáta kövedil nyomon. Esterházy  írja  a Csáth Géza fantasztikus élete című  
művénelk Párhuzamosok című  részében;  

„Apa: Az életet nem delhet  becsapni.  
Csáth: Boldog akarok lenini!  
Utolsó  Vendég: Jaj.,  őe szép idő  van!  
Anya : Tailálkozwnk a végtelenben! 
Koszbálányi: Ja,j, ne." 
A Csáth-elemzések után a Kosztolányihoz kapcsolódó kérdések sora 

következik.  Gyalkarii :megköze;lítésii módszerre bukkanunk:  A szegény kis-
gyermek panaszai és a Számadás című  kötetek motívumainak összev"ecbésére. 
A szerző  mégis új nézőpontból közelít a .két  ,verseskötet htaJLálklépzetének 
eltérő  :mazzianabaihoz. Flilabalon a halál hallgatása  késztette megszólalásra a 
költőt, a testi elhallgatás küszöbén viszont mintha 'csupán élne és gondol-
kozna a versek alanya.  Indokolt Pilinszky Apokrifjének és a  Szeptemberi 
áhítat című  alkotásnak összehaslolrvlítá:sa lils. Ezen a:p,:anton Kosztolányi  is 
„kortársunkká" válik, aki megvívja harcát a .„mondhatóért".  

A Rtillk:e-élmény és Edgár ALlan Ploe hatása tágabb perspektívákat  
nyit Kasztal.rámyi művészetének megítéléséhez, általában  elhanyagofljnak eze-
ket az  összefüggés:elket. Említést  érdemel a Koszbalányti-novellák fumtkc ió-  
meg'oszlásániak kérdése amely  a  tízes  években következett  be, amikor a  
fabuLáris szüzsé nem mindig valós 'eseménysorból bontakozik ki.  

FiiigyetLmtet érd,ea-ntell Hiaim,vas  Béla esszéírása, regényszemlélete, és kü-
lönösen fontosnak tarthatjuk Mészöly és Nádas regénytereinek vizsgálatát.  
A ;Sa'wlnus reflexív szemlélődése, sajátos nézőpontja és szorongással  ~GeLi 
atmoszférája mlamaldandó olvasmányélmény. Most új látószögiből is  meg-  
közelíthetjük !a iszimbtal'̀ ikus-,partatbollilszbikus 'mozzanatokat. A szerző  a re-
gény  vég{pbnbjábótl ítélve  leszö"geZI: „. ..  a regénymotívum,olk egy közös  
centrum felé, a tökéletes  :átfordulás felé irányuló mozgásnak  vannak alá-
rendelve." Az toillvatsában pedig ott él Mészöly mondata: ,Ha biztos  vagyok  
az utam sikerében, azt  is biztosra kell vennem, hogy  nem juthatok ellent-
mondásba önrrLaiga'm,ma1. Az ellentmondástól való félelem  a  gyávaság  sze-:  
m,és7rne."  

A regényhős eljut  a rrnegb'h!zonyaso.dálslilg.  
A lélek látása 'érvényesül  Nádas  Péter  Emlékiratok könyve című  re-

gényében  is,  amely három emlék- és :há'roim. idősík  :színtézise. A nézőpont, 
az  írói  magatartás  kérdése itt  iils elsődleges, erre utal 'Tham.kia Beáüa. sniegád-  
Lapí:bása: ,.,Az én — elbie,szélő  nem csupán önmagáról, hanem  másról be-
szélve 'Is fenn tudja tartani a belső  perspektívát,  noha  a közlések alanya és  
a kéztő  személy nem  azonos.." Eppen ezek a „bizoln.y.talamságok." teszik 
izgalmas  olv'asmánn,yá a művet, ,amelynek mnottója a Tharnas Manm-ii kér-
dés:  .,Klilcstoldia  vagy hát?"  

- Esterházy írta Mészöly születésnapjára  a következő  :s+arokat : „Es azt  
gondolom,  a nagy író az élet ismerete .által az. M.  könyveiből olyan inten-
zív  éLelttitsmeret árad, amilyen Csak,  számiómvra, péIldálul, Kosztalányit.  Ottlik  
és talán !főleg ímálsialifból." Hasonló .következtetést vonhatunk le  Thomka 
Beáta krliitér,inzmalilv.all kapcsodtátban lils. A' szerző  'írásaiból viszont intenzív  
„műlism:eret" :árad. Olvasnli "és összefüggté sekeí  látni! Ennek igényét hirdeti  
a kötet. Keresnünk kell az összefüggésieket még ott  'is, ahol látszólag nin-
csenek, hogy a .műoltvasat után Nádas Péter hősével együtt megállapíthas-
suk: „Ilyen egyszerű , igen, ;ilyen egyszerű  volt minden."  

H6ZSA ÉVA  
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TÜKRÖT TARTANI VALÓSÁGUNK ELÉ 

JÓDAL RÓZSA: Gömblakók. 
Forum, Újvidék, 1988. 

Az a'lkotá+sillélektan alappillére az írói cél. Ennek megvalósított végeredmé-
nye a mű . A cél és akész mű  közötti távolságot rendkívül nehéz megbemmu7, 
kivált akkor, ha a szerz ő  arra törekszik, hogy saját ösvényét járja. Nagy 
veszedelmek fenyegétik e szellemi utazás folyamán, amelyek közül talán a 
legnagyobb az, hogy műbéli világa „eilszabadwL", saját és önálló életet kezd 
el élnli és a szerző  Immár képtelen drámyítani. .Ilyenk!or a kit űzött cél és a 
megvalósított mű  két különböző  fhogalamm.á válik, s kevés a közös bennük. 
Ilyenkor 'miomld!jluk azt, hogy az író „fegyelmezetlen" vagy „szertelen". 

Ha elolvassuk Jó;dall Rózsa Gömblakók  című  alkotását, akkio!r épp az 
ellenkezőjérő l ‚győződhetünk meg. Rendkívüli fegyelmezettséggel, célját ál-
landóan  szem előtt tartva, ;következetesen és nagy ener,g,ilabevetésisel írta 
meg könyvét. Úgymond minden +a helyén van benne, mindennek megvan 
az eredete, a kibontakozása és az eredménye, a regény mozaikkövei tökéle-
tesen iWllesZkeldnrek egymáshoz, úgyhogy a kialakult kép a valóságról egyér-
telmű  és egyszerilben áttekinthet ő, minden szemszögből nézve világos és 
áttetsző . Felvertő'drik a kérdés: vajon ennek az alkotói elvnek ilyen szigorú 
betartása milyen esztétikai értékeket felvonultató m űvet szült? Vajhon nem 
re,jrteget-e 'magában ie:.z ;az írói hozzáállás is veszélyeket? 

Természetesen mint minden végletes kivitelezési ;princíptiium, ez is 
buktatókat rejteget. Az ;éaltékte7remrb ő  alkat az, amely végeredményben. átse-
gíti a szerző t re ;biuktaltólkon. Már ami a könyv bels ő  'formáját illeti, Jó,dal 
Rózsa tájainkon az utóbbi  'időben elhanyagolt formát vetett be. Ez pedig 
a dramatizált regény. Világirodalmi szinten nem újszer ű  megoldás ez, tu-
lajdonképpen abelső  monológ .és a ,párbeszédek leegyszerűsített változata. 
A szerzőnő  úgy vélte talán, hogy e formán keresztül 'hathat az olvasóra 
a Ieigsznzhggesztívebb,en, 'így válik a valóságról alkotott ,regé:nyképe a leghi-
telesebbé. A Gömblakók  tehát 'monológok lés ipárb.eszédek gyűjteménye 
azzal, hogy az előbbiek túlsúlyban vannak olyan 'értelemben, hogy gyakrab-
ban j'e'lentkeznek. Belső  beszéddel a regény hat h őse jelentkezik, e mono-
lógok egyernérté'kűek, azaz hozzájárulásuk a teljes kéeap,hez szinte azonos 
értékű, a kialakuló tabló így 'válik ;kompletté. E hat személy közül négy a 
Fodor család tagja i(ap,a, anya, lányuk, Kati, fiúk, Adám),, kett ő  pedig ab-
ban a-kórlhálzlban • dlolgoZiik, ahol a cselekménysor egy része lejátszódik: 
dr. Gál és Etel nővér. Alapjában véve a történet magva a fantasztikus 
regény hkabegárihá;jába tartozik. Tudniillik a Fodor család negyedik gyer-
meke, Ádám, 'ilrrnrrvwnliitás!hnánybam szenved ő  lény, akit azonban dr. Gálinak 
sikerül steril körülmények között tizennyolc éves koráig életben tartania. 
A fanlbasmtikumot még xasak fokozza a körülmény, hogy amikor Ádám ön-
kényesen kitör éltető  közegéből, nem hal meg, életben marad, méghozzá 
normális emberként. Az 'írón ő, aki szinte minden más esetben szigorúan 
ténytisztelő, mlast aldó's marad a, válasszal: minek köszönheti Ádám életben 
maradását. Az egész regényben ez az egyetlen „csoda", minden másnak 
megvan a Maga ane;gindokilása. A Fodor családban, Illetve a kórházban 
Ádám megszületése ;és specifikus életmódja változásokat idéz lel ő, de — 
s váljék Qz a szerzőnő  :dihclsérelbére — kiilderül, hogy a változások java részét 
va;lójhábaln a társadalmi mozgások idézik el ő . Az Ádám-szindróma csak 
mintegy ihatványazza a történteket. Röviden szólva és a lényeget összegez-
ve: a szigorú Időrendi sorrendben felvomiuIlrtabatt tizennyolc év folyamán 
drámta;i átalakulásion estek át 'h őseink. Valamilyen módon mindegyik tönkre-
ment. Vagy erkölcsileg +devallváLádobt, vagy testileg-lelkileg ös,sizezwzódortt. 
Ádám e vrillágból „nem kér", Inkább visszatérnie gömbjébe. A mai társa-
dalom atomijaira bomlott .tag,jai között hb:olyongva tragikusnak ítéli meg a 
jövőt. A Gömblakók  rendkívül borúlátó klilcselnigléls ű  Mű . 

Mlanldahatnánk ,talán, hagy ez a regény azt ás példázza, korunk leg-
nagyobb ,emlberli tragédiája az, 'hogy az egyedek, mint a társadalom alkotó 
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részecskéit, 'képtelenek tartalmas és — mondjuk ki bátran ezt a sokszor 
használt szót — emberi kapcsialaetoikat egymással kilalakítani. Nevezzük ezt 
az intimitástól valló ,félelemnek vagy ahogyan egy kortárs német író, Botho 
Strauls's mondja: káthidaIDhatatlan 'közelségnek? Jódat -Rózsa mindenesetre 
azt 'akarja a könyvével egyértelm űen beblilzotnyítani, hogy a mali' világban 
az emberek tulajldionképipen :mindannyian  ,gömblakók, aT•nLz önmaguk 'gond-
jaival eltelt egyedek, hiszen a párbeszédek folyamán sem hallgatják meg 
egymást, vagy ha igen, nem igyekeznek ibetleélnii magukat 'embertársuk 
érzés- és gondolatvilágba. Ezzel szemben Jódal Rózsa nagyfokú empátiával 
rendelkezik és ezt edls ősleorban az általában 'egzaltált .hangvétel ű  moln,olágakon 
keresztül akarja !érzékeltetni velünk. Ez a kiváló beleélési képelsséig azon-
ban nem óvta meg őt két hibától. Az egyik az, hogy mind a hat h őse 
szinte egyforma nyelven beszél, alig van 'különbség közöttük. Egyedül 
dr. Gál mond egy-egy német 'mondat-töredéket vagy Kati kamaszkori kife-
jezést. Tehát arnlil a megnyilatkozási formát ,illeti, a h ősök nem eléggé 
megoszlatóak. A másik hiba talán az lenne, hogy a szerz őnő  tolla alatt 
a hősök lassanként 'elveszítik egyedi vonásaikat és egy-egy embertípus 
képviselőivé válnak. Igy lesz az apából hitvány és ,gexiinctelen törtet ő, az 
anyáiból páLyatévesiztett alkoholista, dir. Gátbál elfásult szeret ő  és hír-
mévhapháisz, Tábori Ebeilb,őil megcsalt magányos ,,ápoló. Mindegyikük sínpá-
ron mozog, amely meghatározott úton és az olvasó számára ismert cél 
felé tart. Ennek eredményeképpen nyár a regény derekán érezzük, hogy az 
egésznek ,,nem lesz jó vége", mert a h ősök életpályája elrendeltbebett. A 
fentiekben említett nyelvi egysíkúság és ez a tipizálás némi monotóniához 
vezet: a tragikus kibontakozás és lezárás eleve adott. Menekülésre nincs 
lehetőség. 

A. szerzőnek tulajdonképpen száznyolc év történetét kellett elmon-
dania. Méghozzá mindössze 126 oldalon. A vállalkozás az els ő  pillantásra 
reménytelennek tűnik, de együgyesen :szelektáló és .tömörítő  író számára 
nem :megvallósíthartatlan. Tudatában volt ennek Jódal Rózsa Is. Igyekezett 
olyan ipillahllaitokait megörökíteni, amelyekben mintegy s űrítve jelenik meg 
a valóság egy-egy emberi sorson keresztül. Az ilyen .áibrázolásmódnak is 
megvannak a maga veszélyei. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a ,tömörítés 
épp azért, mert sűrítve kényszerül megjeleníteni, elvont összegező  gondola-
tokban vagy — ami még 'rosszabb — közhelyekben jut kifejezésre. Szemére 
hányhatjuk .a szerkzőnőnek azt a f.elületesiséaget is,, amellyel az érlilntett prob-
lémákat tárgyalja. Hőseit végső  soron, az a társadalmi közeg formálja 
gömblakókká, árnelylbren élnek. E társadalom játékszabályairól Jódal Rózsa 
itt-ott célzások vagy félmondatok, esetleg a már említett közhelyek útján 
szól. A társadalmi mechanizmusok Ismeretlenek maradnak, viszont jóval 
teljesebben 'bontakoznak ki termékei: kortársaink, a regény h ősei. S ha 
ínár a regény fiogyatékoisrsiágairról van szó, tegyünk említést arról is, hogy 
a szerzőnő  kevés teret ad az olvasónak a közös „alkotói" 'munkához, más 
szóval: minden regénybeli eseménynek feltárja lelki 'indítékait, kielemzi 
azokat, és az eredményt is azonnal prezentálja. Az olvasónak nem marad 
más hátra, mint hagy mindezt tudomásul vegye, befogadja. 

Azt hiszem, hogy Jódal. Rózsát er ős moralizáló hajlama bírta rá 
arra, 'hogy e regényét megírja. Talán egyszer űen 'képtelen volt szó nélkül 
elviselni azt az erkölcsi leromlást, amleelyeit maga körül tapasztalt. A köz-
vetlen vagy közvetett 'élmények hatása alatt meghatározott életképet ala-
kított ki magában valóságunkról és ezt regényébe transzponálta.. •Vialásá-
gunnkkl ioz kaii'titkusan viszonyul, hőseinek a magatartását nem ítéli el, mert 
megérti őket. Regénye külső  formája, ,apapállása modern regényt sejtet, de 
végeredményben egy nagyon Is hagyományos m űvel állunk szemben. Szer-
zőjének elsődleges célja az volt, hogy Minél tömörebben Visszatükrözze 
valóságunk szerinte tipikus jelenségeit, megmagyarázza azok jellemtorzító 
hatásait és megjelentse ,az aborrnjniilra hullott közösség, ebben az esetben a 
család tagjainak sorsát. ügy tűmáik, hogy — bár a regény újszerű, sok 
szempontból merész less izgalmas — Jódal Rózsa olyan feladatra vállalko-
zott, amely az alkalmazott terjedelemben és írói erényekkel nem valósít-
ható meg. A cél és az eredmény közötti távolság zavarólag hat, a túl sok 
markolása nem olyan alkotást szült, amelyet szerz őnk valószínűleg maga 
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elé képzelt,• amikor 'elkezdte regényét írni. Ugyanakkor nem szabad meg-
feledkezni arról sem, hogy tájiaiimlkom, alig próbálkozik meg valaki Ilyen 
erős' moralizáló szándékkal megközelíteni és m űvészi. formában kivetíteni 
edlentMomldásokbam gazdag jelenünket, mint azt teszi Jódal Rózsa figyel-
meztető  alkotásában. Ez Vitathatatlan. 

VARGA ISTVÁN 

A NÉPI SZÓKINCS GYŰJTEMÉNYE 

Új Mcigyar Tájszótár. 
Főszerkesztő : B. Lőrinczy 1✓va 
Szerkeisiz+tő  : Hosszú Ferenc 

'kötet: A—D. AkadémilaÍi Kiadó, Budapest, 1979. 
kötet: E—J. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 

Az új Magyar Tájszótár .(rövidítve: 
ÜMTsz)., niiimit a cím !is tudatja, 
tájszótár, azaz itájlsza>viak gy űjtemé-
nye, magyar nyietvjárásiokbian hasz-
nálatos ejtésbeli, jelentésbeli, tulaj-
donképpeni tájnyelvi szavak tára, 
olyam szavaké, melyek csak tájnyel-
vékben ihasznáilartosak, ez a tár pe-
dig új, mert nem a régi tájszótárak, 
tájszójegyzékek újra kiadása, hanem 
a Szinnyei József Magyar Tájszótá-
ra 80 000 adatának megjelenése óta, 
az 11890-1960 közötti periódusban 
megjelent szótárak anyagának össze-
gyűjtött közreadása. Mint a f őszer-
kesztő  mondja, kb. félmillió adat 
szerepel majd a négy kötetre ter-
vezett szótár 120 ezer 'szócikkében. 
Tegyük még hozzá, hogy nemcsak a 
mai Magyarolriszálg területér ől szár-
maznak az adatok, hanem a szom-
szédos országok magyarlakta terü-
leteiről is. Igy szerepel b őségesen a 
jugoszláviai nyelvjárások .szóanyaga 
is a szótárban. Hja csak a lel ő-
helyeket vesszük szániba, a szótár 
I. kötetének 611-133. liajpjáig terjed ő  
A szótárban előforduló földrajzi 
nevek jegyzéke cím alatt szerepl ő  
4000 földrajzi név között 95 jugo-
szlláv;iai kuttatópan+t neve és adata 
olvasható. A helységnevek két nyel-
ven találhatók, irrveliLettrük az ország 
neve, majd a mellékelt térkép 23 
szelvényének valamelyikén mely 
koordináták alatt kereshet ők az 11- 
lelő  helységek. 

Miért szükséges az Új Magyar 
Tájszótár? — tehetjük fel a kér-
dést. Tudott dolog, hogy a nyelv- 
járásokat a szókincsbeli különbsé- 

gek 'erősen jellemzik. ,  A szókilaas a 
nyelvi rendszernek színesebb, vál-
tozatosabb részrendszere, színesebb; 
mint pl. a fonetikai rendszer. A népi 
szókincs, fogalomkincs még kii;lön, 
értékes, mert sók művelődési, gaz- 
idasálgitörténeti ás egyéb vonatkozású 
szót őrzött meg. Kutatása, szótárba 
gyűjtése nemcsak nye'dvi , nyelvjárás-
történeti szempontból sürgető  fela-
dat, hanem azért üls, mert más hu-
mán tud{onványok számára is érté- 
ikes forrásul szolgálhat a nyelvjár,ási 
szótár iQpl. is néprajznak, mind a 
szelllemii;, mli!nid a tárgyi néprajz- • 
nak, szociológiának, psztchalógli)árniak, 
egyáltalában az emberrel és környe-
zetével foglalkozó tudományoknak). 

Nagytan Sokáig nem tartották ko-
moly tudományos munkának az élő , 
a beszélt tájnyelv népnyelvi szótá-
rának.elkészítését. Sokáig nem ils 
folyt szervezett szó.gy űjtés. Mikor a 
XIX. század ,feláfedezii a népi kultúra 
ter.mlékeiit, a népi nyelvet, megindul 
a táljlszóközlés iis, de elsősorban csak 
a kuirtióJwrrLOkat ,prezentáló gyűjtések 
jelennek meg a folyóiratokban. 
Szlilnrnyet József nagy tájszótára, a 
80 000 adatot közlő  Magyar Tájszó- 
tár az első  olyam szótár, mely min-
den tájszót ,beggyűjit, IniemcsiaJk a fel-
tűnőket. Meg liis próbálja őket cso-
portosítani. Alaki <csiánál, csalán), 
jelentésbeli (megkap = megtalál, 
öregujj = hüvelykujj), tulajdonkép-
peni tájszó csoportjáról beszél. Az 
ő  iszótánikészítésli technológiája szol-
gált példaként a kés őbbi nyelvjárási 
szótárt készít őknek. 
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Az ÚMTsz is a Szinnyei-féle ha-
gyományt viszi tovább. Nem Ismét-
li meg újrakiadással a SZiitvnyei-fé- 
le szóan,yagat, nem is gyűjtet fr'ilssset 
a.terepen, hanem egy kb. 100 éves 
periódusban megjelent anyagot fog 
egybe, hogy megmentse a feledést ől 
a fal,yá,iaratokban, e1lf,eledett kiadvá-
nyokban lappangó tájszavakat, szó- 
lásokatt. közmondásokat. Ezzel meg-
könnyíti a tudományos kutatókn>ak, 
kritikai kiadások előkészítőinek, 
műfordítóknak, tanároknak a mnzn.- 
kaját, mert mindent megtalálhatnak 
egy , helyen, megfelelő  módon beso- 
rolva. De a 1a;ilkus, érdeklődő  olvasó 
ás haszonnal forgathatja a szótárt, 
uitárran,ézhet az. 'olvasmányalifban je-
lentkező  :ismeretlen tájszavaknak. 
Az igényes beszélő  Is gyaralpíthatja 
innen szókincsét, szólás- és 'iközanom- 
dáisrepertaá¢;ját. A fo.lklár, a tárgyi 
népraj zJi tudás is gazdagítható a pél- 
damonidatolkbó:l. A példamondatok 
ugyamlis a népmesékből, népdalok-
ból, balladákból vett idézetek mellett 
a paraszti életforma más területei-
re is rávilágítanak, A :II. kötet kü-
lönösen gazdag a XIX. század végi 
és a XX. századi .pa  rlalsztli gazdaság 
xriunkaes:zközeire, rrrunkafoilyamata- 
ira, ,berendezési tárgyalma, ,építkezé-
sére utaló s:zavlakbam és .kifejezések- 
bein. 

Ami a szerkesztési elveket 'illeti, 
a • szótári anumkálaito;k megindulása 
előtt tisztázott elvekhez tartják ma-
gukat a szerkesztők, csak apróbb . fi- 
niomításakra került sor menet köz- 

ben. Ilyen p1. az adatok közlésmód-
janiak szinte észrevétlen változássa. 
Rendkívül gondosan ügyelnek az I. 
kötetbem szereplő  utalások későbbi 
kötetekben valló meglétére és pon-
tosságára. .Ugyanakkor a kezünkben 
levő  két kötet nyamldakész állaiptat-
iba hozatalára sok szerkesztést, de 
nyelvi, helyesírási problémát Is tisz-
tázták. A későbbi két kötet, melynek 
kézirata szinte araár elkészült, közre-
adásakor nem várhatók nagyobb 
problémák, csak a már kialakított 
modellt kell követni. Reméljük, ha 
a gazdiasági viszonyok nem rosszab-
bodnak, a szótár további két kötete 
Fis egyhamar megjelenik. 

Régóta tudott dolog, a gyakorlat 
számtalanszor bebizonyította, hogy 
a 

 
szótárkészítéshez lelkesedés, szí-

vós, áldozatos munkavállalás,.. fámad-
hataitl,am, vasszorgalmú, kitartó sze-
mély szükségleteik. Természetesen 
a megfelelő  érdeklődés, szaktudás 
mellett. Mindez jellemzi a szótár 
munkaközösségét, minden egyes tag-
ját, ,a cédulázó ,munkatárastól a szer-
kesztőig, főszerkesztőiig. Ha nem így 
lenne, nem győzltéik volna le a ne-
hézségeket, anyagi gondokat, mi pe-
dig nem helyezhetnénk a könyves-
polcwivkra ezt a gazdag anyagú, fel-
becsülhetetlen értékű, rendkívül 
hasznos, kömnyem kezelhető  szótárt, 
melynek a kiállítása, precizitása •is 
páldamnztató. Az Akadémiai Kiadó 
Is csak gyarapítja vele szép és meg-
bízható :kiiadványannak sorát. 

PENAVIN OLGA 

EGY tTJ SOROZAT ELSŐSZÜLÖTTEI 

A mögöttünk álló év — függetlenül 
a. :  mindannyiunk által ismert gon-
doktól, bajoktól — a ,szabadkai 
könyvkiadás tekintetében valami 
örvendetes újat is hozott: a Foglal-
koztatási önigazgatási Erdelkközös- 
ség, és a Pályaválasztási Egyesület 
tavaly Indította útjára A pályavá-
lasztás, a szakmai fejl ődés és a fog-
lalkoztatás  című  szakkönyvtárat, az-
zal az ,egyértealanűen megfogalmazott 
céllal, 

 

hogy hiányt pótoljon. A pá-
lyaválasztás -pályafimányítás, az 
átképzés és ia folyamatos önm űvelés, 
a vállalati kádertervezés és -képzés,  

valamint a foglalkoztatás területén 
dolgozó szakemberek évtizedek óta 
hiányolják az Ilyen tárgyú és jelle-
gi periodikus Vagy alkalmi-temati-
kus kiadványokat, elsősorban az 
olyanokat. melyek a gyakorlatból 
merítenének és a gyakorló ,szakem-
berekhez szólnának, egyaránt eleget 
téve a tudományosság és la gyakor-_ 
lati 

 
aIkalmaZhatóság igényeinek .is. 

Úttörő  munkára vállalkozott tehát 
a kiadó és a sorozat első  két könyve 
arról győzi meg az olvasót, hogy a 
kitűzött céloknak 'igyekszik 76 éle- 
gelt tenni. 
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A MUNKAHELY PSZICHÉS KLÍMÁJA 

DESA KUJUNDŽIĆ : Prijem prihvat i uvodenje novih radnika u posao.  
Sam+oupravna imteresina za;jednica za zapiošljavanj!e--Udsužein;je .za prcxfe- 
si+onalnu ioarijem+baaiju, Swbotica, 1988.  

A sarozabot +eliandító könyv, Desa  
Kujundžlić  aokleveles pszichológus  A  
munkahelyi felvétel és az új dolgo-
zók bevezetése a munkába c. műve,  
óriási tapasztalati anyagra épül. A  

szerző , a Sever Villanymotorgyár  
üzemei pszichológusa azon ‚szakembe-
rek sorába tartoziik,:akikre  az új  
utak, mádszerek és megoldások ke-
resése a jellemző  — akár új :dolgo-
zók felvételéről, akár ,a meglév ők  
ikiieigészítlő  vagy átképzéséről vagy  
a káderszolgálat munkájának +kor-  
szerűlbíbé rtételéről van szó. 'Könyve  
a:zaomlbain — mely csak ,terjedeillmét  
tekintve szerény — nemcsak ezt  

tükrözni, hanem azokat a tapasztala-
tokat is, melyeket +résizben jelenlegi  
munkahelyén, részben a +pályavá-  
las,ztási ataanácsadásban való több év-
tizedes +mumlkálsisága, során szerzett.  

A ,mnznka;helyii felvét+e+l. — +s:Zian.te  
már közhelyként hangzik — megha-
tározó jelentőségű  az új dolgozók  
beilleszkedése, a munkakörülmé-  
nyekhez való alkalmazkodás, a ter-
melésbe való minél gyorsabb és žök-  
kenőmentesebb bekapcsolódás szem-  
p+ointjábál, Ezt tudja Úgyszólván  
miniden tapasztaltabb „káderes", és  
hagy mégsem jut kifejezésre a min-
dennapi munkában, az sokszor nem  
a jó szándékon múlik, hanem azon,  
hogy akinek ez lenne a feladata,  
nem tudja, nnlilt és hogyan kellene  
tenmlie. De Ihogyan is lehetne más-
ként, amikor ;maunlĐaszervezerbeim,k  
többségében a káderszolgálatot még  
m>a +is ibils+ztvlisiellő!i munkaként keze-
lik, amlilkor -- függetlenül az inkább  
Még kivételnek számító változások-
tól — alig van olyan vállalatunk,  
mely komplett pszichoszociális szol-
gálattal (és az ezzel együtt járó,  
pszichológusból, szociális gondozóból,  
pedagógusból, andraag'a,grusból álló  
szakembergárdával) rendelkezik? Zs  
ha így' piám, Márpedig így van, an-
nál jelleavtősebb Desa :Kúj-umdži ć  

könyve,  mely konkrét feladatokra 
bontja le a munkahelyi felvétel te- 
end+őlilt~ 

Az elmondoattakaat itáimaisizYjia: alá 
a könyv szerkezeti felépítése is. A 
rövid elméleti bevezetés sem nélkü-
lözi a tapasztalati szempontokat, de 
a következő  fejezet már a felvétel 
egyes fiázilsaliban elvégzend ő  falada-
tokat konkretizálja, a kádierszükség- 
letek felmérését ől a munkahelyi be-
tanításig, az újonnan felvett 
gozdk teljesítményének fngyele+mamel 
kíséréséig.  

Külön fejezetet szentel a szerz ő  
a dolgozók személyiségtulajdonságai 
megismerésének, iamti a 'megfelelő  
+munkaheilyi besorolás elengedhetet-
len előfeltétele. A személyiségpszi-
chológiai a,lapli,smeretek közlési 
szintje :annyira, hozzáférhet ő , hogy 
a psziilchaláglilában kevésbé Jártas ér -
deklődő  számara is hasznosítható  
információkat nyújt. A munkahelyi 
felvétel folyamatában legjelentősebb 
és legtöbbet használt szenrLélylilség- 
vizsgállaati formát, az interjút (be-
szélgetést) külön részletességgel ils- 
mertebi a szerző, ezzel li;š fokozva 
könyve gyakorlati értékét. Nem ke-
vésbé j+ellenabős;  hogy a könyvben he-
lyet kap a p!sZiac-hosizaciiaáliai;s,  
zés(t és ia káiders,zolg.álaat +legf+om+bo-
sabb fnamlkclnóúina+k ismertetése +is, a 
könyv függeildkeként pedig a .gya-
korlatiban már bevált aaada.tfedvéte:li 
és vizsgálati módszerek, eljárások 
és űrlapok jelentenek további konk-
rét segítséget mindazoknak, akik é 
felladlaatok ellátásában segítségre 
vannak utalva. 

A könyv elsősorban a vállnilati 
káderszolgálatok dolgozóinak jaelant  

hasznos segítséget, de értékes airrsfor-  
máctiákhaz juthatnak bel őle azok az  
fiinstt-auktorok tils, akik a munkaszeir=  
avezetekben ' a . közé,plisikol,ások szak-
mai gyakorlatának +(gy,ako;rlatli ok--  
tatásániak)• vezetésével vagy irán3rí=  
atásáva.l vannak meg+bízrtrá.  
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PÁLYAIRÁNYÍTÁS ÉS FOGLALKOZTATÁS 

Mr LASLO NAD: Naučno-tehnološka 
potencijala SAP Vojvodine. 
Sa:mouipravna. 7lnteresna zajedntiica. za 
siilonalnu orijemitadi;ju, 'Swbiobi,ca., 19:8.8. 

A fejlődésnek :(egy nép, nemzet, 
ország, vagy akár az egész emberi-
ség fejlődésének) történelmi útján 
a :haladás lépteket nem kizárólag az 
objektív szükségszerűségek szab.á- 
d.yazzák és eredményeli sem a jöv ő -
nek pontosan meghatározott helyein 
várnak ránk. Az előrelépés jelen-
tős mértékben a tudatos fejlesztési 
politika és (a legszélesebb értelem-
ben vett) művelődés függvénye :is; 
a fejlődés ezektől függően gyorsul 
fel vagy lassul le, átmenetileg akár 
feszülbssége'k és ellentmondások is 
jelentkezhetnek az alap—felépít-
mény :viiszonyábam. MIiIn.Idez azoniban 
nem ingathatja meg a létnek a tu-
dattal szembeni !elsőbbségéről val-
lott mardst,a. nézetet: Nem az em-
berek tudata az, amely létüket, ha-
nem ellenkezőleg: társadalmi létük 
az, amely tudatukat meghatározza. 

Az idézett gondolatok úgyszólván 
megkerülhetetlenek Nagy László 
xniagiLszte.r A tudományos-technoló-
giai forradalom és az emberi ténye-
ző  felhasználása Vajdaságban című  
munkájának ismertetésekor; akár 
mottóként ,is ,i,lleszthet, ők a könyv 
előszavának élére. 

Azt követően, hogy az ember ki-
emelkedett az állati létb ől és a 
munkavégzés során szerzett és te-
remtett Iinfomrnácliót átadhatta tár-
sainak és utódainak (a beszéd for-
radalma)., 'majd amikor az íráisbeli- 
s,égge7. az rinf,ormác,iótáriolást és -át-
vitelt ,függetlenné tette a sok eset-
ben meg,bízhartartllianmaak bizonyult 
emberi emlékezett ől (az írás forra-
dalma), aminek eredményeképpen 
az emberi társadalom egyáltalán 
mueghrndulhatlott a -ctilvii'lliraálódás út-
ján, az emberiség már a iharimadL'k 
tudományos-technológiai forradal-
mat éli át: a posztindusztriális forra-
dalmat. I:nnen; a rtru•donLány,as- ,tec:h- 
nológi,aii fomraada:lom filozófiai és 
szociológiai értelmezéséb ől indul ki 
könyve előszavában Nagy László, 
bontakoztatja ki témáját, villantja 
fel az empirikus és tudományos 
Vizsgálatok adataival alátámasztott 
összefüggéseket, vonja le következ- 

teabéseiit és vetíti ki azokat a vizsgált 
területre, Vajdaságra. 

A téma kifejtésében a nem túl 
sok !lehetőség ;közül szerzőnk a de-
dukció módszerét választobta. Ennek 
megfelelően :a twdioan,ányos-itechno- 
lóglilai fejlődés sizoctiáiliis-gazdasági 
összefüggéseinek fogalmi tisztázásá-
val !indítja könyve első  részét, meg: 
világítva a tiudamányas-technológiai 
forradalom és a társadalmi-gazda-
sági fejlődés összefüggéseit, ezek ha-
tását az emberi munka jellegének 
(és külön a termelési folyamatban 
betöltött szerepének) változásaira, 
azoka az 'edkerüllhetetleai, átala,kulá- 
sokat, melyeknek a dolgozók szak-
mai és képzettségi szerkezetében 
végbe kell (kellett volna!) menni, 
valamlilnt a tudományos-ibeahnialógliia:i 
forradalomnak a foglalkoztatásra va-
ló közvetlen hatását. 

A következő  részben már Vajda- 
ságra vonatkoztatva ismerteti , a 
szerző  eddii;gii gazdasági fejlődésünk 
társadalmi-gazdasági kereteit — 
Vajdaság gazdasági fejl ődésének ál-
talános feltételei az elmúlt id őszak-
ban; Általános demográfiai muta-
tók; A tudományos-technológiai váll- 
tozásÍdk :általános jellemzői Vajda-
ság gazdasági fejlődése szemszögé-
ből; Vajdaság eddigi tudományos-
technológiai fejlődésének társadal-
mi-anyagi leffektusaai —, meggy őző  
(esetenként meghökkent ő) adatokkal 
illusztrálva e fejlődés eltéréseit az 
áilita;lános fejlődési: trendtől. 

A harmadaik  részben — F,oiglal.- 
k,aztatás, foglalkoztatottság és mun-
kanélküliség Vajdaságban — még 
Mindig a leírás, az adatfeldolgozás 
és -közreadás dominál, jóllehet nyil-
vánvaló a szerző  olyan irányú tö-
rekvése, hogy adatközlései, diagram-
jan. a jövő  felé nyitottak maradja-• 
nak. Kerüli a keresztmetszet-vizsgá-
latokat, melyek azt _a veszélyt. hor-
dozzák magukban, hogy .a megállít-
hatatlan folyamatot állóképpé me= 
revítiik, e helyett állításait Longitu-
dinális ,(g.yakrian összehasonlító) 
vizsgálatokkal bárnasztja, alá, melyek 
egyúttal  a-  ,lev,onan'dó követlkezteté- 
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sekhez (is vliszonylag szilárd pre-
mlsszaként szolgálh.atnak. A feje-
zetcímek — A foglalkoztatottság 
alSdeulása Vajdaságban az elmúlt 
időszakban; A foglalkoztatottak 
szerkezetében végbemenő  változások 
Vajiclasátgban; A munkanélküliség 
iméreteil és általános jellemzót'' Vaj-
daságban — már azt a feltogásmó-
clat tükrözik, amely az összefüggé-
sek feltárásával, a gyakran 'rejtett 
oksági kapcsolatok bázanyításával 
igyekszik megalapozni következteté-
sek; 

A negyedik részben szerzőnk -- 
maga ás érezni látszik ezt — meg-
lehetősen dingoványos talajon mozog: 
a teljes 13ogladkoztatottság elérése, a 
munkanélküliség gyakorlati felszá-
molása, függetlenü a tetszetős „prog-
ramoktól" (helyenként a szerz ő  is 
így, macskakönffik közé ékelve tár-
gyalja őket, ezzel Lis érbésünkre ad-
va, mennyire tartja ezeket reállsak-
nak és realizálhatóaknak), az ezred-
ordóig 'teljességgel elképzelhetet-

len. Nemcsak a józan észnek és a 
gyakorlati logikának mondanak el-
lent az dlyen elvárások, hanem a 
tudományos igénnyel készült prog-
nózisok sem Igazolják ezeket a 
(megalapozatlanul) derűlátó tervéket. 
A legtöbb, amit tehetünk, az — és 
erre a könyv zárószaválban találunk  

utalást — hogy megaltapozzuk, sőt 
ezen túll‘ve (de csak a lehetősé-
gek 'arányábian) meg tis kezdjük 
Vajdaság gazdaságának komplett 
technológiai és káderbeli felújítását, 
nem hanyagolva el természetesen a 
'műszaki korszerűsítést, a munka-
szervezés és termelésárányítás tudo-
mányos alapokra helyezését, az 
anyagi és egyéb lehetőségek maxi-
mális hasznosítását, az 'oktatás-kép-
zés anyagi, tárgyi és személyi fel-
tételeinek javítását, a pályaválasz-
tási tanácsadás és a pályairányítás 
megfelelő  szintre emelését sem. - 

A szerző  által önmaga elé 'állí-
tott feladat cseppet sem volt egy -
szerű : felállítani a munkanélküliség 
diagnózisát Vajdaság eddigi társa-
dalmi-gazdasági és .tudományos-
technológiai fejl ődésének sajátos-
ságai alapján, sőt: olyan megoldási 
lehetőségeket kínálni, melyek a tel-
jes foglalkoztatottság elérését ígérik 
— nem a ködös, távoli 'jövőben, ha-
nem lehetőleg minél előbb, legalább 
az  ezredfordulóig. Aki a jövő  felé, 
fordul, a jelent kell ;kiindulási ala-
pul vennie, de ügyelnie kell arra, 
nehogy a jelen váljon az előtte álló 
feladatok mértékévé. Nagy László 
könyvének számomra ez a legmeg-
szívleletnffibb tanulsága. 

SZOLLÖSY  VÁGÓ LÁSZLÓ 



MEGJELENT 

ÉLETJEL ÉVKÖNYV 5. 
(1983-1988) 

Az Életjel — az él őújság megjelenésének harmincadik év-
fordulójára megjelent — ötödik évkönyve ugyanolyan impozáns 
,kiadvány, mint amilyen az el őző  volt: csaknem négyszáz 'olda-
lon ad számot 1983 végét ől 1988 november végéig végzett 
munkájáról. Felépítése azonos az el őbbiével. Szerteágazó tevé-
kenységét ezúttal Dudás Károly, Horváth Emma, Barbara 
Miiklenovi ć, Papp Imre és Gubás Agota méltatja, Tolnai Ottó 
pedig hosszabb verssel köszönti jubileuma alkalmából. Dudás 
Károly bevezet őjében egyebek között arról ír, hogy „mrostanra 
igazi mozgalommá terebélyesedett az Életjel: a hagyomány őr-
zés, a jelenlét és a nyitottság, az értékteremtés nemes mozgal-
mává, amelyhez hasonlatos nemcsak hogy szűkebb és széle-
sebb pátriáinkban nem akad, de még Közép-Kelet-Európa tá-
gas ege alatt sem. Múltunk, jelenünk, egész itteni életünk vol-
na szegényebb nélküle. S ne ál:szerénykedjünk kimondani: 
talán a.z egyetemes emberi kultúra :is". 

Ebből az almanachból is kiderült, hány nagy el őadást és 
mniniműsort tartott, hány színdarabot mutatott be .Koszbo' ányi 
Dezső Irodalmi Színpada, hány művet jelentetett meg két_ so-
rozatában, hányan vettek részt rendezvényein és hányan lép-
tek fel pódiumán.• S aminek mindén bizonnyal ugyancsak 
nagy hasznát veszik majd a jöv ő  művelődéstörténészei: meg-
található a könyvben minden rendezvény teljes m űsora, s 
csaknem háromszáz kép, amelyeknek egy része az el őadások-
ról, másik része a fellép őkről — írókról, színművészekről, mu-
zsikusokról, vers- és prózamondókról — készült. De helyet 
kaptak benne a legsikerültebb plakátok és azoknak a portréja 
Is, akik egykor vendégei voltak él őújságunknak, s a jelzett 
id őszakban elhunytak. 

Nem kevésbé jelent ős az a két fejezet, amely az Életjel 
irodalmi estjeiről és kiadványairól szóló beszámolókat, ismer-
tetéseket és kritikákat tartalmazza, hiszen lehet ővé teszi szá-
munkra, hogy tárgylago:s képet kapjunk egy nagy jelent őségű  
szellemi mozgalom ötévi tevékenységér ől. Ezt a képet teszi 
teljesebbé az az összefoglaló, amelyb ől megtudhatjuk, milyen 
díjakat kaptak a .Csáth Géza M űvészetbaráti Kör fiataljai a 
községi, tartományi és köztársasági szemléken. 

A szép kiállítású, félvászon kötés ű  könyv 20 000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Suabotica, Trg •cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadka'., va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



Előfizetési felhívás 
Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa-

dalomtudományi folyóirat immár tizennyolcadik éve jelenik 
meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára számon-

ként általában öt ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel őtt Vaj-

daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-

kinti: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz-

lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Követi azonban azo-

kat a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 

tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók mun-

kái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek és nem -

ztiségek alkotóinak műveivel ismerteti meg olvasóit. Az 

Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése a 
célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörténeti 
esem: nyeir ől ad számot. Az Alkotóműhely irodalmi, film-, 
zene-, szín -  és képzőművészeti életünket kíséri figyelemmel. 

Az Olvasónapló a legújabb hazai és külföldi kiadványokat 

méltatja, értékeli: 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 

cl °ven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 

hogy közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 

folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fó-

ruma legyen: 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 

figyelmét és megért ő  segítségét. 

Lapuk alapítója Szabadka Község M űvelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 

Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
El őfizethet ő  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-

ra: NIRO „7 Nap"  —  Üzenet, Subotica 66600-603-2094. El ő-

fizetési díj belföldön egy évre 14 400, fél évre 7200 dinár; kül-
földre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták csopor-
tos előfizetése egy évre 7200 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


