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URBÁN JÁNOS 

LSZMÉLÉS 

Összeborult 
a szél a fákkal, 
csönd lett, 
a némaságban 
nem neszezett 
az avar, 
békén maradt 
barátság, harag, 
a borzongó éberség 
felfigyelhetett:  
este van már, 
szundít a szeretet, 
magadra maradtál, 
nem tart veled 
titkon a szerelmes 
képzelet, 
— ilyenkor szökik 
meg az élet —, 
ég veletek, 

eltévedni 
már nem lehet, 
észrevétlen 
elmúlhat az ének, 
az esti csönd 
nyomja a testet, 
hanyatt dönt, 
zuhanásban lebeg 
a keringő  világ 
veled, ellened, 
a szív mellett 
mozdulatlan 
kezek pihennek, 
fennakadt pillában 
a tekintet; 
meggyötört, 
sokat szenvedett 
szül őf öld, 

légy a könyörület. 

VÍZTÜKÖR 

Sodródott láthatón 

a fényhabos folyón, 

követte a szelek útját 

és hiába is kutatnád 

járásában a végcélt, 

fennen mindent elért, 

mesében ment, mendegélt, 

kísérte halálfélelem; 

porvihar keveredett 

az esőfelh ők felett, 

megszürkült az égbolt, 

vízen egyetlen fényfolt, 

osztályszép meztelenség: 

szempillán maradt emlék, 

A távolodó legszebb, 
messzeségben lett szebb, 
jók között a legjobb, 
s már nagyon messzi volt, 
a pillanat fényében 
egyszer mégis utolértem, 
testében ősz didergett, 
ágyéka ezüstös tincset, 
évgy űrűket gyajkált, 
mozdulatra nem várt; 
az alkony közelségében, 
áldozati semmiséggel 
ajándék hitem csábítón 
feledés felé indítom, 
a visszaváró tekinteted 
víztükrében összetörted. 
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A VÉGTELEN MEGKÖVETÉSE 

A szavak forgatagában 
vers terem a számban. 

Fogaim vés őként élesek, 
sebzik, tépik a verset. 

Ritmusban ver az ütőér, 
keserű  ízű  lett a vér. 

Kiköpném, nem teszem, 
gondolat a kenyerem. 

Elveszejt ő  végtelen... 
vidd a versem véresen. 

Testem, lelkem félelem, 
cserbenhagy az életem. 

HOLTI MÁRIA 

TtJRRITELLA RISO 

Vissza-visszatér ő  álom a kagylólét. Nem lázálom — gyönyör ű , iszo-
nyú álom. 

;Hol is látta az a lány azt a kagylót? Talán egy kolostor kagyló-
múzeumában, talán egy ismeretterjeszt ő  filmen. Arasznyi növésű , 
kánikus, mint egy még zárt feny ődoboz. Fehér, rajta több széles, 
fakérsgszínű  gyűrű. Pontosan ugyanannyi gyűrűt hordoz magán, 
mint ahányszor nekiindult :a partnak. Amikor elfogy a fehérség, a 
gyűrűk átrendez ődnek, hogy újabb és újabb fájdalomövnek adjanak 
helyet. 

Mert minden szalag gyötrelmet jelez. Amíg a fenéken — sünök, 
szivacsok, rákok, algák, iszalag, üvegszivacsok, tengeri uborkák, ha-
laik, elsüllyedt hajó- és csónakroncsok, tintahalak, medúzák, amforák,. 
búvárok biztonságában — létezik, a fehér szalagdk uralják . a mészvá-
zat. Amint a kagyló elindul, és elszakad saját zugától, már nem léte-
zik, már él; él, és csapódik hányádük a különféle h őmérsékletű  víz-
rétegek között. A Földközi-tengerben, a Tirrén-, az Égei-, az Adriai-, 
a Márvány-, a Fekete- és az Azovi-tengerben. Távoli tengerekben, 
talán mélyebbekben is. A kkagylának sokszor kell elindulnia ahhoz, 
hogy átjusson egy-egy vízrétegen. Talán. soha inem is jut át egyetlen 
rétegen sem, de a gyűrűket, a próbálkozás gyűrűit mégis magán 
hordja. Ahány nekiindulás, annyi réteg. 

De mi történik akkor, ha mégis kijut a partra? Sok tízezerb ől, 
millióból egynek ha sikerül. Pihen a parti kavicson egy keveset. Cso-
dálkozik-ámul a száraz, sápükkelyes kövecskéken. Örül, ha lát egy, 
a parton felejtett kannáaskát, kislapátot, ha homokformát lát. Omla-
dozó homokvárat. Vagy arra jön éppen egy kagylógyűjtő  kisfiú, és a 
:dobozába teszi a kincsei közé. De ha a kagylónak nagyobb szerencséje' 
van, indul vissza. 

Ki tudja, elérkezik-e valaha is oda, ahonnan elindult? 
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KÉZFOGÁSOK 

A. FEJEDELEM ASZTALÁNÁL 
SZERB NÉPDAL 

Ünnepet ül Lazar, a szerb kenéz 
Az eldugott Kruševac helységben. 
Az urakat asztalához hívta — 
Uraságot s ifjú uraságot; 
Jobb oldalán az idős Jug-Bogdan, 
És ez mellett kilenc Jugovi ć-fi; 
Vuk Brankovi ć  a baljára került, 
És a többi uraság is sorban; 
Az asztalf őn maga Miloš vajda, 
Őmellette két jó szerb vojvoda: 
Az egyikük Kosan čić  Ivan volt, 
A másik meg Toplica Milan volt. 
Fogta a cár serlegét a borral 

a szerb urak seregéhez így szólt: 
„Poharamat kire is emeljem? 
Hogyha talán kor szerint ürítem, 
Az id ős Jug-Bogdanra ürítem; 
Üríthetem persze rang szerint is, 

Vuk Brankovi ć  tisztségére iszom; 
Hogyha mer ő  szeretetb ő l innék, 
Innék bizony kilenc sógoromra, 
Sógorokra, kilenc Jugovi ćra; 
Hogyha iszom szép ábrázat szerint, 
Iszom bizony Kosan čić  Ivanra; 
Hogyha iszom a délcegség szerint, 
Iszom bizony Toplica Milanra; 
Hogyha iszom jó bátorság szerint, 
Csak rá iszom, Miloš vojvodára. 
— Nem iszom én mégse senki másra, 
Épségére Miloš Obili ćnak! 
Nos hát, Miloš, hitem s h űtlenségem, 
Előbb hitem, aztán hűtlenségem, 
Rigómez őn elárulsz majd holnap 

Muráthoz, a török cárhoz átállsz. 
Köszöntve légy s ürítsed a borod, 
Ürítsd borod, s tiéd ez a serleg!" 
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Talpra ugrott Miloš azon menten, 
Meg is hajolt a fekete földig: 
„Megköszönöm, dics ő  Lazar kenéz, 
Megköszönöm pohárköszönt ődet, 
Köszönt ődet, serleg-ajándékod; 
Nincs köszönet mondott szavaidban, 
Mert hitemre, úgy pusztuljak én el, 
Gaz áruló sohase is voltam, 
Sose voltam, s ezután se leszek. 
Hanem holnap Kosovón a harcban 
Keresztényi hitért haljak én meg; 
Oldaladon az áruló ott ül, 
Suttyomban a hideg jó bort issza! 

— Vuk Brankovi ć, hej, átkozott legyél, 
Holnap szép nap, Vid napja lesz éppen, 
Rigómez őn végtére elválik, 
Ki hűséges és ki az áruló! 
A hatalmas istenemre mondom, 

Rigómez őn ott leszek én holnap, 
Megölöm a török cárt, Murátot, 
Lábommal biz a torkára hágok; 
Ha van isten, s ő  is úgy akarja, 
S Kruševacra épen visszatérek, 
Vuk Brankovi ć  nem menekül t őlem:, 
Hozzákötöm ehhez a dárdához, 
S úgy viszem a kosovói síkra!" 

FEHÉR Ferenc fordítása 

A kosovói — rigómezei — csata 600. évfordulója alkal-
mából. 
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DUBRAVKA UGREŠIC 

NÉHA A KRITIKUSRA IS RÁJÁR A RÚD 
RÉSZLET A NIN DfJAS REGÉNYBŐL 

A dög! —sziszegte Dunja acsarkodva. Kissé szétterpesztett lábbal, 
csí!pőcsre tett 'kézzel állt, s megvet ően méregette Ljustinát. Az iro-
dalomkritikus anyaszült meztelenül feküdt, a keze, lába szétfeszítve és 
csuklójánál, bokájánál fogva leped őkből sodort kötelékkel az ágyhoz 
kötözték. Ugyanilyen szoros kötés feszült a kritikus száján is. 

Te, dög, mert az vagy... Nézd csak a dögjét! — fordult Dunja 
a másik két lányhoz,' Cecíliához és Tanjához, akik a hotelszobában 
ültek és szemlélték a jelenetet. 

A kritikus szeme megvillant, megpróbált rúgkapálni, de miivel 
hiábavalónak bizonyult, csak dühödten elb ődült. 

Na, nézd csak, nézd, ő  mondani szeretne valamit... Te, ugye, 
mondani szeretnél valamit, ugye, te szemét?! Hát szólalj meg, rajta, 
tégy ki magadért, mondjál valami hülyeséget, rajba .. Te, dög! 

Elég volt már ebből a „dögözésből"! — vágott közbe Tanja. — 
Találj ki valami szelemesdbibet ! 

Találj ki te! — gurult méregbe Dunja. — Kiderül, hogy itt 
egyedül én igyekszem. Mit alkarnál? Köpjem le talán?! — váltott át 
angolra Cedillia miatt. Majd — még mindig harciasan csíp őre tett 
kézzel — békülékenyen hozzátette: — Ha egyszer ezt a dögöt még 
csak meg se lehet erőszakolni rendesen! 

Arra a szóra, hogy „meger őszakolni", a kritikus védtelen pimpi-
lije még jobban behúzta a fejét és alaktalan, sehol semmi húscafattá 
zsugorodott. 

Dög! — fakadt ki Dunja még egyszer,akkor aztán ő  is leült 
és rágyújtott. 

Azt hiszem, gyorsabban kellene cselekednünk. Nincs id őnk 
a felesleges érzelemnyilvánításra. Úgy beszéltük meg, hogy — meg-
erőszakoljuk a pasit — mondta a dán lány. 

Hát ha egyszer nem lehet! Különben is, inkább itt rogyok 
össze holtan, semhogy hozzányúljak ehhez a ... ehhez a ... vízilóhoz! 

visította Dunja. 
Ti ketten mintha elfelejtettétek volna, mért vagyunk itt —

j egyezte meg Tanja higgadtan. — Az illet ő  kritikus nembeli monstrum 
hosszú évek óta rendszeresen ócsárolja írói munkásságunkat, nem 
igaz? 

De igaz ! Úgy van! — vágta rá harciasan Dunja. 
A dán kolléganő  helyeslően bólintott. 
—.'Az illető  vétkezett-e aibban, hogy m űveinket konyhaművészeti 

terméknek nyilvánította? Megírta-e, hogy egyetlen n őből sem lehet 
regényíró, mert lehetetlenné teszi a n ői képzeletvilág sajátos, plety-
kálkodó természete, amely képtelen túlhaladni a pletykaságot mint 
biológiai kategóriát?! 

Megírta! Igen, ezt írta! — harsogta Dunja. — Ismerd be, te 
dög! — döfte keresztül tekintetének nyilával az irodalomkritikust. 

Vajon ugyanez az itt fekvő, mezítelen alany megírta-e, hogy a 
pletykálkodás szül őhelye a konyha, s hogy a világhoz való n ői viszo-
nyulás lényege a traccs? Vajon kijelentette-e, hogy könyveinkben 
ugyanaz az elviselhetetlen nyelvelés folyik, amely lávaként özönlik ki 
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a világ minden konyhájából?! — idézte Tanja könyörtelen pontos-
sággal. 

Látod, téged is megsértett ... emlékeztette Dunja Ceciliát. 
Azt írta-e, hogy a nők úgy forgatják a tollat, akár a f őző-

kanadat ? ! 
Igen! Azt! 
Akkor hát kompatibilis eszközökkel kell megkínoznunk! — 

vonta le a következtetést Tanja. A lánytik bámész szemeiket meresz-
tettek rá. 

Mik is lennének 'azok a ... kompatibilis eszközök? 
= Konyhaiak! — adta meg a felvilágosítást higgadtan Tanjiá. —' 

Ha akarjátok, hazaugrok, nem esik n'ehezeunre. 
Tanja itt lakik a . szállávai szemben, .a Száva utcában ... — 

vetette közbe Dunja miagyarázóllag, hogy Ceailia,is értse. 
Hm ... azért még mindig nem egészen értem ... — jegyezte 

meg a dán lány, s az ujja ,köré tekerte egy hajtincsét. 
Húsdaráló! — vágta ki elszántan Tanja, s kérd ően a lányokra 

nézett. 
- Hát persze, a húsdaráló, az jó lesz! — tapsolt Dunja a kri-

tikusnak szóló zordon pillantás kíséretében. 
Húsklopfoló! — folytatta Tanfia. 
Hogy azután kiklopfoljuk, besózzuk, megborsozzuk és -meg-

ecetezzük őkelmét! — visította Dunja a kritikus felé fordulva. 
A műbíráló rémülten pislogott, majd újból kétségbeesetten fel-

nyögött. 
A saját kritikusi gaztettei sütögessék a dögjét! — tette hozzá 

Dunja bosszúszomjasan. 
Van mixerünk is, ezenkívül villáink, f őzőkanalaink, késeink .. . 

Ha a 'kasztráció mellett döntünk, elhozhatom a villamos késünket 
javasolta rendíthetetlen nyugalommal Tanja. 
A „kasztrádió" hallatán a kritikus torkaszakadtából elb ődült, arcán 

borsónyi verejtékcseppek jelentek meg. 
Én ezzel nem értek egyet ... — jegyezte meg t űnődve Cecilia. 

Emiatt börtönbe kerülhetünk. 
No és ha alaposan megcsutakolnánk a citromreszel ővel, s utána 

beborsoznánk, mi?! — lelkesedett fel Dunja a saját ötletén. — Vagy 
,kitetováljuk? 

Egyiket sem! — mondta határozottan a dán - lány. — Mindez 
túlságosan hosszadalmas. Cselekedjünk gyorsan és 'hatékonyan! 

A lányok elgandolkoztak. Az irodalomkritikus visszafojtott léleg-
zettel figyelt. 

Tudom, miit. csinálunk ... — törte meg Tanja a csendet.• — 
Várjatok meg, öt perc múlva itt vagyok ... — tette hozzá titokzato-
san, felkelt és elhagyta a szobát. 

Ki tudja, mit eszelt ki ? I  — sóhajtott fel Dunja. 
Megiszol valamit? — kérdezte Cecilia, s a hűtőszekrényhez 

lépett. 
Megihatok ... . 

Dunja felkelt a székr ől, nyújtózott, utána 'odamesit az irodalom-
kritikushoz és két ujjával irgalmatlanul megcsípte az orrát. 

. — Mi az, szemét, cidri, mi ? ! Türelem, még csak egy kis türel-
met ... Nézd csak, beleizzadt, kigúvadt a szeme, cidri, mi? 

,Itt van, tessék ... — mondta a dán lány. Két poharat hozott 
Őt nem kínáljuk meg? — kérdezte, a `knitükus felé bökve 

fejével. 
—Azt -a dögöt?! 	fakadt ki Dunja. 
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Műanyag szatyorral a kezében, az ajtóban kisvártatva megjelent 
Tanja. 'A lányok csalódottan szemlélték a zacskót. Tanja belenyúlt, el ő- 
kotort két bádogpikszist,. amelyeken az a felirat díszelgett, hogy 
„Asztalosenyv", és jelent őségteljesen az asztalra tette. 

Enyvet hoztál?! — esett le Dunja álla. — Mi az, asztalos-
műhelyt nyitsz? 

Ceailiának igaza van. Gyorsan és hatékonyan kell cseleked-
nünk. Ezenkívül a megszégyenítés fájdalmasabban fogja..érinteni, mint 
bármiféle testi szenvedés ... — magyarázta Tanija, amíg a bádog-
dobozok felnyitásával foglalatoskodott. Azután retiküljéb ől elővett 
egy játékléggömböt, s odahajította Dwnjáinak.. — Fogd és fújd föl 
ezt a luftballont ... Mi ketten pedig — fordult Ceciliához — addig 
bekenjük ragasztóval a szörnyetegünket .. . 

Tanja és Cecilig végiglocsolták a s űrű  ragasztót a meztelen kri-
tikuson, aki tehetetlenül és elborzadva szemlélte a m űveletet. 

Ezt .pedig ... — mondta Tanja, miközben zs.dbkendővel meg-
fogta és megemelte a kritikus pim;pilijét — szabadon hagyjuk  hagyjuk... 

Az irodalomkritikus ebben a pillanatban a kiállott izgalmaktól 
elveszítette eszméletét. 

Elájult ... — mondta gondterhelten Cecilia. 
Majd magához tér — válaszolta higgadtan Tanja, s letette az 

üres pikszist. A táskájából zsebkést vett el ő  és. a párnákhoz lépett. 
Egyiket a másik után figyelmesen felhasította, s a párnákból kibom-
lott az apró, fehér tollpihe. 

Monstrum! Tényleg monstrum! — pukkadt ki Dwnjából a 
nevetés. A műbírálóst tetőtől talpig ellepte a toll. 

,Hm ... — bólogatott Tanja, miközben megszemlélte m űvét. 
Majd a retikülb ől előhalászott egy szál térinát, egyik végét rákötötte 
a léggömbre, a másikat pedig odanyújtotta a lányoknak .. . 

Melyiktek vállalkozik rá? 
Majd én ... — ajánlkozott Cecilia, s a . térina másik végét ügye-

sen a kritikus húscafatjára hurkolta. Ebben a percben a krit'i'kus . ki-
nyitotta a szemét, és fájdalmasan felnyögött. 

Most pedig fújjuk! — sikította vásott jókedvvel Dunj a. Egye-
sült erővel mind a hárman ráfújtak a ballonra, közben majd kipuk-
kadták a nevetést ől, a léggömb pedig, megfeszítve a ctiérnát, föl-
emelkedett. A tollruhából kibukkant a kritikus pimpilije. A lányok 
lelkesen tapsoltak. Ljuština m űbíráló elvörösödött, lehunyta a szemét 
és keservesen .nyögdécselt. 

:Kész ! A feladat teljesítve! De most aztán — lógás! — mondta 
Tanja, amiközben igyekezett lesöpörni öltözékér ől a tollpihét. 

Ti menjetek le a bárba, majd utánatok jövök. Az én fela-
datom volt, hogy telefonáljak a portára, s jelentsem a f őnöknek, hogy 
betörtek a szobámba. 

Szuper! Én meg megnézem, nem őgyeleg-e az el őcsarnokban 
a Vijesnik valamelyik fotósa. Jó volna lekapni a dögöt, nemde? — 
vélekedett Dunja. 

,Azzal Tanja és Dunja, csendesen betéve maguk mögött az ajtót, 
nagy kuntógások közepette elhagyta a szobát. Cecilia, egy pillanatig 
habozva, megtorpant, de utána mégis a telefonhoz lépett és felemelte 
a kagylót. Aztán meggondolta magát, letette, majd fáradtan kinyújt-
va a lábát, letelepedett a másik fotelbe. A .szobában szokatlan csend 
lett úrrá. A lány rágyújtott, s miközben eregette a füstöt, elnézte az 
ágyon hever ő, tollruhás rémet, aki fölött kék játélkiléggömb lebegett. 
Cecilia ekkor lassan felkelt, szoknyáján lehúzta a villámzárat, s hagy-
ta, hogy a ruhadarab a padlóra csusszanjon. Egy riadt szempár kí- 
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sérte minden mozdulatát. Ceoil;ia elnyomta a cigarettát, majd. minden 
sietség nélkül kigombolta a blúzát. A puha, fehér tollcsomóból, las-
san és félénken, hatalmas, sötétrózsaszín bunkó ágaskodott. 

A Diana bár egyik asztagánál ott ült Thomas Kiely, a magyar Ko-
vács Ilona, Ranko Leš, Slvio Benussi, továbbá a játékkölt ő  meg Jean 
Paul Flagus, s élénken kommentálták a még meg nem er ősített hírt, 
hogy Ivan Ljuština kritikust meger őszakolták. 

Emeletes marhaság. Ízléstelen traccs. Mintha valakinek külön 
passziója lenne, hogy mindennap műsorra tűzzön valami kellemetlen-
séget ! Els őnek az az Espeso-ügy, utána Zdrazil, most meg ez a hely-
beli kritikus ... Egy férfit, különben, orvostani szemszögb ől, nem 
lehet megerőszakolni — állította meggyőződéssel Siilvio Benussi. —
Úgy értem, nők nem erőszakolhatják meg — fogalmazott pontosab-
ban az olasz. 

!Nem egy finn írón ő  írt erről regényt? — kérdezte közbevet őleg 
Thomas Kiely. 

De igen, Márta Tikkanen. Láttam a regény alapján forgatott 
filmet — mondta a magyar írónő . — Egyszer valaki elmesélte, hogyan 
erőszakolták meg a férfiakat a szibériai táborokban. Váltig bizony-
gatta, hogy de még mennyire lehetséges az ilyesmi! Hej, ha valame-
lyik szerencsétlen becsöppent a n ői barakik:ba ... — pajzánkodott a 
magyar kolléganő , és összecsapta a tenyerét. 

Meséljen nekünk err ől! Roppant érdekfeszít ő  — szurkolt kí-
váncsian Leš, és cs őrét a magyar kollegan ő  felé fordította. 

Nem, inkább nem ... — mosolygott sejtelmesen Ilona. — Leg-
feljebb annyit mondanék önökneik ... hogy technika kérdése az egész! 

!Megerőszakolták-e vagy sem, a tiszteletre méltó m űbíráló két-
ségtelenül a tolla miatt járt pórul — vélekedett higgadtan monsieur 
Flaguis, anélkül, hogy a jelenlev ők közül bárki is felfigyelt volna egy 
apró ellen'tmond!ásra. — Gondoljunk Szotadész görög költ őre, akit 
zsákba varrva a tengerbe vetettek, s mindezt, persze, kellemetlen 
szatírái miattmiatt... 

Flagus úr rágyújtott, kisfújt egy füstkarikát, .körüljártatva vize-
nyős szemét az asztaltársaságon, majd folytatta... 

Vagy említsük, ha úgy tetszik, Amra Taraja perzsa költ őt, akit 
elevenen égettek meg egy ku l!éja. miatt, amelyben kifigurázta a 
királyt .. . 

Az íróknak egyik sem tetszett különösebben, mert Szotadész is 
meg Taraja ,is túlságosan messze voltak, semhogy részvétet keltett 
volna a sorsuk. 

A jelek szerint ezekben a dolgokban az angolok felülmúl-
hatatlanok! — élénkült fel az ír Thomas. — Ők aztán értették hozzá, 
hogyan kell jobb belátásra bírni az írófélét. A tizenhetedik század ele-
jén egy szegény nyomdászt, aki arra vetemedett, hogy kinyomtassa 
Robert Parsons egyik könyvét, el őbb fölakasztották, utána kieresz-
tették a belét, végül fölnégyelték ... Alexander Leightont pedig, a 
könyve miatt, patkányoktól hemzseg ő  tömlöcbe vetették vasra verve, 
majd megkorbácsolták, utána levágták a fülét meg az orrát, s a 
végén még bélyeget sütöttek a b őrébe ... Ugyanígy járt William Pryne 
is, mert a királynőpék nem tetszettek a drámái. Őt legelőször meg-
bélyegez'tdk, aztán levágták a fülét, utána pedig... 

Jaj,istenem, doszta, mindjárt rosszul leszek — vágott közbe 
a magyar vendég. Az írnek nem volt ínyére, hogy. félbeszakították. 
Annál kevésbé, mert azonnal Benussi vette át a szót. 
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Az olaszok sem voltak jobbak! Ludovli.co Castelvetro, mint is-
meretes, a vita hevében megölte kritikustársát, csak azért, mert vé-
delmébe vette Anniibale Caro költészekét ... Hát még Nero! Jobb 
nem beszélni róla... 

Gorlkijt pedig megmérg•ezték ! — hozakodott el ő  újból vesz-
szgpariipájávail a játékkölt ő . 

Ha már az oroszoknál tartunk, azt hiszem, ők voltak a leg-
perfídebbek ! Ebben ék a fölülmúlhatatlanok! — vélekedett a magyar 
írónő . 

Hány író járta meg a börtönöket! ... Wilde, Cervantes, Diderot, 
Villon, de .Sade, Genét ... még Wilhelm Reichet is börtönbüntetésre 
ítélték 1956-ban, ott is halt meg. Pedig ez... ha belegondolnak .. . 

úgyszólván tegnap volt ... — fejtegette Leš. 
Franciaország sem különb. Ott is gurultak a fejek, nemde? 

— kérdezte az ír Thomas moinsiieur Flagus-:hoz fordulva. 
Ó , természetesen — válaszolta mosolyogva Flagus úr. — Még 

felsorolni is sok. Semmi értelme ... A történelem számtalan ilyen 
históriát ismer ... Írólk hosszú-hosszú sora szenvedett a leírt szó 
miaut ... Történelmi összefüggéseiben szemlélve a dolgot, legjobb, ha 
zágrábi kollégánk rövid megaláztatására úgy tekintünk, hogy ennek 
a kis áldoatnak saját kritikai munkássága miatt volt kitéve, ezért 
indítványozom, ürítsük poharunkat az egészségére — mondta Flagus 
úr, s emelte poharát. — Egyébiránt — f űzte hozzá — nincs egyetlen 
valamirevaló író sem, akinek ne lenne ellensége! Gondoljanak csak 
bele, jómaguk is hány meg hány kniitikusnak vagy írótársuknak sze-
rették volna... 

Leharapni a fülét! — buggyant ki Kovács Ilonából, hogy mi a 
hő  vágyya valamelyik irodalmi ellenláb:asával kapcsolatiban. 

Karóba húzni és megsütni nyárson az illet őt — tartott ki Leš, 
a költő , bizonyos balkánii szokások mellett. 

A tyúkszervére lépni! — bátorodott fel a játékkölt ő . 
• — Lefejezni. a húsvágó bárddal — mondta valamiféle konyha-

művészeti színezetű  gyilkos indulattal Benussi. 
Megbélyegezni, fölkötni, felnégyelni — szólt röviden és vel ő-

sen az ír. 
Na látják ... — mosolygott Flagus úr. 

Ebben a pillantban a Diana bárban megjelent Prša. Amikor meg-
pillantotta az írótársaságot, barátságosan intett, majd tárt karokkal, 
széles mosollyal az asztalhoz lépett. 

Ugyan! Kacsa! Ízléstelen traccs, semmi más! Az imént hívtam 
föl, otthon van, fáj a feje, migrén  migrén... 

A jelenlevők arca csalódottan megnyúlt. A játékkölt ő  Leš fülé-
hez hajolt: 

Valahol olvastam — suttogta —, hogy Euripidészt a drámái 
miatt széttépték a n őik ... Mi igaz ebb ől, nem tudod? Vagy ez is 
csak amolyan történelmi kacsa? 

BORBÉLY János fordítása 

Dulbravlka Ugreš.i ć  (i1949), Goran Tri,bu:sonnal és Pavao P.avl•i č ićtyal 
együtt, a horvát prózaúrodalom egyik legtehetségesebb m űvelője. Két gyer-
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(1978), Štefica Cvek u raljama života , (1i981), Život je bajka (1983). Tanul-
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ÖRÖKSÉG  

RÖNAY LÁSZLÓ 

SZEREP ÉS MŰ  
SZIRMAI KÁROLY PÁLYAKÉPE 4. 

Szenteldky halála után, 1933 szeptemberében a Kalangya szerkesz-
tőségi ülésén több fontos határozatot jegyz őkönyveztek. Megtudhat-
juk, hogy a nyomdába csak Szirmai Károly adhatott le kéziratot, 
ezek korrektúráját 2s ő  végezte, s az első  levonatokat a nyomda 
Mindig az ő  kezéhez küldte. Az egyes számok összeállításában, 
megszerkesztésében, kiadásában tehát övé volt a munka dandárja. 
Gondos szerkeszt őként rengeteget javított a beérkezett, mércéjét meg 
nem ütő  kéziratokon, hogy közölhet ők legyenek. Kende Ferenccel 
való levelezéséb ől azt is kiolvashatjuk, hogy közben a Jugoszláviai 
Magyar Újsággal is növekedtek gondjai, els ősorban a honoráriumok 
rendszeres kifizetésével kapcsolatban írt sürget ő  és szemrehányó so-
rokat. 

Cso+dálkozhaftwnk-e, ha gyakran megkísértette a csüggedés, a 
hiábavalóság érzése? A már általa szerkesztett Kalangya 1934. ja-
nuári számában megjelent Gondolattöredékek a jugoszláviai magyar 
irodalomról és a Kalangyáról elárul egyet-mást ekkori lelkiállapotá-
ról: „Egyedül vagyok, teljesen egyedül, álomba hessegetem a bajokat 
és gondolat, megágyazok nekik, lefektetem őket, hadd aludjanak bé-
kén, hiszen aluszik már az egész ház. Csak el őttem heverő  fekete 
macskám nyitja rám félig a szemét — kérd őn, kutatón, elgondolkoz-
va, mint valami egyenrangú lény vagy ember ... Csak az írógép 
kattog, kedvetlenül, el-elkalandozva. Odakünn tavaszíz ű  szélvihar 
csattog, és meg-megszaggatja a kivilágosodó, nyugtalan éjszakát. Jó 
lenne most felkerekedni, szertehagyni mindent az asztalon, lerázni 
a munkát, megtagadni a nyűgös kötelességet, nesztelen kilépni a 
visongó, megbomlott éjszakába s magányosan csatangolni az erd ő  
szélére kivert, fehér ház körül feketéll ő , elhagyott, süppedő  pusztán, 
— kötdtlenül, mint egyszer régen, fiatal koromban. Id őm lejárt, 
már nem vagyok többé magamé. Kedvetlenül az írógép fölé ha-
jolok ..." 

Kende Ferenc is hatalmas munkát fejtett ki a Kalangya életben 
tartásáért. Az ő  rendszeresen érkez ő  leveleiből következtethetünk 
arra is, hogy az irodalompártoló ;mecénások ígéretei gyakran mega-
lapozatlanok voltak, a folyóirat szerkeszt őinek az ő  közönyükkel is 
meg kellett vívniuk harcukat. ,,....az itt él ő  magyar urak — olvas-
suk Kende Sziirmáinák Írt 1934. január 7-én kelt levelében —, az 
úgynevezett vezérek, hiú, páváskodó emberek, akik, ha nem legyez-
zük hiúságukat, akkor nem t őlünk fordulnak el, hanem minden 
igaz ügytől. Olyan rothadt szellem uralkodik, hogy az kétségbe-
ejtő  ... Most arra kérlek, miután rettenetesen kínlódom a Kalangya 
fenntartása miatt, semmit ne csinálj, nehogy taktikai hibát köves-
sünk el." 
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iSzivrmai Károlyból alighanem hiányzott az a taktikai érzék, 
ami igazából irodalompolitikussá tehette volna. Az irodalom volt az 
ügye, a hajlékonyságot, ravaszkodást nem kedvelte. A jelek szerint 
többször foglalkozott azzal a gondolattal iás, hogy lemond a szerkesz-
tésről. Egy hónappal a fenti levél uttán érkezett címére Kende 
Ferenc újabb, „meger ősitő" közlése: „... Vedd, kérlek, teljes ko-
molysággal és ünnepélyességgel a következ őt, mint végérvényes ha-
tározatomat tudomásul: 

A Kalangya valóságos és tényleges szerkeszt ője, szellemi ura 
Te vagy. 

Amennyiben a szerkesztést nem vállalod, a Kalangya meg-
jelenését beszüinttetem. 

Nem vagyok hajlandó tovább ezt a kínt, amit elt űrök anya-
giak terén, tovább csinálni, ha Te velem nem dolgozol, mint szer-
kesztő  ... Ha álláspontodon nem változtatsz, úgy én a legközelebbi 
számot már nem adom ki ...". 

A következő  hetekben, hónapokban is egymást keresztezik az 
izgatott levelek. Szirmai Károly közben egyre energikusabban igye-
kezett megvalósítani szerkeszt ői elképzeléseit. 1934. október 1,6-án 
Kende mindenesetre ezek visszaigazolásául jelezhette, hogy a. folyó-
irat száz új el őfizetővel gyarapodott, tehát a szerkeszt ői kezdeménye- 
zéseket kedvez ően fogadta a vajdasági intelligencia egy része. Per-
sze, az irodalmi harcok heve azért nem csökkent. Iga  q  volt Herceg 
Jánosnak, amikor attól féltette Szirmait, hogy a szerkesztés ideg őrlő  
munkája 'közben „elveszti önmagát, értékét: azt, amiért becsültük. 
Nekem egy Szirmai-novella esemény volt." 

Ezeket az „eseményeket" most .inkább a Kalangya egy-egy új 
száma jelentette. Szirmai Károly számára egyértelm ű  volt a feladat: 
küldetéssé kell alakítania a kisebbségi író sorsát, valahogy úgy, 
abban a szellemben, amint azt Németh László fogalmazta meg neki 
irt levelében (Kalangya, 1934. 284-285.) : „A magyar kisebbségek 
sorsa attól függ, hogy mennyire tudnak tájékozódni helyzetükben, 
megismerik-e igazán magukat és környezetüket, s sikerül-e külde-
téssé alakítani balsorsukat. A magyarságn ők, legalább ezeken a te-
rületeken rég pótolnia kellett volna, amit öniismeretben és helyisme-
retben elmulasztott". 

Szirman Károly szerkeszt ői elképzeléseinek egyik vezérmotívuma 
volt, hogy a Kalangyát megnyitja a magyarországi írók egy része 
előtt is, ezzel mintegy mércét állítva a hazai törekvések elé. Már az 
1933. szeptemberi éritekezleten az ő  javaslatára határozták el, hogy 
á lapból tiszteletpéldányt küldenek Németh Lászlónak, Fekete La-
josnak, Os. Szabó Lászlónak, Kemény Istvánnak, Supka Gézának, 
Tabéry Gézának, Kállay Miklósnak, Schöpflin Aladárnak és mások-
nak. Szerkesztése idején jelent meg a többi között Babits Mihály 
verse a lapban, a Holt próféta a hegyen -(1933, 11. sz.), az akkor 
rendkívül népszerű  Mécs László Nem rózsafán termettem című  köl-
teménye (1934. 12. sz.), újraközölték Bartók Béla A parasztzene 
hatása az újabb magyar műzenére című  tanulmányát (1935. 1. sz.), 
megjelent Kosztolányi elbeszélése, a Hét kövér esztend ő  (1934. 12. 
sz.) és folytatásokban Németh László Ember • és szerepe 1934-ben. A 
Kalangya, pontosabban Szirmai Károly és Németh László kaapcso: 
lapát Bari Imre részletesen feldolgozta (Híd, 1971. 6. sz.), tény, hogy 
mindkét fél számára gyümölcsöz ő  volt a kapcsolat: a sért ődötten a 
Tanú fellegvárába húzódó író más ízlés ű  és érdeklődésű  közönség- 
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gel is kapcsolatot talált, s leveleivel tüstént egyfajta irodalomeikép-
zelést is sugallt. Szirmai Károly mindenesetre az év legnagyobb ese-
ményeként értékelte az Ember és szerep Kalangyában történt meg-
jelenését, Németh Lászlót ugyanis „a mai Magyarország legsokolda-
lúbb, legmegnemalkuvább kritikusának" nevezte.  

A szerkeszt ő  és imodalamszervez ő  úgy érezte, segítenie kell az  
anyaországban élő  és a Vajdaságban működő  írók „lelki közeledé-
sét". Még ennél is fontosabbnak vélte azonban a vajdasági irodalom  
színvonalának emelését, olyan eszmei tisztázás kezdeményezését,  
amely világossá teszi az irodalmi frontokat és segít az értékek kivá-
lasztásában. A vajdasági irodalomban meglehet ősen amorf volt a  
nemzedékek egymáshoz való viszonya, s maga a nemzedék-fogalom  
is. Ennek tisztázására jelent meg a Kalangyában Joó Tibor foga-
lomértelmez ő  tanulmánya (A nemzedék fogalma, 19,35. 392-400.),  
amelynek középpontjában az „értékakarat" és az „egység" fogalom-
körei álltak, azok a kategóriák, melyeket a többi között Petersen  
használt az Ermatinger szerkesztésében megjelént irodalomtudományi  
kézikönyvben. „A történelmi élett ől távol áll minden automatizmus  

írta Joó Tibor —, a biológia automatizmusa is. Az ő  életét és  
rendjét egyéni értékakaratok korrespondenciája szabja meg. A tör-
téneti generáció sem lehet egyéb, mint szellemi egység." A generá-
ciót egyének akarata hozza létre, hangsúlyozza, s nyomatékosan utal  
arra, hogy a kultúra vonatkozásában egyéb rendszeralkotó tényez ők  
talán fontosabb szerepet játszanak. Ugyanakkor — nyilvánvaló egyet-
értésben Szirmzanék törekvéseivel — a generációt mégis fontos kép-
ződménynek, alkotó szellemek együttesének nevezi, feltéve hogy tag-
jai „öntudatosak", mert ez esetben a generációk léte és harca „egyi-
ke azoknak a tényez őknek, melyek a történet nagy ritmikáját len-
dítik".  

Érdekesen fejtegeti tanulmányában Joó Tibor, mennyire nem  
tekintélyelvű  a generáció vezérségének fogalma. Vezérnek mást te-
kint az utókor, s mást a generáció együtt, egymás mellett tevékeny-
kedő  tagjai. A „vezér" „a legtevékenyebb részt veszi a generáció  
kialakításában, legserényebb éleszt ője a tömörülés folyamatának".  

Kortársai úgy látták, hogy Szirmai Károly nem vállalta a ve-
zérség szerepét, áldozatos munkája miatt, erkölcsi következetessége  
okán mégis a vajdasági magyar irodalom vezéralakjaként tisztelték.  
Ezt bizonyítja, hogy az óbecsei Magyar Népkör 1936-ban őt tüntette  
ki .aranykoszorújával. Nemzedéke értékítéletét, Szirmai szerepének  
értékelését Kende Ferenc fogalmazta meg a Kalangya köszönt ő  írá-
sában (1936. 225—X226.)  

KÖSZÖNTLEK SZ[RMA1 KÁROLY!  

A magyar művelődés munkájában félszázadra visszatekint ő  tár-
saság ezüstkoszorút adott Tenéked.  

Az első  koszorút abból a sorból, amib ől majd évenként a mi  
tájunkon élő  írók egyikét tüntetik ki. A tollnak azt a munkását,  
akinek a magyar irodalom felvirágoztatásán érdeme lesz.  

A sztáribecseji Magyar Népkör igazságosan döntött, amikor e  
jelképes ajándékot Tenéked ítélte.  

Az első  ezüstkoszorút Te érdemelted meg!  

~ 
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Amikor zászlónk Szenteleky kezéb ől kihullott, nem hajoltál le 
érte. Könnyező  szemekkel állottál ott és a .megtépett lobogót nem 
Te emelted fel. Erre Tenmagadat érdemesnek .nem tartottad. Halott 
vezérünk munkájának nagyságától, áhítatos alázattal telten, nem is 
gondoltál arra, hogy örökébe lépj. Irodalmunk megszaggatott zász-
lóját mi, hitedben társaid, emeltük fel és nyomtuk a kezedbe. 

A tövises munkát vallailtad. A vezérséget nem. Mintahogyan 
Szenteleky sem volt vezér köznapi értelemben. Erkölcsi ereje és 
lelkisége emelte őt mások fölé. Halála után mi aggattuk rá a kétes 
értékű  vezér jelzőt. Te sem születtél olyan vezérnek, mint akik) 
ezért a rangért küzdenek. Hited bens őd mélyéből fakad, amiért is 
nem értesz a vezetés elengedhetetlen engedménytevéséhez, megal-
kuváshoz. 

Keménytörzsű  fa vagy, amit vihar derékba törhet, de nem 
hajlíthat meg. 

Jókor jöttél, szükség volt Tereád. 
Természetedb ől fakadó cselekedeteid, adottságaid, irodalmi né-

zeteid, ítéleteid, művészi munkád rövid id ő  alatt is éreztetik már 
jótékony hatásukat. 

.Igaz, keserves és göröngyös az utad. Sárral hajigált egy sereg 
tévelygő  és egy-két Tevéled egyivású is félreértett. Láttam fájdal-
madat, nyugtatanságodat és férfias fegyelmedet. 

Tévedhetsz Te is, mert ember vagy, nagyon emberi. De tiszta 
vagy és jóhiszemű . Társaidat elismerő. Magányosságban élő  hívő  
vagy, aki hangyaként munkálkodsz kevés ráér ő  idődben a magyar 
műveltség nagy, ragyogó épületén. Életedet őrlő  gondjaidat zaboláz-
va, pihenődet áldozod fel kultúránknak. 

Egyetlen igaz béred, szent hited. 
Es íme látod, áldozatos életed megértésre talál. Ott tartunk már, 

hogy a mi meddőnek tartott ugarunkból az elismerés és a méltány-
lás ezüst levelei hajtottak ki. Azokat koszorúba fonva Tenéked nyúj-
tották. 

Ennek a népkörnek a mi tájunkon nagy jelent ősége van. Ak-
kora, mint másutt a régi veret ű , híres Irodalmi társaságoknak. A • 
sztárriibecsej.i Magyar Népkör nagy múltjához maradt méltó és érde-
meit öregbítette, amikor Téged tüntetett ki. 

Te meg tudod becsülni a Magyar Népkör nemes gesztusát és 
ezáltal az ezüstkos:zorúnaik becsét és értékét Te adod. 

Köszöntelek ! 

A közeli munkatárs mély emberismeretével, az irodalmi viszonyolk-
kal alaposan tisztában lév ő  irodalomszervező  bölcsességével rajzolta 
meg a szerkeszt ő  és irodalomszervező  portréját Herceg János is. (A 
Két világ idevonatkozó részét idézi Szirmai Endre H. J. apám szer-
keszt ői munkájáról címmel A magányos óriás I. kötetében 192-194.) 
Elmondja, hogy Szirmai Károly átm-enetinek tekintette szerkeszt ői 
munkáját, melyr ől a feladata teljesítése közben tapasztalt ellenséges-
kedés miatt nem egyszer le is mondott. Ugyanakkor azonban követ-
kezetesen harcolt céljai megvalósításáért. „ ... hamarosan kiderült, 
hagy Szentelekynél mindenképpen harciasabb szerkeszt ő  került a 
Kalangya élére. Nem volt stratégiája, a taktikát is mell őzte a küzde-
lemben,inkább csak közelharc volt, amit vívott, ha messzi magányá-
ból kimozdították, de abban aztán kitartott végig." 

Elképzeléseinek foglalata Írói felelősségem című  írása (Kalangya 
1935. 161-166.). Nyilvánvalóvá lehetett a cikk olvasói számára, hagy• 
a visszahúzódó alkatú szerkeszt ő  nagyon is harcias, ha értékek őrzé- 
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léről vagy teremtésér ől van .szó, s rendkívül bátran szállt szembe a 
dilettantizmussal, holott tudta, hogy gondolataival ellenségeket . sze-
rez majd magának. Meglátása szerint a világháború után megmaradt 
tehetségek száma meglehetősen kicsiny volt, s „ez a néhány színes 
hassadékvirág (is) hamar kiszívta tápláló .nedveit. Költészete vékony 
ezüstrétegéb ől csak kisszámú versre futotta. Annál er ősebben jutott 
szóhoz a műkedvelői gárda egykét tagja. A kritika hallgatott, senki 
sem emelte fel szavát, a lázas tehetségkeresés korszakában éltünk, 
melynek szelleme napjainkban újból kísért és rombol. A vérbeli 
írók testvéri ölelkezésben borultak össze a megko:szorúzott dilettán-
sokkal s a lapok, ha jobb anyag nem akadt, sietve lökték be a rotá-
ciósba a talmit, a selejtest, csakhogy megteljék az újság. A m űked-
vel őt senki sem világosította fel, hogy verse, ,novellája rossz, pocsék, 
s hogy csak szükségtöltelék az igazi írók, a sztárok írásai mellett  mellett... 
Ez a gyomverés csak nálunk következhetett be, Erdélyben és Cseh-
szlovákiában korán sarokba parancsolnák a széplelket ... A helyzet 
akkor sem változott, miikor e megalkulvással telített, lagymatag le- 
vegőt borzolgatni s emelgetni kezdte egy új szélj ásás : a napisajtótól 
függetlenített, vajdasági jelleg ű  irodalom megteremtésének gondo-
lata. Sőt még az sem, midőn a kitörő  vihar teljes er ővel rázta meg 
annak a teremnek ajtaját, melyben élükön Szenrtelekyvel és Csukával 
ott ültek a többiek közt a pártüt ők is. ,Mind:össze annyi történt, hogy 
a kettészakadás után a végigsöpr ő  szélvész felkapott egy elfelejtett 
szót: a dilettánst, s hol egyik táborba lökte, hol a másikba, anélkül, 
hogy abszolút fogalmi érték űnek ismerte volna el". 

Szirmai Károly tudatosan szakított azzal a szerkeszt ői gyalkorlat 
nal, amely minden kéziratnak szabad teret enged, minden irodalom-
mal foglalkozót a keblére ölel. A szerkeszt ői felelősség, a tudatos 
értékteremtés eszménye vezette, amikor fáradságot nem kímélve igye-
kezett közölhetővé tenni a beérkezett írások ígéretesebb részét, meg-
szabadítva azokat a henyecégekt ől, pongyolaságoktól. „Mi nem- friss 
sem átmázolt vajdasági írókat kérünk — írta —, mert jól tudjuk, 
hogy ilyesmit nem lehet er őszakolni, hanem önmagáért felel ős, tehet-
séggel szavatolt írást, melyb ől nem csap ki a sivár szegénység-szag, 
vonatkozzék ez akár a témára, akár az író kultúrájára." 

Csoda-e, hogy ily egyértelmű  és kemény 'Szerkeszt ői .program-
nem keltett osztatlan lelkesedést? Hogy Szirmainak, a Kalangya 
szerkeszt őjének, nem szűnő  harcot -  kellett vívnia? Hogy újra meg 
újra véddkeznie kellett az ellen a vád ellen, hogy „elárulja" a vajda-
sági irodalom ügyét, és máshonnan importál tehetségeket? Hogy szinte 
nevetséges kötékedéseket is vállalnia kellett igaza bizonyítására? -  
(Olvasóink tájékoztatására. 19.34. 4.• sz.) 

A harcok mellett .azonban igyekezett az építésre fordítani meg-. 
maradt energiáit. Számon tartotta, kik azok, akik a másik oldalon. 
iš 'a 'falak lebontására !össžpontosítják tehetségüket, s igyekezett teret 
adni. nekik lapjában. Intenzíven .  figyelt minden ölyan irodalmi és -
szellemi 'kezdeményezésre, mely a vajdasági irodalom jöv őjével volt 
kapcsolatos'. Jól tudta, hogy új nemzedékeknek kell következniök, 
amelyek józan helyzetérzékeléssel vállalják. a kisebbségi sors nvimden. 
.következményét, s - értéket kovácsolnak • annak történeti realitásából. 
Ezzel a nyitott szellemiséggel.- ismertette a Híd törekvéseit: „Más -
rriagyiar kisebbségi nyelvterületen 'ginem megy đneglepetésšzámba az 
Mily összefogás, 'de itt, a legkisebb magyar nyelvszigeten; -ahol már 
beletörődtünk á -fiatalság közönyébe •rés pasSziVritásába; 'e váratlan 
megmozdizláš megállít .éš elgondolkodtat. - .Ifjúságunk e iszerepvállalá 
sávail 'egészeri ,  új oldaláról Mutatkozik 'be s gélesen elüt a -,korábbitól,• 
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mely néhány kivételével csak fiitymáló kézlegyintéssel vagy fölfényes-: 
kedő  lekicsinyléssel tudta fogadni minden újabb Irodalmi és kultu-. 
rálLs :kezdeményezésünket. Ez a fiatalság józanul mérlegeli helyzetét,.. 
nem csatlakozik sem az egyik, sem a másak .világeszme ,követ őihez,: 
nem válik sem fasisztává, sem :bolsevistává, hanem megmarad annak, 
amire érzése és helyzete predesztinálja: kisebbségi magyarnak. Be-
látja, hogy ez lehet számára az egyetlen valóság. :Kihajítja útitarisz-
nyájából a zagyva, zavaros világnézeteket, végképp szakít az asszi-
milálódás gondolatával, s megbecsüli azokat az eredményeket, melye-
ket az előző  nemzedék vívott ki. Csak a jöv őjét akarja teljesen egyedül 
intéznü, ebbe nem enged beleszólást az Id ősebbeknek, mert ielagattak-
nak érzi őket ez új feladatra, meg teljesen járatlanoknak Fis." Szirmai. 
szerkesztői magatartására mindvégig jellemz ő  ez a nyitottság, a fia-
talság készséges, de nem kritikátlan támogatása. Felmérte, hogy az 
anyanyelv megőrzését már egészen korán kell elkezdeni, igényes,. 
gyermekeknek való irodalom révén. Ezért köszöntötte őszinte öröm-
mel és méltánylással a Kelemen János szerkesztésében megjelent 
Ifjúságot, melyben a hajdan általa olyannyira kedvelt Zászlónk pár-. 
ját látta. (1937. 3. sz.) Nyilván ez a jöv őben és a jövő  számára való 
gondolkodásmód közelítette őt Németh Lászlóhoz is. 

1936 ;n,oveanberáig, tehát a Kalangya kényszer ű , rövid szünetel-
tetéséig Szirmai Károly óvatosan megpróbált közvetíteni a különféle 
irodalapi irányzatok között is. Erre már csak azért is mwlthatatílanul 
szükség volt, mert az avantgárd gyűjtőfogalma meglehetősen bizony-
talannák minősült. Ilyen .irányű  megnyilatkozásai közül igen jelen-
tős Fekete Lajos állomásai című  tanulmánya, mert ebben 'nemcsak. 
hozzáértő  +nyitottsággal elemezte az aktivizmus jelent őségét, hanem 
arra is rámutatott — ez Kassák fájdalmas felismerésével hangzott 
egybe —, hogy az irányzat „odaát" id őszerűségét veszítette. Fekete 
Lajos lírájában szembet űnőnek vélte azt a jelenséget, hogy a költ ő  
rokon hangokat keresett az erdélyi lírában, s leginkább Aprnly Lajos 
törekvéseihez közelítette a magáélit. A költ ő  — fejtegeti Szirmai 
Károly akkor lesz jelent ős, ha nem divatokat követ, hanem szívós 
munkával rátalál a saját hangjára, az egyszer űségre, mely mögött 
azonban „míves" önfegyelme izzik. A „m űgond kimaradása" azért 
foglalkoztatja több Tízben is, mert épp ez vezethet el a dilettantiz-
mushoz, hiszen csak ellenőrizhető  terepen lehet biztonságosan eldön-
teni, ki az igaz, ki a hamis. 

;Szirmai Károly kortársainak és a vajdasági irodalom különféle 
törekvéseinek nemcsak szerkeszt őként volt bírálója. Kritikái is több 
kevesebb rendszerességgel jelentek meg, s ezekben irodalomszervez ői' 
nyitottsága éppoly meghatározó elem, mint a min őség igényének nem 
szűnő  hangoztatása. Cziráky Imre novelláiról írva már 1933-ban 
szembeszállt az írói rutin, a könnyebb megoldás kényelmével. AZ 
igényesség, a jövőre való figyelem voltak kritikúsi alapelvei, jól érzé-
kelte, hogy a hagyományba való begyökérzés, a magyar próza anek-
doüilkuso örökségének újraélése és -álmodása voltaképp a megújulás 
elodázásának fájdalmas valóságát teremti meg. „Nálunk, a Vajda- 
Ságban — írja idézett írásában — nagyon is érthet ő  az ilyen állásporit, 
hisz az utóbbi időben több oly kijelentés hángzott el, hogy itt a 
Magasabb irodalomnak nincs Tétjogosultsága, csak a szárakoítatónak. 
De bárhogy legyen is, áz élet, különösen ma, nagyon súlyos gondok' 
betegágya: A jövend ő  káotnkusan elénk :ködl ő  horizontját 'alig szúrja 
át néhány fénycsillag. De van-e nékünk lének-közösségünk ezekkel az• 
új csillagokkal?" .  A „púszta ösžtöaiösség"-et olyan veszélynek •érezte,• 
mely nem teszi lehetővé az élet teljesšégének átlátását, s nem al- 
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kalmas arra, hogy az író a látszatnál mélyebben hatoljon a való-
ságba. Pedig, Szirmai igényes irodalomzfelfogása szerint, csak a mély-
rétegekbe való hatolás, a lélekelemzés, az igazi társadalmi kérdések-
kel való őszinte számvetés teremthet igazi irodalmat. Vállalta a har-
cot a „néppszerű" irodalom ellen, elítélte a népszer űségre törekvő  
pornográfiát (Tamás István regénye: A kék vonat), de leginkább a 
dilettantizmus vadhajtásait igyekezett kérlelhetetlenül nyesegetni. E 
szelíd alaptermészetű  ember kérlelhetetlen harcot vívott minden iro-
dalomellenes, irodalom alatti műalkotás ellen, jóllehet tudta, az ilyes-
fajta magatartás sosem népszer ű, mindig haragot, ellenszenvet 'kelt, 
hiszen a szigorú ítéletért els ősorban az utókor áll jót. Szirmal Károly 
ebben az eltökélt küzdelemben még azt is vállalta, hogy lapja el őfi-
zetőinek száma csökiken majd egy-egy kemény bírálatának nyomán, 
nem szólva azokról az ellenségeir ől, számuk emelkedésér ől, akik 
irodalmi pozíciókat töltöttek be, s akikkel szembefordult, mert hígnak, 
üresnek érezte műveiket. Amint Stadler Aurél verseit méltatva némi 
iróniával írta, „nem akadályozhatjuk meg, hogy valaki ne adja ki 
verseit. Még kevésbé, hogy ne foglalkozzék versírással", ez azonban 
még nem ad jogcímet arra, hogy azillet őt „költővé avassuk". Szir-
mah Károly eltökélten, olykor tagadhatatlanul kicsit Don Quijote-i 
szenvedéllyel hadakozott a lezártnak, végérvényesen meghaladottnak 
vélt „epigon-kor epigonj:ai" ellenében, nem sejtve, hogy ez a fajta 
epigonizmus koronként újra terem, s mindig er őszakos. Néha elve-
szítette türelmét, érezni, hány és hány dilettáns verset kellett szer-
kesztői munkája során, feláldozva éjszakáit végigolvasnia, véleményez-
nie; „eláraszbanak bennünket a versek tömegével" — sóhajtott némi 
csüggedéssel Krausz László Félrevernék minden harangot című  kö-
tetét forgatva. De e néhány indulatos sora mégis fontos, hiszen újra 
vallomást tehet a költői eredetis:ég eszménye mellett, s. figyelmeztet-
heti a költőket, ne legyenek „hangulatuk becsapottja"-i. A „m űhely-
lélek mélységé"-nek elvét ekkoriban fogalmazza meg, talán Németh 
László hasonló eszményét ől nem érintetlenül. „Nekünk igazi hév kell 
— írja Illés Sándor: Halott mesék című  könyvét méltatva —, s nem 
a szomszéd asztalról átragadt mámor — tüd őtágító elragadtatás, s 
nem szemet homályosító bódulat. Nem bánjuk mi sem, ha fülünkbe 
muzsikálnak,' de nem buffogó dobokká s vásári cintányérokká kopott 
nagy szavak üres brummogásával. — Könny ű  leszaggatni az idegen 
cégéreket, s odahaza felaggatni, de -  nehéz eljutni a műhely-lélek 
mélységéig..Hagyjuk hát a divatjamúlt apostolkodást, s hagyjuk az 
idegen zászlóikat, — hadd lengjenek csak saját falaikon, ott lobog-
tatja őket a szól ta legszebben. Mi pedig menjünk tovább az or-
szágúton. De ne verjünk tanyát sem az els ő  duhaj csárdában, sem 
az első  fúvószenekaros nagykocsmában. Még sok meleg ablak hívogat 
bennünket az úton, sok muzsikás szoba, s oda is be kell térnünk, 
hogy a nagy vándorlás végén végre magunkra találjunk. Ha ugyan 
magunkra találunk, mert hátha csak lidérc-csillag vezetett bennünket 
az úton?" Ez a finom, következetes, kicsit ironikus, de felel ős, komoly 
elkötelezettséget' sugalló kritikai tartás alighanem maradandó értéket 
ad Szirmai Károly bírálatainak, melyekb ől egy korszerűbb irodalmi 
modell körvonalai is felsejlenek. 

• A jelek szerint úgy képzelte el a vajdasági irodalom megújítá-
sát, hogy abban Minden hagyományos műfaj új alapokra helyezke-
dik, szilárd etikai és' esztétikai néz őporit érvényesítésével történik 
meg egy, a 'vajdasági hagyományókból táplálkozó műfaji sokféleség 
megteremtése. Nyilván ezért üdvözölte megkülönböztetett örömmel 
Gergely Boriska meséskönyvét, amely a szerb és a magyar néFhagyo 
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mányt egyszerre mozgósította. Radó Imre Áram című  kötetével kap-
csolatban azt vélte a legfontosabbnak, hogy e könyvb ől kiolvashatni 
a „regenerálódás folyamatá"-nak lassú kezdetét, s Blazsek Ferenc 
könnyed hangvételű  Panoptikumát azért bírálta, mert a jelenb ől 
visszautazik „az elmúlt id őkbe, vagy légüres térben az álmok kék 
vonata után fut". 

1937-,ben végre némi megkönnyebbüléssel és nem .palástolt öröm-
mel fogalmazza meg az irodalmi élet értékelésében (A mérgezett toll 
filozófiája.): „Hosszú idő  után ismét egészséges tisztulási folyamatot 
figyelhetünk meg a jugoszláviiai. magyar kisebbség irodalmi, szellemi, 
művészeti és közművelődési életében. A folyamatot, mely nem nél-
külözi az irányokat megjelöl ő  törekvéseket és a vihart, amely ezek 
nyomán eddig sosem tapasztalt erővel zúdult fel, kétségkívül az új 
Kalangya indította el. Pezseg és viharzik körülöttünk a soká meg-
döbbentően kihalt irodalmi-szellemi táj, s .mintha csoda történt volna, 
megszólalnak a némák s a szellem szélütöttjei, ás a homokos-álmos 
világ máról holnapra megelevenedett, s alig van gondolkodó agy,. 
felelősséget ismerő  lélek, amely ne érezné a cselekvés izmokat remeg-
tető , szellemet felgyújtó szükségességét." 

Ekkor már tul volt a .Kalangya azóta is sokat emlegetett, nagy 
nehézségék árán öszeállított, végül mégis elég vegyes képet mutató ,  
Kosztolányi-számának szerkesztésén (melyben Varró Dezs ő  volt se-
gítségére), s túl a lap rövid szüneteltetésién. Ennek fájdalmas tényét 
így foglalta össze Kende Ferenc és a Kalangya című  írásában (1937. 
3. sz.) : „1936 december havában a Kalangya már nem jelent meg_ 
A magyarság halálra ítélte. Akik megmenthették volna, kijelentették, 
hogy nincs rá szükség. Igaz: a virágra sincs szükség, a mesére se,. 
másra se, sok mindenre. Lehet, hogy nékik van igazuk. Nékik, akik 
ítéletet hoztak, ítéletet önmaguk felett." 

Szerencsére a folyóirat csak rövid ideig szünetelt. „1937 már-
ciusában történt — olvassuk a többször idézett Önkeresésben —, 
hogy Dr. Draskóczy Ede óbecsei ügyvéd barátomnál s kés őbbi szer 
kesztőtársaannál történt összejövetelünk alkalmával megbízást kaptam. 
a jelenvoltak egyikétől, hagy indítsam meg újra a Kalangyát. E célra 
biztosított számomra havi 4500 dinárt. A tekintélyes havi portókölt-
séget külön térítette meg. Mert sokat kellett leveleznem, írókkal,. 
olvasókkal, határontúli magyar folyóiratok szerkeszt őivel egyaránt. 
A fenti összegből szerkesztői díj cimén 500 dinárt kaptam. Ez azonban 
többször nem fedezte a gyakori írói látogatások kiadásait, úgyhogy 
nem egyszer szerény fizetésemhez kellett nyúlnom." 

A nehézségeket fokozta, hogy a lap kényszer ű  szüneteltetése után 
emberfeletti feladatot .jelentett az el őfizetőket ismét összetoborozni_ 
Az ezer el őfizetőből — szerkesztőségének első  évében oly büszkén 
,említhette e számot — 1936 végére mindössze 260 maradt meg, s 
ezek is elvesztek a szünet három hónapjában. 1937 áprilisában min-
denesetre újra indult a Kalangya, melyben Szirmai Károlynak to-
vábbra is vezető  szerepe volt, s őt,. amint elmondja, még kérlelhetet-
lenebb harcot indított a dilettantizmus ellen. Ellenfelei egy ideig azt 
fontolgatták, felekezeti folyóiratot indítanak Czakó Tibor szerkesž-
tésében. 

,(Folytatjuk) 
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MLADEN LESKOVAC 

ISIDORA SEKULIĆ  ASSZONY 

Mindenféle felelősségérzet kellemetlen borzongásával állok meg a 
könyvespolc előtt, amelyen Isn'dora Sekuli ć  asszony harmincvalahány 
kötete sorakozik, mivel tudván tudom, hogy a rendelkezésemre álló 
röpke, szigorúan tíz percben kell valami — úgymond — érdemlegeset 
szólnom err ől a veszedelmesen ragyogó íróról és rendkívülii, bonyolult, 
kimunkált, vagy talán még pontosabban fogalmazva: csiszolt egyéni 

 amilyen az övé. Itt van tehát a m ű , a könyvei, amelyek csú-
ful meghíztak és szinte használhatatlanná málltak polcomon az új 
kötetekbe még be nem gyűjtött tanulmányvittól, cikkeitől, esszéitől, 
novelláitól, verseitől, fordításainál és nyíltbéri közbeszólásaitól, amelye-
ket lapkivágások alakjában megannyi kéz tűzött az oldalaik közé egy 
példátlanul megfeszített írói élet majd ötven éve folyamán. Mindeb-
ből mit kiemelni elsőnek, az írónő  melyik mortívumánál elidőzni több 
okkal és joggal, mint a másiknál, ‘a felkínált b őségből és változatos-
ságból min inszisztálni elsősorban? 

Valójában milyen íróval állunk szemben? Mit aláhúzni els őként? 
Igenegyénim elbeszélő  módszerét és annak eredményét-e, amelyhez 
jelentős mértékben a modern elbeszélés válsága járult hozzá igen 
korán, s amelyet máig sem ismertek fel eléggé? Egyáltalán emlegetni-e 
mint kriitikust, amikor olyanfajta kritikát művelt, amely mind hang-
.súlyáilb,an, mind pedig törekvéseiben tudatosan magában álló, teljes-
séggel elüt attól a papírízű  modorunktól és naiv követelményünkt ől, 
hogy a kritika bezzeg sújtson le és keményen ítélkezzen olyan kér-
désekben is, amelyekkel kapcsolatban nem lehet és nem is szabad. 
Mert hiszen, ha írt is kritikafélét könyvekr ől és írókról (szenvedélye-
sen nyomába eredve ,valamely gondolatmenetének vagy rögeszméjé-
nek), minduntalan túllépett a szóban forgó könyveken, s leginkább 
olyan problémák felé siklott, amelyek túln őnek rajtuk, de függetlenül 
attól, hogy beilleszkednek-e, vagy pedig perfiden megsemmisülnek a 

-vizsgálódás kereszttüzében, ezeket a kiruccanásait mindig nagyfokú 
jóakarattal, jóindulattal tette s csupán azért, mert megeshetett, hogy 
valamiképpen mégis megállják helyüket — vagyis hát, röviden szólva, 
nem egy gyarló hazai könyvnek kölcsönzött szélesebb alapvetést és 
merészebb gondolati nekifutásit, hogy a kizárólag honi és, pillanatnyi. 
kereteken kívül ragyogjanak fel és szálaljanak meg közérthetőbben, 
teljesebb értékűen és döntőbben, még ha feltételesen is. Vajon a haj-
dan oly nyugtalan vérű  világutas egzotikus útleírásában, ennek áz 
olthatatlan kíváncsiságú kutatónak és tudósnak a külföldi irodal-
makban tett gyakori kirándulásaiban keresni-e szerteágazó érdekl ődé-
sének és sokféle vessz ő  ar6,páj ának magyarázatát, nemcsak a stílus 
futólagos kérdéseit értve ide, hanem az állásfoglalás, számos emberi 
állásfoglalás sokkal lényegesebb dilemmáit is? írón őnk nem pikáns 
álruhát öltött nyelvész-e vajon, persze dilettáns ;  amatőr, afféle .inspi- 
-ráló szerepet vállaló nyelvész annak az akadémiai fogalomnak leg-
szebb, legtisztább, poétikus, tehát alkalmazott, tehát alkotói értelmé-
ben? A maga egyetemes kultúrájával, amely a zenét és a villást is 
felöleli, nem prédikátor, moralista és egyfajta bölcsel ő  is 'egyúttal? 
Vagy talán nem kellene inkább mindezeket az er őltetett meghatá-
rozásokat és ezt, az ő  esetében legtöbbször egészen felszínes és mel- 
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lékesnek mondható beskatulyázást félretenni, .s egyetlen átfogó, me-
részebb . és . egyszer űbb fogalomba sűríteni, mondván, hogy csupán 
egy esszéistával, de mindenkfölött és els ősorban egyedülálló, 'párját 
ritkító, csodálatra méltó emberrel állunk szemben? 

Nem nagy múltra visszatekint ő  irodalmunkban, a maga még min-
dig pallérozatlan és nehezen is pallérozható felfogásaival, ahol az 
összeesküvés édes izgalmával és annyi konspiratív tehetséggel alakul-
tak a legkülönfélébb, gyakran nem is egészen ártatlan csoportok és 
csoportosulások, amelyek már jóval kevésbé méltányolták a dolgo-
zószobai magány kultuszát, Isidora Sekuli ć  asszony mindig is a 
magány embere és nagy munkás volt, s az is maradt mind a mai 
napig. Emlékszem első  látogatásomra, amelyet Még mint egyetemi 
hallgató tettem nála: a csupa ablak és csupa világosság szoba közepén, 
amely a belezsúfolt könyvek és folyóiratok nélkül üres lett volna,. 
egy nyers fából készült, fest őállványra emlékeztet ő , felemelhet ő  fe-
delű  írópolc dominált, szakasztott olyan, amilyeneket a pergamente-
kercs fölé hajoló szerzeteseket és íródeákokat ábrázoló középkori mi-
niatúrákon látni. „Aki nem tanulja meg t őlem, mi a kín, az nem. 
tanul meg semmit" — így valahogy szólt akkor érdes, fenyeget ő  han-
gon, m►ilkö7ben szikkatag, aszott, szinte áttetsz ő  kezével az asztalt: 
verte. Ez az asszony teljes joggal beszélt így; ezt ma mindannyian tud-
juk. Egész ;irodalmunkban, Andri ć  mellett, ő  az egyetlen író, aki. 
vitathatatlanul a legtöbb joggal beszélhetett az ún. ihletr ől úgy, 
ahogyan beszélt, vagyis gúnyosan és száraz szkepszissel: ő  ugyanis. 
kifogott rajta és 'legy őzte; mint író ezért van jelen ina is. Anélkül,. 
hogy bármikor vezérkedni akart volna, vagy talán éppen azért, az 
igazság és a világ szép törvényérnek beteljesedéseként, egyre többen 
fordulnak hozzá. Lassanként, fokozatosan, nem tömegesem. Mert még 
követni is nehéz; lépést tartani vele pedig — egyenesen lehetetlen.. 
Isidora Sekuli ć  asszony az évek hosszú során, id őről időre és látszó-
lag, valóban volt költő  is meg elbeszélő  és szervező  is, esszéista meg 
krrirtikus is, meg nyelvész és recenzens és m űfordító és el őadó, de 
ezzel egyidőben és mindendkfölött mindig valamivel több is; minden 
esettre valami határozottan más és másféle, egyénibb és teljesebb :-
dr,ámaribb, ha szabad így mondanom. Száz arca van, s ehhez a sok 
féleséghez nagy adag művészi nyugtalanság, ugyanannyi m űvészi 
igény, artisztikus szeszély és műérzék meg kultúra járul; ő  maga 
azonban egyetlen kőtömbből van kifaragva, méghozzá a legkeményebb 
fajtából, ez pedig azt jelenti: következetesen és változatlanul mindig 
egyazon látható jelben, a maga er őteljes és megbízható, teljesen végig-
gondolt, sajátos mivoltában mutatkozik el őttünk. Egyéniségének van 
egy nagyon nyugalmas és mélységesen személyes zuga, ahová soha 
nem törtek be sem a divatos irányzatok handabandái, sem a mulandó 
korok rögeszméi és elvárásai, s őt még az irodalom vagy bármely más -
művészesti ág sem, annak valamennyi csábításával és gyönyör űségé-
vel egyetemben. Noha érdekl ődési területe hol kiterjedt, hol pedig -
leszűkült, s bár váltogatta a témáit, de sohasem azok indítékait és 
tápláló gyökereit is. Mi mindenr ől írt Iseidora asszony! Mi minden' 
érdekelte! Meg sem merném kísérelni, hogy itt felsoroljam. Van 
egy n őiesen érzéki és rafináltan dekadens esszéje a világról; de meg-
van az ugyanarról a t őről sarjadt párja is, a karszti k őpusztaság 
zordonságának férfias éleslátással megírt és mindenféle emberi bal-
sorsnak és ins;piráaiónak elevenbe vágó elemzése a Rade püspök-
fejedelemr ől szóló könyvében. A Boldogasszony templom diakónusw 
című  regénye líraian érzelmes el őjelű , csupa lelkes megillet ődés a 
romantikusan elképzelt szerzetesélet iránt; az írón ő  nyelvi tanulmá- 
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nyai azonban igen precízek, jövőbelátóak és ráérz őek, amivel hatalmas 
elemző  kedv, termékenyítő  ismeretterjesztés, ezenfelül Valami dühödt 
szeretet párosul a nyelv amennyire mérhetetlenül apró, annyira meg-
határozó, döntő  sáépségei és végs ő  gyönyörűségei irányában. S írt 
nemcsak a zenéről meg a zenészekről, ami köztudott, hanem megírta 
a ma már, attól tartok, teljesen feledésbe ment gondolatait a diák, 
öngylil!kosságak okairól is. Hol, de hol nem volt jelen gondolatban és 
a valóságban, mi mindent nem támogatott, mennyi mindenben hallatta 
a szavát! Minderre azonban nem térek ki, csupán emlékeztetni .sze-
retnék. 

Íróember ő , következésképpen könyvekr ől, írókról és irodalomról 
ír legtöbbet. Vagy talán pontosabban szólva: azok némely eszméjér ől, 
még pontosabban: legdönt őbb eszméikről. Ezért valószínűnek lát-
szik, hogy Isidora Sekuli ć  asszony bélnő  fizionómi,áját a számtalan 
esszéjében szétszórt gazdag adiattár alapján lehet legtalálóbban meg-
rajzolni. Ami a legkevésbé sem egyszer ű  feladat, s nem is teljesíthető  
egyetlen nekifutással. Aki ebbe belefog, annak vállalnia kell, hagy 
rendkívüli tehetségű , rendkívüli lelkiállapotokban élő, rendkívül érzé-
keny, rendkívül kíváncsi természet ű , rendkívüli vérmérséklet ű, rend-
kívül munkabíró és rendkívüli szellemi vitalitássah rendelkez ő  rend-
kívüli emberrel lesz dolga: őnála minden rendkívüli ... A stílusa, ez 
a pazar, görcsös, feszes, képszer ű , már-már fárasztóan csiszolt, s őt 
néha agyoncsiszolt stílus, nem szolgál semmiféle könnyebbséggel; ép-
penséggel semmilyennel: mert őnála, a maga épp annyira spontán, 
amennyire tudatos költ ői egyediségében, semmi sem könnyű  és egy-
szerű . Látszólag a könyvb ől, annak alapgondolatából, magvából indul 
ki, de csakhamar egyetlen verssornál, s őt egyetlen kiemelt és éleseb-
ben megvilágított szónát köt ki; szinte rávetve magát, arra mindegy-
re visszatér, reá támaszkodik és hivatkozik. S akkor, szélesen pász 
Iázva az eszmék és érzések, problémák és asszociációk, talányok, . kér-
dések és kétségeik világában, egy szempillantás alatt átvált, majd 
megint egy új könyvet vesz el ő , másikat, másféléket, amelyek köl-
csönösen támogatják vagy kizárják, bátorítják vagy elbátortalanítják 
egymást, kérdéseket vetnek fel, egyszóval: tudásból és bajkeverésb ől 
előállt bagak és gubancok sorjáznak végtelenül. A könyv és a szó 
méreg is lehet. Közöttük a jó és a legjobbik fajta — az aztán a tiszta, 
szublimált méreg, a leggydhkosabb. Isiodora Sekuli ć  asszony, tudja ezt, 
s ki is mondja. Ć5 mérgeikkel dolgozik. Csak úgy forr minden a szö-
vegeiben, süvít, dörög, villámlik. Mintha a világ sorskérdéseir ől volna 
szó, s valóban arról van szó, közben pedig csupán egyetlen verssort 
elemzünk, annak egyetlen szócskáját vesszük górcs ő  alá. Ezért Isi-
dora Sdkulié asszony könyvei valóban nem a pihentet ő  időtöltés 
olvasmányai: az embernek pírban ég t őlük az arca, megpezsdül a 
képzelet, fölbolydul a lélek és a lelkiismeret. Olyan író ő , hogy bele-
szédül és belemertig az ember. Ismétlem:. a témáit felsorolni sem 
merem; hisz ismerik a köteteit. Isidora Sekuli ć  asszony valóban kivé-
telesen drámai író: csupa-csupa szenvedély. „Veszett csuhás" — hogy 
az ő  kifejezésével éljek. 

Éppen ezért tévedés hiú esztétának tekinteni; soha nem volt az. 
Más, nagy irodalmakban, ahol a legnagyobb írók a legbehatóbb tanul-
mányozás tárgyai, bevett szokás, hagy elkészítik a m űveikben hasz-
nálatos szavak szótáráit. Az a benyomásom (márpedig meglepne, ha té-
vednék, mert nem tévedek), hogy ha összeállítanák Isiodora Se:kuli ć  
asszony mind szintaxisában, mind pedig szóanyagában nagyon egyéni, 
rafináltan választékos és nem kismértékben precíz, 'barokkosan gazdag 
nyelvezetének szójegyzékét, abban minduntalan egy egyszer ű , de je- 
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lentéstartalma szerint igen-igen összetett szóba botlanánk, mely úgy 
hangzik, hogy: poézis. Az írónő  ezt a szót nagyra tartja, a legnagyobb 
dicséretnek, jutafontinak és vigasznak tekinti. Ez a szó jeilzi a foko-
zatok között a legnagyobbat és a leger ősebbet; a legtragikusabbat; a 
kiutat a kiúttalanságban; az egyetlen értelmét az értelmetlenségnek, 
ami az élet: annak feloldását és magyarázatát, a szatiszfakciót. Ezzel 
adózik, mondjuk így, az esztétikának. Ámde mindjárt mellette, köz-
vetlenül reá támaszkodva, vele egyenrangúan, nehogy az a rengeteg 
többi föllülkerekedják, találkozunk Isidora asszony egy másik, az 
előbbinél jóval talányosabb és burkoltabb kifejezésiével: jellem, erős 
egyéniség — mondja összeszorított fogakkal Isidora Sékuli ć  asszony, 
s büsZkén méri végig hősét. S eközben a hangsúly nem a mű  jellegén 
van — a mű  azért van itt, mert maga is kivételes, ez mintegy magá-
tól értetődik —, hanem mindenekelőtt a megalkotóján. Tehát nem 
— mindenáron — ez meg ez a vers, nem is a híres tragédiának ez 
vagy az a monológja, hanem az erkölcsileg kényes vagy éppenséggel 
gyanús helyzetet elfoglaló írója, akir ől éppen most fogjuk kideríteni: 
kicsoda-micsoda, mekkora formátumú, mit hoz a batyujában, és meny-
nyit hozhat, amikor most, nem minden v+esđély nélkül, le kell tennie a 
garast. Egy XIIiI. századbeli író kapcsán meg is írja: „ ... s akkor jött a 
katasztrófa, amely elkerülhetetlenül bekövetkezik, amikor az ember 
vinni'. akarja valamire." „Katasztrófa" nélkül tehát nem megy! Az 
biztosítja a katasztrófa sújtottjainak szellemi megmaradását „vonzás-
köreik er őtercében" ... Ez már nem „esztétika"; vagy hát nemcsak 
az, legalábbis nem els ősorban az. Itt, az esztétikai mozzanattal szem-
ben a dolog erkölcsi, jellembeli oldala a dönt őbb; az ember els ődle-
gesen emberi magatartásának szépsége sorsdönt őbben esik latba re-
mekbe szabott szonettjének szépségénél. Az esztétikummal tehát 
könnyen zöld ágra verg ődünk, mintha ezt .sugallná Isidora Sékuli ć  asz-
szony: mert rengeteg a szép vers a világon; hanem az emberrel bajos, 
vele jövünk ki nehezen, az ember állásfoglalásával és erkölcsével, a 
démonjaival és megkísértéseivel, amelyek oly gyakran megcsúfolják 
őt és megkeserítik nappalait és éjszakáit. 

Isidora Sekwlić  asszony nem kedveli az er őltetett, hebehurgya 
konklúziókat: inkább a ldhetšéges viszonylagosság, a valószín ű  pár-
huzamosság híve. Ne unszoljuk tehát. De akárhogy vesszük i's, az ol-
vasó egy tanulságot azért lesz űrhet magának, egy leckét megtanulhat 
könyveiből. „Ember, húzd ki magad !" — így valahogy hangzik ez a 
tanítás, amely arra int, hogy respektáljuk az er ős egyéniséget, külö 
nösen, ha ráadásul még művészhajlamokkal megáldott tehetség is. 
Szép lecke,- szigorú kultusz. A mindig egyenes derekú Isidora Sekuli ć  
asszony az els ő , aki megtartja ezt a kánona, s miként Gojkóné a 
Szkiadar építésében, ezzel a jelszóval épült be irodalmunk alapjaiba. 
Ó, a veszett csuhás, valóban az: alap, irodalmunk egy újonnan épül ő , 
magásabb, napfényesebb emeletének alapja. Mindenki. aki tudja, mi 
a könyv — a mi könyvünk —, mi az irodalom —amiirodalmunk 
—, hálás lehet neki érte; mert amit tett — efel ől ne legyen kétségünk 
— jóval több annál: maga az építés. 

BORBÉLY János fordítása 

Mladen Leskovac egyetemi tanár, esztéta, író, m űfordító januárban 
töltötte be 85. életévét. Az évfordulóra az újvidéki Forum Könyvkiadó kiadja 
magyar nyelven Mlades Leskovac válogatott taniulmányaliit. Ebb ől a megje-
lenés előtt álló könyvb ől való ez az előadás, amely eredetileg 1957. május 
1,7-érc, tehát még Isiidora Sekuld ć  életében hangzott el az újvidéki Ifjúsági 
Tribünön tartott nyilvános irodalomórán. 
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HŐZSA ÉVA 

KETTŐS EMLÉKEZÉS 

A MÜVÉSZET KEREKE 
IVAN GUN;DULIČ  SZÜLETÉSÉNEK 400. ÉVFQRDULÖJARA 

„Nincs, mi martadandó volna / a nap alatt..." — írja Gunduli ć  a 
Sors kereke 'kapcsán. Az irodalomkedvel ő  olvasó gyakran idézi az 
Osman híres sorait: 

Forgandó á sors kereke; 
jár szünetlen körbe-körbe; 
az, ki fönt volt, d ől lefele, 
az, ki alul, kerül föntre. 

A főhős buckásának szükségszer űségét így el őlegezi szerzőnk, és 
mi máris megállapíthatjuk, hogy a m űvészettörténet kereke kegye-
sebb, hiszen a XVI. és XVII. században virágzó dubrovniki kultúra 
hagyományait most is őrizzük. A tet őpontját elért gazdasági fejl ődés 
után bdkövetlkedik a lefelé ívelés, a .reneszánszot fokozatosan fel-
váltja a barókk irányzat, de Gunduli ć  és Palmoti ć  nevét ma is nagy-
betűvel jegyzi a színháztörténet. 

Gundulić  a , legnagyobb dubrovniki költők közé tartozik, aki az 
olasz reneszánsz ihletésében indult meg pályáján, s els ő  műveinek 
tárgya főként a szerelem. Tasso a nagy el őd és példakép, akinek 
hatását eposzában is kimutathatjuk. Utolsó m űvei vallásos-barokk 
szellemben készültek. Adataink szerint a régi patríciuscsaládból szár-
mazó alkotó tevékenyen részt vett a városköztársaság irányításában, 
életében, de vérbeli művész volt. 

Hogy mit őrzött meg számunkra a m űvészet kereke? El őször is 
a Dubravka című  allegorikus pásztorjátékot, annak befejez ő  szabad-
sághimnuszát. A rnegsdvesztegethet ős;ég, a fényűzés és az elnyomás 
ellen küzdő  dráma szinte a szabadság allegóriájává vált, a minden 
ármánykodást legyőzni képes szabadsághit kifejez őjévé. Gundulić  fel-
dolgozta a tékozló. fiú történetét -  is, de leghíresebb műve mégis a 
töredékben maradt .Osman című  eposz, -amelynek hiányzó részeit 
Ivan 'Mađuranić  pótolta. A vezérmotívum ismét a szabadság, az alko-
tást azonban át- meg átszövi a mulandóság, a Zrínyinél is felbuk-
kanó szerencse -gondolata. A hódító Oszmánnak, aki egy sikertelen 
ostrom után világhódító .hadjáratra készül, végül b űnhődnie kell. Saját 
szolgái, • saját janicsárjai áldozatává válik. A húsz énekb ől álló eposz 
a szerb, a magyar, valamint a lengyel nép török háborúkban aratott 
hőstetteit is idézi, a harmadik énekben a h ősdalokban említett harco-
sok neveit sorolja fel, a nyolcadik ének kifejezi a h őstettek körül-
ményeit, majd összetartásra, összefogásra figyelmeztet. 

Négyszáz évvel ezel őtt született •Gundulić, műveit azóta is mara-
dandó értékként .tartjuk számo:n. A m űvész szempon!tj ából tehát ér-
vényesült a 'kortárs költ ő,, Paul Flemiing álláspontja: „ ... ne gyöt-
rődj és ne félj, / ha szerencse, id ő  s tér. rád uszítja vészét." 
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„AZ IDŐ  MAJD MEGMUTATJA ...” 
DOSITEJ OBRADOVIĆRÓL A 250. ÉVFORDULÓN 

Az idő  megmutatta, hogy Dositej nem táplált hiú reményeket. Hara-
lampijának írott leveléb ől idézzük híres sorait: „Én, amid őn köny-
vemet igen-igen hasznosnak mondom, nem magamról szólok diesér ő -
leg, hanem azon emberekr ől, akiktől eltanultam valamit, akiknek 
francia, német és olasz nyelv ű  bölcs könyveib ől a legszebb gondolato-
kat, miként a virágot, óhajtom csokorba gy űjteni és mindközönséges 
nyelvünkkön kiadni." 

iDos.itejt, az els ő  szerb főiskola megalapítóját az értelem híve-
ként, a felvilágosodás képviselőjeként tartja számon az irodalomtörté-
net, aki Ewrópa népeshez hasonlóan anyanyelvének tökéletesítéséért, 
néip.ének kulturális felemelkedéséért küždött. 

Voltaire fejtegette egy cenzorhoz intézett levelében, hogy a régi 
rómaiak az építészet csodáit alkották meg, mert így a vadállatok via-
dalaiban gyöngyöriködhettek, ők viszont egy évszázad alatt sem tudtak 
megfelelő  termet létesíteni az emberi szellem remekeinek bemuta-
tására. Dositej megpróbál tenni valamit az emberi • szellemért, az 
anyanyelvi olvasottságért harcol, így népe kis fáradsággal olvashat 
„értelmes dolgot", és bízik a jöv ő  bizonyító erejében. 

Dositej legismertebb alkotása .az Élet és viszontagságok c. önélet-
rajzi regénye, amelyben saját személyiségének fejl ődését, felemelke-
désének útját *követei nyomon, természetesen a korabeli jelent ős írók 
példája alapján. Egyúttal elénk tárul az a hányattatásokkal teli életút, 
ámelyet szerzőnk végigjárt. Életrajzi. adataira jellemz ő  a bizonytalan-
ság, és hosszú út vezetett el a temesvárii inasévekt ől, a Fruška gora-i 
Hopovo kolostor cellájától .Korfuig, Dalmáciáig, majd a külföldi uta-
zásokig; Halléban még az egyetemre is beiratkozik. Kezdetben az 

/ antik, valamint a bizánci kultúrát tanulmányozza, utazásai során 
v!ilszont a legújlabb tudományos eredményekkel ismerkedik meg, ame-
lyek fokozatos rendszerezésére is sor kerül. Kara đorde idejében köz-
oktatási miniszter, 1808-ban ő  alapítja meg az első  szerb főiskolát. 
Olyan korban élt, amikor a régi és az Új tendenciák összeütközésére 
került sor, és ő  az új jegyében léphetett fel. 

Első  művei közül kiemelkedik az Ábécé-koszorú (Venac od al-
favita), filozófiai jellegű  írásai közül említést érdemelnek A józan ész 
tanácsai (Savjeti zdravago razuma), valamint a Georg Joachim Zoli-
koffer úr tanulságos beszéde (Slovo poučaitelno gospodina Georgnja 

Joakima Colikofera). Allatmeséinek erkölcsi tanulsága figyelemre méltó. 
Ra Dositejire elmeékezünk, mindenekel őtt azt az erkölcsi-etikai 

magaslatot kell látnunk, ahova szerz őnk feljutott. Etikai értékrend-
szere, a tudás erkölcsének kérdése ma is aktuális. 
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MOLCER M Á TY Á S 

KIRÁLY ERNŐ  HETVENÉVES 

Király Ernő  zeneszerző, niépzenekutató most töltötte be 70. életévét. 
Sokoldalú muzsikus, aki mély tudásával, szorgalmával, önzetlen szer-
vezőin munkájával úttör ője Vajdaságban a modern zenének. M űvei lé-
nyeges szerepet töltenek be az újabb jugoszláv zene fejl ődéstörténe-
tében. 

A zeneköltő  Király Ernő  eddigi pályafutása hosszú és nehéz volt. 
1919. március 16-án született Szabadkán. Zenei tanulmányait autodi-
daktaként kezdte, volt újságkihordó, borbélyinas, bútorgyárai segéd-
munkás., majd színházunk és a Szabadkai 'Filharmónia trombitása. 
1954-ben lett az rJjvidéki Rádió magyar nép:zenei osztályának szer-
kesztője és a Vajdasági .Múzeum munkatársa. Ebben az id őben kezd 
rendszeresen népzenét gyűjteni Jugoszlávia magyarlakta helységeiben. 
Gyűjti a magyar partizándalokat is, ezekb ől áll össze 1961-ben a Hősi 
ének címm ű  kantátája. Népzenei el őadásokat tart, tudományos dolgoza-
tokban és hanglemezeken teszi közzé 'kutatásainak eredményeit. A 
népzene .hangzásvilága lebilincseli, a saját maga konstruálta citrafon 
és tablofon nevű  hangszereken szólaltatja meg a népdal és az avant-
gárd törekvéseikb ől született muzsikáját. Ötvenéves munkássága alatt 
a zenei irányzatokban is változatos m űvek sokaságát hozta létre. Els ő  
figyelemre méltó szerzeményen közé a vajdasági költ ők — Csépe Imre, 
Zákány Antal, Dér Zoltán, Fehér Ferenc — verseinek megzenésítései 
tartoznak. A telhetetlen gömböc című  gyersndkgpera a néipzenei kuta-
tások, a népdalfeldiolgozások eredménye. Zenekari, zenekari-vokális 
műveiben szívesen alkalmaz népi hangszereket. Ezekben a kompo-
zíciókban b ő  teret enged az aleatorikának. A Cančus No. I—IX vo-
k.álra és hangszercsoportra (1969), a Pontok és vonalak (1972), a 
Reflexiók (1974) elnevezésű  kompozíciókban megfigyelhet ő  a népzenei 
ihletésű  avantgárd törekvések közelítése az elektronikus zenéhez. 

Király Ern ő  a kortárs zenében egyedülálló vállalkozásba kezdett, 
amikor a virágok, növények vonalait, sszíneit és illatát kísérelte meg 
a grafika segítségével zenei nyelven kifejezni. Az Ikebana balett citra-
fonra (1980) a .kísérletbe bevonja a mozdulatot is. 

Az utóbbi években a Musica Viva csoport m űvészeti vezet ője-
ként népszerűsíti a mai jugoszláv zeneszerzők alkotásait. Tavaly fi-
gyelemre méltó sikerrel szerepelteik Szegeden a Mai Magyar Zene 
Hete elnevezésű  rendezvényeken. 

Kevés olyan zeneszerzőnk van, ,ajkit annyira számon tartanak a 
külföldi folyóiratok, kortárs zenei fesztiválok, rádióállomások, mint 
Király Ernőt. Gazdag és változatos életművét — amely még koránt-
sem befejezett — az örökké aktív, nyugtalan kutató alkotóm űvész 
tovább fogja gazdagítani. Mi ehhez jó egészséget és jó munkát kí-
vanunk. 
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ÉG TÁ J 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
N.APL6.JEGYZETEK 86. 

Röstellean, de be kell vallanom, hogy nem ismertem Lion Feuchtwan-
gert. Csalk azt olvastam, nem nagy érdekl ődéssel, amit Lukács György 
írt róla. S ezt is akkor már, amikor életm űve lezárult, s ő  sem élt. 
De Feuchtwanger világirodalmi sikerei ellenére sem tudott betörni 
a magyar érdeklődésbe. Nem emlékszem, hogy például a Nyugatban 
akár csak a nevével találkoztam volna, mint akit figyelemre érde-
mesnek tartanak. Babitsnak egy szava se volt róla a világirodalom 
történetéről szólva, Szerb Antal a nevét sem írta le, pedig — most 
már tudom — nála kevésbé jelent ős írókat sem hagyott ki, legalább 
egy-két mondat erejéig, mintegy a „futottak még" között leltárba 
vette őket. A Jud Süssbe akkor lapoztam bele, araikor megfilmesítet-
ték s •a zombori moziban vad antiszemita tüntetésre adott alkalmat, 
közvetlenül a háború kitörése el őtt, a Hitlerjugend részér ől. Telts 
Gáspár mozija még vígan üzernelt, s ő  szegény talán önmagának 
vélt tartozni vele, hogy ezt a zsidó történelmi sorsot bemutató filmet 
műsorra tűzze. Pontosan az ellenkez ő  hatást érte e1 vele, ahogy 
már az időszerűség meg tudja osztani a világot. Nem is maradtam 
.végig a moziban, később a városi könyvtár indexében megkerestem 
Lion Feuchtwanger nevét, de egyetlen m űvét se találtam a polcokon. 
Kinn voltak, mert a könyvtár volt az egyetlen hely, ahol nemcsak 
különbséget nem engedtünk tenni a tagok között, de igyekeztünk 
tőlünk telhetően kielégíteni az igényeiket is. Csak néhány nap múlva 
jutottam hozzá Feuchtwanger híres, akkor már inkriminált f őművéhez, 
a Jud • Süsshöz. Már nem emlékszem, miért nem bírtam végigolvasni. 
Talán azért, mert egy t őlem idegen világba vezetett volna? Vagy 
amiért Lukács utasította el, a faji megkülönböztetés oka helyett a 
társadalmi különbséget helyezve figyelme el őterébe. Most, annyi év 
után, egészen véletlenül került a kezembe a Csak egy feleség, Marta 
Feuchtwanger visszaemlékezéseinek kötete, amelyben felvonul a két 
háború közötti Németország irodalmi világának csaknem minden szá-
mottevő  alakja. De persze mindig Feuchrtwa,ngerhez kapcsolódva, 
mintha ő  lett volna a n'éMet polgári baloldal központi alakja. A fe-
leség nem mélyed el férje m űveinek elemzésébe. Inkább világra szóló 
társadalmi kapcsolataikat pertraktálja, önmagáról se feledkezve meg, 
női sikereiről, ahogy pártállásra való tekintet nélkül nyomban bele-. 
szeretett csaknem minden férfi, aki a közelébe került. Talán ez az 
oka, hogy emlékeit a legcsekélyebb mértékben sem árnyékalja be 
gyűlölet, pedig alaposan kivette részét az üldöztetésb ől. de végül min-
den baj nélkül sikerült kti.szabaduln+ia a gyűjtőtáborból, s a fasizmus 
megannyi veszélyéb ől, úgyhogy még a férjén is segíteni tudott. Talán 
ezért lett ebben a visszapillantó tükörben több, mint öt évtizeden át 
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olykar szinte •mulatságos sok minden, amire mi, jóval kevesebb okkal 
csak borzadva tudunk emlékezni. Igaz, hogy eközben Lion Feuchtwan-
ger világhíre ugyancsak jelentős mértékben csökkentette rájuk nézve 
az említett veszélyeket, mert kormányf ők álltak ki érte, de egyszer ű  
emberek is segíteni igyekeztek rajta. Ilyen der űs hangon írt merne-
árt err ől a sötéten gyilkos korszakáról Európának én még nem 
olvastam. Egykori hatalmasságok kerülnek itt eanberközellbe az olva-
sóhoz, Roosevelten kívül a barátságtalan Sztálin is; aki abbahagyta 
a pipázást, mert Feudhtwanger náthás volt s nem bírta a füstöt. 
Hanem aztán, amikor az író a cs:i+szttkálk után érdekl ődött, mérgében 
azonnal rágyújtott megint. Ilyen távlatból nézve a ,kor alig-alig hagy 
meg valamit az egykori szörny űségdkből, úgyhogy az embernek 
néha az az érzése, az . urától tanulta Marta Feuohiwanger ezt a 
könnyedisiéget, amit az elmúlt id ő  még csak fokozott benne, mintha 
'az élet se lenne egyéb színháznál. A kozmopolita világnézet pedig, 
amely mint magatartás a feleségre is jellemz ő  maradt, mára na-
gyobb írókat is háttérben hagyott. 

A litván színház Csehov-drámával, a Ványa bácsival jelent rneg 
a bécsi ünnepi heteken. Nem Gorkijjal vagy pláne Szirrnonovval, aki 
egy időben oly felkapott volt. A peresztrojka a klasszikusoknak ked-
vez, a legtöbbet játszott színmű  ma a Három növér a Szovjetunióban. 
Es mintha a nagyvilágban is Csehov lenne a leginkább európai, s a 
leginkább orosz. Nem azzal, amit mond, hiszen Csehovnál oly keve-
set mondanak, hanem azzal a fojtott, feszültséggel teli légkörrel, 
amely a némaságával többet tud kifejezni, mint a leghangosabb pár-
beszéd. Csehovnál a játék a fontos, a hangulat, a légkör, s nem • a 
cselekmény, hiszen • alig történik valami a színpadon. De egy-egy 
rezignált sóhaj, egy lassú mozdulat, vagy hosszan tartó csend egy 
különös világba enged betekintést. Hadd tegyem hozzá: egy let űnt 
világba, amelyet sárba taposott az októberi forradalom, s már csak 
a nosztalgia hozza fel az emlékét néha. Most azonban mintha az 
orosz színház is épp ezzel a nos:zbalgii+ával keresne közös nyelvet 
Európában, mert végre megértették, hogy ennek a nagy népnek nincs 
szűksége hangos propagandára, "amelyben a nemzetköziség üres szóla-
mai pattognak, mert a nagyvilágban épp az a vonzó, ami hamisítat-
lanul orosz tudott maradni. A vidnati fiatalok színháza ezzel a Csehov-
drámával kett ős feladatot teljesített Bécsben. Egyrészt a maga nem-
zetiségi kultúrájának magas színvonalát bizonyította, másrészt megad-
ta a császárnak, ami a császáré, vagyis nem Shakespeare-rel vagy 
Moléere-rel, hanem a hatalmas szovjet birodalom orosz remekm űvé-
vel állt az idegen közönség elé. De kit is érdekelt volna Bécsben, ha 
a Mindössze két és fél millió lelket számláló litván nemzetiség vala-
melyik helyi drámaírój ának a darabját próbálta volna kivinni? Es a 
litván színésztik terrrnlészetesen oroszul Játszottak Bécsben, mert azt 
a politikai furcsaságot, hogy a maguk nyelvére lefordított Csehovot 
mutassák be, szerénységük tiltotta volna. Igy nagyon helyesen meg_ 
maradtak az eredeti Csehovnál. Ndkrosiusz, a rendez ő  azonban a 
teljes művészi szabadság szellemében dolgozott, bátor és mer őben 
egyéni felfogásával messze eltérve a jó öreg -Sztanyészlavszkij realista 
színházi kánonj ,aiitál, s ebben is az új rendszer frissen áradó szelét 
éreztette. Persze, ez se volt mindig így. A bécsi újságírók kérdéseire 
a rendező  lassan bevallotta, hogy litván fordításban otthon még ma 
is csak a régi koncepciók szerint vihet ő  Csehov színpadra. G itt 
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most kicsit kirúgott a hámból, még miel őtt a hazai litván kritika 
utolérte volna a ma már liberálisabb orosz felfogást. „Egy nemzeti-
ség — mondotta — csak lassan éri utol az általános új orosz nézete-
ket. Mélyebbről kell feljönni, óvatosabban, a bizalmatlanság jég-
,páloélj át áttörve. Talán azért konzervatívabb még mindiig, mert vissza-
fogja anyanyelvének megőrzése és az óvatosság, hogy kisebbségi 
helyzetében néha nem akar hinni a szemiének." A továbbiakban még 
azt is elmondta, hogy korábban nem egyszer már a bemutató után le 
kellett venni a darabot a m űsorról, mert a beállítás vagy a színrevi-
tel nem tetszett a hivatalos kritikának. És persze mindig az adnLi-. 
nisztrációnak volt igaza. Szerencse, hogy mára a kritika jelent ős 
része is átállt, s ha elég lenne az állami dotáció a vilnai színháznak, 
ő  a fiatal színésznemzedékkel, amely már a modern törekvéseket 
követi, sokkal szebb eredményeket tudna otthon is elérni. Szóval 
itt is a pénz beszél az adminisztráció nyelvén, mert a maga erejéb ől 
a nemzetiségi színház nem élne meg Vilnában. Ő  viszont most már 
megengedheti magának, legalább külföldön, hogy ne kövesse szolgai 
módon a szöveget, de szabadabb értelmet adjon egy-egy színpadi 
műnek. Ezzel magyarázható, hogy a Csehov-dráma bécsi el őadásába 
beiktatott egy kórust, amely a megfelel ő  pillanatban Verdi Nabuccó-
jának Va pensióréját énekli, a leigázott bibliai zsidók dalát. Meg-
kérdezték t őle, mi indította erre a szokatlan beavatkozásra. Mit kel-
lett ennek a kórusnak szegény Ványa bácsi arrzelmi kielégítetlensé-
gében kifejeznie? Nekrosiusz azzal hárította el a provokatív kérdést, 
hogy ő  csak a maga Verdi-rajongásának engedett, mert a harsány 
ének szerinte még csak hatásosabbá teszi azt a csendes mélabút, 
amely Csehovra oly jellemző . 

Ha nem lett volna Beatvice, nyugodtan mondhatnánk elkötelezett 
po]itiikai költőnek Dantét, hiszen egész élete és szám űzetése, még a 
halála is pártállására figyelmeztet. S bármily nagy tisztel ője volt 
Vergiliusnak, egyszer csak búcsút mondott a latinnak és népe nyel-
vén, olaszul kezdett írni. Mindezek a történelmi tények, melyekben 
az egész középkor benne van, annyira prózabak, úgy elt űnnek a 
költészet fényében, hogy észre se venni őket. Ment a „Hölgy" jelenik 
meg minduntalan a Vita nuova után egész életművében: a nyolcéves 
kislány, akibe ő  holtáig beleszeretett. Az Anno hídján jött. át a kis 
Beatrice Porrtiinari, s talán visszanézett rá, de soha nem kerültek 
közel egymáshoz. Amikor feln őttek, Beatrice férjhez ment, majd 
fiatalasszony korában, huszonnégy évesen meg is halt, s a költ ő  
vigasztalhatatlan volt. Annyit sírt utána, hogy a látása is megromlott, 
s első  életrajzírója, Boccaccio, aki a kézzelfogható gyakorlati szerelem 
híve és lelkes hirdetője volt, nem győzött csodálkozni az érzelmeknek 
ilyen álmiatagságán. S jóllehet Dante maga is megpróbált vigasztalást 
keresni, s őt egy ideig ki is élvezte a dolce vita fékevesztett szabad 
szerelmét, megint csak rabjia lett az álomképnek, mintha mindennek, 
még politikai meggyőződésének is az adott volna célt és értelmet, 
ahogy már a tiszta dolgok tudják megszépíteni az ember körül az 
életet. Pedig akkor már nagy árat kellett fizetni, rabságra ítélték, 
aztán máglyahalálra, menekülnie kellett, odahagyni, családját Firen-
zében, hogy majd hosszú bolyongás után Ravennában találjon mene-
dékre. A büntetés nem érte váratlanul, hallania kellett a jóslatot: 
„... ha édes fényed fölleled a Hölgyben, kinek mindent lát drága 
szeme, t őle megtudod, mi vár rád a földi völgyben." A költ ő  azonban 
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elvhű  ember volt és továbbra is foglya a politikai cselekvésnek,
amely a mindennapi élettől elválaszthatatlan maradt abban a törté-
nelmi korban, új idők ígéretével terhesen, s mivel neki már híre-neve 
volt, és a szembenálló pártok is a megegyezés útját keresték, haza-
mehetett volna Firenzébe. De túl egyszer ű  lett volna ez a megoldás, 
és hozzá nem ill ő, abbahagyni a harcot, hogy a béke katonája legyen: 
Ehelyett azt Mondta: „új nép jön, mellyel tilos szóba állnom, vedd 
gondjaidba kincsemet, a könyvet, amelyben éleik, még csak ezt kívá-
nom." Mert poklon és purgatóriumion át már a mennyekben játszódik 
a mű, donna Frilliozo iia mindent megértő  bölcsességével mindannak, 
ami esendően emberi. Beatrice szelíd mosolya is eltűnt, s így el-
mondhatta: „....a sok szépb ől, melyet az ég hordoz, láttam egynémit, 
egy kis karikába, s így jutottunk ki a csillagokhoz." A költ ő, aki 
az egységes Itáliáért küzdött, 1321-ben, ötvenhat éves korában meg-
halt, s az Isteni Színjáték megkezdhette életútját az irodalomban. 
Dante nem sokkal a halála el őtt diplomáciai küldetést vállalt Velen-
cébe, ott szerezte betegségét, amely rövid id ő  alatt végzett vele. A 
halott költő  már nem jelenthetett veszélyt szül őhazájára, Firenzére, 
holttestét haza akarták vinni, de a ravennai barátok megtagadták a 
kérést, kolostoruk kertjében temettek el, s száz évvel kés őbb, a 
világuralomra törekv ő  Velence, amely egy ideig Rav.ennát is a 
fennhatósága alá vonta, díszes síremlékkel fejezte ki tiszteletét a 
költő  iránt. De a holttest nem volt megtalálható, a barátok exhumál-
ták és eldugták a megszállók el ől. Csak 1865-ben, amikor a költ ő  
születésének hatszázadik évfordulóját ünnepelte a már egyesült Olasz-
ország, adták elő  az elrejtett holttestet a ferencesek. De nem azért, 
hogy hazavigyék.. Firenze kénytelen volt Michelangelo oltárának szom-
szédságában üres sír fölé emlékm űvet emelni, hogy ezzel a csalással 
engeszteljék kii a 'későbbi korokat. A remekmű  azonban tovább él, 
minek törődnénk hát a rémregénybe ill ő  hamvakkal, s bevallom, 
ezért töltöttem : el én is jóval több id őt Ravenna bizánci freskóiban 
gyönyörködve, mint Dante mauzóleumánál. 

Íigy látszik, valóságos divat lett nosztalgiával besZélavi Közép-
Európáról. Olyannyira, hogy Susan :Bontag, a felkapott amerikai 
közíró Fis iszüklségesnelk tartotta nyilatkozni róla. Már nem .is arról, 
amit ez is szellemi egység ,jelentett, szóval nem arról, ami volt, hanem 
amii van, s őt ami várhatóan lesz. Eközben súlyosan elmarasztalta 
az amerikai viszonyokat, az ott uralkodó m űveletlenséggel, s azzal 
a meglepőnek tetsző  megállapítással, hogy az amerikai nép húsz 
százaléka írástudatlan. Az említett és létez őnek teklintett szellemi 
kohézió, Mint .közép-európ.ali jelenség, ugyancsak éles politikai elha-
tárolásban jelentkezik 'Susan iSiontag szemléletében. Mindenekel őtt az 
za'l, hogy nem földrajzi és politikai egységként néz a Kelet és Nyugat 
között elterül ő  térségre, hanem társadalmi és világnézeti aspektusból -
mond véleményt róla. Határozottan korrigálva azt a lesajnáló nyugati. 
nézetet, hogy ami Keleten van, a szovjet érdekszférába. tartozik, tehát 
politikailag elfogult,szóval irányított és 'szocreafllista. Ezt a nézetet 
hangsúlyozta az amerikai emigráns, szovjetorosz Joszif Brodszkij is 
mondván: .„a szovjet kultúra imperialista módon bekebelezte a kö-
zép-európai népek kultúráját.” Ugyanalkikor érdekes, hogy ezt.. a No-
bel-díjjal kitüntetett disszidens költőt; a hazájából jött írók a tavalyi 
washingtoni 'konferencián; honfitársi szeretettel vették körül, együtt 
szólaltak fel vele' oroszul, ha nem ás éppen azt mondták, amit ő .. 
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Sőt az örvendetesen megváltozott .vnszonyoknál beszéltek, a pereszt-
rojkáról, 'amely az 'irodalmat is felszabadította addigi szolgaian 
kötött 'állapotából. Hrodszkij sommásan elítél ő  véleményét Susan 
Sontag persze ,erélyesen megcáfolta, 'mint aki tudatában van a tény-
nek, hogy la köz1é -európ:at országok mindegyikének megvan a maga 
sajátos kultúrája, amelyekre érthet ően rányomja bélyegét ez a közép-
európaiság. S jóllehet ennek a fogalapi Közép-Európának nincsenek 
pontosan meghúzott határai, Magyarországot, Csehszlováktárt, Len-
gyelországot, Ausztriáit és a két Németországot együtt látja benne 
Susan 1Sontag, akinek különbem igen rossz véleménye van hazájáról, 
Ameriikiáról. Azzal a súlyos ellentmondással sem törődve, hogy alig 
fél évszázaddal ezel őtt ebben a kultúráltnak hitt Közép-Európában 
is legsötétebb barbarizmus pusztított, s ennek a tragikusan embertelen 
közgpkor,i állapotnak a kultúrálatlan Amerika segített többek között 
véget vetni. De hát a történelemnek vannak ilyen ellentmondásai ! 
És az ilyen távolból .elhangzó véleményekben ,is. Vagy én tévednék 
és zavaromban .tiltakoznék az ellen, hogy egy Konrád Györgyöt, Milan 
Kunderát és .Czeslaw iMriioszt Lukács Györggyel egy kalap alá vonják, 
csak azért, mert utóbbi f őleg németül írt és így könnyebben jutott 
el a nyugati világba. Ha iKrleža élne, bizonyára felhördülne ezen a 
szinte felelőtlen összevonáson. Azt .is bizonyára rossznéven véve, 
hogy róla, s az ő  hazáj áról nem esik szó ebiben a közép-európai átte-
kintésben. Pedig azzal, hogy politikailag semleges, vagyis nem tarto-
zik a két részre osztott világ egyikéhez sem, Jugoszláviát nem lehet 
kihagyni ebből a sajátos retrospekltívájából ,Közép-Európának. De 
ebből a visszanéző  nosztalgiában megjelen ő  Közép-Európából bizonyos 
csömör is érezhető, úgyhogy Susan 'Sortag nem véletlenül idézi a 
német filmrendező, Wim Wenders szavait arra a kérdésére, hogy mi 
tartja vissza oly sokáig Amerikában. „Ó, hát én imádok itt 'lenni — 
szólt a válasz —, itt nincsen kultúra !" Szóval, túlzások nélkül nem 
lehet ezt az inkább elképzelt, mint valóságos Közép-Európát emlegetni, 
de hát a nosztalgiában mindig több volt az álom, mint a valóság. 
És persze nagyon rossz lenne, ha csak a rideg valóság venne körül 
bennünket. 

>1' 

Megint egy közép-európai tanácskozás. Ezúttal rLjubljanában, a 
szlovén írók rendezésében. De most nem a közös haza hangsúlyával, 
hanem a szétszóródottság összefogó szellemét sürgetve, amir ől a szlo-
véneknél ,illetékesebben senki sem szólhat. Mert a diaszpóra nem 
mindig volt nemzetek vízválasztója Közép-Európában. Már jóval Lenin 
előtt is felismerték gyakorlati hídszerepét, s gondot csak a nemzeti 
államok létrejötte után jelentettek a kisebbségek. Amikor Európát 
átszaibták, s többé nem lehetett az a hibrid földrajzi egység, amelyet 
hosszú századokon át alakított ki a történelem, meghagyva egy-egy 
népi sziget lakosságának a nyelvét és kultúráját az egyes országokban 
egy olyan neve sem volt állapotnak, amelynek helyisajátossága a 
maga eredetiségében inkább érdekes volt, mint bántó. A gyalui ha-
vasok alatt él ő  népé például, s a Tátráé, amelynek kacskaringós 
útjaim bocskoros férfiak ereszkedtek le, ablaküveggel a hátukon, vagy 
drótozáshoz való szerszámmal, miközben az ugyancsak sokféle néppel 
betelepített Bácskaságban néha felhangzott az elvágyakozás éneke: 
„Elmentünk ,Stájerba, megnézni mit csinál, megnézni mit csinál a 
három lány ..." Mert ezekben a diaszpórákban északon és délen, 
keleten és nyugaton már azért se volt nyoma sem a kihívásnak, mivel 
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az együttélés, s őt az egymásbólélés érdeke teljes nyitottságot feltéte-
lezett. •11s mindezek fölött Közép-Európa szellemi ragyogása tartósí-
totta a békét, amíg lehetett persze. Átmeneti korszak volt? Az egy-
másrautaltság tudatával a napóleoni háborúk után, amikor az a, 
zseniális őrült korzikai Franciaország hatalma alá akarta vonni Európa 
népeit. A ljubljanai Canikar-otthonban megtartott nemzetközi tanács- ;  
kozása az írdknaik az európaii közös haza iem'lékeineak fényében tár-
gyalta a diaszpóra kihívását minden türelmetlenül elnyomó hatalom-
mal szemben. Korántsem véletlenül Szlovéniában, amelynek három 
szomszédos országiban kell tör ődnie a maga nemzeti diaszpóráival, 
miután ez az összetartó tör ődés N. Bélától hétszáz éven át tartott, 
háborúkat és fasiszta diktatúrákat is átvészelve a mai napig. Az 
egybegyűltdk Czesxaw Milosz egyik versét idézték a diaszpórák sor-
sáról, a hazátlan lengyel költ ő  gondolatait követve, aki Litvániában 
született és sehol sem tudott igazi hazára lelni, úgyhogy a találkozó 
csakugyan a Baltikumtól az Adriáig terjed ő  térséget tekinthette át. 
Nemzetköziségében is a diaszpóra sorsát átélve, a Karintüából elszár-
mazott Peter Handke s a trieszti Fulvio Tomizza megjelenésével. A 
magyarok Esterházy Péterrel az id őszerűségnek engedve fogal-
mazták meg tiltakozásukat a romániai diaszpórák felszámolása ellen 
abban a kényszer-áttelepítésben, amely ,,... értelmetlen és embertelen 
szenvedést okoz román, magyar, német, szerb, ukrán ,parasztok tízez-
reinelk, súlyosan sértve az emberi jogokat és az ENSZ alapokmányát". 
A tiltakozást rajtuk kívül valamennyien aláírták, így többek között 
Danülo Kiš, Ljubonvir Feldek, Eva Li!pski, Peter Handke, Fulvio To-
mizza és persze a szlovének. Alig hihet ő, hogy majd foganatja lesz 
a tiltakozásnak. De maga a tény, hogy a szellem emberei, akiknek 
Közép-Európa diaszpóráihoz valami közük van vagy volt, egyet tud-
tak érteni az embertelenség elítélésében, óriási dolognak t űnik ma-
napság. Az, amit Esterházy mond, hogy Közérp -Európa ,,.seb, homály, 
hiba, esély és reménytelenség, mindenekel őtt azonban álom", már 
ezért sem ok, hogy megtagadjuk. Ha százszor más a realitás, vagy 
épp ezért! S meglehet, hogy ez a ma talán legeurópaibb magyar író 
ép;p ezért kapta meg a szlovén Vilenica idei nemzetközi díját .ott 
Ljublj arában: 
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ALKO TÓM ŰHEL Y 

SAVA BABI Ć  

ILLYÉS GYULA, AVAGY ELMENEKÜLNI, 
MAJD ISMÉT MÉLYEN ALÁMERÜLNI 

l.. 

A 19 éves Illyés Gyula 1921-eben elmenekül a rend őrség elől és elin-
dul a ,nagyvilágba a sók magyar emigráns, a forradalmárok és értel-
miségiek után. Bécs, Berlin, Köln, Trier, Metz, Verdun, Párizs. Bá-
nyász, könyvkötő , majd tanító; éppen csak beiratkozott Budapesten, 
az egyetemen francia nyelvre, a Sorbonne-on folytatja irodalommal 
és pszichológiával. A fiatal költ őt minden új érdekli, a dadaizmus 
pedig ekkor éli virágkorát. :Maga Illyés is ír majd szürrealista verse-
ket. A háború utáni, az irodalma iramlatokban rendkívül viharos öt 
évet Párizsban tölti, mid őn .pedig bizonyos megnyugvás és fáradtság 
következik be, amikor az alkotók más megközelítési módok és más 
világok után kezdenek kutatni .(távola népek .és egyes törzsi kultúrák 
felfedezése; Gide elutazik Kongóba és ír az ottani világban átélt fel-
fedezéseiről, kadlanidjaaról), Illyés paraszti józansággal megállapítja, 
hogy neki nincs szüksége hosszú utazásokra, mert ő  ezeket az ismeret-
len kultúrákat és világokat szül őföldjén is fölfedezheti, abban a nép-
rétegben, amely a nagyb,irtoikolkat népesíti be, a szolgák és napszá-
mosok (zsellérek és részesek) rétegében, akikr ől nem beszélnek sem 
a tankönyvek, sem a patetikus történelem. Ahelyett, hogy földrajzilag 
távolra kalandozna, ő  visszatér a gyermekkorába, de magával hozza 
nyugati tapasztalatait is, az elfeledett magyarok birodalmába, akiket 
a felsőbb rétegek megvetnek, sokan pedig szégyellnek. Franciaor-
szágban kifonomult tekintete lehet ővé tette, hagy európai szemmel 
nézze és tudatosítsa magában szül őföldjének sajátságos jellemz őit, 
míg mások — a közvetlen környezetük iránt vakok — tekintete tá-
volra és magasba irányult. Ezt a törést Illyés majd gyakran emlegeti, 
egyszer pedig, sok évvel kés őbb külön hangsúlyozza: „A pusztai életet 
szemlélve olyan érzésem támadt, mintha egy afrikai törzs életét tanul-
rnányazmám ; egy olyan törzsét, amelynek véletlenül beszélem a nyel-
vét, és jól ismerem a szolkásáit." (Beszélgetés Hornyik Miklóssal, 1968) 

Az új hang és az új témák Illyés Gyula költészetében is fordu-
latot jelentenek. Ebb ől az időszakból három poémája ilyen: Három 
öreg (1932), Hősökről beszélek (1933) 'és az Ifjúság (1934). Prózában 
ez még kifejezettebb, els ősorban a rendkívül szokatlan. Puszták népe 
(1936) című  könyvben. Az elejét Illyés a napi sajtó számára írta 
publicisztikaként, de mivel a lapok nem merték Leközölni a szövegét 
attól való félelmükben, hogy a nagybirtokokat támadva ellenállást vál-
tanak ki, Illyés egyik részletet a másik után írva irodalmi folyó-
iratokban publikálta, majd könyv alakban is megjelentette. Így szü-
letett meg tudatos szándék nélkül Magyarországon egy új irodalmi 
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műfaj: az irodalmi szociográfia. Illyés saját magáról és szül őföldjé-
ről — a pusztáról ír, de a m ű  tulajdoniképpen a falu, a falu lakói-
nak, hiedelmeinek, az ottlak ők viselkedésének, törekvéseinek mono-
gráfiája. A monográfia arcnak az embernek a szemszögéb ől látott vilá-
got mutatja be, aki ezek között az emberek között élt, jól ismeri őket, 
valójában közülük való, de ugyanakkor távul is élt t őlük, ezért egy 
szélesebb perspektívából nézheti őket. Bármilyen „fabulázás" .— me-
sélés nyomai nélkül a Puszták népe semmiképpen sem nevezhet ő  — 
még napjainkban sem — regénynek. Az író a pusztában eltöltött 
ifjúságának emlékeir ől beszél, de ugyanakkor az emberekkel, egyes 
témákkal és problémákkal kapcsolatos kutatásairól is, amelyek eszé-
bet jutnak és amelyek érdeklik; így válik az író azzá a személyiséggé, 
akin keresztül az olvasó fokozatosan megismeri a f őhősök jellemvoná-
sait, a puszta többrétegűségét, mint ahogyan a regényekb ől ismert 
írói fogással tapasztalatlan gyermek vagy új környezetbe érkez ő  ide-
gen szemszögéből ismerjük meg az új környezetet és a benne ural-
kodó viszonyokat. A Puszták népe egy bensőséges és megért ő  viszo-
nyulású író tapasztalatain, élményein és látásmódján keresztül elemz ő  
mű, de ugyanakkor rüggetlen, objektív, tudományos és szociológiai 
megközelítésű  is, mert a szerz ő  tényekre, az emberekkel folytatott 
beszélgetésekre ás különböz ő  olyan anyag kiválasztására támaszkodik, 
amely szinte kínálja magát, és az író nem is kerüli el azt, se nem 
szűkitii le egy dimenzióra. 'A m ű  sem érzelmileg megilletődöttséget 
és sajnálkozást kiváltó részletek sorozatának könnyed freskója, 
sem hideg szociológiai ankét, statisztikai adattár a matematikailag 
pontos, de az élet szempontjából medd ő  százalékokról. A könyv az 
élő  életet öleli fel, amilyen az a valóságban: ellentmondásos és meg-
foghatatlan, képletekre lebonthatatlan. A Puszták népét az a józan 
ész írta, aki a részletek írásánál olyan írói eljárással élt, hogy ezek a 
részletek általánosnak és érzékelhet őnek hatnak, mesélés és poetizálás 
nélkül, valamint olyan megközelítéssel, amely az életre és az embe-
rekre . vonatkozó igazságok féltárására töre'kszilk, tekintet nélkül a 
,keményfejű" és kellemetlen tényekre. A kiváló tanulmány minden 
jellegzetességével rendelkez ő , „tudományos ,igénnyel" írt Puszták népe• 
ennek ellenére olyan irodalmi mű , amely elfelejtett és ismeretlen vi-
lágot fedez fel új formában; ebb ől a formából nő  ki az irodalmi szo 
ciográfiia műfaja, az a műfaj, amely napjainkban is él ő  és jellegze-
tesen magyar, mert a tudományos és irodalmi szociográfia „hibridje", 
de a kiváló alkotók kezében felülemelkedik ezen, meghaladja ezt a 
hi+bnidiitást. 

Illyés Gyula ugyanabban az évben, 1936-ban megjelent második 
művének, a Petőfi monográfiának is ugyanilyen dönt ő  jelentősége 
van mind az író, mind az akkori kor irodalma szempontjából. A 
Petőfiről szóló könyv születése úgyszintén majdnem véletlen: Illyés 
munka nélkül marad (felszámolják azt a bankot, amelyben tisztvi-
selőként dolgozik), csak irodalmi munkáiból é1, és amikor az egyik 
lap elhatározta, hogy regényes életrajzokat jelentet meg, az író 
visszavonul szül őföldjére és Petőfiről ír. Természetesem az Illyés 
által írott könyv nem elégíti ki .a lapot, ezért nem közli folytatások-
ban, de mégis megérkezett az ösztönzés a kiváló könyv megszületé-
sére, amely megint fordulópontot jelent. 

,Petőfii nagy utazó volt, -  és • szinte Magyarország minden vidékén 
járt, 'így Illyés szülőföldjén is; .á fiatal Illyés már kutatott Perr őfi 
nyomai után. Most visszavonult, áttanulmányozta az • eddigi életrajzi 
anyagom és Pet őfii válogatott versei alapján monográfiát írt, amelyben 
életre keltette a nagy költ ő  új arcát. Illyés ugyanis bels ő  megközelítést 
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alkalmazott: a versek elemzése, a költ ő  pszichológiája alapján raj-
zolta meg az ember és a költ ő  pro.filját. 

11948-49-ben a forradalom leverése miatt a politikai, majd a 
kulturális kompromisszumok Pet őfiből túlzó, mértéktelen, nem reális. 
emibert faragtak, „forrófej ű" költőt, aki színpadiasan, fedezet nélkül 
csak szerepet játszik; vele szemben kiemelték azokat, akink képesek. 
kornproniisszumra, az er ők bizonyos konstellációjába a reális viszony 
kialakítására. Ezt a megkövesedett álarcot, amellyel a politika és 
a művelődés látta el Pet őfit (és az irodalomtörténet is ápolta ezt a 
képet), Illyés belülről rombolta szét, és megmutatta, mennyire a 
népből és a nép nyelvéb ől nőtt ki a költő  profilja, a költőé, aki 
életével és művével egyaránt elérte az univerzális jelentést, de az. 
életmű  továbbra is megmaradt, hogy éljen és üzeneteivel tanúsítsa 
alkotójának nagyságát. 

Nem nehéz felfedezni a Puszták népe és a Petőfi közötti mély-
ségi kapcsolatot. A Petőfi úgyszintén a józan ész m űve, amely iro-
dalmi eljárással,. a vers értéke iránti árnyalati finomságú érzékkel, a 
költői életmű  elemzésével fedezi fel egy kiváló egyéniség életének 
és költészetének csomópontjait, de ugyanakkor a Pet őfiről szóló „re-
gény" rendelkezik a rendkívül magas szinten, tudományosan írt érte-
kezés minden jellemz őjjével. A magyar puszta embere felfedezte és. 
bevezette saját világát az irodalomba, és m űvet írt e puszta vitatha-
tatlanul egyik zsenijéről: mindez elegendő  a fordulóponthoz magának 
Illyésnek az irodalmi fejlődésében is, de még fontosabb az a messze 
ható jelentőség, amelyet eljárásával és művével váltott ki a magyar 
irodalomban. 

Illyés attól kezdve a népi írók mozgalmának legjelent ősebb alko-
tója, tója, egyiske azoknak, akik a kedvez őtlen időkben szülőföldjükön és 
anyanyelvükben kerestek támaszt, habár a legkiválóbb m űvészeknek 
ez a csoportja sohasem hanyagolja el Európát és az ottani törekvése--
ket. ő  maga is ír és megjelentet írásokat, s őt még a háború ideje 
alatt is folyóiratokat szerkeszt, és maga köré gy űjti a haladó írókat.. 
Ezt megpróbálja a háború után is, váltakozó sikerrel. 

Mindenképpen meg kell említeni: Illyés a háború után megírta. 
a Puszták népe sajátságos folytatását — az Ebéd a kastélyban (1962) 
című  művet; lényeges felfigyelnünk az író etikai hozzáállására: ha. 
az  első  részben felfedte a nagybirtokosok lelkiismeretlenségét, s má-
sodik részben, miután eltűntek a társadalom porondjáról, megraj-
zolta e réteg képvisel őinek emberi alakját és tragikusságuk bens ősé-
ges vonásait. 

2. A Duna menti bárdnál 

Alighogy átléptem budai házának küszöbét, Illyés máris az em-
beriség alapvet ő  kérdéseir ől beszél, mintha mindeddig ezekr ől elmél-
kedett, ezekért aggódott volna, s most csak hangosan folytatja mono-
lógját jelen világunk sorsáról. Alighogy közöltem vele, hogy Fekete-
fehér című  verseskötete (1968) sikeresen hidalja át a tragikus szaka-
dékot az ember és a természet között, amelyek valaha, úgy tetszik, 
nagyobb összhangban álltak egymással, s ez a harmónia kifejez ődött 
a művészetben .is, Illyés temperamentumosan, azonnal, mintha ez 
éppen az ő . témája lenne, belemerül az ember és az emberi munka 
helyzetének megvitatásába. Mindjárt összegezi, hogy az emberiség 
eddigi korszerű  törekvései hiábavalóak, rossz irányban haladnak, 
többbé semmi sem várható t őlük: hazugságnak bizonyult már a 
jelszó is, hogy az embernek orcája verejtékével megkeresett kenyér- 
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rel kell élnie. Marx épp ezt a verítéket alkarja megszüntetni. Miért 
ne lehetne megelégedettséggel dolgozni? Korunk eszménye azonban 
úgy látszik, a munka és nem a veríték megszüntetése. És mi történik: 
az ember nem élheti le egész életét zenehallgatásban, amikor meg-
szabadul a munkától, kábítószerekhez menekül, mert nem tud mit 
kezdeni szabad idejével. Az emberiség annyira eltávolodott a ter-
mészettől, hogy már a rómaiak állították, nem kis irónfiával, h ogy: 
.az övék volt az utolsó emberi társadalom, amely megszelídített egy 
állatot — a libát! 

Valaki, aki nem ismeri Illyést, a költ őt, azt gondolhatná, hogy 
ez a ragyogó fej, ez a sziporkázó elme nem is költ őé, hanem tudósé, 
annyira mentes az irodalmi szólamOktdl. Pedig Illyés Gyula költ ő , 
mégpedig egyike a legnagyobbaknak, egyike a legjelent ősebbeknek 
.a 20. századi magyar irodalomban és azon túl is. 1902-ben született, 
.gyerinerlikorát azon a pusztán tölti, amely el őtt rendkívüli könyvével, 
.a Puszták népével rótta le adósságát. 1VLint a kommünben (1919) részt 
vevő  kortársai közül sokan, ő  is emigrációba vonul. Hazájába vissza-
térve hirtelen a legtehetségesebb költ ők közé emelkedik, akiknek a 
pályája legtöbbet ígér, hogy már néhány év múlva be is váltsa ezt 
.az ígéretet. Ma, joggal, ő  jelképezi a szülőföld azon nedveib ől kinőtt 
igazi költői nagyság fogalmát, amelyek féloldódtalk a korszer ű  mű-
vészeti tördkvélsekben. 

Amikor megpróbáltamra összeállítani Illyés verseib ől egy kis vá-
logatást a szerbhorvát ajkú olvasók részére, néhányszor elakadtam, 
.mert azt szerettem volna, hogy ez egy megbonthatatlan, két-három 
irányvonalat követő  gyűjtemény legyen, amelyet fenségesen fej ezne 
be a Ditirambus a nőkhöz című  költemény. Próbálom err ől faggatni 
.Illyést, de válasz helyett ő  afelől érdeklődik, hogyan látom én az ő  
költészetét. Ó, úgymond, nem tudja m'egíbelni saját költészetét, ő  
.alkot, mások meg keressék, talán megtalálják azokat a lépcs őfokokat, 
amelyeken elért és feljutott a Ditirambus a nőkhöz című  vershez. 
A Fekete-fehér című  verseskötet el őszavában írta: „Minden vers 
alikalmn'i vers. Csak a java nem rögtön születik meg." Most azt fejte-
geti, hogyan jutott el ő  költészetének ehhez a leggyakoribb vers-
:formájához, de azonnal hozzáteszi, hogy más költ ők is szert tetteik 
nagyon hasonló tapasztalatokra. A forma alapja abból a falusi szo-
kásból ered, amikor leülnek a kerítés elé a padra és ritmikusan-
meséliik, szinte csak odavetik a híreket, gondolatokat, bölcsességeket, 
amelyeik ugyan nem függnek szorosan' össze egymással, de egészében 
véve a falu egy bizonyos arculatát tükrözik. Illyés is így veti fel 
válogatott képeit, gondolatait és szövi ritinikailag átláthatatlan egy-
ségbe, amely erőteljes és mindvégig megfejthetetlen, habár a költ ő  
'logikájának van alávetve. 

B.aehofent említem, megérzéseit a matriarchátusról, mert úgy 
-érzem, ez lehetne az alap, amelyb ől Illyés verseiben kiindul. Érdekl ő- 
déssel figyel, kérdéseket tesz fel, de kitart amellett, hogy ő, a költő , 
:mégiscsak a világról kialakult érzéseit fejezte ki. Minden egyéb az 

• csak talán... 
Több ízben említem a Ditirambus a nőkhöz című  versét, ő  pedig 

.arról kérdez, miért tetszik nekem annyira éppen ez a vers. Megpró-
bálom elmondani, hogy szerintem sorkerült a tökéletességig fejlesz-
tenie • ezt a költeményt, nemcsak kifejezésben, formában, hanem a 
:minduntalan előbukkanó és magukat felkínáló többrét ű  jelentések-
ben is. Mintha a férfin ő  ellentéten épült volna fel az emberiség 
egész történelme, ez a költemény költ ői kinyilatkoztatása a magyar 
nép fennmaradásának e széles síkságon, ez Magyarország rövid tör- 
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ténete, s nemcsak az övé, hanem minden kis népé is. Mintha 1968: 
nyara után a vers Új értelmet kapott volna. S ugyanakkor újra 
Létrejött a kapcsolat a természettel. Az ember szüntelenül uralkodni 
vágyuk a természet felett, le akarja igázni a körülötte lev ő  világot. 
A matriarchátusi elv pedig mintha az igazi humanizmust, a ter-
mészettel való harmóniát jelentené, mintha a patriarchátus a leigázás 
és a mostani elembertelenedés kezdete lenne. Mindez mintha kit űnne 
a Ditirambus a nőkhöz című  költeményéb ől... 

Illyés az ember titkáról beszél. Őrlási dolog megismerni egy -
más* embert. S önmagunkat is. Eszébe jutott, valamikor, fiatalko-
rában, hogyan feküdt maga elé képzelve önmagát, a testét: nem. 
ismerte, távoli, idegen volt, fel nem fedezett, egészen Amerikáig nyúló. 
Szerinte a gyakorlatban ezt mindenki megkísérelheti és eljuthat a. 
felismerésig. Mert minden ember egy külön, autonóm világ. 

Az utóbbi éveikben az öregedés témája foglalkoztatta, amelyet. 
rendkívül sikeresen fejezett ki költészetérben és prózájában egyaránt. 
Rendkívüli az öregség megnyilvánulásairól írott könyve, a Kháron 
ladikján (1969), amelyet ő  esszéregénynek nevez. Most is egyszerre az 
öregségr ől és a halálról beszél mint olyan problémákról, amelyek. 
az  ember életében újra és újra el őtérbe kerülnek. Megjegyzi: valaha 
úgy gondolta, hogy a hív ők könnyebben halnak meg, de most már 
tudja, hogy az ember, a halállal szembekerülve magára marad, és 
semmi sem segíthet rajta, még az Isten sem. 

A színházi évad eseménye Illyés Tiszták című  tragédiája. Koráb-
ban egy kalemegdani útijegyzetében a bogumilokról és ezekhez a 
különös keresztényekhez való vonzódásáról ír. Most íme, színdarabot 
írt róluk, a hírneves és tragikus, XIII. századbeli Montségurról. 
Mintha ezt a témát a bogumilokról, albigensekr ől nem kerülhette. 
volna ki, vissza kellett térnie hozzá és meg kellett írnia. Bizonyára 
érdekes lesz megtudni, ett ől a „modern bogumiltól" mi vonzza annyi-
ra ehhez a témához. 

Nekem, mint olvasónak valóban élmény volt, amikor megismertem. 
Illyés Puszták népét. S azóta sem szűntem meg örülni Illyés Gyula 
minden egyes újabb könyvének. Habár még mindig nem nagy azok-
nak a költeményeinek a száma, amelyeket eddig sikerült magamévá 
tennem, de érzem, lesznek még felfedezések. 

Nemrég volt a Tiszták című  tragédia bemutatója. Egyszer 
kijelentette, hogy ha már választania kellene a vallások közt, legszí-
vesebben bogumil lenne. Miért? 

A kathármozgaLoQn az eretnekségek között a legérdekesebb,. 
és azt hiszem, legközelebb áll a mi gondolatvilágurukhoz. A kathár 
görög szó, megtisztultat jelent. Igy nevezik ma őket Franciaország-
ban. Annak idején albigensek voltak, az Albi városában székel ő  eret-
nekségnek la hívei. A Mi környékünkön, Magyarországon, f őleg a. 
Balkánon, kiváltképpen Boszniában és Bulgáriában, a bogumilok 
néven Ismerték ezeket az eretmelkeket. Megkérd őjelezhetjük ezt a. 
szót, mert ez a hit nem eretnekség volt, hanem alapjában véve egy 
másik vallás. Ezért Is kelt föl olyan erélyesen, könyörtelenül ellene 
a pápaság, és irtotta ki t űzzel-vassal, ahol tudta. Figyelemre méltó, 
némely területen, amely annak idején ta Magyar Királysághoz rtarto--
zott, pl. KutLin bánnak a területén megt űrt vallás volt, tehát virágoz-
hatott. Ez a Vallás azért áll közel hozzánk, mert a mi erkölcsi felfo-
gásunk is az, hogy saját maguniknak kell eldönrfaenünik, hogy jók 
vagy rosszak lehettünk. 'A mi mai ierlkölosümlk esem az, hogy azért 
kell tisztességésnek lenini, mert a túlvilágon valami jutalmat kapunk. 
A rokonság a ,kath.árok, a bogumilok és a mai .gondolkodásunk között 
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az , (iKi'erikegaard, ,Sartre, Camus nyomán), hogy a lkathárok szerint 
.neon egy isten, nem jegy (prmncípium volt, hanem kett ő : egy jó és egy 
.rossz. Hogy melyik ,diadalmaskodik a világban, az t őlünk, emberektől 
.függ. 'Tehát nem bizonyos, hogy a jó fog mindig győzedelmeskedni. 
.IVliwel ennek a vallásnak neon volt központja, nem volt megszervezett 
,egyháza, nem voltak templomai, annyi urányzatra szakadt, hogy össze-
foglalni igen bajos. Az ellenük vezetett 'keresztes . kiadj árat és inkvi-
zíaió úgy megsemmisítette őket, hogy körülbelül 115-20 sor eredeti 
irat maradt fenn az elveikb ől {'imák maradtak, de .azok nem ,magya-
rázzák az elvet). Tehát, hogy mit ,gondoltak ők valójában, azt a 
rájuk szórt rágalomból lehet kihámozni. Izgatóbb feladat, azt hiszem, 
író számára nincsen, minthogy a gyalázatból bontsuk ki .a tisztaságot. 
Engem mindig foglalkoztatott ez a probléma, azért is, mert a kathá-
_roknak a (kiirtása 'összekapcsolódott egy egész nemzetnek a kiirtásával. 
.Hisz a mi világunkban is el lehet tüntetni egész népfajokat, egész 
nemzetdket, anélkül, hogy az emberiség lelkiismerete ett ől megrez-
_zenne. Azelőtt a drámák .egy-egy h ősre 'épültdk; olyanra, aki elkö-
vetett valami nemes vétséget és ezért meghalt. Most egész emberi 
közösségek jutnak ilyen tragikus helyzetbe. Ezt próbáltam ábrázolni 
ebben az albigensekről szóló (általam tisztáknak, vagyis kathároknak 
nevezett) tragédiában. 

Az Ön legutóbbi, Fehér-fekete cím ű  verseskötete mintha egy 
.kört zárna az Illyés-kötetekkel a húszas évekb ől. Mintha most a két 
vége ebben a kötetben lenne, persze bizonyos magasabb szinten. 

Saját magamról csak zavartan tudok .beszébni'.:Éppen a napok-
ban merült fel, hogy mennyiféle vers is van az én köteteimben. A 
válaszolni az volt, hogy igen, vannak költ ők, akik mindig egy anyagú 
verseket írnak. ,Herédda csak egyféle szonettet írt egy !életen át. 
Follain francia költ ő  újra ugyanazokkal a szürrealiizáló 'képekkel 
fejezi ki az életérzését. Vasco Popának is megvan a maga határozott 
.alkotó ,struktúrája". De vannak költ ők, akik naponta tudják váltani 
a formát. Victor ,Hugo, Aragon, nálunk maga Pet őfi is. Weöres Sán-
dor játékosan egyik nap szürrealista, másik nap klasszikus, és senki 
nem kérdezi, mi benne az ellentmondás. Mikor ez a könyvem meg-
jelent, egyik barátom, Örkény István azt írta: mintha négy ember 
is beszélne benne. :Igen, mert egyrészt beletettem régebbi verseimet 
is, másrészt nem szabok magamra korlátot. Emlékszem, Kassák, aki 
nekünk mesterünk volt, holmi szentségtörésnek tekintette, ha valaki 
a mai korban rímeket mert használni. Ezeket én el őítéletinek tartom. 
Nincs tilos terület. Megtörtént, hogy több területen próbáltam •kife-
jezni ugyanazokat a gondolatokat, tehát írtam ugyanarról az élmény-
ről tanulmányt, verset, regényt, színdarabot. Váltógazdaság? Ha az 
'ember elfárad ebben, akkor a másikban még tud valamit produkálni. 
A Puszták népében leírtam egy elnyomott társadalmi osztály helyzetét: 
De előzőleg megírtam ugyanezt versben is, s akartam írni színdarabot 
is. Ma is így vagyok: ugyanazt a gondolatot több formában is -meg-
próbálom érzékeltetni. Ilyen vagyok. Valamikor kétkulacsosnak, csa-
pongónak neveztek, ,s már-már magam is elhitetem magamról ezt a 
vádat, ezt a j el'lemzést. De én érzem, hogy az életemnek magának 
van egy ilyen alapvonala. Ezt tudtam csinálni, s ha védekeznem kell, 
.Isten látja lelkemet. 

A Ditirambus nőkhöz című  költeményében, amely számomra 
.köl'rtészétének legfényesebb koronája, kifejezett egy nézetet, amely 
ffilozófiiai állásfoglalás, élettapasztalat. Legyen szíves egy kis magya-
rázatot adni erről .a filozófiáról. 
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Nem tudom, hogy jogos-e egy költ őtől filozófiát kérni számon; 
inkább talián egy életérzésfélét kellene, mert a költ őknek nem az a 
dolguk, hogy a gondolat bonyolultságát ábrázolják, hanem azt, hogy 
a gondolat milyen hatással van a .költőkre. S a találkozás a költészet 
feladata. Engem nők neveltek, hálát érzek minden tekintetben a n ők 
iránt. Életem során azt tapasztaltam, hogy sokkal értékesebbek, hí-
vebbek, bátrabbak, mint a férfiak. Például az ostrom alatt, az üldöz-
tetés idején, amikor a férfiak lapultak, a n ők bizony sokkal kemé-
nyebbek, szívósabbak voltak, f őleg azok, akiknek gyerekeik voltaik. 
A történelem így ábrázolja, hogy a hajdani matriarchátus, amikor 
a nők uralkodtak, primitívebb korszak volt, és erre jött a férfiuralom, 
az vitte az emberiséget különféle fejl ődés csúcsaira. Éppen az imént 
mondtam, ha megnézzük, hogy a férfiuralom hova vitte a világot, 
bizony meghökkenhetünk, mert hisz katasztrófába vitte, erkölcsileg, 
életérzésileg egyaránt. Még a háborúk, a sok gazdasági probléma 
megoldatlansága is azt látszik igazolni, hogy a férfiak nem uralko-
dásra termettek. Persze félig tréfából mondom. Bár abban a paraszt-
környezetben, ahol én nevelkedtem, tapasztalatom az volt, hogy azok 
a családok emelkedtek, ahol valahogyan, nagyon finoman és tapin-
tatosan az asszonyok uralkodtak. Az asszonyok vezették, rendezték a 
hadállásokat, irányították a gyerekeket magas társadalmi állásba, 
gondoskodtak az unokákról. A Ditirambus a nőkhöz című  műben ezt 
akartam kifejezni. Hogy a n ők azok, akik ténylegesen a kezükben 
tartják az életet. Ismét csak félig tréfából mondtam egypárszor, hogy 
amennyiben szebb jöv ő  dereng ránk, az valószín űleg nőuralom lesz 
megint. Ám hogy — tréfából ismét — tovább menjek, még a mai 
primitív népeknél is a helyzet az, hagy a n ők dolgoznak, nevelik 
a gyéreket, kapálnak a mez őkön, gyűjtik be a termést, miközben a 
férfiak a sátrak el őtt ülnek, pipáznak, és megvitatják, hogy érdemes-e 
élni, azaz meg kell-e halni a szabadságért, vagy nem, — ezzel igaz-
gatják az államot. Ha van filozófiai tartalma ennek a versnek, a 
nők dicséretére én ilyesmit akartam elmondani. 

Az ilyen filozófia következik-e és er ősen hozzáfűzi-e a ma-
gyarság problémához és a kis népek problémáihoz? 

Amint az imént mondtam, hogy épp a tisztákról írt tragédiával 
azt akartam itt egyrészt — mert más szempontom .is volt — érzékel-
tetni, hogy mennyire veszélyben vannak a kis népek, és mennyire 
hamis szemlélet az, hogy pusztán azért, mert valami nagy, egyben 
értékesebb is. Holott jól tudjwk, hogy az épületekben és a m űkin-
csekben is nem a massza jelenti az értékelt, hanem a beledolgozott 
művészeti arány, a szépség. Emlékszem, hogy a barátaim — én Párizs-
ban voltam diák —, amikor eljöttek, és meglátták az Insti+tut palotá-
ját, amely szerény, majdnem gödörben fekv ő , egyemeletes épület 
('le így is a világ egyik legszebb épülete), mondták, hogy „Ez az 
egész? Hisz ennél a debreceni városháza is nagyobb!" Visszatérve a 
kis niéfpeik helyzetére, szerintem — most már a filozófiára térhetünk —  
a kis népek bizonyos kritikával és elítéléssel nézhetik a nagyokat. 
A világot a nagy népek, a nagy nemzetek kormányozzák. Felvet ődik 
a kérdés : jól kormányozzák? Hova is vitték a világot ezek a nagy 
népek? Ha kis népek korormányozták volna a világot, valószín űleg 
ők sem csinálták volna jobban. De mivel mégsem ők esiinálták, ők 
kimaradnak a felelősségből. Igy méltán lehetnek bírái a nagy né-
peknek, mert tiszták a tévedésekt ől. A magyar népet én értékes, életre 
való, de veszélyben levő  népnek látom. Nemcsak a magyar népet: 
minden kis népet kivétel nélkül; mert hisz olyan történelmi fordu-
latok jöhetnek, amikor egymásra uszítják őket. A szerb és magyar 
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nép a középkorban, de még Vi'tkovics idejében is, békében, sokszor 
testvéri közösségben élt. Volt id ő  például, amikor a magyar királyi 
udvarban szerbül beszéltek. Volt egy magyar antropológus, Cholnoky 
Jenő, aki azt állútotta, hogy különb Vér!keveredéis nem lehetséges 
emberfajták között, mint a magyar és a délszláv között. En dunán-
túli vagyok, ott annyi az ics, vics nev ű , hogy az magyarnak számít. 
Hogy a kis népek összefogjanak, megértsék egymást, végzetesen fon-
tosnak tartom. Sajnos ebben nem lehetek optimista, mert végzetesen 
elromlott a kis népek közt, f őleg a Duna-völgyében a helyzet. Talán 
évtizedeik kellenek ahhoz, hogy a fájdalmakat, a sebeket. kitisztítsuk. 
Illúzióm nincs, de annál nagyobb kívánalmam és vágyam, hogy ez a 
kibékülés megtörténjék. 

(Budapest, 1970 novembere) 

3. 

Illyés úgy vélte, hogy Pet őfii életregényét lépésről lépésre követ-
hetné, verstől versig, verssortól verssorig ; mert Pet őfi azok közé a 
költők közé tartozott, akik rendkívül gyorsan, hosszabb fermentáció 
nélkül alakítják át életüket költészetté, rendkívüli tehetség űikkel álta-
lános szintre emelve az egyénit. Illyés maga is hasonló típusú költ ő  
volt, költői műhelye állandóan üzemelt, hivatásos volt a szó legne-
mesebb értelmében. Versei alatt is találhatók dátumok, habár szá-
munkra az ilyen adatnak nem szükséges különösebb fontossággal 
bírnia. Egyébként mi meg is szoktuk, hogy a költ ők többé-kevésbé 
versben fejezik kii magánéletüket is. Prózában és drámában ez ritkább 
és kevésbé észrevehet ő. Illyés ebb ől a szempontból kivétel, vagy 
mondhatnánk azt, hogy ő  mindig lírai költő , mert prózája is minden 
esetben önéletrajzi jelleg ű , még akkor is, ha néha-néha megpróbál 
elrejtőzni valamilyen irodalmi személyiség mögé. 

Még a Petőfi monográfiában is, habár Pet őfi a könyv igazi és 
főhőse, mindezt egy másik költő  tartja össze; Illyés álláspontja. az , 
ami meghatározza a kutatás kereteit és összefogja az egész anyagot. 
Ez sokkal észrevehetőbb és közvetlenebb a Puszták népében és annak 
háború utáni folytatásában, az Ebéd a kastélyban című  művében, 
amelyben Illyés a közvetítő  az olvasó és az általa leírt világ között. 
Prózai műveit, a Hunok Párizsbant, a Kora tavaszt, a Magyarokat,. 
a Beatrice apródjait maga az író nevezi regényeknek, habár ezek 
inkább az önéletrajzi irodalomhoz tartoznak. 

Illyés nem tagadta, hagy naplójegyzeteket ír, habár ez valójában 
nem volt klasszikus napló, csak a keze ügyébe es ő  hely; ahova elrak-
tározta mindazt, ami esetleg hasznos lehet valamilyen nagyobb mun-
kához. A naplójegyzetekben is magáról ír, arról, amit ő  megfigyel, 
ami hirtelen eszébe jut, mindezt pedig színessé teszi az író egyénisége 
és érdeklődése; ezek ritkán „küls ő" események, társadalmi történé-
sek. Amikor Illyés megjelentette a Kháron ladikjánt (1969), feljegyez-
ték e könyv keletkezésére vonatkozó feleletet is: „Tulajdonképpen 
naplójegyzeteik voltak ezek, mert a költ ő  úgy dolgozik, hogy tulajdon-
képpen reggeltől estig üzemben van, hiszen saját lelkülete, saját 
szelleme az az anyag, amit földolgoz. A versek mellett úgy vetettem 
papírra azokat a gondolatokat is, .amelyeiket az élet legfontosabb 
problémájának tartok." Vagy másképpen mondva: Illyés észrevette, 
hogy mind több az öregséghez és az öregedés problémájához kap-
csolódó naplójegyzet, látta, hogy mennyire hatalmába keríti éppen 
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ez a téma, ezért elhatározta, hogy összegy űjti a leírt anyagot és 
könyvvé formálja. Igy született meg az a könyv, amelyet Illyésnek 
volt bátorsága „esszéregénynek" nevezni, utolsó prózai kötete, amely-
nek felépítése tanúskodik arról, hogy felhasználta a naplójegyzetéket. 
Ilyennek, amilyen, a könyv az id ős író legspontánabb és leg őszintébb 
műve, szinte végrendelet. Ć5 menteget őzik is, hogy szigorúan felépített 
és elrendezett fejezeteket akart írni, de többé már nincs ideje ilyen 
megalapozott műre; és pátosz nélkül, ironikusan beszél önmagáról és 
az öregedésr ől, mint az emberhez méltó utolsó védekezésr ől, majd 
ismét higgadtan felsorol, mint korábban írott prózai m űveiben, csak 
most nem törődik azzal, hogy az egyik fejezet nagyon rövid lesz, a 
másik pedig hosszabbra nyúlik, felsorakoztatja az életb ől megfigyelt 
jelenetéket, magának az ,,.életszövetnek" egy részét, a sajátját és 
másokét, tudatában lévén az általánosításn ők, amely az életanyagnak 
mélyebb értelmet ad. 

Könnyen észrevehet ő, hogy a Kháron ladikján esszéregény úgy-
szaintén - irodalrnn szociográfia, és ahhoz a m űfajhoz tartozik, amelyet 
éppen. Illyés hozott létre: a különbség mindössze az, hogy a téma 
nem csak a puszta, nem a gyermekkor, nem bizonyos helyi színek 
felfedezése, hanem mindez együtt és hozzá Illyés személyes, egyéni, 
bensőséges megközelítése, s őt még az ember földi léte utolsó élet-
szakaszának felfedezése is. Ugyanakkor bölcs könyv is, amelynek a 
bölcsességében nincs kier őltetett okoskodás, ellentmondásos könyv, 
mint az élet is! 

4. 

Említettük már, hogy Illyésnek el kellett hagynia Magyarorszá-
got a kommün bukása után, és hogy öt évig (1921-1926) külföldön 
maradt. Ebb ől többek között megállapították, hogy a fiatal Illyés 
kommunista és forradalmár volt, ezért el kellett menekülnie a fehér-
terror elől. Jellemző  Illyésre, valamint a misztifikációhoz és motalo-
gizációhoz való viszonyulására: ő  saját szerepét lesz űkítette az igaz-
ságra és minden egyebet elutasított. Nem volt kommunista, de a 
kommün bukása után, étpap azért, mert nem volt kommunista, meg-
felelő  személyeként kiválasztották arra, hogy a szervezett Vörös Segély 
keretein belül a bajba jutott aktivisták között a pénzt, a Bécsb ől 
érkezett segélyt szétossza ; de amikor a szervezetet felfedezték, Illyés-
nek sürgősen el kellett hagynia az országát, az elfogott elvtársak 
pedig, tudva azt, hogy őt a rendőrség nem érheti el, mindent ráfog-
tak, és így kapott az ő  „kommunista és forradalmári tevékenysége" 
nagy jelentőséget. Csak miután erre valamennyire feledés borult, 
és tevékenysége elsimult, amikor már nem fenyegette az elfogatás 
veszélye, tért vissza Illyés Magyarországra. 

Halála (1983) után megkezd ődött Illyés G 	Naplójegyzeteinek 
közzététele, legel őször folyóirattikban, majd megjelent a jegyzetek 
első  és második kötete (1986, 1987) 1929-t ől 1945-ig és 1946-tól 1960-ig. 
Meglepetés nincs: a jegyzetek valóban a költ ő  műhelye, társadalmi-
politikai események szinte nincsenek is bennük. (Be kell vallanom, 
engem is érdekeltek a háborús évek, naivan konkrét tényeket vártam, 
hiába.) De ezek a jegyzetek Illyés Gyula m űvei vizsgálatának értékes 
anyagai: bármilyen kompozíciós követelmény iránti kötelezettség nél-
kül, bármilyen egyéb szándék nélkül, azonkívül, hogy a gondolatot 
és a képet rögzítsék, ezek a jegyzetek egy alkotói lélek igazi hami-
sítatlan természetének bizonyítékai. 
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A megjelentetett Naplójegyzetekből kimaradt mindaz, ami át-
került más könyvekbe (esszékbe, a Kháron ladikjánba és hasonlókba). 
Felsorolunk néhány különböző  rövid részletet, a jegyzetek természeté-
nek és értékének bemutatására. 

„Apáthyné oktatja a paraszt szolgálólányát, hogy balról kínálja 
az ételt, jobbról szedje el a tányérokat. — Én megteszem, tekintetes  
asszony — ellenben én nem vagyok olyan babonás — mondja a 
lány." (1936) 

„A szavak üres edények, minden kor azt tölti beléjük, amit akar, 
de aztán azt .is issza ki." (1937) 

„Politikában a regionalizmus híve vagyok, a lehet ő  legkisebb 
egységek függetlenségéé. Ennek köszönthetik a nemzetek i,s, egyének 
is szabadságukat. Szellem dolgában a lehet ő  legnagyobb egységeket 
helyeslem, ez békítheti össze a félreértések miatt veszekv ő  népeket 
és egyéneket. Politikai egységnek Ozora, GyántJpuszGa is sok, szelie-
Minek /Eurógpa is kevés." (1940) 

„Ha egy filozófus megjósol egy társadalmi katasztrófát, az még 
nem jelenti azt, hogy nem lehet elhárítani. Mert mi másért jósolna?" 
(1943) 

„A szakma tisztessége úgy kívánja, hogy mihelyt egy író észreve-
szi, hogy »stílusa« van, rögvest tegye le. Mihelyt »tud«, csal. Mi-
helyt »biztosra megy«, elveszett." (1943) 

„A ló gazdálkodik a szénájával, amíg csak tart ; . a tehén belefek-
szik, belerondít: naponta háromszor mindig csak annyit lehet adni 
neki, amennyit épp megeszik. 

A szabadság jászla előtt is lovak vannak és tehenek." (1943) 
,Hol ültek a fecskék, miikor még nem volt sürgönydrót? 
— Végre! — mondták az első  póznáik felállítása után." (1943) 
Érdekkességként talán megemlíthetjük, hogy Dlyés els ő  feljegy-

zése az öregségr ől 1940 novemberéb ől való. Majd minél inkább köze-
ledik élete alkonyához, egyre több a feljegyzés, ami azt is jelentheti, 
hogy a régebbi jegyzeteket gyakrabban használta a teljes m űvek 
írásakor; de tükrözheti a feljegyés iránti igényét és szenvedélyét is. 

5. 

Olvasóink olvashattak eddig néhány Illyés-művet, habár • Illyés 
műveinek jelentőségét, értékét és nagyságát tekintve ezek nem ele-
gendőek. Nálunk a következ ő  könyveket fordították le: Puszták 
népe — Svet pustara (Novi Sad, 1948; 1961), Ebéd a kastélyban — 
Ru čak u dvorcu (Novi Sad, 1964), mindkett ő  Mladen Leskovac kitűnő  
fordítása. Ezeket követi a Petőfi — Pete f i (Zagreb, 1960), Versek — 
Poezija (Zagreb, 197.1), Ditirambus a nőkhöz — Ditiramb ženi (Novi 
Sad, 1975), és tíz versével szerepel az Újabb magyar költészetben — 
Novija mađarska lírika, Ivam Ivanji és Danmlo Kiš antol őgiájában 
(Beograid, 1970). 

BALÁZS ART Valéria fordítása 

Ez a tanulmány a Kháron ladikján című  esszéregény szerbhorvát nyel-
vű  •fordításának utószava (Na' Haronovom čunu. Književne novine, Beograd, 
1988). A regényt Sava Babié fordította magyarra. 
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VAJDA GÁBOR  

HAGYOMÁNYŐRZŐ  MÉRTÉKALAPOK  
A FIATAL SZENTELEKYNEEK A HÉTBEN KÖZÖLT ÍRA ,SAIRÖL 

„Írók jöttek, akik a formára esküdtek. A m űvészetiben a forma a 
lényeg" — írta Kiss József 19.1.3- ~ban A Hét című  lap alapításának 
25. ,évfordulóján. ,Ugyanebból az alkalomból Kóbor Tamás azt is 
megjegyzi: „A Hét mindig harcias. A Hét még mindig forradalmi." 
A harciasság, persze, nem szinonimája a forradalmiságnak s e lap-
nak a szerepét is inkább az ekkor már az indulás k,üzdelrneiben meg-
edződött és időszerűbb Nyugatban látjuk, hogy nemsokára Kassákék 
folyóirata vegye át a kezdeményezést az ember szellemi érdekkép-
viseletében. 

Szenteldky Kornél 1918-ban A Hétben közölt cikkeiben (Új nevek) 
szintén a formának adna el őnyt az írásművek más alkotóelemeivel 
szemben. Ám nála a forma egészen mást jelent, mint az ekkor már 
beért avantgárd szótárában vagy a harcos humanizmus kelléktárában. 
Szenteleky formaeszménye ugyanis nem több egyfajta •klasszioizáló-
datt • romantikánál. A mű  valóságképe nem lehet azonos a jelen dur-
vaságaival, a háború és a forradalom embertelenségeivel; a valóság 
ugyanis csak az emlékekként, illetve a stílus által megszépített for-
mában érdemesült a művelt olvasó figyelmére. Idézett cikkében ezt a 
következőképpen mondja; „A tehetséget nem vonjuk kétségbe, csupán 
előkelő  ,nyugodtság és tökéletesség után áhítozunk. Több tervezgetést, 
több elmélyedést, gondosabb írást és a talajtalan mának feledését 
várjulk." Igaz, Szenteleky nem a radikális kifejezésbeli újítások, ha-
nem a művészet elüzletesítése, a bestseller térhódítása ellen tiltakozik. 
Elszaporodtak az írók, megfogyatkoztak az alkotók — mondja. „A 
könyv jó üzlet lett, következ őleg az írást is a kalmárszellem irányítja. 
Gondozottan, csiszoltan, ábrándos m űvészettel alig ír valaki a mai 
magyar írók közül; lázasan kapkodnak siet ős sikerek, apró el őnyök 
után, a regényeket nem gondolják végig." 

ISzenteleky ízlése különösen a Kassák prózájához való viszonyá-
ban mutatkozik meg egyértelm űen. Örömmel állapítja meg az Egy 
szegény lélek megdics őüléséről, hogy novellái „érthet őek". Ez annál 
inkább jólesik neki, „mert forradalmat, rikító újszer űséget várt ...". 
A kötet novelláiban azonban nem mindig visszafogott Kassák avant-
gardizmusa, ezért Szenteleky részben saját irodalomszemléletét ellen-
pontozza dicséretével: „ ... a vak tanító szerelme, a pelyhes veréb 
tragédiája, a tót tutajos halála, a terhes asszony higgadt öröme, a 
bűzös halottak vonata, a zavarosan hallucináló rokkant m:egddcs őü!lése 
nem megszokott, nem nyájas, nem sima és nem egészséges téma, 
Kassák azonban sűrű  vérű , lüktető  erővel értékes, súlyos írást alkot 
belöle. Írásmodora megkapó, vakmer ő  és közvetlen, hasonlatai kíno-
sak, érdesek, bátrak; tékozolva tobzódik színekben, szavakban, vil-
lámszerű  megjelenítésekben." Annál meghökkent őbb ezeknek a jel-
lemzőknek értékdkkiént való elismerése, mert Szenteleky nem csupán  

általában (miként az el őbb érintett cikkében), hanem a bemutatott 
könyveket megválogató érdekl ődésében is kifejezte ízlését, hagyo-
mányokhoz húzó rokonszenvét. Igaz, el őfordul még olyan eset, amikor 
a -  háború elleni tiltakozás alkotói gesztusa megbocsáttatja a kritikus-. 
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sal a „klasszikus követelmények" elleni vétséget. Az író, akinek a 
közelmúlttal való leszámolását dicséri, Tabéry Géza; a regény pedig: 
Áč  a Golgotán. 

Kik tehát Szenteleky Kornél mértékadó írói a tízes éveik második 
felében? A múlt század nagy orosz (romantikus) realistái, akikhez ké-
pest Kassáknak a Misilló királysága című  regénye is csak er őltetett 
naturalizmus. Azután a franciák, közöttük els ősorban Maupassant; 
de a ma már teljesen ismeretlen Henri de Regnier és Hazajáró múlt 
című  regénye is. Aki Szentelekynek ezt az írását elolvassa, az tudja: 
miért vonzódik írónk a családregénydkhez és azoknak is egyfajta tí-
pusához. Egyértelmű  lesz számára: miért a lényéhez közel álló eszté-
tikai kategóriája Szenteleky Kornélnak a „fájdalmas szépség" és a 
„sajgó gyönyör". Az említett és Szenteleky által aránytalanul feldi-
csért frandia regényük ugyanis egy család dekadendiája a témája, 
vagyis az, ami az ifjúságtól kezdve betegségekkel küszköd ő  Szeent-
elekyhez is közel állt. Akárcsak a Keserg ő  szerelem című  regényéről 
tenne vallomást írónk, vagy mintha későbbi kálvári,ajárásán,ak szín-
tere, a bácskai kövér, jóllaikottság ellen tiltakozna, mikor szinte val-
lomásszerűen szakadnak ki bel őle a következ ő  sorok: „Henri de 
Regnier (...) lirfikus, bús, nemes, nyugtalan és igazi lirnkus, aki nem 
keres megokoilásokat, nem törekszik életh ű  alakokra, hideg megfigye-
lésekre, szigorú lelki rajzdkra, kóros tünetek pontos észlelésére és 
hangsúlyozására; érzések, emlékek, t űnődések, rajongások búgnak, 
zenélnek, zsonganak ebben a regényben ... (...) Itt mindenki a 
múltnak él... (...) A múlt illatozik, fesledez k, mint rég nem látott 
virágokból kötött bokréta, a múlt sorsokat irányít, fájdalmakat kor-
bácsol, élet és boldogság felett ítélkezik, lelkeket hajt rabszolgaságba, 
akárcsak gőgös, hatalmas fáraó." Ám nemcsak a leszakított virág, a 
Keserg ő  szerelem egyik leggyakoribb motívuma tűnik fel ebben az 
ismertet őben, hanem egy másiik is, a roikakó, hiszen ebben a stílus-
irányzathoz tartozó épület el őtt állnak az őseikről (!) beszélget ő  sze-
relmesek. Az előkelőségen, az álomszer űségen, az anyagi világ köny-
nyed fölülmúlásán van itt a hangsúly — Szenteleky meglátása sze-
rint. írónk önardkép-keresése néhol egészen közvetlenül nyilvánul 
meg: „A főhős csupa sápadt, komor, beteges érzelem és a többi ala-
kokból se rikít kii paprikapiros egészség vagy öblöshangú durvaság." 

Még ennél is többet mond írónk ízlésének konzervatív jellegér ől, 
hogy a ko:ritárs magyar irodalomban nem csupán Krúdy Gyula és 
Kaffka Margit művészetéért lelkesedik, hanem Herczeg Ferenc, Tor-
may Cécile és Surányi Miklós regényeiért is. Méghozzá azért, mert 
mindenekelőtt a múltba menekülés jelen problémákat elfeledtet ő  han-
gulata fontos szárvára. A bonyolultságokat legfeljebb a nála is gyak-
ran fellelhet ő  jelzőhalmozás formájában szereti. Az összetett intel-
léktuális fejtegetésektől idegenkedik. Ezért nem lehet jó szava Lukács 
Györgyndk Balázs Béla és akiknek nem kell című  könyvér ől sem. 
„Hogy mit akar Lukács György tulajdonképpen, azt nem lehet sehol 
sem megtudni, s őt megérezni sem" — írja. — ,Nehézkes, bágyasztó, 
émelyitő  okoskodás cammog, támolyog végig e könyvön, mindent 
menteni, magyarázni, elemezni akar, de a sok zavaros hasonlat, ma-
gyartalan írásmodor egy világos, értelmes gondolatot sem vetít el ő ." 
Szenteleky Babits nyomdokain jár, ám személyes sérelmében ragad-
hatott tollat, hiszen a Lukács György által célba vett „esztétikai" kul-
túrának ő  az egyik legjellegzetesebb képvisel ője a fiatalabbak között. 
A lágy impresszionizmus és az ábrándos romantika híve semmit sem 
kezdhet a Lukács-féle ideatannal, eltökélt lényegkereséssel. Törekvé- 
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sük ellentétes irányú: Szenteleky visszahúzódna és elfeledné azt, ami-
vel Lukács szembenézni és amit túlhaladna igyekezne. 

Hogy itt csak ízlésbeli, illetve világszemléleti különbségr ől van 
szó, az Szentelékynek a Vádak című  vitacikkéb ől derül ki egyértel-
műen. Itt Andor Józseffel, az Élet klerikális szemlélet ű  szerkeszt őjé-
vel száll vitába, hangoztatván, hogy A Hét erotiikuma egyrészt nem 
pornográfia, másrészt pedig azt a gátlástalanságot fejezi ki, mely nem 
csupán a kortárs m űvészi törekvésekben van jelen, hanem külön-
böző  korok alkotásaiban, így a Bibliában is. Andor a magyar eroti- 
kumot emeli ki, mely — a zsidóval szemben — nem fajul pornográ-
fiává. Szenteleky ezzel szemben azt mondta, hogy A Hét írói nem 
annyira szaiaidszájúak, mint p1. Móricz Zsigmond. Andor csupán 
Gárdonyit és Herczeg Ferencet nevezi meg, mint A Hét állítólagosan 
erkölcsös íróit. Szenteloky viszont a többi között Papp Dánielt, Amb-
rus Zoltánt, Lovik Károlyt és Kosztolányit is megemlíti. Szerinte az 
írások esztétikai vonatkozása fontos, nem az, hogy vajon a tartalom 
erotikus-e vagy nem. 

Ez az „esztétikai" kultúra az olyan szocialista indíttatasu iro irant 
sem tanúsít megértést, mint amilyen Barta Lajos volt. Nyilvánvalóan 
nem akarja szóvá tenni a megbírált témáit, világnézeti elfogultságát, 
azért vélekedik róla ilyen homályos ellentmondásossággal: Barta „váz-
latai, meg beszélyei nem mondhatók érdekteleneknek, nem vádolha-
tók papiros-illattal vagy írásbeli sekélységgel, csupán valami vigasz-
talan vértelenségben, valami sivár sápadtságban, valami álmos lapos-
ságban olvad és simul el mindegyik." Szenteleky kifogásai mintha a 
Kesergő  szerelem és a hozzá hasonló tárcaírások hangulatát is tükröz-
nék valamennyire. 

Hogy az els ődleges fontosságúnak tartott forma jellemz ői között 
a klasszicista mértékletesség áll legközelebb Szentelekyhez, az f őleg 
abból látszik, hogy akkor is méltányolni tudja, ha nacionalista szem-
léletet fejez ki. .Igy aztán terjedelemben is érdemén felül méltatja 
Fáy András Attila című  pályadíjas regényét, még ha kénytelen is 
előrebocsátani: nemzeti elfogultság formálta pozitív h ősöknek Attilát 
és hunjait a gyarlóknak, rosszaknak ábrázolt róma akkal szemben. 
Szenteleky először higgadtan rámutat erre az egyoldalúságra, majd 
pedig a mű  belső  architektúráját dicséri. „Ha a regényt egyedül a 
bels ő  szerkezet szempontjából kellene megítélni, úgy tökéletesnek 
mondhatnánk." Végül aztán a kiforrattam stílus és a múltba vetített 
megyar szokások szervezetlensége miatt kielégítetlenül hagyja ez az 
akadémikusok által „az elhagyatottság dohos lommárá"-bál el őkotort, 
posztumusz dicsőséget megért regény. 

A klasszidis'ta mértékletesség és arányérzék azonban inkább 
vállalt nyűg, mint belülről jövő  igény Szenteleky világában. Ahogyan 
a megértésre való készsége és humanista belátása alkalmasint a 
másik végletet, a háború elleni zaklatott tiltakozást, a jelen miatti 
nyers felháborodást is elfogadtatja vele, hasonlóképpen a csiszolt 
és Kérlek kompozíció is magával ragadhatja, hiszen azokat az id őket 
idézi, amikor a kirválasztottalk még els ősorban önmaguk gyönyörűsé-
gére alkottak. Nos, ez az utóbbi Szenteleky írásgyakorlatában is 
központi funkciót tölt be. Csakhogy az elvben eszményített klasszi-
cista mértékek nélkül. Szenteleky szellemi világát ugyanis az a káosz 
jellemzi, amely már helyenként egészen közel van az izmusokat 
megteremt ő  energiához, feszültséghez. Ám mégis a végtelenbe tárul-
kozó líraiság és a tárgyi világon áthatoló meditáció játssza itt a 
központi szerepet. S ez már abból is látszik, hogy A Hétben közölt 
Szenteleky-tárcanovellák monológok vagy közvetett vallomások. Ak- 
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kor monológok, ha nincs vagy alig van különbség a novella els ő  
személyben megnyilatkozó hőse és az író valóságos élményanyaga 
között; ha tehát az író túlságosan ragas&adott egyes emlékeihez, 
semhogy egy higgadt alkotó szuverenitásával teremtette volna meg 
témáját. Közvetett vallomásoknak viszont azok a m űvészi ihletésű  
írások tekinthet ők, amelyekben az író saját eszményeit és problema-
tikáját egy 'történelmi helyzetbe, egy szerepl ő  problematikájába ve-
títi. Nem hiányzik a 'konfliktus ezekb ől a szövegekb ől, ám inkább-
csak belső  konfliktusként jelentkezik. A rendkívüli erkölcsi er ő  végül 
is legyőzi a kísértéséket és maradéktalanul érvényesíti önmagát. Ez 
az, amit Szenteleky a konzervatív meggy őződésű  íróktól tanult, s 
ugyanakkor ez az, aminék megvalósítására regénybeli alteregója 
(Len.gváry) képtelennek bizonyult, hiszen mind a mazochizmus ön-
megsemmvisítő  kalandja, mind pedig az embereik közé való visszaté-
rés, a polgári keretekbe való belépési kísérlet medd őznek bizonyult, 
legvégül ismét ugyanolyan bizonytalan egzisztencia lett, mint amilyen 
eredetileg volt; mint amit ől megcsömörlött. 

Az elsőként említett monológok a melankólia jegyében születtek. 
Az impresszionizmus jegyei a felsorolásokban, a névszóik halmozásá-
ban, a benyomásokban való tobzódá bian jelentkeznek, míg az újro-
mantika a valóságtól való menekülés ösztönének vállalásában, a 
fölülmúlás eltökéltségében, az anyagi világ és a történelmi jelen 
radikális elutasításában fejez ődnek ki. Ez az életen kívüliség azonban 
az expresszionizmustól sincs távol, ami pl. a Notturno című  írás első  
bekezdésének főnévi igeneveib ől látszik: „lelettelen utcákon kóbo-
rolni, a kalapot levenni és félrehagyott fejjel nézni a csillagokat, 
árnyakat, remegő  lombokat, keskeny fényezés ű  ablakokat, melyek 
mögött lázas gyermekéket, vetk őző  párokat, hortyogó apákat és ha-
láltusás aggokat sejthet a tétova sétáló, nagyot lélegezni, tanyaii távol-
ban szendergő  vagy soha nem látott személyek felé, könnyes kedvvel, 
név nélküli fájdalommal megtorpanni egy hársfa homályában, elka-
landozott gondolatok után tekinteni és elbámulni a buzgó, dacos 
bogarak bárgyú táncát az utcai lámpa körül — szelíd, szomorú és 
fenséges időtöltés." 

A merengés mindenhatósága tűnik tehát szembe a fiatal Szent-
eleky világában. Már akkor jelen van nála az a mélabús szellemi 
fölény, amely néhány évvel kés őbb, immár a Bácskában született 
verseit és egyéb szövegeit hatja át. A lebegés mámeora, a súlytalan-
ság illúziója, a végtelenség élménye egyel őre kiutat jelent számára. 
Legalábbis a már idézett Notturno sorai ezt bizonyítják: „Egy biz-
tató, tájékoztató, józanító fénypontot se látok már. Talán egy let űnt 
évszázadba tévedtem, talán ősidőkben járok, embernélküli vidéken? 
Sehol egy szilárd pont, egy hideg, kemény jel, mely felébresztene, 
mely okos kegyetlenséggel bevilágítana a képzelet zsombékos, szivár-
ványos, ködülte útveszt őibe, mely megmutatná az utat az érdes 
valóság felé." A világ tehát csak hangulat a fiatal Szenteleky szá-
mára — ahogyan egyik kedvenc költ ője mondta. 

Nem, nem hiányzik a valóság keresésiének az igénye ezekb ől a 
korai Szenteleky-írásokból, csakhogy a valóság nála a lélekben lera-
kódott hajdani időrétegeket jelenti. A Találkozás a csendes tegnappal 
című  írása ezt már a címében is kifejezi. Itt feltámadtak, akiket a 
kegyetlen kor már megsemmisített. A novella h őse ugyanis gyer-
mekkora és ifjúsága városába megy, ahol, mintegy álmari törvényének-
engedelmeskedve, az kel életre, ami egykor szép volt. A novella 
narrátora, mintha rossz álomból ébredne, úgy kapcsolódik ki a 
háború éveinék nyomorúságából s úgy talál magára a távolmúlt 
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tündérkertjében. Az átlényegülés azonban nem teljes. A h ős a folya-
matos csodálkozás állapotában van. 

Ennek a szövegnek azonban ellennovellája is van: a Karácsonyi 
legenda. Ez első  személyben elbeszélt történet a karácsony éjszakáján 
szánon hazafelé tartó emberr ől szól, aki szerettei helyett idegeneket 
talál otthon. Várt bens őség helyett: rettenet. Az izmusokkal közös 
élményanyag. Példabeszéd ez a szubjektív tudat és az objektív való-
ság alapvető  ellentétér ől, az életnek a remény és bizalom iránti kö-
zönyéről. ,,Hazaérünk-e estére, Mihály? — kérdezem hangosan s úgy 
rémlik, mintha a vén kocsis bólintana egyet ..." A képzeletet érvény-
telenítő  nagy csalódás ugyanazt a közérzetet állandósítja, amely má-
soknál az expresszionista kiáltást váltja ki. Szenteleky Kornél azon-
bam nem talajtalan kispolgár, ahogyan azt a szociologizáló hajlam- ,  
dóságúak mondanák, hanem olyan úriember, akit mind családjának 
(részben elképzelt), mind pedig osztályáraik (megszépített) hagyomá-
nya kötelez. Vagyis a fiatal Szenteleky Kornél nem csupán A Hét 
szerkesztőinek és olvasóinak elvárása ihoz alkalmazkodik, hanem azok-
hoz az eszményekhez is, amelyek ősei életvitelének állítólagos Irány-
elvei voltak. Az i zrnusok képvisel ői nagy többségükben gyökértele-
nek, ezért (alkatuknak megfelel ően) ösztönösen vagy tudatosan lá-
zadnak. Szenteleky ezzel szemben — történelmi és családi vonatko-
zásban egyaránt — oda szeretne visszatalálni, ahonnan a kegyetlen 
idő  kiszakította. Ezért nála az indulatiban a megbékélés lehet ősége is 
adott; a lázadás pedig a kompromisszum léhet őségét is kínálja. Ezzel 
magyarázható: miért nem következetesebb egyes emberekkel és je-
lenségekkel szemben az irodalmi vezér magatartása a kés őbbi évek-
ben. A nemesség, a fölényes megértés, az elfogadó azonosulás fontos 
számára, a harc pedig csupán értelmetlen, barbár gesztus. 

Ide vezethető  vissza az a tény is, hogy A l-létben közölt (álta-
lunk közvetve vallomásosnak mondott) novelláiknak szinte kivétel 
nélkül .nők a főszerepl ői, akik látszólagos gyöngeségük és életképte-
lenségük mögött erkölcsi erejük segítségével lépnek túl a világi élet 
elvárásain és kötöttségein. Ez csupán arra az anyára nem vonatkozik, 
akinek a haldoklása gyűjti egybe és sodorja hangulati válságba az 
élet delén már túljutott utódokat (Az anya távozása). Valójában itt 
is az anya, tehát a n ő  áll középpontban, s ezt az a körülmény is 
hangsúlyozza, hogy a hozzá siet ő, immár deresedő  halántékú gyer-
mekei s azok családjai inkább csak általánosságban, tehát csoport-
ként nyernek bemutatást. Ez annál szembet űnőbb, mert Szenteleky 
a lelki folyamatot írja le, az érzelmi magatartásra összpontosítva 
figyelmét. Ezzel valójában az élet törvényét akarja érzékeltetni, a 
kollektív melankólia tartalmának lehetséges változására figyelmez-
tetve: „Végtelen elkeseredettséggel álltak a távozni készül ő  anya mel-
lett. Nem az ő  távozása fájt csak, hanem az egész élet, a hatalmas, 
gőgös enyészet, az örökre elföldelt múlt, a hasonló rút halálvívódást 
hozó holnap." Ezt a hangulatot ebéd közben legy őzik, úgyhogy a 
halál pillanatában „komoly, ünnepélyes arccal, simatükr ű  lélekkel 
indultaik anyjuk szobába felé". 

Ha ebben a Maupassant-ízű  novellában az élet hiányként, rossz 
közérzetiként van jelen, akkor A sátán a Nyulak szigetén című  törté-
netben (a középkor id őhátterét ől sem függetlenül) a sátán csábításá-
val egyenlítődik ki. Immár Szenteleky Kornél számára is olyan elér-
hetetlenek az élet eleven, érzéki örömei, mint a magyar király Jézus-
sal eljegyzett lányának. Nincs dilemma, a pálya eleve elrendeltetett, 
Margiiból sem lehet cseh királyné. A béke, biztonság, kényelem világi 
érdekeivel szemben a magasabb rend űnek tartott lét vonzása er ősebb. 

287 



Margitot a kötelességérzete irányítja választásában: ezért e novella 
a lelki nemességről, a választottságról szóló példabeszéd. Margittól 
olyan távol esnek az élet értékei, hogy nincs bels ő  drámája. Maga-
tartásának egyértelm űsége a görög tragédiák h ősnőire emlékeztet. 
Hasonló az üzenete a Jézus arája című  novellának is. Ez Mária 
Isanelda nővérről szól, akinek képzeletében Krisztus életre kel és — 
mint mesebeli királyfi — magához veszi őt. Az irigykedő  társak nem 
tudhatják, mi lett végül is a szűz sorsa: meredek k őfalről „a völgybe 
zuhant-e, avagy az égbe szállott?" Az ő  sorsa is tehát a többségnek 
hátat fordító választott megdics őülése. 

A Menekülés már világi tartalmat ad a történelmi témának, ám 
ugyancsak egy nő, a királyné gondolatain keresztül ábrázolja a ki-
rály és a lázadozó urak feslett életét. A törökökr ől egy szó sem esik, 
pedig a mohácsi vész korában lehetünk, mert azt a hírt hozzák, hogy 
a király patakba fulladt. A cselekmény a királyn ő  és udvara szöké-
sének, a nép cserbenhagyásának leírására korlátozódik. A nemesség 
nemessége már a múlté, mindenki a b őrét menti. Ami a mi szem-
pontunkból különösen lényeges: a királyné a novella elején ener-
gikusabb életre készül, meg akarja javítani d őzsölő  kedvű  urát. Úgy 
érzi, már régebben meg kellett volna tennie. 

Az Asszonyjárás az esztergára kúriában középpontjában nem nő  
áll ugyan, de a gátlásos pap'növendé'k hasonló helyzetben van, mint 
a testét-lelkét túlvilági hatalomnak ajánló n ő. Mintha csak Lengvá-
rynak, a Keserg ő  szerelem főhősének jellemzését olvasnánk. „Fáradt 
vergődése, fojtott lázongása, kínos keserve jutott eszébe, melyek egye-
dük szülői voltak bús versednek ..." Az asszony, akivel váratlanul 
találkozik, rokon lélek, aki úgy vélekedik férjér ől, mint néhány évvel 
később Szenteleky az anyagias Vajdaság gazdáiról: „Férjem csak 
enni szeret, meg a pórokkal pörölné, sokszor napokon át egyedül 
hogy, vadászni jár, vagy a birtokkal van baj és én magánosan ma-
radok szomorúságommal, vágyálmaimmal, meg apró-csepr ő  gondjaim-
mal. A tájék is unalmas: csupa lapos, fakó rónaság." A rövid dilem-
ma után a fiatalember hasonlóképpen sz űz marad, mint Margit, a 
királylány. 

Két, e magatartásmintát ellenpontozó novellája is van Szente-
leky Kornélnak A Hétben. A Nászéjszaka erotikától, az olasz táj 
éjszakai hangulatától fülledt jelenet. A királylány apródjának adja 
magát, mert tudja: érdekházasság vár rá. Azonban ez sem szabados-
ság, erkölcstelenség Szenteleky részér ől, hiszen a királylány nem 
egyszerűen a kisebb rosszat választja tettével, hanem azt az emberi 
erkölcsi ma)dinrumot, amelyet az adott körülmények között választhat. 
Az Átkos, csókos éjszaka szintén az etika előbbi értelmezésének kö-
zelébe esik, noha nincs kilejtve az, ami magától ért ődő ; miért tart 
szeretőt a nemes asszony? A grófnét a gárdakapitány lakásán rosszul-
lét, tüdővérzés fogja el. A magyar nemes orvosért fut, de az asszony 
olyan gyenge, hogy nála kell töltenie az éjszakát. A botrány a leve-
gőben van, a tiszt kétségbeesetten gondol az elhagyott magyar tájra 
és az édesanyjára. Nem kevésbé boldogtalan, mint a beteg. itt már 
tehát nem a szentség vállalásáról van szó, s ezzel ugyanoda érkez-
tünk vissza, ahonnan Az anya távozását méltatva kiindultunk. Ha 
ugyanis Szenteldky több novellájáiban a transzcendens erkölcs értékek 
szerint olykor egészen élesen megkülönbözteti az embereket, akkor 
néhány szövegében a .mindannyiukat egy közös sors osztódnak mu-
ctatja be. Az Id ő  múlása, vagyis a betegség lehet ősége és :a halál 
fenyegetése igencsak egyformává teszi azokat, akik napi érdekeik 
szerint távol vannak egymástól. 
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Ezért van az, hogy 'Szentelekyne,k a társadalmi jelenéhez és a 
napi politikához )kapcsolódó 'cikkei közül nem egy többes szám. els ő  
személyben íródott s ezzel a nemzet tagjainak sorsközösségére utal. 
Ez az ő  felfogásában teljesen független a nacionalista elfogultságtól, 
mivel csupán azon a meggy őződésen alapul, hogy a 'háború kitörése 
és a monarchia felbomlása magának a kultúrának a halálával azonos. 
Azért azonosul teljességgel a mlilIennium szellemiével, mert a dics ő  
múlt emléke számára a béke, biztonság és kollektívom áhítását is 
j elentli : „A gondtalanság, melynek ölében lomhán, .ásítozva nyújtóz-
kodunk, oly hirtelen olvadt széjjel, mint sártócsába hulló hópehely; 
nem tekinthetünk már vissza régi 'harcokra és h.áborúlkra, szelíd múl-
takat +vizsgáló érdekl ődésünket elnyomta a ma, az én ólomnehéz 
gondja" — 'írja Szent István ,napja című cikkében. Ez az élmény 
azonban a Kisfaludy- őseire büszke Szenteleky ,Kornél tudatában a 
magyar nemesség hagyományaival forrt össze. A történelmi jogfoly-
tonosság volt az, ami erkölcsi alapot adott ennek a törékeny büsz-
keségnek. Szenteleky nem érezte szükségét, hogy támogassa ennek-
a korhadó birodalomnak a meger ősítését, s őt kiterjesztését szolgáló 
háborút. Évforduló című 'cikkében egyes szám második személyben 
érzékelteti azt a távolságot, amely őt, a Heinéért, Reviczkyért ra-
jongó szerelmest a Szerbia ellen tüntet ő  csőcseléktől +erlvá+lasztotta. 
Hogy ez valóban így volt, arra a Kesergő  szerelem című  regény a 
bizonyság, amely a (világháború kitörése körüli id őben keletkezett. 
Így aztán kissé naivan .  — csupán önmagáról beszélhet, mikor a 
világháború végén a nemzet sorsát siratja, a magyarok jöv ője miatt 
esik 'kétségbe. Az önkritika hiánya kissé giccsessé teszi ezt a sirán-
kozást: ,Nem akartunk semmit, egy ártatlan "idegen katona életét 
sem akartuk, mi kábán belesodródtunk a pokoli forgatagba, eskünk

•  a császárhoz kötött, becsületünk pedig daliás .múitákhoz, lelkünkön 
bilincsek zörögtek, akaratunkat leszögezték, mint eleven denevér szár-
nyát az ajtófélfára. Mi nem vagyunk felel ősök a kiacsargott vérért, 
,a megállott szívekiért, a kih űlt testekért. Lelkünkben hószín ű  ga-
lambok szálldostak a szeretet rózsái körül, mialatt kezünket a fegy-• 
ver Tavaszára kényszerítette a hatalmas, háborús önkény. Nem va-' 
gyunk bűnösök. Egy régi, korhadt rendszerért, eres, elévült, egykori 
erőszakért, .elsüppedt, elsöprött, lelkiismeretlen emberekért nem la-
kol+hhat meg egy nemzet, mely frissen újjászületve eredeti szívével és 
arcával áll a világ elé, mint egy keserves, kegyetlen karnevál sze-
replője, amikor lerántja a hamis lárvát, a sok feszes, kínos, csöng ős 
sallangot, melyek gonosz tirannizmusnak hazudták." (Elhagyottan) 
Mélyen érthet ő, miért áll elő  ilyen egyoldalú .védőbeszéddel Szente-
leky Kornél a nemzet pusztulásánakel őérzetében, ámde teljességgel 
mégsem igazolható, mert a felel ősséget lényegében áthárítja, mintha 
a magyarok esetében a szorongó alkalmazkodásban, az elutasíthatat-
lan szolgálatban rejlene a végs ő  soron önmegsemmisítő  világháború-
ban- Való részvétel oka. Beszél ugyan a b űnökről is, de nem tisztáz-.  tisztáz-
hatja: kit tart b űnösnek és kit ártatlannak a pusztulásért. Novelláinak 
logikája .szerint alig vannak teljesen ártatlanok s azokat is a világ 
hiúságai előli elfordulás, egyfajta önmegtagadás jellemzi. Olyasféle, 
mint Lengváryt vagy Szentelekyt. S ennek alapján meg kell ismételni 
állításunkat: írónk akaratlanul +is saját ártatlanságának ideái áról -  be-
szél, amikor a magyar kultúrfölény ideológiájáról megfeledkezve azt 
írja: „Lelkünkben hószínű  galambok szálldostak a szeretet rózsái 
körül, mialatt kezünket a fegyver ravaszára kényszerítette a hatal-
mas, hivalkodó, háborús önkény." 
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Nincs .ellenségesség vagy gyűlölet Szenteleky hangjában a gy őz-
teseik iránt. Nem mond rossz szót azokról a katonákról sem, akik 
elfoglalták a volt déli országrészt, s nem is csupán azokért aggódik, 
akik ott maradtak, s így elszakadtak a magyar kultúrától, hanem 
a fehérterror budapesti áldozatai is nyugtalanítják. „Levél sohasem 
érkezik távoli szerettekt ől, a kisváros hallgatag lakói semmit sem 
tudnak a nagyvilágról, az ellenforradalmi leleplezésekr ől, meg a 
Margit-híd öngyilkosairól, az éneklő  hangú borbély nem mer híreket 
susogni a beszappanozott urak fülébe, 'a -   Magyar Olvasókör kapuja 
és ablakai unottan merednék a nagy .piacstérre, mint egy halott 
hideg, leesett szemkagylói..." (Magyarok odahaza) Hogy Szenteleky 
nem csupán a megkárosított magyarok ügyét viseli a szívén, az főleg 
A gy űlölköd ő  tudomány című  cikkéből derül ki, melyben a felszított 
nemzeti gyűlölködés kesereg .és a megbékélés szükségességét, a türel-
mességet hirdeti, lévén, hogy a nemzetek az emberiség számára is 
tartogatnak kincseket. Az általános emberinek az igénye különösen 
a humánum .devalválódás.ának hónapjaiban lett fontossá Szenteleky 
miértéjében. Ha sohasem volt is nacionalista, korábban aligha írta 
volna le ilyen határozottan a következ őket: „Tagadhatatlan, hogy a 
Deák György magyarul megírt regény, de — sajnálatos! — más érté-
ket, más érdekességet nem találni benne." (Oláh György: Deák 
György) • 

Mind e mögött azonban a nemzeti megsemmisülés réme fenyeget 
az ekkor keletkezett Szenteleky-írásokban. Mintha a titokzatos jár-
vány és a világválság egyaránt a megsemmisülés felé mutatna: „Las-
sanként talán mindenki eltávozik, csend és némaság költözik orbszá-
gunkba, üresen álldogálnak majd az alföldi tanyák, kietlenek lesznek 
a sáros országutak, mélán hallgatnak a völgyek, nem b ődül fel rekedt 
katonanóta útszéli csapszékeikben, szótlanul merengnek az elhagyott 
udvarházak, a városokban süket némaság nyúlik el és a leereszkedett 
zsaluk mögött az üres sötétség szuszog, mint otromba medve téli 
barlangjában ." (A divatos halál) Miként főleg a Kesergő  szerelem 
kapcsán bizonyítható, s miként az el őbb érintett novellák is sugall- -  
ják : írónk magatartásában a halálvágynak is nagy szerepe van. 
Talán a fent idézett sorok is tartalmazzák a megkönnyebbülés lehe-
tőségét. Ez azonban már pszichológiai kérdés, a lényeg az, hogy 
Szenteleky Kornélt kora ifjúságában sok szál kötötte ahhoz, amit a 
tízes évek végén pušztulófélben látott, következ őleg önmaga „eleven" 
felét is siratja, aniikár •több írásában is gyászbeszédet mond afölött, 
ami fölülmúlhatatlan értéket jelentett számára. 

Mindez arra utal: fájdalmas veszteséggel érkezett Szenteleky 
Kornél Jugoszláviába. Évekig kellett temetnie a múltat; hogy rájöj-
jön, számára egyetlen igazi lehet őséget az új kultúra születése körüli 
bábáskodás kínál. Ehhez • persze újjá kellett születnie annak, akinek 
až egyik énj e nem halt meg a múlttal együtt, hanem inkább tetszha-
lottként viselkedett. Meg kellett teremteni a múlt értékesnek vélt 
elemeinek és .az idő , új igényeinék az egységét — csakis így múlhatta, 
felűi. Szentéléky egy évtizeddel kés őbb korai enerváltságát, sápadt 
k_uLtúráj át. 
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BICSKEI ZOLTÁN 

PÁRIZSI FÜZET 
FELJEGYZÉSEK 3. 

Miként lehet ebben a zsúfoltságban, túlkínálatban meg őrizni a kíván-
csiságot, az élményvágyat? — kérdezem a táncosokat. Egy kicsit 
b.arnbának kell lenni — válaszolják. Le kell egyszer űsíteni a dolgokat 
és csak arra nézni, amit megkívánunk. A többit, a dolgok legnagyobb 
részét észre sem kell venni. El kell engedni a szemünk mellett. 

Ot táncos egy sorban. Egymásba kapaszkodva egy kifigurázott 
balettmozdulatb.a merevednek. Körfordulat a saját tengely körül, majd 
még egy, dobbantanak és új alakzatba szóródnak szét. Ezt a percnyi 
időtartamú jelenetet több mint egy óráig próbálják Szkipéék. Ilyen 
sűrített jelenetnél érezni, mekkora tér nyílik a legkisebb mozdulat-
tal is. Születhet tánc a mai szaggatott, tört életmódból? Népi tán-
cunk egy-egy mozdulatát, mint gyöngyöt mosta. ki az id ő. A mai 
szerves táncot műveló1knék egészen a hétköznapi gesztusokig kell 
visszanyúlniuk. Újrakeresve az alapgesztusokat megpróbálják meg-
tisztítani azt minden fölöst ől, hogy a legsikerültebb pillanatokban 
valódi tánc lehessen. Nem volt elég az egy óra sem az öt táncosnak, 
hogy megoldják ezt a rövidke mozdulatsort. Rókás Laci, Györk, Jós-
ka, Szkipe és. Gérard tanácstalanul járkálnak, mígnem váratlanul 
évődésből egy új geg születik, amire végül egy teljes jelenetet épí-
tenék. Az öt ember kis bököd ő  mozdulatokkal öklözi, szurkálja egy-
mást. A teljes kavarodáság fokozódik a jelenet. Lapokon és fiai bur-. 
leszikhelyzetben. A rosszmájúság kis csípéseit, marásait ;nagyítj-ák 
óriásira, hogy végül bepörögve mindenki saját megállíthatatlan kezé-
től verve önmagát püfölje, verje. Hasamat fogom az összegubanco-
lódott, verg ődő, nagyokat nyög ő  emberkupacot nézve. Az öngúny 
Vitrioljában levitézlett háborúsdi telibe talált jelenete. Most már jöhet 
a fejetlen katonabábu, a sólyom és a hulladobálás ülepít ő  nehezéke. 

Nóra Amerikából jött. Lelépett id ősebb amerikai férjét ől. Csa- 
vargott, kertéstikedett, utazott. Legutóbb Kaliforniában élt. Ott min-
dig meleg van. Egy garázsban lakott és kertészkedésb ől, fametszésb ől 
élt, vágy az utcán táncolt. A fekete utcai zenészek befogadták. „ Ők 
igazán tudnak adni — meséli —, nem úgy, mint a különféle jótékony . 
szervezetek. Ezt a kiváló bakancsot, még egy kis fényképez őgépet iás' 
az öreg néger barátomtól kaptam. Azt mondja, soha nem szakad le 
a lábara ról. Most már mehetek. Mennyire. örültem otthon, Magyar-
országon, amikor eljött a cseresznye; a földieper, a málna, a sz őlő  
md,ej e. Amerikában až év minden szakában megvehet ő  az összes gyü-
mölcs. Persze vívízűek, és így nem is jelentenek semmit sem." 

A rinocéroszb őr játékterére oldalról természetellenes szögben d ől 
be két vékony. fácska. A játék végén egy szerkezettel a két pap. 

291 



függőleges helyzetbe állítja őket. Még dőlt tartásban vannak, amikor  
a két leány alájuk áll. Fejükkel megtámasztják a törzset és alig  
észrevehetően remegtetik a japánosan .rritkított kis koronákat. Legalább  
fél órája ,kínlódnalk, hogyan tartsák meg a két fát. El őször kézzel,  
majd vállal támasztják, de ez túl darabos, naturális, lerombolná az  
addig f elvezetett finom bels ő  viszonyulásokat. Ha arccal vagy fej-
tetővel érintik, akkor túl patetikus. Pipiskedéskor olyan törékeny  
helyzetet teremtetnék, amely elvonja a figyelmet a jelenet központi  
figuráj áról, a kétméteres Gólemről, Rókás Laciról. Nem egyszerű  
odaállná egy fa alá. Egy id ő  múlva, nem végleges megoldásnál Szkipe  
félbeszakítja a jelenet próbáját. Majd legközelebb, mondja, addig  
is csiszol rajta egy kicsit az id ő .  

A osoportnál használt leggyakoribb mozgásközhely a forgás. Nem  
a balettszer ű  piruettit, de a saját tengely körüli egyszeri fordulat.  
Hirtelen gyors mozgás érzetét kelti, mintha történne valami és még-
sem. Persze tisztán sugárzó, Mindennem ű  hígabb kötőanyag  nél ~kü ~Li 
táncot művelni esetleg egy ,életút végén adatik meg.  

Nézem a Polanski-filmeket. Több űket videón. Nevetve állapítjuk  
meg Szkiipével a Vámpírok bálja végén, hogy éppen pénteken, 13-án  
éjféltájt néztük meg ezt a filmet. (Ekkor még nem tudjuk, hogy az  
öreg Chet is készülőben van mar ...) Mekkorát tud nevetni ez az  
iszonyat bugyrait bejárt apró lengyel. A torz komikus oldalának  
szellemessége. Egyensúly. Komor témájú filmjeiben is ott bujkál a  
reménytelen szituációikban verg ődő  figurák burleszJkh ős .helyzete. A  
Vámpírok báljának zárójelenetében a hullabál tagjai akár át is  
táncolhatnának Fellinri Casanovájába. A Gonosz uralkodik, a Gonosz  
elpusztíthatatlan, sugallja Polanski, újra és újra megrajzolva mel-
lette az Ártatlanság arcát is. De legy őzhetetlen legutóbbi komédiájá-
nak, a Kalózoknak emberev ő , életes martalócvezére is. Durva, nyers  
figura, de minden körmönfontsága ellenére gyermekded, míg a fe-
jükön tupírozott hajkoronát visel ő  spanyol urak az aljasságot meg-
testesítő  kígyóként sziszegnek valódi mérget boosátva ki magukból.  

A végén marad minden a régiben. A f őurak váraikban az aranytrón-
nal, a kalózok pedig hajótöröttként az óceán közepén. A vízb ől, ten-
gerből jön elő  korai kisf6lmjénék két h őse egy ruhásszekrénnyel.  

-Valahol, valamikor. Id őtlen réteget tartalmaz Minden modernsége  
,ellenére a Zsákutca is. Ebben a filmben a tenger jön a két sebesült  
gengszter kis fekete autójáért. Fontosnak érzem Folarnskri tárgyi Vilá-
gát. Tárgyak közt súrlódva, velük szembesze-gülve vívják harcukat  

azok a szerepl ők, akik végül is idegenek ebben a közegben. Idegenek  

a konkrétság szintjén is, lengyelek Franciaországban, franciák Angliá-
ban, amerikaiak Franciaországban, angolok Erdélyben stb. Az an-
gyali és a sátáni dimenzió közt verg ődnek, őrlődnék a szereplők és  
a végén szükségszerűen elpiszkolódnak ebben a harcban, elbuknak,  
megsemmisülnek. Előbb remegő  rekviem az emberiességért egy-egy  
Polanslki-fi llm, mintsem a Gonoszság apológiája. A Kínai negyed  
narancsligete, az Iszonyat hősnőjégnek szembogara, a Zsákutca fehér  
-tojása mindvégig meg őrzi ártatlanságát. Szerepl ői sokszor már csak 
.hullaként érinthetik meg az angyalit. A Franticot, a legújabb Polans-
ki-filmet az o:rléans-i moziban nézem meg. Párizsba érkez ő  .amexi- 
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kaiak gabalyodnak bele ortthonosan használt tárgyaikba, kétségbeeset-
ten vergődnek az ismerősnek vélt tárgyi világban. ÍJjabb és újabb 
tárgyak bűvkörébe kerülnek, egyikük eltűnik, közben nem tudni,. 
miért, hullák jelennek meg; majd újabb kis jelek, tárgyak egymásba 
fűzött motívumainak végzetes tárgyzuhataga; ismét hullák, állandó. 
térváltoztatás, emberek halálhelyzetben. Kicsit irodalmiasan alakított 
film, nincs teljesen képpé párolva, esetleges a látvány, mégis Polans-
ki. A film keretjátéka a Lakóban is feltűnő  színes bőrű  szemetesek 
napi munkája. Az ő  öltözetükre és a kukák rikító színeire rímel 
minden csdricsári fal és jel, ilyenkor félni kezdünk, mert jön máris 
egy újabb párizsi hulla. 

„Olyan próbát szeretnék a csapatommal — t űnődik Szkipe —, 
amely csöndben zajlik, egy délután alig egy-két szó hangozna el. 
Olyanok lennénk, mint a vaj, csak egymás apró rezdüléseib ől élnénk. 
Semmi szó, hiszen nincs teória. El őbb mozgunk, azután tapogatható 
csak le a játék szóval. Fin érzéki, mondhatnám zenei megközelítéssel 
táncolok. Számomra a ritmus a legfontosabb, hiszen vele élem meg 
az engem körülölelő  teret. A test jelenlétét els ősorban ritmikailag 
tagolom, s csak utána a többi érzékszervemmel. El őadás közben so-
sem gondolkodom, nem tudom, mi lesz a következő  mozgássor. Ezt 
a próbákon testbe vésett fizikai emlékezés hozza, én az adott hely-
zetet élem teljes feszültséggel és nyitottsággal. Legalábbis erre törek-
szem. Nem kell a szó." 

New Morning dzsesszklub, május 17. A művészbejáró mellett 
patt lóg Chet Baker fekete keretes képe. Halk diszkózene szól. Shepp 
lassan. kihullámzik és egy kehvény szögként üt ő  frázissal elvágja a 
szánikat. U-jamaa. Csak a nélkülözhetetlenit játssza. A csöndb ől már 
csak a váz, a nélkülözhetetlen csontváz bukkan föl. A szünetek 
kőgörgetegei beesZélnek. Szürke öltönyéb ől kinyúló kopasz fejével, 
fölfújt pofazacskójával a dzsessz fekete iguánája. Kertbe néz ő , szét-
szaladt szemeit messzi fölénk függeszti. U-jamaa. És a Mamma Rose 
ironikus, prédikációs változatban. ÍJjra ének, blues Bessie Smith-nek. 
Eddig úgy hittem, tudom, mi a fekete üvöltés, de igazából csak ez este 
hallottam meg. ősüvöltés. Ahol az emberi véget ér. ott kezd ődik 
Archie Shepp üvöltése. Mégsem ér föl az újvidéki koncerten" hallot-
tak mélységével, hiszen akkor életének teljes mélypontján az Isten-
nel pörölt, csak hozzá szólt. Ma este életer ős, hiszi, hogy küldetése 
van, népéhez énekel. Tisztán és fölös nélkül. Nem látni a rákos 
vágást, nincs már rákfenéje, er ős az öreg. Csak üvölt, egész este 
üvölt. Íjkényt feszül kitátott szájjal az égre -- belátni bens őjébe. Lila. 
Valaki feléje lobogtat egy csekket és székére teszi. Vége. Bekapcsol-
ják a halk diszikózenét. A kijáratmál. a félkez ű  takonybáb, Bi112e 
Holiday ,,:szobor" integet. „Zúzz össze, ne hagyj itt." 

A Dunois klub a francia kortárs zene f ő  helye, hasonló, mint 
a pesti Kassák klub. A küls ő  XIII. kerületben épült eredetileg fur-
nérlemezekből. Kívülről bemalterozták, meger ősítetbélk, gondolom, ré-
gebben garázs volt. A mellette lév ő . üres telkeken félig lebontott 
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romos házak, az épület teteje villanyég ősorral van díszítve. Akárcsak 
Fellini külvárosi varietés bódéjai. Itt lép fel rendszeresen az egyik 
legjobb kortárs bőgős, Melle Léandre és együttese. Erzékeny, finom 
kamarazenét játszik a kvartett, valóban a zenére figyelve. Muzsikájuk 
nem csupán szólók sorozata. Léandre énekkel kíséri vonójátékát, míg 
az autós rövid ideges frázisai alá a pozanos köt hosszabb íveket. 
Mindhármukat egy fiatal üt ős kíséri, ki éppen csak hozzáad a zene 
egészéhez. Mégsem áll igazán össze muzsikájuk, túl sok a gesztus; 
a zörej, a hitelességet kioltó öngúny, sok a beletömött köt őanyag. 
A feketéknél is ezt tapasztaltam, ők is már csak töredékedben éltetik 
a népzenéjüket. Mekkora harcot vívott például R,odlins, Coltrane vagy 
Ayler, hogy zenéjükb ől kimossa a fehér lerakódásokat és ugyanakkor 
maivá tágítsák. Sok a darabosság, tördeltség náluk is. Úgy maivá 
lenni, hogy az ősi zenék teljességét, lékerekítetts:égiét meg őrizzék, nem 
tudom, sikerült-e valakiinek. ,Shepp és Baker egy másmilyen világ 
utolsó mohikánjai voltak. Ma a hagyományos dzsesszben dallamívek 
helyett szakadások, éles vágások • jelzik a: váltást. Párbeszéd helyett 
ki- és beugrálások vagy egymásra dobált monológok. Léandre-t ől a 
Szkiipénél felvételr ől hallott dal, a • Kutya balladája tetszett legjob- 
ban. Ebben a hknnNkus szárnyalású kompozícióban Barre Ph űllips 
kíséri szelíden hullámzó léptekkel Léandre reszel ős, férfiasan kemény 
vonósjátékot: George Lewis hörg ő  pozánját fájdalmas n ői ének és 
egy valódi kutya ugatása egészíti ki. A Dundis klub puha sz őnyegén 

• a koncert alatt egy szürke sziámi macska sétált föl s alá. 

Könnyű  volt Chüricónak — súgom Sžki(pénék, miközben Orson 
Welles Othellój.át nézzük. Csak rá kellett néznie Velencére, ahol már 
készen állit minden. Welles filmjében ebben a metafizikus, alvilági 
huzatú térben járkálnak le-föl a páncélos, markáns férfiak. lesen 
törik az elomló fény. Fény és árnyék, szürke nélküli felkete-fehér 
itt minden. Egyaránt meztelen a déli fénybe mártott arc és a boltívek 
mélyi sötét is. Az Othello árnylények körtáncát fest ő  fényszalag. 
Mozgó dombormű  ez a film. Noha majd száz évvel a filmezés meg-
jelenése után készült, mégis őrzi a laterna magica egyszeri csodáját, 
a némafiD_m varázslatosságát, frisses rálátását és tiszta nézését. Csak-
úgy, mint Dreyer arcot föltérképez ő  vizsla tekintetét. ,Síkokban možgó 
árnyjáték, új camera abseura is lehetett volna Wellesnek ez a film-
je, ha a jellemek ütközése nem vonta volna el id őnként egy drá-
miaiibb, irodalmibb kötegbe. Welles azon ritka alkotók egyike, akinél 
él még a sípplasztika hagyománya. Ismeri a fény-árnyék síkjellegét, 
így nem a renesszánsz utánii térfestészet téves hagyományait építi be 
mozgóképeibe. Trauner Sándor érdeme, hogy díszletei nem a térbe-
liséget, hanem a rajzosságot emelik ki. Jágó és Othello fölé pl. 
pókhálóként borul a kis halászbódék faszerkezete. Desdemona csupa 
fény. Öriáslkagylóra emlékeztet ő  hullámzó boltívek alatt bolyong a 
szenvedélyétől . becsavarodott fekete. árny: Othello. Sötétül ő  csigák 
csavarodó terében lassan elsüllyed Welles kisfiús arca, filmje végén 
már csak a képmez ő  sarkában világít egy egészen kicsiny szembogár. 
A Dél démona. 

A . Theátre de la VilleJben 1000 emberb ől álló fal néz le Pina 
Bausch színpadképére. Az Ősök egy kaktuszokkal teli nagy térben 
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játszódik. Hátul egy kitömött rozmár • fekszik, középen egy indián 
törzsfőnök ül. A darab nem más, mint abszurd kis .gegek egy-
másutánja a lassítas, fokozás, ismétlés mai manírjaival, zuhogó hang- 
falak kíséretében. Folyik az el őadás és semmi sem történik meg. 
Ügyesem összemiontázsolt részek váltakoznak a kifulladásig. Mindez 
csak mintha, de nem valós súlyú. Kár, hogy nem láthattam korábbi 
előadásait. Ekkora teret talán nem is lehet bejátszani, súgom Ski-
pének. „Igaz — válaszolja —, én Is érzem, hogy legfeljebb 3-400 
embert tudunk a színpadról »beborítani«. Kis kamaraszínházunk csak 
ennyi embert tud egyszerre megmozdítani. Ha többen lennénk, akkor 
viszont küls őségesebb elemekkel kellene dolgoznunk és a játék el-
vesztené bens őségességét." Egyszer ű  a dolog. Csak kevés emberb ől 
válhat. igazi csapat, szerves kis közösség. Nem szabad eltávolodni 
emberközelből, az óriásszínpadok arctalan tömegközönségéhez. Csak 
emberi léptékű , méretű  színház lehetséges. A túlzó nagy méretek 
egy ember nélküli kulisszaszínházhoz vezetnek, ahol a mozgó dísz-
letek lesznek az egyetlen szerepl ők. A pódium emberét nem lehet 
arctalan jellé egyszerűsíteni. Innen ered a Baus-chékhoz hasonló szé-
les gesztusokra épít ő  társulatok legnagyobb hiányossága: .alig hasz-
nálják az arcmimikát. Színházuk nagy méretei közt az arc nagyobb-
részt merev, komolykodó, így a test . túljátszásokra kényszerül, a 
légüres térben affektálttá válik. 
. Kis formátumú rajzok, festményeik kellenek, olyanok, amelyekkel 

behúzódhatunk egy sarokba, hiszen tárggyal árasztott máris e világ. 
Parradzs+anov mester egyórás f ilmmj eivel mindent el tud mondani Nem 
püffedt wagneri trilógiák, de tömény bartóki üt őszenék, Szabados 
Szarvasfiiai kellenek. A sok szótól, képt ől, hangtól bábeli a zűrzavar, 
fuldoklunk a Földet borító dagályosságtól. Minden telített, nincs 
levegő  és még sincs semmi, hiszen mindez hamis, nem valódi, így 
nem is segíthet rajtunk. Az idő  .szinte szemünk láttára, pillanatok 
alatt pukkasztja ki ezeket az óriáspöffetegeket, csak mi nem látunk 
— ahogy mondani szokás — a saját szemünkt ől. 

w  

A Párizsban hallott dzsesszkoncertdken a dobosok rontottak a 
legtöbbet. Hol van már egy Zutty Singletton, egy Jo Jones?! A mai 
dobosok, ütősök nem tudnak . halkan dobolni. A. japán KO'TO dobo-
soknak elég egy vastag bot és egy vékony pálcika az összes árnya- 

hangszínre. Amióta gépi technika van, hangosítás, mikrofonok, 
visszafejl ődött a kéz ügyessége. Az er ősítés lefokozta. az  érzést. Nem 
az érzék oldja már meg a dolgokat, hanem a gép segítsége, a 
segédeszközök. Az ötletesség helyébe a technikát állították. A nyom-
tatás elterjedésével ezért rajzolnak egyre kevesebben. 

A filmnyelv-faragók közül sokan támaszkodnak a képz őművé-
szetre. Azon belül is els ősorban a térbelisséget hajszoló újkori európai 
festészetre. P,asolá+isinél, Tamkovszkijnál kifejezetten érz ődik ez. Orson 
Weliles nagyságát növeli a szememben, hogy ő  a saját szemén szűrte 
le kyépeinek fény-árnyék világát. (Amerikai lévén persze milyen ha-
gyományra -is támaszkodhatott volna?) Mivel eredeti látványból merít, 
az előbbiek statikus fénybeállításával szemben nála mozgó, állandóan 
változó fény-árnyék festés alakult ki. Paradzsamovnál iis, de nála 
elsősorban mozgó színvilágot látunk. Filmjelben mindent elönt az 
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erős fény, ornamentális gondolikodásmódja egymásra vetül ő  mozgó 
képsíkokat alakít ki. Képsiíkjann belül- nem térbele távoladást fest, 
hanem az egyiptomi hieroglifákhoz, az ázsiai festészethez hasonlóan 
ezek a síkotok egymás fölöttiek vagy alattiak. Nem elöl és hátul, 
tehát egymásnak alárendelve történnek a mozgássorok, hanem pár-
huzamosan, csíkokban, sávokban. Ennélfogva filmjeliben nincs tör-
téneti .ív sem, a keléhi ornamentika egymásmellettisége, párhuzamos-
sága a zenéhez hasonlóan tömbszer ű  építkezést alakított ki. Nála a 
montázs nagyobb szerepet kap és nem érdes varrat többé a film 
testén, hanem a ritniiikaii tagolás zenen/érzéki eszköze lesz. Paraidzsa-
nov . filanjeinek számát egy kezünkön megszámlálhatjuk, mégis mind-
egyik korszakos jelent őségű. Legtisztábban film az alig egyórányi 
Gránátalma színe. Filmjei zenei érzékenységűek. Paraddzsanov kame-
rája nem mozgó tekintet,  nem leró jelleg ű. Kameraállása szinte 
mindig statikus: a mester fölmutat. Az él őlények közül egy sem 
mozdul úgy a filmjeiben, mint a valóságban. Elvégre ez film — 
mondhatná •a'lkotójuk. Még a lovak is koreografált lépésekkel vonul-
nak. A stilizált koreográfia a film csúcspontjaim archaikus táncokban 
formálódik meg. A Gránátalma színében nincsenek párbeszédek. 
Időnként elszavalnak egy verset vagy énekelnek. A szerves életmódot 
élő  szereplők zenébe hajló zörejvilága teljesen egybeolvad a •film 
zenéjével. Tarkovszkijnák egy, a szláv hagyományhoz szorosan- kö-
tődő  örökséggel és alkattal még szüksége volt európai irodalmi és 
képzőművészeti támaszra. Paradizsanov egyértelm űen ázsiai. Hieroglif-
ként egymás mellé helyezett kis mozgóképi rítusait nézni számómra 
a legnagyobb öröm. 

A mozi hőskorához hasonlóan éltetni a filmvásznon a tiszta moz-
gást, a mozgás szépségét már csak talán az öreg Kurosawa tudja. 
R A N — mondja Kurosawa és folytatja a Kagemusha végszituáció-
jánál. A hegy megmozdult. Majd három órán át tart a vérfürd ő , 
hogy pillanatokra megálljon a tekintet és ránézzen f űre, felhőre, 
virágra. A végén, mire minket is elborítana a vér, lelassul a film. 
Nem a csatát látjuk az utolsó jelenetben, hanem a hosszú, majdnem 
mozdulatlan gyászmenetet. A vak fuvolás a világ szélire botorkál, 
az űrbe mártva botját megijed és elejti a hóna alatt szorongatott 
papírtekercset. Kibomlik a festmény és pár pillanatra elönti a 
vásznat az arany fény. Buddha sugárzó lényét láthatjuk egy villanás-
nyira. 'A várfal szélén görnyedtté merevedve áll a vak dalnok, egyre 
kisebb ponttá zsugorodva a hatalmas kőrengetegben. Kurasawánál 
a film készítése némiiiképp csak ürügy. Nem végcél a m ű. letürnk 
alakul át jobbá, míg e szülés tart. Az életvitel fontosságától súlyos-
bodik maga a film is. Nem cél, csupán közvetít őeszköz lesz egy a 
műnél is fontosabb ügyben. Különösen két utolsó filmje készítésénél 
kellett a mesternek és csapatának megküzdenie önmagával. Nem 
véletlen, hogy Kurosawa eredeti jelmezeket készíttet a legfinomabb 
anyagokból, kézfestéssel, földfestékb ől. Az eredeti tárgyak haszná-
latát saját bevallása. szerint Mizoguchitól tanulta. De Kurosawánál 
ez a gesztus jóval többet céloz, mint a színészek helyzetének meg-
könnyítését. Hatalmas külföldi pénzekb ől tanította meg a fiatalokat 
az ősi mesterségekre, az anyag becsülésére, arra, hogy miként kell 
a • hagyományokat a valóságban éltetni és meg őrizni. Kurosawa napo-
kig nézette forgatócsoportjával a felh ők vonulását, mire a nekik 
megfelel ő  alakzatok megjelentek. A nap különböz ő  óráiban figyelték 

296 



a domb, a hegy színének változásait, a nap fények alakulását és  

csak ezután kezdtek el forgatni. Remélem, lesz még ideje és ereje  
az öreg mesternek, hogy ember .nélkül, csupán a természetr ől készít-
sen egy filmet. Lehet, éppen a felh ők vonulásáról.  

Paradzsanovot meghívták Hollandiába. A filmjeit bemutató szer-
vezők, ismerve a mester nehéz életkörülményeit, megajándékozták  

egy holland viszonylatban is nagyobb pénzösszeggel. Paradzsanov el-
gondolkodott: „itt nyugaton nem érdekel semmi vásárlással kapcso-
latos dolog, haza, szerz ődés híján nem vihetem a pénzt." Paradzsanov  
kiáll egy térre és elkezdi osztogatni a pénzt, megkérdezve a járókel ő-
ket, kinek van rá szüksége. Egy id ő  múlva följelentik és megérkezik  
a rendőrség. Ellenőrzik a pénz eredetét és habókosnak tartva elen-
gedik az öreget.  

k- 

Az orléans-i természetrajzi' múzeum pincéjében tenyerembe tesz-
nek egy galambtojásnyi nagyságú sólyomkoponyát. Milyen grafit-
bogarak másszanak majd erre a hófehérre f őzött habkönnyű  csont-
csőrre?  

Utolsó franciaországi rajzom egy 1,5X2 méteres fehér lapra ké-
I szült. A képmező  alján hátán fekszik egy orrszarvú lábak és fej  

nélkül. Páncélzata alapján rovar is lehetne. A fej a testt ől különvá-
lasztva, két templomtoronyra emlékeztet ő  szarvval a törzs mellett fek-
szik. Valaki vagy valami lepattintotta err ől az óriásbogárról. Páncé-
los fej, vértezetszer ű  formálással. Kisrapacsú, simább papírra kezd-
tem el dolgozni egy vastagabb, porzékonyabb szénrúddal. Ezen a pa-
píron csúszott a szén, nem reszelte eléggé. Áttértem a feketébb, .pré-
selt, keményebb szénre, amellyel sikerült megkapnom a papírt is 
láttató lukacsosabb felületet. Az apróbb szemcsékb ől álló kemény 
szánrúd érzékenyen reagál a legapróbb Papírpólusra is. Kisebb, ér-
zékenyebb mozdulatokkal kellett dolgoznom. A görcsös embert is 
sfkáig kell sifn,ogatni, mire fölenged. Ha sikerül átadnom magamat, 
az ilyen rajz befelé fordultabb lesz. 

A JEL tánszínház plakátjára végül a profilból megrajzolt szén-
orrszarvú kerül. A papírlap fels ő  széléig mered ő  hosszú szarvat ke-
resztként metszi egy vékony, halványkék felh ő . Tovább nézve látjuk, 
hagy nem felhő, hanem egy elölnézetb ől repülő  kék sólyom. A szin-
tén bogárpáncélzatú rinocérosz alá a herbáriumok finom hajlatú be-
tűivel írja: 7 ,peaux de rinoceros. 

Hanyatt fekve bámulok kii az orliéans-ai padlásszobám tet őablakán. 
A sötétbarna ablakkeret közepén fekete csiga:knlincs. Az ablak kép-
mezőjén alul és fölül kitábott állkapocsszerű  felhők úsznak. Középen 
kígyózó kékség. Lassan ereszked ő  kiispdk hajszálfonala húzza át az 
egészet.  

~ 
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. iRainocéroszkaponya után kutatunk. Minden nagyobbacska város-
ban . van legalább egy. Orléans-b:an elnémulunk előtte. A vulkán 
keresztmebszertével azonos ez a hosszában k.eresztülf űrészelt orrszarv. 
Fújtat, fortyog az üvegfal mögött a k őkemény agyar: Szavannák kis 
vulkánjai, vagytok-e még? 

A 7 rinocéroszbőr utolsó képét próbálják. A játéktér mélyén, fönn 
a függöny tetején egy .  madárként gubbasztó púpos emberke furulyá-
zik. A többiek már elvonultak. Szemben vele s háttal a közönségnek 
figyeli őt az alaktalan kis manó. Keleties, csöndölkíkel teli, nyuga-
lomban élő  rövidke nádsípzenét hallunk. A manócsika megremeg, 
apró gesztusokat ejt. Csönd. A madárfiú - fölött az elpiszkolódott 
rongyfelhőből csöpögni kezd az es ő . Teljes mozdulatlanság. A rit-
kuló kopogással sötétbe borul a pódium. 

.Első  kanizsai sétámon fehér ingemhez az erléans -Ii ócskapiacon 
vásárolt fekete zakóm veszem föl. A régi hotel teraszára ülök kii a 
nagyutca végén. A. templom .mellől int a félkezű  ;kőszolbor: Megjöt-
tél? — és bólint hozzá. Talán meg, motyogom magamban, és elnézek 
mellette a többi mészk őszobor felé. Hirtelen fölkapom a fejem. Gyer-
mekkorom szobra, a fejetlen Szent János fölött ragyog, egyre fénye-
sebben a glória. 

1988 májusa 

(Vége) 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A MAGUNK PORTÁJÁN 
A SZAB.AiDKAI NÉPSZÍNHÁZ RISTIC- ÉS AZ 'ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ 
GaBiBY. BEMUfrATŐJÁRÓL 

Időszerű  témák felé fordultak színházaink az év els ő  heteiben: Sza-
badkán maga a rendező, Ljubiša Ristić  „írta tovább" Dragan Tomié 
Siptárj ának az igen izgalmas történetét, amely a háború utáni évek-
ből a jelen időbe nyúlik át, Újvidéken pedig Gobby Fehér Gyulának 
a modern kor ámokfutójáról alkotott drámáját mutatták be. 

Sok érintkezési pontja nincs a két pródukciónak, s őt mind mon-
dandóban, mind stílusban jócskán eltérnek egymástól, mégis jeleznek 
valamit együtt is: a ma emberiének érdekl ődését napjaink -eseményei 
iránt, s az igényt, hogy ezekr ől megismerje az alkotók véleményét. 

Ljubiša Ristić  és Gobby Fehér Gyula is az „igaz igazatlanok" 
soršát ábrázolja darabjában: azokét a szerencsétlenekét, akik saját-
ságos helyzetük miatt nem lelnek megértésre környezetükben: a feke-
ték között fehérék, a fehérek között pedig feketék. Mindegyiküket 
az álmai miatt irigylik azok, akik álmodni sem nem tudnak, sem 
nem mernek. 

A magunk portáján vetünk számot erényeinkkel és hibáinkkal hát 
ebbén a két előadásban: itt is szét merünk nézni,- és észrevesszük az 
udvarban és virágoskertben szétdobált szemetet, a tárgyakra tapadó 
szennyet ... De észreves.szü!k a zöldell ő  füvet, az emberben rejl ő  jót 
és szépet is ... 

Hogy egy hosszan tartó folyamatnalk a dokumentumai, vagy -a 
véletlen szüleményei-e ezek a produkciók, azt korai lenne ma még 
megmondanunk. Talán az eljövend ő  hetek, hónapok, évek válászt 
adnák erre a kérdésre is. 

NEHÉZ IDŐK SÚLYOS TAPASZTALÁSAI 

Aki • három évvel ezelőtt látta Dragan Tomié Siptár című  drá-
rriáj áriák bemutatóját Szabadkán, az most nem kis izgalommal foglalt 
helyet a zsinagóga rögtönzött néz őterén, mérlegelve Ljubiša Risti ć  
rendező  esélyeit a darab folytatására. Rendez őnk némi apró módo-
sításokkal megismételte az el őadást, mintegy „második felvonásként" 
hozzá kapcsolva egy újabbat, amely már teljes egészében az ő  műve: 
mág:a gondolta ki a mneš ,éj!ét, és bel őle egy igen szép, mélyen humá-. 
nos • mondandójú, kerek kis egyfelvonásost hozott létre a kivételes 
képességű , és tehetségű  An+driijana Videnovićtyal, meg a számunkra 
már ismerősébb, kiváló Mio!drag Krlivokaipiótyal. • 

Meglehetősen ritka színházainkban a m űvekhez való ilyenfajta 
viszonyulás, noha nyilvánvalóan vonzó szellemi kalandot jelent, hogy 
egyik alkotó továbbgondolja a másik gondolatait. Ljubiša Risti ć  pedig 
teszi ezt igen eredeti módon: az „igaz igaztalanok" második nemze-
dékének az életét ábrázolja a Siptár II-ben. Hogy mennyire köt ődik 
a két rész egymáshoz, azt nemcsak a téma azonossága, hanem a rockon 
szemléletmód és a korábban meg most is alkalmazott kinagyító eljá-
rás is meghatározza. 

.A kinagyítás és kimerevítés Ljubiša Ristić  legjellegzetesebb ren-
dezői eszköze, amelyhez ha sajátságos stilizálás is járul, a várt hatás 
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nem maradhat el. Fontos, az emberek jellemér ől és gondolatairól be-
szédesen valló életmozzanatokat „vetít" elénk Risti ć, s ha marad rá 
elég ideje, akkor ezeket a fest ői szépségű  képeket — amelyekb ől ko-
rábbi előadásaiból is sokra emlékezünk tartósan — úgy helyezi el 
egy alaposan átgondolt esztétikai-etikai összefüggésrendszerben, hogy 
a mese helyélt beszéljenek a h ősök szellemi formálódásáról, érzéseinek 
alakulásáról, jellemének acélosodásáról vagy képlékennyé válásáról. 
Ha viszont elkapkodja az el őadást, ami olykor-olykor ugyancsak meg-
esik vele, akkor frappáns ötletek jegyében megalkotott képei csupán 
önmagukért léteznek, és ha pillanatdkra elgyönyörködtetnek is ben-
nünket, űrt hagynalk maguk után bennünk. 

A Siptár II. többlete sok más +Rist+ić-előadáshoz (képest az, hogy 
benne finom líra tölti ki a (kimerevített képek kö:zöttli szakaszak+at, 
és valamennyi jelenetet egybefűzi az a humanitáseszmény, amelyet 
a rendező  oly (pontosan és tisztán fogalmaz meg: min+denelkel őtt és 
mindenekfölött emberek vagyunk, ,éscsak azután feketék, sárgák, réz-
bőrűek vagy fehérdk. Esetleg a fehér fajon belül (ilyen vagy olyan 
nemzetislégűdk. 

Amikor hát a zs'iavagágaban most ismét végignézzük az els ő  részt, 
és emlékezetünkben felidézzük vele (kapcsolatos egykori benyomásain-
kat, úgy megyünk kii szünetre a hatalmas (kupola alól, hogy nem 
tudjuk: miként lehet +Sikender Heti élettörténetét folytatni. Azét az 
albán származású partizánparancsnokét, (akinek a katonái dezertál-
tak, maga pedig a iJKrP utasítására Albániába :„szökött", hogy ott ada-
tokat gyűjtsön a Tiranában ,összesereglő  jugoszláv sztálinisták tevé-
kenységéről. iSajnos, küldetéséről csak két ember tud, s mire sok-sok 
megpróbáltatás és szenvedés után rvtisszatér hazájába, közülük is csak 
az együk gél, de ő  sincs már egykori funkciójában. rSikender Hat+ira 
mindenki úgy tekint hát, mint a Tájékoztató Irroda hívére, akir ől és 
akinek gyermekeir ől ezt a flekket már senki le nem moshatja. Meg-
marad .mindörökre „igaz igaztalannak", aki nem Is harcol a maga 
igazáért, s őt a gyerme:keilért sem. Ám a történelem törvényszer űségeit 
azért legalább ,öregkorára, egy gyötrelmes élet egyetlen hozadékaként, 
szeretné megérteni... 

Hősünk életének különösségét még egy tény aláhúzza: albán lé-
tére szerb n őt vett el feleségül, és a két fia egyikének szerb, a másik-
nak albán -nevet adott. Dušan és Istr.ef a 68-as diálktüntetések idején 
Prištinában járnak egyetemre, természetes hát, hogy őket .is — mint 
egy államellenesnek tartott apa 'gyermekeit -- \böribönbe dobják. 

Nehéz idők súlyos tapasztalásainak a produkcióját alkotta hát meg 
Ljubiša Ristić  a tragédia els ő  részében, és ennek lírai szépség ű  ké-
pekbe öntött rezüméjét a másodikban. Hogy neki éppúgy van mon-
dandója témájáról, mint Dragan Tomiénak volt, azt a Siptár II. kezdő-
jelenete már bizonyítja : bekötött szemmel kúsznak egy szakadék felé 
albán és szerb asszonyok... 

Ennek a frappáns nagymetaforának a jegyében hozza létre 'a bé-
kéért szóló szép elégiáját Ljubiša Ristić, elmondva benne a két Hoti 
fiú élettörténetét. Dtušan sorsáéban az apjáé ismétl ődik meg: : ő  is szerb 
nőt vesz el feleségül, rá is ránehezedik a terhes örökség. Két oldalról 
1!s magas falba ütközik: kiközösítik ebből és 'abból az etnikai közös-
ségből ,is. 

Ljubiša Risti ć  műve egy gondolati 'drámát sejtet maga mögött, 
amelynek azonban az érzelmi felhangjai az er ősebbek. Sorsok útvesz-
tőjében bolyongunk percről percre a vezetése mellett, amelyben az 
egyszerű  falusi asszony éneke csalogat el őre bennünket. Ez .az ém.ek 
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tiszta, gyűlölet +nélkülri életről, a reményr ől szál. Mintegy mottója Fis 
lehetne a játéknak. 

A színészek valamennyien jól értik meg a rendez ő  elképzeléseit, 
és a darab üzenete mögé teljes emberségükkel és tudásukkal sora-
koznak fel. A főszerepet Mindrag K,riivokapi ć  tolrnácsolja, de kulcs-
figurája az egyfelvonásosnak An.dr őja a Videnović, Ana Kosztovs:zka, 
Al.eksandar Cvjetkovi ć , Nebojša Čolić , Ramadan Azirović  is. Közülük 
egyesek láthatók a jáibektér mellett fellállított tévékészülékek képer-
nyőjén is. 

A rendező  két szálon futtatja az eseményeket: a televízi,óbemon-
dáktól a tényekről értesülünk, a hősök életének történések szemlélve 
pedig a való világba pillantunk be. Az már a mii dolgunk, hogy a 
kettő  között az azonosságot 'és a különbtségáket felfedezzük. 

ILjwb:iša Ristić  kornpanálákészsrégéneJk az eredményeként nehéz 
fajsúlyú, kerek produkcióvá sikeredett a Siptár II. Még a legérzéke-
nyebb műszer sem tudná mérni az árnyalatnyi eltéréseket az ábrá-
zolt :szándékokban; törekvésekben, annyira egyazon tökéletes alkotás-
nak az összetevői. 

Miodrag Krivokapi ć  három szerepben remekelt: ő  alakította Sk-en-
der Hoti 'és mindkét fia figuráját is. Visszafogottan, de meggy őző  
erővel játszott, s ha Andriijana Videnavić  szemet gyönyörködtet ő  alak-
ja ás kecses mozdulatai nem vonták el róla a figyelmünket percekre, 
akkor olyan élvezettel szemléltük gesztusait, hogy szinte pislantani .is 
elfelejtettünk. Megdöbbenésisell vettük észre, hogy +olykor a hallgatá-
sával többet ér el, mint a kimondott szavaival, 

Az övével teljesen egyenérték ű  And:rijana Videnovőć  szerepfor-
málása, sőt az utóbbinak bizonyos el őnyöket játszott kezére a n őkhöz 
mindig bőkezűbb anyatermészet. Dušan feleségének szerepét alakítja 
akkora tehetséggel és annyi bájjal, hogy a líraiság lesz végül is ennek 
a darabnak az uralkodó kategóriája. 

Lengyel Gábor zenéje éppen a líra hangjaiból építkezve ad alkal-
mas hátteret a tudásuk legjavát nyújtó színészek játékához. 

VILÁGVÉGE-HANGULATBAN 
Kettős gyökerű  kíváncsisággal vártuk Gobby Fehér Gyula új drá-

májának a bemutatóját: vajon milyennek látja világunkat a törté-
nelmi témák iránt vonzódó vajdasági író, és milyennek ábrázolja a 
költői lelkületű  rendező, aki Kavtillóról indult, Budapestig és rTjvi-
dékig ért el, és most valami kicsiny faluba ment gépkocsiszerel őnék? 

Mert korántsem mindegy, hogy melyikük mit tesz bele ebbe a 
Világba -- milyen embereket, milyen tárgyakat —, és mit vesz el 
belőle. Főként most, amikor nemcsak Kavililó van a föld peremén, 
nemcsak ott kell összeszűkíteni szemünket, hogy tisztábban lássuk a 
jövőt... 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha rólunk, az ,életünkr ől szól 
egy alkotás, akkor inkább önismeretre tanít bennünket, mint ha az 
eszkiimók szerelmi életéről beszélne. Ezért aztán szinte rávetjük ma-
gunkat az olyan regényekre, elbeszélésekre, drámákra, amelyek fel-
csillantották el őttünk az önmegismerés reményét. 

Gobby Fehér Gyula éppen erre az igényünkre apellál, amikor 
egy kicsiny abszurd történetet mond el számunkra Noé bácskai utód-
járól, a hajót építő  biológiatanárról, akit egyedül csak a fiatal orvos-
nő  képes megérteni ... Ám talán ő  sem 'értené meg annyira, ha egész-
séges ösztönei nem lennének olyan k őfejezettek .. . 

Észrevesszük hát, hogy az író tréfálkozik kicsit velünk: az 
ösztönök révén juttatja gy őzelemre a nagy eszméket, és az eszméiben 
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hagyja kiteljesedni a férfit. Akár az életben — gondoljuk. S tudjuk: 
ha elégedett a kicsiny orvosn ő  Józsi szerelmi teljesítményével, akkor 
győzedelmeskedik az ügy is, amelyre felesküdött. Akkor megépül az 
a bizonyos hajó, ott a poros síkság közepén, épülettömbök között, 
ahonnan ki sem lehetne vinni. 

No, de nem is könnyen vihetnék; olyan nagy. Akár egy ház. 
Lakni lehet benne. Akár kettesben .is egy csinos lánnyal, míg a -fene-
ség lenn idegeskedik az anyósával, vagyii.s hősünk szülőanyjával. Lebe-
szólni és rábeszélni pedig ,Józsiit semmir ől és semmire sem lehet. Megy 
a saját esze után; no és szalad a kis doktorn ő  után is, míg meg nem 
tudja, hogy az .a Csordás doktort is szereti, azt a kurafit. 

Érzékeltetóül ennyit a történetb ől, amelynek Noéja fellázad kör-
nyezete ellen, és nyitott szemmel próbál meg álmodni. Az álmát min-.  
Jenki komolyan veszi, f őként amikor nem szűnik meg a hetekig tartó 
es őzés .. 

Frappáns alapötletb ől bontja ki A hajó meséjiét Gobby Fehér 
Gyula, amelyet akár el is hihetünk. Hallottunk róla: vannak ilyen 
csodabogarak. Csak akkor kezdünk e1 gondolkozni. tettének okain, 
amikor már ,a helybeliek félig ,agyonver+i.'k, mert a paptól a párttitkárig 
mindeniki a bárkáj.ára szeretne menekülni a „vízözön" el ől, ő  pedig 
nem enged fel senkit. A vízözön el ől, amely nem is olyan irreális fe-
nyegetés akkor, ha olvastuk már valami tudományos vagy áltudomá-
nyos lapiban, hogy a földgolyót körülvev ő  ózonréteg sérülései miatt a 
napsugarak felolva,szhatják a sarki jéghegyeket .. . 

Függetlenül a párbeszéd és a játék zökken őitől, a darab minden 
tekintetben m,estermunik.a. Azzá teszi az író jó szövege, Soltis Lajos-
nak a népi észjárást kipellengérez ő  rendezése és Bicskei István, Rom-
hányi Ibi meg Vicei Natália kivételes tökély ű  játéka.' Az előadás más 
résztvevői is megállják helyüket ebben a vállalkozásban, ám nevüket 
mindenképpen csak az el őbbiek után sorolhatjuk fel: Faragó Edit, 
Pásthy Mátyás, Simon Mihály, B,ánka János és Szilágyi Nándor. . 

A darab jól példázza: a rendez ő  lehet méltó partnere az írónak 
egy produkció megalkotásában — tudásban és rangban egyaránt. Sol-
tis talán az els ő  rendezőnk, aki. nem fél az írótól, hanem úgy hasz-
nálja annak művét, mint formálható; képlékeny anyagot, amelyhez 
nem vétek hozzányúlni. 
. ,Soltis a dráma nagy jelképét állította el őadása középpontjába:. a. 

hajót. Mint díszlettervez ő  monumentálisnak képzelte el az újkori Noé 
bárkáját, amely nem feltétlenül hasonlít vízi járműre, hanem hatal-
mas deszkafalra inkább: világokat választ el egymástól. A kerítés 
ugyancsak fontos kelléke színpadának — -mozgatható: ide és oda 
lehet áthelyezni: Ez a deszkapalánk határolja körül a teret, amely a. 
zárójelenetben a fedélzetet hivatott helyettesíteni, és amelyen állva-
elhajóznak a darab h ősei, küzdve viharokkal és hullámokkal.. 

Nem kellett sókat fáradoznia Boltisnak ;  hogy aktualizálja Gobby 
művét, az ugyanis teli van a jelenre vonatkozó utalásokkal. Mégis 
eredinényének tekinthet ő, hogy meg tudta teremteni a szöveg alap-
ján azt a világvége-hangulatot, amely annyira rímel mai életünk 
gandjáival-bajaival. Ezen a ponton kötődik a darab a zajló hétköz-
napi élethez, és e sajátossága révén fogható fel úgy is, mint valami 
kerek kis tcinmese. 

.A rendez ő  azonban nem elégszik meg azzal, hogy játékot kom-
ponáljon az író mondataihoz, hanem a saját, nem csekély emberisme-
retét kamatoztatva ábrázolja azoknak a kisembereknek áz életét, 
akik egy - közelgő  özönvíz fenyegetésében igyekeznek közel kerülni 
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Józsihoz, hogy azután feljussanak a hajójára, tehát mentsék a b ő-
rüket.  

Miként színészként, rendezőként is jellemzi Soltrist némi szerte-
:lens'ég. Sajnál kihagyni bármilyen lehetőséget arra, hogy a bácskai  
haj ó.ács próféta-űnivoltát hangsúlyozza. Ezért aztán olykor túlzásokba  
bocsátkozik képalkotásanban: egyszer elvont figuraként állítja elénk  

a kis biológiatanárt, aki úgy lázad környezete ellen, hogy közben a  

hobbiját űzi lankadatlan szenvedéllyel, máskor viszont megfeszített  

Kresztusként szerepelteti. Mintha maga is érezné azonban, hogy vá-
lasztania kell a megoldások között: egyiket sem er őlteti ránk, hanem  
szinte arra biztat bennünket, hogy a hasunkra ütve kitaláljunk egy  

harmadikat, negyediket...  
Mi pedig ciil•emrnába esünk: Vajon Noéként vagy Krisztusként  

fogadjuk-e el Józsiit? Kifejezetten egyikre sem hasonlít. S míg töpren-
günk, észrevétlen. átragad ránk Gobby kétségbeesett h őseiről a világ-
vége-hangulat, amely ellen védekezni sem tudunk.  

Az előadás apró pörsenései azonban teljesen elhalványulnak Bics-
kei István, Romhányi Ibi és Vicei Natália bravúros színészi teljesít-, 
ménye mellett. Míg Bicskei zsongl őrként játszik a dráma hangszerén,  

tetszése szerint fokozva fel robbanásig á feszültséget, Romhányi Ibi  

higgadtan-elegánsan formálja meg a nemtör ődöm és egyben ház.5ár-
tos anya szerepét. Vicei Natália a produkció tulajdonképpeni megle-
petése: mimikájával az orvosn ő  bensőjében dúló érzéseket úgy fejezi  
ki, hogy pillanatok alatt tájtékozádu.nk Józsi iránti er ős vonzalmáról,  
habár azt eleinte még titkolni szeretné.  

A főiskolás fiatalok tánca a Tanyaszínház legjobb el őadásaival  
rokonítja a mostanit, és mesejátékká transzponálja a kissé okító hang-
súlyú történetet. A könnyedén és felszabia;dultam mozgó lá'nyoik és  

fiúk egy délibáb vagy álom jótékony és szépséges tündéreiként jelen-
nek meg újra és újra el őttünk, tudatva velünk, hogy léteznek és  
követelik helyüket művészeti életünkben ... Amit eddig megtanultak  
a színészi mesterségb ől, . már az sem kevés.  

Molnár Dezs ő  és Hernyók György zenéje ugyancsak a mesejáték  
felé sodorja pörg ő  ritmusával Gobby Fehér Gyula és Soltis Lajos  
deszkahajóját, amely most már id őtlen időkig ott horgonyoz emléke-
zetünkben az Újvidéki .Színház színpadán.  

Dragan Tomić—Ljubiša Risti ć : SIIPTAR II. Dráma. Rendezte: Ljubüša  
Ristić . Szereplők: Miodrag Krivokap!i č, An dr!ijana Videnoviić , Danilo Colié,  
Marija Opsenica, Aleksandar Cvjetkovi ć, Ana Kosztovszka, Nebojša Colié, 
Snežana Jakši ć  Čolić,,•Veroslava Mitrovi ć , Ljiljana Jakšić, Eržika Kovačević , -
Zoran Bna čevac, Monja Milenioović, 'Svetislav Đorđeviid., Luka P.iljagi č, Ilija 
Drašković , Ramadan Azinovi ć , Đorđe Rusić , Petar Radovanovi č, Suzana 
Vnziković , Elizabeta Ko čoska, Ljupčo Bresliski. Zene: Lengyel Gábor. Kar-
Mester: Morényi Mátyás. Díszlettervez ő : Gombás Róbert. Jelmeztervez ő : 
Pataki Éva. Fény: Erdélyi Tibor. Hang: Szöll ősy Vágó János. Bemutató: 
1999. január 21-én, szombaton a szabadkai zsinagógában. 

.Gobby Fehér Gyula: A HA.Jb. Dráma. Rendezte: Soltis Lajos. Szerep-
lők: Bicskeli István (Józsi, ■biiológiatanár), Faragó Edit (Ella, a felesége), 
Vicei Natália f. h. (Erzsike, orvosn ő), Romhányi Ibi (mama, Józsi édesanyja), 
Pášthy Mátyás (Hanák, községi elnök), Simon Mihály f. h. (Kerekes, a szem-; 
széd), Banka János (busztelend ő, a falu papja), Szilágyi Nándor (Kovács,. a 
rendőr). Fellépnek. még: Brückner István f. h.," Módri Györgyi f: h., Rózsa 
Ilona f.. h., Szántó Valéria f. h., Szél Olivér f. h., Sz őke Zoltán f. h., .Tóth. 
Loon. f: h. Jelrneztervez ő : Annamária Mihajlovri ć. - Díszlettervez ő : Soltis La-
jos.. Zeneszerz ő : Molnár Dezső. és Herenyák György.. Mozgáskompozíciió : Ivan 
Klemenc, Világosítók: Hajdú Lajos és Szilvá:si András. Ügyel ő : Berki Klára. 
Súgó: Mak Ferenci Ősbemutató: 1989. február 9-én és 10-én, csütör-
tökön és pénteket, az Újvidéki Színház színpadán. 
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GAJDOS TIBOR 

BESZÉDES ÖNARCKÉP 
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) MŰVEINEK KIÁLLÍTÁSA 
SZABADKÁN 

Ha egy tárlat megnyitóján elhangzik az a kijelentés, hogy a kiállított 
művek alkotója „nem nagy művész", akkor felmerülhetne a jogos 
kérdés: miért került mégis sor e m űvek prezentálására háromnegyed 
évszázaddal a fest ő  halála után? Juhász Árpád zombori születés ű  
festőművész munikáin'ak szabadkai bemutatása azonban igazolja ezt 
az 

 
ellentmondásosnak látszó helyzetet, mert amennyire helytálló a fent 

említett kijelentés, annyira indokolt ennek a csaknem elfelejtett m ű-
vésznek a. megidézése ,is. Még akkor is, ha nem vennénk figyelembe 
Gál László, mostanában keveseit emlegetett költ őnk és közírónk egyik 
kritikai írásáriák azt a mondatát, miszerint .„nem jó erdész az, amelyik 
csak a nagy fákat ápolja” és az ezek árnyékában alacsonyabbra n őt-
teket elhanyagolja. Juhász Árpád pedig e táj kultúrájának talajából 
sarjadt — akkorára n őve és olyanná terebélyesedve, amilyenre élet-
körülményéi és tehetsége predesztinálták. 

A Képzőművészeti Találkozó termeiben kiállított képek minden 
magyarázatnál jobban vallanak és igazolják a két szomszédváros, 
Zombor és Szabadka múzeuQnari együttm űködésének eredményéként 
megszervezett tárlat létjogosultságát, annál is inkább, mivel a szabad-
kai Városi Múzeum Képtárának egyik alapvet ő  tevékenységét éppen 
a vajdasági magyar képz őművészek alkotásainak fellkutatás''a, bemuta-
tása és — amennyiben az anyagiak lehet ővé teszik — azok begyűjtése 
képezi. 

Amikor Juhász Árpád hányatott sorsáról, művészi pályájának rö-
gös útjáról, súlyos betegségér ől hallunk vagy olvasunik, jószerével fel-
kínálkozik az összehasonlítás, a párhuzam megvonása a szabadkai 
„elveszet.ték;kel" : Petar Buljov čićtyal, aki. már pályájának legelején 
elbukott, a tehetséges Stipan • KoiptiloRni ćtyal, aki e táj nagy ígérete 
volt, mégis hivatalnokként fejezte be életét aránylag fiatalon. Aztán 
Marko Horvacki és Antum Ba čić, akik szintén tisztvisel ősorba szo-
rulva rekedtek meg a pályán, Jelem Uovi ćról, Macskovics Angéláról 
és Martin DŽavi ćról nem is szólva ... Mindezek (még Kopilavi ć  
sem igazából) nem szárnyalták -  túl művészi színvonalban Juhász Ár-
pádott, mégis mindegyiküknek megvan a maga helye, legalábbis sz ű-
kebb pátriánk művészettörténetében. 

Juhász Árpád kiállított képeiben felismerhet ők neves tanárai és 
mintaképei, Glatz Oszkár és Székely Bertalan útmutatásának nyomai, 
anélkül, hogy azok utánzójaként, epigonjaként alakította volna ki fest ői 
egyéniségét, nyugalmas szépséget kutató formavilágát. A hatás inkább 
csak. rajzaiban mutatkozik, melyek allegorikus jellege a két jeles 
Művész mellett végzett nagyszabású épületdekorációs munkák alkal-
mával születhettek, ,amikor a biztos kenyér lehet ősége háttérbe szo-
rította önálló fest ői tevékenységét. Glatz és Székely mellett Juhász 
csak másodrendű  feladatokat .kaphatott, majdhogynem famulusi szol 
gálator volt kénytelen végezni. Igy aztán e feladatok elvégzése után 
nagy űrt kellett pótolnia, amennyiben erre egyáltalán adva volt a le-
hetőség. Ám ilyen lehetőség — és talán ez volt a fest ő  tragédiájának 
alapja — igen ritkán adódott. Mert, ahogyan ezt Baranyi Anna és 
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Hofmnan Hedvig a kiállítás katalógusának bevezet ő  szövegében meg-
említik, a múlt század kilencvenes éveiben elvállalta K őrösfői László 
Egyiptom művészétével foglalkozó könyvének illusztrálását, és elkép-
zelhető, hogy ez a mintegy 250 darabból álló sorozat, egy számára 
teljesen idegen világ műtárgyainak reprodukálása, milyen hatalmas 
és fárasztó munka lehetett. Sakkal közelebb állt hozzá egy hasonló, 
ugyancsak nagy erőfeszítéseiket igénylő  feladat, a Malonyay Dezs ő  
könyvéhez rengeteg néprajzi, illetve népm űvészeti jellegű  illusztráció 
és vázlat elkészítése, mert ezeket csak a Mez őkövesd vidékét járva, 
aprólékos és nagy figyelmet megkövetel ő  munkával végezhette el, 
a jelek szerint megelégedéssel és hivatásérzettel. Mert a népi motí-
vumok lerögzítése a későbbiekben is jelentős helyet kapott festői 
tevékenységében. Ám mindez a „tiszta" m űvészet • rovására történ-
hetett! Es ha ehhez még aszkéta életmódját és a szervezetét legyön-
gítő  tüdővészt is hozzáadjuk, már: meglkaipjuk teljes magyarázatát, 
miért nem fejl ődhetett Juhász Árpád igazán-nagy formátumú fest ővé. 

De hogy tehetsége alapján, kedvez őbb körülmények között a mű-' 
vésZetn. tevékenység egy magasabb létrafokára juthatott völrna, azt. 
a' Szabadika:i kiállításon látható néhány munkája is tanúsítja. Számos 
jól ; shkerült ceruzarajza mellett az Adria partján készített Mlini _című ' 
tájképe kifogástailkan alkotás, jóllehet Juhász nem érzékeim igazán a 
ixiediterraneum színeinek ragyogását. £dessanyja profil araképét -is 
nem csak sok szeretettel, de fest őiséggel • és lélektani megalapozott-
sággál alkotta meg. Mégis, a kiállítás egyik (vagy talán egyedülálló) . 
legjobb alkotását.. Önarcképéb-en fedezhetjük fel. A fest ő  mindössze 
51 • évet élt, a .képről mégis egy öregedő  és megviselt műviészexnber 
néz szembe a világgal, az élettel, melyt ől talán többet várt, minit. 
ámennyit az számára nyújtott. Egy kép, -mely együttérzést, sajnála-: 
ttQt, -.de tiszteletet is ébreszt. Egy önarckép, mely üzenetet -"tartalmaz : ez. 
voltam, ennyi voltam, ti itéljéték meg, hogy lehettem volna-e több 
is,_.nagyabb is .. . 

#0,050~~(bg 
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OL VA SÓNAPLÓ 

DACAIM IS NŐNEK 

ÁCS KÁROLY összes versei. 
Forum, tTjvidék, 1988. 

Mint az igazi nagy költ ői életművek, Ács Károly költészete is a világnak 
történő  dacos ellentmondással kezd ődik, ám az igazi nagy életművek azt is 
megmutatják, hogy a valódi kiteljesedés — egyszersmind a lezárás pillanata 
az, amikor e dac feloldódik a megértésben, s a költ ő  eljut a különbéke meg-
töretés előtti állapotába, Az éleművek igazi súlyát e különbéke jellege adja, 
az „íme, hát megleltem. hazámat" állapota, amikor a költ ő, kiválasztottja 
immár a lényegi létezésnek, ítélkezhet a világ és önmaga felett. S amit ko-
rábban daccal vagy gúnnyal, számomkér ően vagy lekicsinylően elmondott 
életről és világról, testről és lélekr ől, hitről és szeretetrő l, gőgről és áldozat-
ról, minden neves és túlfűtött indulata békévé csendesül, hogy túl immár 
az ifjúi sértettségen, hitet tegyen az élettel szemlbeniemberi felel ősségről, 
megroppant dióhéjra emlékeztet ő , s legtöbbször közösségivé avatott egyéni 
sorsáról. József Attila életében ez volt a pillanat, amikor felismerte, „ide-
sereglik minden, mi tovatűnt", is Babits Mihály a Jónás imája című  versé-
ben az emberi sorsok titkainak ismer őjeként vetheti papírra: ,Hozzám már 
hűtlen lettek a szavak, / vagy én lettem Mint túláradt patak / oly tétova 
céltalan parttalan / is úgy hordom régi sok hiú szavam / mint tévelyg ő  ár 
az elszakadt / sövényt jelz őkarókat gátakat": Az öregkori sértettség, a ,pát-
riárkai megbántottság csak Füst Milán költészetében tudott érvényt sze-
rezni magának. 

Ács Károly pályája elején hol daccal (Kis dac — nagy dac), hol keserű. 
pátosszal (A kitagadott, Csalások), hol ifjúi hevülettel mond többnyire le-
sújtó véleményt a Világról. Nyomort, b űnt, szenvedést lát mindenütt, s a 
látvány inyomán kivételes pillanatokban jut csak el a csend, a nyugalom., 
a boldogság és a béke embert megillet ő  számonkéréséig. Jellegzetes verse 
e korszakának a Fegyvertelen icímű  költeménye, ám költőileg is hiteles képet 
a Világról A porok városa című  versében fest: 

Itt minden szépnek porfelh ő  a sírja, 
itt még a fájdalmak is porosak; 
szidja, átkozza, s szívja, aki bírja. 

Itt minden égretörés tompa, vak. 
és szörnyű, csonka hullás követi. 
Jaj nektek, emberek, vágyak, madarak! 

A költő  a kamaszszenvedések korát találóan jellemzi: „Sírásom az 
írásom, írásom a sírásom", hiszen azon túlmen ően, hogy a világgal történő  
első  számvetések idejét éli, is e iszámvetéshez magas lázakban keresi a han-
got, a maga megbántottságát próbálja megénekelni. így adódik azután, hogy 
a világ számára ekkor még csak egyéni fájdalmadban létezik, s ennek válla-
lásához kétségtelenül nagy bátorságra van szüksége, hiszen a fájdalom ta-
lán éppen titkaiban az igazán megrendít ő . 

Az évtized végére azonban eredend ően megváltozik nemcsak a költői 
világszemlélete, de az emberi világképe is. S bár ekkor is születnek az egye-
temes világrendet ostromló versek (Néhány sor írás magunkról, Modern 
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ballada), a kétely, a gyanakvás egészen más jelleg ű  lesz. Cél című  versében 
már miinEdienelken túl és mindenekelőtt önmagában kételkedik, s a bels ő  
emberi tájak látványának az alkotásban, a versírásban jelentkez ő, személy-
hez jelentkez ő, személyhez kötött lelki kínok és gyötrelmek nyomán szü-
letett, s mindenekelőtt elhivatottságából ered ő  kételyek és bizonytalanságok 
gyötrik. „Megáll-e minden, mit megénekeltem, / vagy elporlik a kín, a harc, 
a vágy, / hiába őrizem még most is, verten?" Lám, minden.. amit korábban 
emberi megpróbáltatásként a való világban vélt felfedezni, most egyszerre. 
saját srorskérdés.évé válik. A költészet retorikája még úgyszólván a régi, 
régiek a fogalmak és a megnevezések is, de most már közvetlenebbekké és_ 
meghittebbekké válnak, hiszen immár a :sorskérdéseken belül jelentkeznek.. 
Ács Károly költészetében ekkor már bels ő  szemlélődés nyomán fogalmazó-
dik me:g a kérdés: „miért nem több az ember?" — szemben a korábbi. 
,.+miért csak ennyi a világ?" kérdéssel —, hiszen a költ ő  a szerelemben fel-
fedezte önmaga zárt világát, zárt világának megannyi feloldást váró kér-
dését. A határtalanság ett ől kezdve a lélek kínzó szomorúsága lesz, s a 
megbolydult világ ettől kezdve az egyéni gondokban nyer megméretést. A. 
Harcos szerelem című  verse lesz az els ő, mely a korábbi külső  háborúkat 
egyszerre bels ővé, és mint ;ilyen, végzetesen egyénivé avatja. S bár már 
korábban az Útra készen című  költeményében olvasható, régi daccal, régi 
hetykeséggel 'világgá kiáltva: „Szép őrületnek vágyom ágyát, / gyilkos csó-
kom hálált foganna; / ringyó világ, öled bevetni / szeretném vérrel. És ne-
vetni." a „szeress, hogy gyűlölhesselek" kérdése a Harcos szerelemben 
fogalmazódik meg, és válik soha fel nem oldható tragikumában az Ács 
Károly-i költészet egzisztenciális alapkérdésévé. 

Ember és világ kilbiékí+thetetlen viszonyát, az „amii rög lett, mindig rög 
marad" szomorúságát, ősi fényeket és itt maradt sötétségekeit, a hamu kö-
zött elveszett zsarátnok panaszos melegét a költ ő  Rögök vallanak című  szo- 
nettkoszorújában énekli meg. Nem véletlen, hogy e zárt forma szigorú fie--
gyelgnében készül a számvetés; a költ ő  felismeri, hogy a világmindenségen 
belül minden megtervezett, minden eldöntött, az ember .sorsa és helyzete a 
„szürke ködök"-t ől determinált. Mindez megmásíthatatlan és végérvényes, 
következésképpen semmi sem lehet immár elhatározás kérdése. A világban 
nem történik :semmi, ami a lélek, a szellem önrendelkezését biztosítaná — 
netalán visszaadná ősi bűntelenségét. Ezzel egyszer s mindenkorra inda van 
a való világ csodáiba vetett hit és remény lehet ősége is. 

A csoda és a hit a bels ő  tájakra szorult, s ez végérvényesen megha-
tározza Ács Károly költészetének további alakulását. Hogy megmaradjunk: 
című  versében — ;iinodabmunk egyik legszebb szerelmes költeményében — 
már a melg(hlittséget ülninepli, s a Világból immár Minden, aurn ►i fontos, „egy 
csók, egy sóhaj, te meg én"; 

A többi mind kívül van: árnyék, 
vagy némaság, vagy illat, vagy íz; 
este forró, langyos, egyre • húlő , 
s reggelre megfagy, mint a víz: 

Ettől a pillanattól, ettől ra felismeréstől kezdve Ács Károly számária. 
a világ csak egyéni vonatkozásaiban létezik, csak megszenvedettségében jut 
el a költészet küszöbéig. Tanú című  verse — amelyben korábban soha nem 
tapasztalt teljességében fogalmazódik meg az ember valamennyi alapvet ő  
sorskérdése — már ugyan a magányról (is) szól, ám e 'magány társtalan-
ságában mégis megsejti az együvé tartozásban és az együttlétben rejl ő  igazi 
emberi dimenziókat. „Épp most tanulom, hogy kell egyedül / Egy szál élet-
tel testemen (a mához / Elég közöm van így is), vértanú /1 Hazugságok közt 
hordanom tanú / Nélkül kinyílt szemem", hogy évekkel kés őbb egy másik, 
a sors adta emberi lehet őségekre újra rákérdez ő  Félsz-e? című  versében 
elégiába öntve szóljon „Az egyetlen Asszony" jelenlétévelmért múló id ő-
ről. Máglyafényű  izzásban lesz megszenvedett ez a lassan bölcseletté érett 
költészet, mely olykor-olykor halvány futamaiban szabadulni igyekszik a 
súlyos terheit ől, s lesz ilyenkor kényszeredetten játékos és mesterkélbein 
derűs. Legőszintébb pillanataiban azonban most már végzetszer űen s min-
denkor feloldhatatlanul a nagy sötétedéseket énekli; akkor is, ha szonett- 
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koszorúban -a boldog beteljesülést ünnepli (Máglya),, akkor is, ha. e betel-
jesülésen túl ismét csak a smagánnyal kell szembenéznie (Négyszemközt az  
éjszakával Ii.).. ,Akárhogy is: énnekem vérzenem kell ;  / és elvérzenem ezen 
a kínpadon, most /vagy soha többé" —.írja a társ szemébe nézve, 

Ez volna hát a test csontig hántott, p őre 
igazsága, ez a beteljesült élet, 
ami egy sóhajjal kiszakad bel ő le, 
és a jeges térben jeltelen elszéled? 

— mondja négyszemközt maradva az éjszakival. Ács Károly költ őileg meg-
élt világán belül felismerte: társsal vagy társtalanul az élet mindent el-
döntő  nagy kérdéseit önmagának • egyedül kell megfogalmaznia, s egyedül
önmaga megbékítésére -kell megtalálnia a válaszokat `is. Lehet számolni 
némán. mozgó szájjal, lehet körülnézni mindent látó szemmel, lehet nvérle- 
gelni folytonmegkísértő  félelemmel, lehet megérinteni 'borzongató vággyal. 

de egyet nem lehet. Nem lehet a látott, mérlegelt, 'tapintott világ kérdé-
seit meg nem válaszolni. Nem lehet, mert a költői tanítás nem a kérdéseik, 
hanem a megválaszolások műfaja. Ameddig csak kérdez, ,addig csak böl-
cselet, a válasziban lelsz igazi líra. Acls Károly költészete már túl a sors meg-
szenvedettségén, de még mindig csak a rékérdezés beavatottságot követel ő  
kétköziségén, várja igazi kiteljesedését. Hiába lettek h űtlenek a szavak 
ahogyan. Verseim végére című  költeménye sejteni engedi —, ez a líra meg-
szegett lélegzetként várja a válaszok kimondását, miközben azt is tudja-- 
egyetlen, nem mindig reménytelen kötelessége ez önmagával szemben. 

MÁK FERENC 

A REGÉNY TÖRTÉNETI POÉTIKÁJÁNAK  
TANULSÁGAI  

VIKTOR ŽMEGAČ : Povijesna poetilka romana. 
C~afi č'ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1987. 

Az 'irodalomtudomány terén a tavalyel őtti jnaúgoszláv könyvtermés kétség-
telenül egyik legjelentősebb műve Viktor Žmegač  A regény történeti poéti-
kája című  könyve. 

A szerző  célja az volt, hogy fielvázolja a regényfogatiam történetét az 
antik kortól máig. A regényről mint műfajiról való megnyilatkozások két 
forrásából merít: 1. a koncepciót, programot kidolgozó elméleti mu:nikáikból 
éš:- 2. az . olyan regényekb ő l, :melyeik m•!tanye!lvvel rendelkeznek, önmagukra 
reflektáló szövegrészleteket diktabriiak be.  

Az irodalomtörténeti értelemben vett modern regény történetei á 
XVIII. században kezd ődött, írja a szerz ő, de az elbeszélői tebtről való tudat 
már korábban is kifejezésre jutott. Az irodalomtörténeti kutatások kimu-
tatták, hogy már a lova!g.regényekben felbukkan a +transzcendantális i(abszt-
rakt) narrátor, aki az olvasóval érzékelteti m ű  fölötti hatalmát. A barokk 
regény, mely kalandok tornyozására épül, általában nem explikálja poétikai 
elképzeléseit. 

A XVII. században Sorel és Sciarrron valósítják meg a prózai önref-
lexiós eljárások változatos fajait: felt űnnek az irodalomról szóló elbeszél ői 
kommentárok, az olvasóhoz forduló kisizólásak. Ez a parodikhxs regénymodell 
a XVIII. századi megény el őhírnökének tekinthet ő, írja Žmegač . 

A XVIII. században nyeri el megkerülhetetlen tekintélyét a m űfaj. 
Fellendülnek az irodalomelméleti vizsgálódások, a regényt végül. is elis -  '  
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merik mint komoly kutatási tárgyat. A tradícióval ellentétben, mely- mere= 
ven távolságot -tartott h ős és olvasó között, ebben a-században érvényt szerez 
a transzcendentális elbeszél ő , a mindentudó kommentátor. Ez az elbeszél ő ,. 
írja - Vektor Žmega č , sok regényben esszéisztilkus prózanyelvet alakít 
mely részletek egy piaetológiai parabázist képeznek. A korabeli m űvek ho-
zadékának számít a regényh ős eiselekedeteinek értelmi-érzelmi motivált-
sága, ami szintén az -olvasó felé nyitja :a szöveget., mert lehet ővé -teszi 
azonosulását a hőssel. 

Az elbeszélői stratégiákkal foglalkozva a szerz ő  megállapítja, hogy - a 
XViIII. század regényeiben • (Eieldnng, Diderot, Sterne) intenzíven jelen lév ő  
autoreferanciális eljárások a XIX. században • fokozatosan visszaszorulnak, 
s elérkezvén a naturalista formateremt ő  elvekig, 'teljesen ,sze7nibekerülnek 
az önreflexiós megnyilatkozásokkal. „Míg Balzac és Gogol akarták és tud-
ták egyesíteni az életről szóló elbeszélést az elbeszélésr ől szóló elbeszélés-
sel,. a következő  generáció az önszemlélő  elbeszélést a ;mfianetikus elv komoly 
megszegésének tekintette. Mindinkább fokozódott az irodalmi m űvel szere .- 

beni követelmény, hogy leplezze artisztikus jellegét ..." A naturalizmus. 
képviselői ezért „kiiktatják a szövegb ől a transzcendentális elbeszél őt és az. 
elbeszélésbe .bevont fiktív olvasót is". Ennek a törekvésnek a meghosszabbí- 
tását Zmegač  a dokumentumjellegű  prózaművek ,  poétiikájábari látja.' A 
XVIII. század irodalnva -- amely szövegszer űen -  problematizálja- az • írás 
tényét . s ezzel lerombolja a mrirnetik s valóságábrázolás illúzióját — a szö-
veg dezillúzionáló irányultságát nem kezeli kizárólagosan. ) ~appen ez a kor 
fedezi fel a Mindennapok művészi leképzéséinek igényét, de a mű  önreflexió-
ját a koMplex valáságábrázolá)s ‚ (kontrapunktikus) éleimének tekinti. 

Žmegač  felhívja a figyelmet arra a csapdára, amelybe az egysíkú 
szemlélet képviselői hajlamosak beleesni: a modern regény-hagyományön 
regény ellentétrpárt felállítva a mai modern regény kizárólagos eredményé- 
nek tüntetik fel az önmeflexiiiós nyelv alkalmazását. Az irodalomtörténeti. 
távlat bizonyítja hogy a tradíció nem ilyen egynem ű , s századunk „Sok 
mindenben a XVIII. századi modellhez tér vissza". 

Mint már említettük, a romantika, leépíti a mindentudó 'narrátor sze-
repét; az áttekinthet ő - -rend illúzióját és „rpalijperspektivirkus építkezésével 
egy olyan világot ábrázol, amelyhez a racionális megismerés nem n őtt föl,. 
egy olyan -világot, amely talányios, teli van meglepetésekkel, káprázattal -és. 
titokkal". A romantikus irracionalitás azonban intellektualizmussal párosul. 
A regény sokszor az esszé felé orientálódik, s így pl. Nrovalis és Brentano 
műveiben mégis felt űnik az önreflexió. Ezenfelül a mű  öntudatának állandó 
érzékeltetése a romantikus !iróndiában is kifejezésre jut, amely a romantika. 
Számára olyannyira fontos alkotói-szellemi autonomitás f ő  tünete. 

A realizmus fejezete Stendhallal kezd ődik, akinek regényeiben fontos 
metanyelvi intervenciók szerepelnek. Az irodalomelméleti fejtegetések itt: 
is :ironikus felhangúak. „A realizmus, els ő  generációjának 'szerz őzi, Stendhal, 
Balzac, Dickens, Gogol — írja Zmega č  — Flaubert és Zola meggy őződésétől 
eltérően nem tartották összeegyeztethetetlennek a: kommentált elbeszélést és 
az empirikus kíváncsiságot." Stendhal regényében „až elbeszélés. --  előhívja. 
önnön aneta-narrációját". - A francia író tudatosan érzékelteti olvasójával á 
önű 

 
fikcionális, teremtett jellegét, és stratégiai eljárásait, - melyeiknek nincs 

valóságbéli ekviivalenšük. 
Flaubert regényei már csápári immanens poétikát demonstrálnak, s ,  

teljes mértékben tagadják a XVIIIJI. századi modellt, a transzcendentális 
elbeszélői !kamrrnentatort stb. Végül is a naturalizmus tet őzi be' ezt a folya-- 
ma ~tot: „A dokumentumszerűség benyomását olyan szöveg keltheti fel, amely-
ből kiiktatták a közvetítőt, az (4vasóhroz forduló '!haingot, amely bels ő  
rnetairordaiIlmi szintet alakít ki. ÍA naturalista író „rejt őzködő  rendező ", 
objektív „lejegyző", aki a „hősök módiruYnának" narratív technikájára- tá- 
m,asZkod!ik. 

Thomas Man;n az immanens poétikától fokozatosan eltávolodva „mind 
gyakrabban döntött az olyan Irodalmi gyakorlat mellett, amely nem rejti eT 
artisztikus jellegét". Visszatér a mindentudó narrátor alkalmazásához és a 
regény esšzéizálásához. 

- Az izmusok körébe érve azután bekövetkezik a teljes fordulat, amely 
nemcsak a válóság-szimuláló ábrázolás alkonyát hožza • el 'végérvényesen; 
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hanem a művészet létének tagadását is. Žmega č  szerint az új típusú regény 
törekevései pl. az oros:z iroidalambam. ilyképp összegezih•et ők: „a plasztikus 
hősformálást és az életiteljességet célzó .identairfdkációs próza elhagyása, a 
»különösség« elvén alapuló regénystruktúrák kiépítése a groteszk parabolák 
és a montázsoló dokumentumszer űség kettős pillérén." A dokumelntumsze-
rű!sgggél a narrátarmenrtes el'beszéléslmód jár együtt. A m ű-konstruálás egyre 
inkább bonyolódó felaidatát érzékelteti azonban Döbilin !példája, aki e két, 
egymást kizáró tendenciát párosítani tudja: a látszólagos dokumentumjelleg 
mellett mindentudó .elbeszél őt alkalmaz. Eme ellentétes törekvéseknék azon-
ban közös jegyük az artisztikum, a m ű  konstruáltságának hangsúlyozása. 

A fabiulárils éllbesZélléshez ironikusan vlis+zornyuló Döblinnel szemben 
Kafka modernsége azért soikkoló, mert m űveiben mimézis, de ironikus re-
gényfelfogás sincs. „Kafka immanens regénypoétikáját a fikcióteremtés 
poétikájának nevezhetnénk, mely fikció az áthatolhatarthans.ág világát 
szu,ggerálja.. E világban paradox módon épp a f őszereplők nem aktívak, 
hanem vagy passzívak, vagy tehetetlenek, vagy távol vannak, megfoghatat-
lanik ..." 

A nem fabuláris regény legkövetkezetesebb képvisel ője — írja Žme-
gač  — Gottfried Benn, aki nemcsak a m űegész mimézis-jellegét csökkenti 
minimálisra, hanem a nyelv, a szó valóságfedezetét is relativüzálja. Benn 
regényében is mű  szubjektuma „mebatextuálvs szervként m űködik". 

A kommunikáció tagadásáig eljutván a regény kett ős fejlődésvonala 
is felvázolható. Žmegač  RéinhoLd Grilmrm megállapítását idézi: immár két-
száz éve léteznek különös prózai alkotások, iamielyek alig ismertek a széles 
olvasóközönség számára. „Árnyékban van «a regény fenotípusa», ahogyan 
Grimm. nevezii általiánosítva, s ez az elnyomottság sokáig elrejtette azt a 
tényt, hogy a regény irádalomtörtáneti státusa összetettebb, mint azt a ru-
tinos áttekintés mutatja." Kiütközik, hogy az „anarratív" regénytípusnak 
is van tradíciója, „s hogy az a jelenség, amelyet ötven éve a regény vál-
ságának neveznek, ennek az 'olyannyira változékony irodalmi kategóriának 
kezdettől fogva sajátja volt". 

A XX. század regénytörténetének alakulását Žmega č  tovább ponto-
sítja. Egyrć.szt vannak 1. ún. noétikrus, ismeretelmélebi, metanyelvet alkal-
mazó regények, másrészt 2. lélekrajzi, tudatfolyam-regények, melyek. mell ő-
milk az önreflexiót. A műfaj e két nagy árama dominál az újabb regény-
f ejlemé:nyek ellentmondásos szövevényében. 

Proust műveinek immanens ;poétikája paradox, mert magában hor-
dozza az olvasó sokkolásának szándékát: a fabuláris elvárásoknak ellen-
.szegülve kínálja a strukturálatlan részletek hömpölygését. Proustnak az 
elbeszélés elvéb ől kiinduló „intencionális közlésmódjával" szemben a lélek-
rajzi regény angol változata a mindennapi tapasztalati-lélektani autenti-
kusság illúzióját igyekszik felkelteni. 

A felosztások, címkézések használhatatlanságát bizonyítják V. Woolf 
és Huxbey lélekrajzi regényed, melyek az ,áintrosrpelktív mimézis" mellett 
exip.likálják a regényelméleti kérdéseket is. 

Joyce narrátori közvetítés nélkülii beszédmódot alkalmaz, így a tu-
datok polifóniája közvetlenül nyiivániuQ .meg. Az asszociádiós építkezési elv 
rendkívül mobilizálja a kötődési pontokat. Joyce reljárásának dialektikájára 
hívja fel a figyelmet a szerz ő , hisz a szianultaneitásra tör ő , maximális mi-
mézis kivetülései gyakran kimondottan irodalmiasain hatnak, pl. szellemes 
szójátékokként. A regénynek nincs feltüntetett elbeszél ője, de a műegész 
megkomponáltsága és stilisztikai szervezettsége miatt az olvasó beleért ,„egy 
univerzális szövegrendező  tudatot”. 

A lélekrajzi regény eszközeivel ellentéteseknek tekinthet ők a meta-
narratív vagy .ön,referenpiáliis regény törekvései. A XVIII. századból ered ő  
hagyomány a XIX. század determinisztikus pozitivizmusát tagadva kap 
erőre, írja Viktor Zmegač . A saját eszköztárára rákérdez ő  irodalom, sze-
rinte, többféle úton járhat. Az önreflektálás lehet ironikus alapú, avagy 
foglalkozhat az alkotómunka technikai vonatkozásaival. „Az irodalom az 
irodalomban" mint téma problematizálhatja, explkálhatja az elbeszél ői tett 
fogalmát, vagy magát a nyelvet mint 'közvetítést médiumot, ezenkívül 'le-
rombolhatja a frikaió illúzióját az olvasóhoz !intézett kiszólásokkal, az olva-
sónak az elbeisizéliesbe, s őt az alkotásba (verziók felkínálása) való bevoná- 

310 



sával. Az intertextualitás (két m ű  közötti feltüntetett vagy rejtett utalás-
rendszer) is az önreflexiós eljárások egyike. Ezeket ra lehet őségeket gyakran 
minősíti a 'játék, a hrutmorl, a paródia, az irónia, a ;grotesZk. A regény tör-
téneti poétikájának eredend ően 'központi prdbiemnatikájárt helyezi gyújtó-
pontba G.ide műve. „Nem lep meg bennünket, hogy a metanarrratív regény 
— írja Zmegač  — •a mai :irodalom egyik ,domináló típusa maradt ... A me_. 
tamarratív regény {beismeri, hogy csinált, konstruált, kitalált — hogy mes-
terséges." Az intervenciók, a metanyelvi szövegrészletek azonban a fikció 
részévé válnak, s épp e paradoxon képezi e regények legfontosabb hozadékát. 

Az ötvenes évek „új regénye" a sokk-esztétikát követi. Programjai-
ban sok az ellentmondás. Peter Handke műveiben „la fnikcionális megfor-
málás és a diszfkunzív fejtegetés között mintha nem létezne határ". Narrá-
tora immár egy „transzcendentális kíváncsisággal" 'bíró „regisztráló tudat", 
s nem Rob!be-Grrillet objektív film-szeme. Kialaklul a fordított realizmus 
elmélete, melLy szerint a regény nem !vonzza, hanem taszítja, a valóságele-
rneiket. A , stru•kturált, megalkotott káosz" poétikáját vallja Kari Kraus is. 

A könyv utolsó fejezete a mával foglalkozik, a posztmodern regény 
körvonalait próbálja megragadni. A teljesen .elrnosódó határok fikció és 
vialóság között széles utalt my itniaik a legúj,ább regényekben a metatextuaLi-
tásnak és az inrtertextualirtásnak. Zmega č  szerint: „Egészen bizonyos, hogy 
a posztmodern éra nyelve kénytelen lesz metanyelvvé lenni az idézetnyelv 
értelmében, szellemi alapja pedig az irónia lesz." Az illúzióromboló meta-
narratív próza „ma'xihnalizáLja a fikciót" (V. Ž. idézete +Mari• Suškótól), 
feltárja önnön konstrukciós eljárásaiit, s mégis „talányt sejtet". A szöveg 
„ily módon immár nem a próza rreferenaiáLis szerepén alapulva szervez ő-
dik ..., hanem mindenekel őtt önnön nyelvi struktúrája, farimája alapján" 
(M. Suško) . 

Viktor Zmegač  áttekintését éppen a mai regény eme végkövetkezte-
tései teszik szükségessé és iid őszerűvé. A regénnyel való foglalkozás immár 
megkerülhetetlen kérdésgóca a metanyelv, az önreflexió akár szövegszer ű , 
akár szerkezetszint ű  megnyilatkozása. Megnyilvánulási formáinak viszony-
latában rendkívül fontos, hogy Žmega č  a kezdetektől indul. Ily módon ki 
tudja tapintani' azt az 'ölnreferenciális vonulatot, amely a X'VLI. századtól — 
olykor búvópatakként, de — folyamatosan jelen volt a regény történetében 
a referenciális szemlélet ű  fővonulat mellett. Ennek felismerése és meggyőző  
példázása azért fontos, hogy a regényértelmezési kísérletek szimpDifikációs 
zátonyait kilkerüljük. 

A problémakör Žm,egađéhoz hasonló rendszeres vizsgálatával a ma-
gyar szakirodalomban még nem találkozhatunk. A kérdésfelvet ő  esszék; 
kritikák s résztanulmányok tömkelegéb ől azonban hadd 'idézzünk kett őt: 

A regény öntudata című, téziseket felvázoiló írásában Th•omJ a Beáta 
az „elbeszélhetőségre reflektáló" regényr ől álLatpntj'a meg: „A konstrukciót 
Ado!rn+o a műalkotás egyetlen lehetséges racionális mozzanatának tekinti. 
A 'szerikezetszerűség tehát a 'kritika eleme, a megfelel ő  világmodellálás le-
hetősége a regényekben. A forma önreflexiója a 'szerkezetben: a megújuló 
magyar regény egyik legtávlatosabb hozadéka." 

A másik szerz ő  Fabó Kinga, aki a nyelvészet fel ől 'közelíti meg a kér-
dést Nyelvhasználat és önazonosítás címmel, Az újabb magyar irodalom 
egy jellemz ő  tendenciájáról al•cimrnel. Véleménye szerint is: „A mai magyar 
irodalomban a nyelv lehetséges funkciói közül talán a metanyelvinek a 
használata a leggyakoribb és a legjellegzetesebb. Nagyon sok m ű  kizáró-
lagos tárgya önmaga, önmaga megvalósíthatósága; a nyelv; a kifejezhet őség 
vagy a közlés nehézségei ... A metanyelv funkcióinak az irodalmi m űvek 
középpontjába állítása ezért egyrészt a !bizonytalanság, esetlegesség, lezárat-
lanság, közlésképtelenség adekvát kfejez ője, másrészt lehet az ellene való 
küzdelemé is." A metanyelvi funkciókat követ ően a szerző  az 'emotív funkció 
átalakulásával foglalkozik. Igen fontos észrevétele, hogy „a személyesség... 
a személyiség ... és a nyelv fokozott el őtérbe kerülésének folyamata köl-
crsönösen összefüggenek . . A személyesség és a szubjektum egyaránt a 
nyelvhasználatban mutatkozik meg." Ezeket az öszefüggéseket a romantikus 
irodalmi jelenségekből vezeti le a művek hagyományos személyiség-értel-
mezéseimek átértékel ődési folyamatát követve. 
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Fabó Kinga mintha csak Žmega č  könyvét gondolná tovább, maikor 
figyelmeztet arra, hogy a metanyelvi jelencégek csak a. magyar Irodalomban:  
tűnnek újdonságnak, mert az európai irodalomban az önreflexiónak nagy 
hagyománya van. „A magyar iirodalomban ez a • tendencia nem Milyen folya-
matos, nincsenek Milyen konkrétan megnevezhető  elődök. Legalábbis a köz-
tudat nem tart • számon Milyeneket. Ezt a vonulatot, hagyományt rekonstru-
álni (kelleme .:. További vizsgálaabok tárgya lehetne a hasonló irányba ° mu-
tató magyar és európai jelenségek közötti kapc:solódásl pontok vagy köz-
vetlen hatások elemzése is." 

- Ezek az útmutatások és igények 'nagymértékben egybehangzának a 
horvát irodalomtudós immár realizált elképzeléseivel. A regény történeti 
poétikája mint alapmű, amely elméletileg és az európai irodalom viszömy-
latailban világítja be ezt a• ,problematikát, nélkülözhetetlen alapozást nyújt 
az egyes irodalomtörténetek újraértelmezéséhez. 

CS Á NYI ERZSÉB ET 

KETTEN EGY KIADVÁNYRŐL 

É-letjel évkönyv 5. (1983-1988) 
Sajtó alá rendezte: Dévavárii Zoltán: és Horváth Emima. 
Veljko Vlahović  Muníkásegyetean, Szabadka, 1988. 

HAGYOMÁNY ÉS HAGYATÉK 

Művelődéstörténeti törvényszer űség, 
hogy. az idő  mezsgyéii — az év-
fordulók — a felmérésre, • az át- és 
újraértékelésre ,(is) alkalmul szolgál-
nak, az aktuális társadalmi-politikai 
történések pozícióiról: „érték" min ő-
sítést csak a hagyatéknak az a része 
kajphat, amely egybevág az Id őszerű  
művelődéspolitikai törekvések -célki-
tűzéseivel, ösisszeegyezietihet ő  az ural-
kodó normákkal, bel.elilLik az általá-
rios társadalmi .  értékrendbe. Más szó-
val: minden évforduló (és a hozzá 
kapcsólódó minden felmérés) való-
jában a múlt és a jelen, a hagyo-
mány és az • aktuális valóság viszo-
nyának újraértékelése. A ,volt" és a 
,;van" -- fazonban nem ,szakítható el 
egymástól; a hagyomány a tegnap-
ból átnyúlik a imába, és ami a mai 
mércéinkkel mérve hagyaték, az az 
idő  egy korábbi .dimenziójában ele-
ven.. törtériéslkén't élt, és utóhatásai 
révén - benne-  él a mában fis. 

Még .feltűnőbb ez a jelleg az 
olyan évfordulók •.(események) eseté- 
ben, amelyek . ciklikusan iismétlőd- 
nek. Iskolapéldája ennek . az Életjel-
évkönyvek.-  ötéveinként újabb kötet-
tel gyarapodó sorozata: Az évköny-
vek mindegyike — a korábbiak ép- 

úgy, mint a .legújabb — a tárgyila- 
gos számvetés és. dokumentálás szán-. 
délkávai készült, de minősít ás egy-
úttal és ,értékítéleteket ,is sugall:. a 
múlt történéseiről -- a jelennek (és. = á 
jövőnek) . 

Az ilyesfajta vizsgálódások, szám. ,  
vetések és értékelések kettős:. ve-
sszélyt hord'azn,ak magukban. Az 
egyik buktató- azt a krónikást fenye-
geti, aki az események részvev ője- 
ként (esetleg tevékeny kreálójaként) 
vált a vizsgált periódus tanújává; 
kérdés, mennyire tud (tud-e egyál-
talán) szabadulni a történések at-
moszférahatása alól, tárgyilagosan 
felarnémnd, hogy mindabból, ami. tör-
tént és a történés pillanatában. oly-
annyira jelentősnek 'látszott, ezt, a 
jelentőségét egy bizonyos id ődistan-
cián túl Is megtarthatja-e. Nehezíti 
a króilká!s helyzetét, hogy viszonyu-
lását általában az eseményekhez va-
ló helyzete' határozza meg, ami eset-
leg árthat a tisztánlátásnak; a völgy-
ből szemlélve a dombocska fis hegy-
nek tetszhet. A tárgyilagosság igé-
nye megköveteli, hogy tér- és id ő-
perspektívából szemléljük a. dolgo-
kat. 
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További bonyodalmakat okozhat 
a krónikás lelki • azonosulása a vizs-
gált folyamattal, jelenséggel = a 
múlt egy lélegzetvételnyi töredéké-
vet- —, hiszen így nem arról ír, amit 
és ahogyan ebjekíve lát, hanem amit 
és ahogyan szubjektíve tud. id ősze-
rűtlenné vált — vetik Milyenkor a 
szemére —, pedig csak arról van szó, 
hogy nem tudta '(nem akarta) az ese-
ményeket új időrelációba tenni, új 
(megváltozott) .összefüggésekbe he-
lyezn;i. 

`Az így értelmezett „idoőszerútlen-
ség" - másik oka az lehet. ha a kró-
nikás (kritikus) nem annyira a vizs- 
gált korral vagy jelenséggel azono-
sul, hanem a jelen iránti vdszonyu-
lása • torzul el, akár a napi politika 
hatása •alatt, akár azért, mert — bár 
elfogulatlan a múlt iránt — a jelen 
egyes mozzanataihoz nem tud ob-
jektíven viszonyulni, jóllehet ezek a 
múltra vonatkozó értékítéletek szem-
pontjából meghatározó jelet őségűek 
lehetnének. Az el őző  fenntartások 
mellett {azok ellenére) sem tekinthet 
el egyetlen krónikás sem attól, hogy 
az eseményeket folyamatosságukban 
vizsgálja, mutassa be, bármennyire 
tisztában is van azzal, hogy a jelen 
az idő  legmulandóbb, legrövidebb 
ideig tartó része. 

Miért volt szükség mindennek el-
mondására az Életjel 5., az élőújság 
harmincadik évfordulójára megje-
lent évkönyve kapcsán? Hogy még 
erősebb hangsúlyt adjunk a könyv 
objekniív, már-már puritán tárgyila-
gosságának. Az Életjel „mindene-
sei", Horváth 'Emma és Barbara 
Miklenovlč  'keresetlen egyszer űségű  
sorai mintha tudatosam, kerülték vol-
na az ünnepies hangvételt, az egyéni 
számvetésnél többre nem is látszat - 

talk törekedni. Aligha a mondaniva-
tó hiánya tette szövegüket ennyire 
lakonikussá; inkább a szerkeszt ő i 
koncepció, amivel ezúttal hadd száll-
jak vitába. Fügigetlelnül attól, hagy 
ez az évkönyv csak fél évtizedet fog 
át — azt, ami a 25. és a _30. évfor-
duló között történt —, az egész év-
könyvet gazdagabbá tette volna, ha 
ezek az egyéni számvetések túlnéz-
nek a mezsgyén: Legalább a „nagy" 
jubileum, a harmincadik évforduló 
árnyékában szerényen meghúzódó 
„kis" évfordulóikra: a Kosztolányi 
Színpad, a , Csáth Kör, a könyvki-
adás, a szerbhorvát nyelvű  irodalmi  

színpad indulására.- (És most, hogy 
pontot tettem a• mondat végére, to-
lul fel bennem a kérdés: miért is be- 
szélek nagy és kis évfordulókról, 
amikor tudván tudom, hogy mind 
egyikük nagy, óriási — ha nem is a 
számok, de művelődésügyünk, álta= 
lánfas kultúránk. szempontjából?» 
fgy az utószónak kell kárpótolnía 
bennünket és ennek köszönhetjük, 
hogy mégsem marad bennünk hi-
ányérzet, mivel az utószó felvillant-
ja előttünk a megtett út egészét is. 
És a „meghívott" szerz ők tisztelet-
körei is. 

Dudás Károlyt nemcsak a számok 
ragadják meg — 1154 el őadás -180 000 
nézővel, 87 könyv 30 000- példányban, 
ötezernyi fellép ő  —, hanem az Élet-
jel visszhangja is, amit költőinkben, 
íróinkban keltett: Gál Lászlót - idézi 
Dudás, akin,elk a tizedik évfordulóra 
írt Százezer szép szava a harmadik 
évtized végére több -  milliónyi szép 
szóvá kerekedett, Lévay Endrét, ki 
először nevezte él őújságunkat élő  
forrásnak, és Fehér Ferencet, .amikor 
a hévvel száll vitába: „Nem az élet 
jele — az élet maga!" És szól Dudás 
azokról az erővonalakról is, melyek 
láthatatlan hidakká ível ődtek az 
Életjel egy-egy műsora nyomán a 
jugoszláviai magyar és az egyetemes 
magyar irodalom, a jugoszláv nem-
zetek és nemzetiségek irodalma és 
a világirodalom közé. 

Egy • tiszteletkör Tolnai Ottó ver- 
se is, amelyben hagyománnyal és 
hagyatékkal, léttel és nemléttel néz 
farkasszemet, a cs•áthosokmak beszél 
és sokakhoz szól, közben azt hallgat-
ja, adnalk-e életjelt (vészjelet) ver-
sei ... És szól két rádiós is: Papp 
Imre, kissé nosztalgikus múltbame-
rengéssel, amit senki sem ért meg 
jobban, mint az, aki maga ás együtt 
volt fiatal az Életjellel, és Gubás 
Agota, az önmagunkkal való szem-
besülés határozottan megfogalmazott 
szándékával, amellyel erkölcsim nor-
maként 'is egybecseng a Németh 
László-i gondolat: „A hely, amelyen 
világra jöttünk, éppúgy kötelez, mint 
atermészet, amelyet világra 'hoz-
tunk." 

A vaskos kötet további több mint 
300 [oldala dokumentum: sajtóvissz-
hangok, kritikák, ismertetők, érté-
kelések, a tárgyilagos kívülállók tol-
lából, műsorlapok, plakátfakszimi-
lék . és. több száz fonó —. Tégli mű -. 
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sorok egy-egy megragadott pillana-
ta. Persze, ezek sincsenek meleg, 
emberi, helyenkéntep;penséggel lí-
raii ;gondolatok híján, hiszen a kmi-
tikust vagy krónikást is megragadja 
egy-egy olyan ganöalabsor, mint Ko-
peczky Lászlóé, amelyet Zsigmond 
Endre idéz az előző  évkönyvb ől: 

„ ... Senki sem emlékszik majd ránk, 
Csak arra a bizonyos időre, 
Amikor még szép szavakat véstünk 
Papírra, fára, kőre. 
Ez lesz majd emlékünk őre, 
És te, Életjel, 
Amint végtelen táncod ropod 
Az időben, mely helyben topog." 

A kötet legvégén, ahová már csak 
a minden könyvet konokul végigol-
vasók lapoznak el, néhány oldalnyi 
leltár: díjak és elismerések, szem-
lékről, versenyekről és fesztiválok-
ról. És utána néhány szomorú lap 
— memento momr! — az Életjel ha-
lottai : Verebes Gusztáv, Csuka. Zol-
tán, Kenyeres Kovács Márta, ifjú 
Szabó István, Vujkov Géza, Lévay 

Endre, Stanka Vasiljević , Baranyi 
Marksav Zlata, 'Mimosslav Antić, Lllés 
Endre, Mészáros Zakariás, Németh 
Rudolf, 'Bkagdánfi Sándor,• Garay Bé-
la, Zákány Antal, Csiffáry Minka. 
Bela Tikvicki, Pálinkás József, Ei-
bensc'hütz Rózsi, .Nothoff Károly, 
Székely Tibor. 

Mint a korábbi évkönyvek, az az 
ötödeik is komplett repertóriium, me-
lyet csak rendeznie kell majd an-
nak, aki úgy érzi, hogy az Életjel 
megérett a tudományos feldolgozás-
ra 1(lis). És ez az id ő  talán már nincs 
is olyan messze, hiszen az Életjel 
réges-rég túln őtte Szabadka és Vaj-
daság, de még az ország határait is. 
És ebben minden bizonnyal az év-
könyveknek is része van. Az el őző  
négynek éppúgy, mint ennek az ötö-
diknek. Hiszen — Gubás Ágotát 
idézve — „ ....az élőújság nyomtala-
nul eltűnne tudatunkból, ha nem 
létezne a rendezvényláncot szinte 
karikára követő  aprólékos számon-
tartás, amely nem kevesebb, mint 
egy kísérlet: szembesülni közelmúl-
tunk és jelenünk kultúrájának egy 
darabkájával ..." 

SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

AZ ÉLETJEL HARMINCADIK SZÜLETÉSNAPJA 

A szabadkai Életjel magyar él őújság 
ötödik évkönyve 1988 decemberében 
jelent meg éppen a megjelenésének 
harmincadik évét ünneplő  rendez-
vény napján. Az évkönyvben igen 
sok képet találunk az :119+8.3-19'88. kö-
zötti időszak egyes rendezvényeinek 
szereplőiről. A könyv elején írók, 
költők és az Életjel lelkes híveinek 
(Dudás Károlynak, Tolnai Ottónak, 
Horváth Emmának, Barbara Mikle-
novićnak, Papp Imrének, Gubás 
Ágotának) az írásait olvashatjuk. 
Mégis számomra a könyv legérde-
kesébb része az újságokból és f o-
lyóiratokból gondosan összegyűjtött 
kritikák az Életjel egyes rendezvé-
nyeiről és !kiadványairól, valamint 
az Életjel egyes számainak műsorai 
(egész estet betölt ő  műsorok), a Csáth 
Géza. Művészetlbarábi. Kör minimű -
sorai és a Kosztolányi Dezső  Iro-
dalmi Színpad előadásai. 

Az Életjel nagyon sokat dolgozott 
az elmúlt öt évben. Munkájának  

nemcsak Szabadkán és Vajdaságban, 
de külföldön is volt visszhangja. Er-
ről egyértelműen tanúkiodik ez a 
könyv a maga 38.0 oldalával. A Ha- 
lottaink című  rovat nálunk szokat-
lan, de a kegyelet szép gesztusa az 
egykori munkatársak ►iránt. Ebben a 
rovatban a fényképék mellett azok-
nak az elhunyt íróknak, költőknek, 
publicistáknak és művelődési dolgo-
zóknak a rövid életrajzát és .mun-
kásságuk vázlatos «ismertetését olvas-
hatjuk, akik az elmúlt öt évben 
.együttműködtek az Életjellel (Miros-
lav Antić , Lévay Endre, Bogdánfi 
Sándor, Zákány Antal, Csuka Zol-
tán, Verebes Gusztáv, Stanko Vasi-
ljević  stb.). Az Életjel szerkeszt ősége 
valószínűleg segíteni akart az eljö-
vendő . generációknak, akik majd 
egyszer korunk művelődéstörténetét 
tan+ulanányozzák. 

Nem mindennapos jelenség ná-
lunk, hogy ugyanaz az Irodalmi élő-
újság harminc éven át (megszakítás 

314 



nélkül) Minden hónapban megjelen-
jen a közönség előtt. Ez a művelődé-
si dolgozók, írók, költők, publicisták, 
tanárok, színészek, festők, szobrá- 
szok és középiskolások egy csoportjá-
nak rendkívüli, minden tiszteletet 
megérdemlő  erőfeszítése és energiá-
ja. Harminc évig kitartani abban a 
törekvésben, hogy az irodalmat és a 
művészetet közelebb vigyék a széle-
sebb közönséghez egy vidéki környe-
zetben — ehhez több kell az egysze-
rű  lelkesedésnél. Ehhez nem elegend ő  
elvégezni a munkát az irodában, 
nem elegendő  átvenni az ‚önigazga-
tási érdekközösség dotációját. Ennél 
sokkal több kellett, különösen, ha 
tudjuk, hogy az Életjelnek nincse-
nek helyiségei, rendezvényeit más 
művelődésű; intézmények helyiségei-
ben tartja, amelyek megértik és be-
csülik munkáját. 

Az Életjel sikerének, „az iroda-
lommal való együttélésnek" (Barba-
ra ,Miklenović) a titka után kutatva 
az elemző  elkerülhetetlenül szembe-
kerül az Életjel munkájának célsze-
rűségével, amelyre a „verba volant, 
scxüpta•nianent" jellemz ő , amit Hor-
váth. Emma, az Életjel rendezője az. 
évkönyvben íren cikkének címéül vá-
lasztdtt: - Ebb ől az írásból kitűnik, 
hogy az Életjel tagjait nem konven-
cionális motívumok vezérlik, hogy 
számukra az irodalom és a művészet 
az élet igazi feladata, hogy az 'iro-
dalmi műveket pódiumon előadva ők 
is költőként, íróként kilépjenek a 
szüikségszerűségek világából a sza-
badság világába, a realitást transz-
cendenssel cseréljék fel, az alkotá-
soh keresztül túln őjenek önmagu-
kon. 

Aki megértette, hogy a művészet 
varázslat, amellyel távoli tájakat 
adunk át, amely elhunyt embereket 
tart életben, a világ szellemeit em-
beri alakban mutatja be, a gondola-
tokat kézzelfoghatóvá teszi — aho-
gyan Hamvas Béla Breughel című  
tanulmányában írta —, az képes lesz 
ara !is, hogy másoknál esztétikai él-
mény utáni vágyat váltson ki, az 
lehet a szépség tanítója, az képes 
lesz arra, hogy átadja másoknak az 
irodalmi ,művekben elrejtett élet-
igazságokat. Az :Életjel tagjai ezt 
megértik és erre képesek. Ez lehet 
az egyik magyarázata évr ől évre az 
Életjel sikereinek, már harminc év 
óta: hogy van közönsége, hogy alkot 
a felnőttek és a fiatalok körében is. 

Ez lehet az egyik magyarázata an- 
nak is, hogy az É'létjel jelentős tár-
saldal!mi elismeréseket ds kapott: Sza-
badikra Októberi díját és a vajdasági 
Szenteleky Kornél-díjat. Ugyaneze-
ket a díjakat vagy hasonlókat kap-
tak az Elemjel egyes tagjai (Urbán 
János, !Dévavárv Zoltán, Horváth 
Emma, Olga Afanaszjeva Torok). Az 
Életjel előadói is számos díjat kap-
tak a szép színpadi beszédért, vers-
mondásért, színészi alakításért. Az 
Életjel igen sok színészt, írót, köl-
tőt, zenészt, képzőművészt adott Vaj-
daság művészeti életének, vagy hoz-
zájárult ahhoz, hogy egyesekben 
megerősödjön az a meggyőződés, 
hogy a művészet élethivatásuk. 

Az Életjel fennállásának harminc 
éve a legszebb módon cáfolja meg 
az amat őrizmusról mint az igazi mű -
vészetet helyettesít őjéről vallott fel-
fogás pontatlanságát. A hatvanas 
években ez a felfogás a kultúrát sta-
tikusan és nem dialektikusan szem-
lélte. Az elit kultúrával és művészet-
tel mint az esztétikai érték hordo-
zójával szembeállította a töQnegkul-
tú!rát és művészetet, valamint meg-
kérdőjelezte ez utóbbi létjogosultsá-
gát. Ez a felfogás figyelmen kívül 
hagyja azt a közismert tényt, hogy 
minden író, költő  és művész kezdet-
ben aubcdidakta, tehát amat őr volt! 

:De nem mindegy, hogyan irányít-
ják az amatőrizmust, ki vezeti, és 
melyek a céljai. Az. Életjelnek sike-
rült kialakítania :egy sajátos stílust 
az amatőrizmus és a ,professzionaLiz-
mus között. Az Életjel munkájának 
és előadásainak sikerült felkelteni a 
szűkebb és a szélesebb társadalmi 
környezet, a közönség és az el őadók 
érdeklődését; ezek id ővel változtak 
és nyomon követték a modern iro-
dalom és művészet legaktuálisabb 
eseményeit. Err ől tanúskodik az 
Életjel néhány ,egész estet betölt ő  
műsora: Korai bánat — összeállí-
tás Danilo Kiš műveiből, Lótuszpa-
lota — 56 japán és kínai vers, Át-
tüntetések — találkozó Végel Lász-
lóval, A szoborrá álmodott kő  — 
zászlóhajtás Ivar Meštrovi ć  művé-
szete előtt születésének 100. évfor-
dulóján, Bácskai szimfónia — iro-
dalmi összeállítás a Pet őfi. brigád 
megalakulása 40. évfordulójának 
tiszteletére, Holdudvar — író-olvasó 
találkozó Urbán Jánossal, Lábkösön-
tyűim csörrennek — összeállítás 
Riabindranáth Tagore költészetéb ől. 
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Néhány műsor '1987-:b ől: Sárkány-
ölő  — Andrej Voznyeszenszkij sztru-
gai Aranykoszorú-díjas költ ő  vexse-
inik bemutatója, Ezüsthímzés - 
Vuk-emlékműsor Vuk Karaidži ć  szü-
letése 1.50. évfordulójának tisztele-
tére, Vérz ő  csillag — összeállítás 
Mayer Ottmár életér ő l, Virinoj en 
utopio — Bogdánfi Sándor műve 
eszperantó nyelven, az eszperantó 
nyelv népszerűsítése céljából a fia-
talok körében. 

Az Életjel id ővel nemcsak műso-
rainak tartalmát változtatta meg, 
hanem munkaformáját is. A fiatalok 
érdeklődésének felkeltése végett ala-
kult meg a Csáth Géza Művéšzet-
bará'ti Kör és a Kosztolányi Dezs ő  
Irodalrrii Színpad. Habár az Életjel 
már húsz éve ad - kétnyelvű  műso-
rokat is (magyar és szerbhorvát 
nyelven),, tíz évvel ezel őtt megala-
kudt a szerbhorvát szavalócsoport is. 
Napjainkban az Életjel különböz ő  
alkalmakkor (a tanügyi :dolgozók té-
li és nyári szenvináriumának befeje-
ződésekor, a különböz ő  díjak átadá-
sakor;  pl. a Bodroigvári Ferenc-díj 
átadásakor és egyéb alkalmakkor) 
„ zolgá!ltaltö műsorokat" is adhat. A 
Csáth Géza Művészetbaráti Kör mű-
sorai közül néhány: Halil DŽu.bran-
est, Lauliis Mac Néice-est, - Ács Ká-
róly-est, Desanka Malksinnoviié-,est, 
Szabó Lőrinc-est, Miroslav Anrtić-est, 
Gustav Krklec-est, Dylaan Thomas- 

est stb. A Kosztolányii Dezs ő  rTo- 
dalmi Színpad (amelynek nincs szín-
pada) előadta: a Pó-csoport 
mozgásművészeti produkcióját; Háns 
Magnus En.zensberger A Titcini ć  
pusztulását;  a Héro és Leandrószt 
stb.  

Az évkönyvben nem • találkozunk 
a kulturáliisbitézmnények megsiokatt 
panaszaival a :munka !iránti meg nem 
értésről, a munkához szükséges esz-
közök 'hiányáról. 

Biztosan az Életjelt is sújtja- •áz 
eszközök hiánya, mint minden _kti1= 
turális intézményt. Err ől a s:zerkesz- 
tőség is beszél a kiadói tevékenység- 
ről szóló írásában; ez -a tevékenység 
valamikor rendkívül gazdag volt.'Az 
utóbbi két évben az Életjel Könyvek 
kiadásában mindössze két könyv; 
míg az Életjel Miniatűrök kiadásá-
ban az utolsó és - egyetlen könyv 
i19 86-ban jelent meg. 

Az Életjel a nehézségek ellenére 
dolgozik! Mit mondhatunk végül,? 
Az. Életjel minden tagjának azt . kí-, 
vánjuk, • hogy a jövőben 'is ugyan- 
ilyen lendülettel dolgozzanak, ugyan-
ilyen szeretettel mutassák .be a kö-
zönségnek az irodalmi értékeket, 
hogy az Életjel egyike legyen az :új 
irodalmi és művészi tehetségeket 
összegyűjtő  és nevelő  helyeknek• és 
ily módon hozzájáruljon Szabadka 
irodalmi és művelődési életének gaz- 
dagításához. 

IVAN PAN ČIĆ  
BALÁZS ART Valéria fordítása 

NYELVROKONAINK ÉLETE, KULTÚRAJA 

PAPAY JÓZSEF  osztják hagyatéka.  PróbafüZet. 
Közzéteszi : Vérbes Edit. 
Bibliatheca Pápayensis, Debrecen, 11988. 

Mó, már  tudott és elfogadott dolog, 
hogy az osztjákok, saját népi nev ű -
kön hantlik és a vogulok, azaz man- 
sik legközelebbi .  nyelvrokonai a 
magyarságnak. Együtt alkotják až 
obiugorok csoportját a fiimhu.gor né-
pek  népes családjában. A vogulok és 
osztjákok, a [Ynagyarság elvándorlása 
óta 'évszázadok során az .Ural hegy- 

sé.g európai oldaláról keletre, Szi-
bériába vándoroltak. 

A magyar—vogul—fosztják nyélvi 
rokonság tudatának els ő  jelentkezése 
a" XV. 'századból datálható. Aeneas 
Sylvius Piccolomini, a- kés őbbi" I'I 
Pius 'pápa egy veronai szerzetes e1:- 
b-es'zélésére hivatkozva említi, högy 
az ázsiai szkíták és a "Pannániálaai 
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élő -magyarok nyelve azonos. Turóczi 
krónikájában említi, majd Bonfini 
igy-. hivatkozik a pápa adatára. Ett ől 
kezdve az el őkelőbbnek tartott hé-
ber—magyar, magyar—török rokon- -
ság, a hun—szittya eredet bizanyga-
tá,nak képvisel őit lassan meggyő -
zik azok a tudósok, akik kételkedés 
nélkül hirdetik a finnugor rokomsá-
gpt. Ezek egyre jobban sürgetik a 
tetthelyen az él ő  nyelvi környezet-
ben végzend ő  gyűjtést, szógyűjtést ;  
alakfanly gyűjtést, hogy legyen meg-
felélő  .bizonyító. anyag a kezükben. 
VéleMúnyük szerint Sajnovius és 
Gyarmathi megfigyeléseit teljes si-
kerre csak elegend ő  firiss nyelvi 
anyag pre'zeaitálása viheti. Ennek a 
nagy jelentőségű  vállalkozásnak 
szolgálatába elsőnek Reguly Antal, 
a .'fiatal, hazafias romantikától és 
tudományos kötelességérzett ől fűtött, 
vértanúságra is elszánt jogász állt, 
s indult el a messzi ismeretlenbe ro-
konkeresőbe. Mindez a finnugor tu-
dományok hőskorában, a XIX. szá-
zad első  felében, a negyvenes évek-
ben történt. Reguly eredményefit az 
európai tudományos világ feszült ér-
deklődéssel várta. De nemcsak ők, 
hanem a magyar tudományos élet 
ás. Hisz „Az 11830-ns évek vége fele 
egyes komoly magyar nyelvtudósok 
sem zárkóztak el a külföldön már 
általánosan elfogadott finnugor ta-
nítás tárgyilagos megvizsgálása el ől" 
—= írja Zsirai Miklós (Finnugorsá-
gunk. Bp. 1937.) 

Reguly hároméves szibériai tar-
tózkodását főleg a már csak az ag-
gastyánok-  ajkán élő  vogul és osztják 
népköltészeti termékek, szótári, 
nyelvtani anyag gyűjtése határozza 
meg. A sok munka, hajsza, a rend-
kívüli nélkülözések Reguly egészsé-
gét azonban megrongálták, úgyany-
nyiire, hogy kisebb dolgozatokon kí-
vül a magyarázó jegyzetek nélküli, 
gyors, hajszolt leírású anyag feldol-
gozására már nem volt képes.. Hvn-
falvy Pálha maradt ez a hálátlan 
feladat, majd Munkácsi Bernát vette 
át •a „stafétabotot", aki újabb hely-
szírai kutatás után adta ki a •vogul 
anyagot. Az osztják feljegyzések 
sorsa nehezebb volt. Megfejtése Pá-
pay Józsefre várt. Az ő  ,halála után 
Zsirai. Miklós, majd Fokos-Fuchs 
Dávid folytatta amegkezdett mun-
kát és adta ki a gyűjtést. 1965-ben 
jelent meg a teljes Regufly-gy ű jtés. 
fgy Észák K őrösei Csomájának, Re- 

guly Antalnak, az uráli tudományok 
önfeláldozó úttörőjének kéziratos ha-
gyatéka, mely rendezetlen állnapot- 
bam, fordítás és jegyzet nélkül ma-
radt azutókorra, csak hosszú évek 
elteltével kerülhetett be a tudomány 
vérkeringésébe. 

A XIX. század második felében• 
is tisztán látták a nyelvtudósok, 
hogy az összehasonlító nyelvtudo-, 
mány legégetőbb teendője Reguly 
munkájának folytatása, azaz kell ő  
mennyiségű  megbízható nyelvi anya-
got kell gyűjteni a helyszínen. A 
Szarvas Gábor ;  Gyulay Pál környe-
zetében nyelvésszé fejl ődő  Pápay Jó-
zsef (T873-19331) Reguly megfejthe-
tetlennek tartott osztják szövegeit 
lapozva az Akadélmlia levéltárában 
kapott kedvet, hogy megszerezze a 
megfejtés kulcsát. 

Megfelelő  alkalomnak mutatko-
zott 1097-bon gróf Zichy Jen ő  har-

madik ázsiai expedíciója. Ennek 
résztvevőjelként az oroszföldi nép-
rajzi és régészeti emlékek magyar 
vonatkozálsait kellett megvizsgálnia. 
Pápay az osztjákok tanulmányozásá-
ra egy egész évet szánit. ,Sok nyomor-
gás, szenvedés, lemondás árán nagy 
mennyiségű, műfaj tekintetében 
igen változatos új anyagot sikerült 
összegyűjtenie. De más haszna is 
val, de neki sem adatott meg, hogy 
totta az osztják nyelvet, így sikerült 
megfejtenie Reguly osztják szövege-
it. Haláláig foglalkozott hatalmas 
saját gyű jteményének feldolgozásá-
val, de neki sem 'adatott meg, hogy 
az egész gyűjtést feldolgozhassa. Ó 
ugyan előkészítette kiadásra, de ha-
lála miatt tanítványa, Fazekas Jen ő  
gondozásában jelent meg 1934-ben 
az Északi medveénekek c. kötet. A 
hagyaték nagy mennyiségű  szövege, 
nyelvi, tárgyi magyarázata, szógy űj-
teménye, nyelvtani anyaga, vegyes 
feljegyzései az Akadémia tulajdoná-
ba kerültek. Többször felmerült id ők 
során a többi szövegfeljegyzés kia-
dásának szüksége, de a sok terv mel-
lett mindössze egyetlen kötet készült 
el Erdélyi István kiadásában német 
fordítással. Négy osztják h őséneket 
tartalmaz a kötet. A többi anyag ki-
adásának el őkészítésére most a deb-
receni 'Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Finnugor Nyelvtudományi 
Tanszékének kutatócsoportja vállal-
kozik. A csoport vezet ője Vértes 
Edit profesiszorasszony, akinek már 
nagy gyakorlata van az osztják szö- 
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vegek, feljegyzések közreadásában, 
jegyzettel való ellátásában, hisz ő  
készítette nyomda alá a finn K. F. 
Karjalainen többkötetes hagyatékát, 
(a hagyaték anyagát Karjalainen 
1898--1902 között gyűjtötte). 

Pápay a múlt század végén készí-
tette feljegyzéseit. Szép, olvasható 
írással, de ,ceruzával készültek _ a fel-
jegyzések. A •ceruzaírás most még 
ötven-egynéhány esztend ő  elmúltá-
val is olvasható. Ez pedig lehetővé 
teszi a fotopr!i:nt eljárás alkalmazá-
sát a kiadásban. Egy kb. 400-500 ol-
dalas könyvre lehet számítani, -mert 
a bilingviis, osztják--magyar szöveg-
közlés mellett német fordításról ás 
gondoskodnának, s őt külön kötetben 
a nyelvi és tárgyi magyarázatokkal 
együtt angol és orosz fordítást is ad-
nának a közreadók, tekintve, hogy a 
tudomány nyelve egyre inkább • az 
angol. Ugyanakkor elvégzik az ere-
deti feljegyzések és Pápay más szín- 

nel vagy tintával bejegyzett javítá-
sainak és a Pápay javításaival már 
megjelent medveénekek összevetését 
is. S ezzel a teljes Reiguly-hagyaték, 
a közeljövőben elkészülő  Steinitz-ha-
gyaték mellé végre a könyvtárak 
polcára kerülne a teljes Pápay-gy űj-
tés is : 

A próbafüzet, mely A Nadim fo-
lyó melléki nép énekét tartalmazza, 
azt bizonyítja, hogy Pápay kézírása 
még valóban jól olvasható, a ceruza-
nyomok még elég élesek, s így va-
lóban alkalmas a fotopr;int technika 
alkalmazására. 

Kívánjuk, hogy sikerüljön a ku-
tatócsoport elgondolása, terve, hogy 
Eriinél előbb solvasbassuk a még ma 
is nagy tudományos érdekl ődéssel 
várt népköltészeti termékeiket, nép-
rajzi feljegyzéseket, hogy minél pon-
tosabb képet kapjunk legközelebbi 
rokonaink XIX. századi életéről, kul-
túrájáról. 

PENAVIN OLGA 

JELT ADNI EGYMÁSRÓL 

A jugoszláv irodalom háború utáni műfordításainak bibliográfiája — Knji-
evnost naroda Jugoslavije u Maáarskoj 1945-1987. 

Udrsuženje . izdava ča e kn;jiižara Mađarske, Budapest, '1988. 

A budapesti Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése .1988 
őszén mintegy hatvanoldalas for-
dításibiblisográf:iát jelentetett meg 
szerhorvát nyelven a jugoszláv né-
pek irodalmának anagyaországi je-
lenlétéről. Mint ahogy az előszóban 
Pmedrag Stepanovi ć  is jelzi, Németh 
László szellemében, a szomszédos 
népek :irodalmának jobb megismeré-
se jegyében indult meg egyfajta for-
dítói műhelymunka még .1941-ben. A 
budapesti egyetemi nyomda kezde-
ményezésére hozták létre a Jugo-
szláv írók cím ű  könyvsiorozatot még 
a háború kistörése el őtt. Rögtön há-
rom kötet ígért lendületes munkát: 
Ivan Cankar Na klancu, Miloš Cr-
njanski Seobe című  regénye és 
Slavko Kolar elbeszéléseinek váloga-
tása. A fordítók 'Avgust Pavel, Csuka 
Zoltán és Hadroviecs László voltak. 

Ezt a nemes prograMot azonban á 
háború csírájában meghiúsította. • A 
felszabadulás után ezt az eszmét 
Csuka Zoltán folytatta a Déli Csil-
lag folyóirat megalapításával és mű -
fordítással. A kapitális m űvek át-
ültetését tekintette továbbra ris a 
la:gfontosabbnak. Mint ahogy az 
Örökös vándorlásnak ő  volt az.. első  
fordítója, most is lvo Andri ć  Híd a 
Drinán című  regényét két évvel az 
első  szerb kiadás után, minden más 
külföldi átültetést megel őzve tette 
le a magyar olvasó asztalára még 
11147-bon. A rákövetkez ő  esztendők-
ben Njegoš művét, a Hegyek koszo-
rúját fordította le többéves kitartó 
munka eredményeként, s megkezdte 
folyóiratában Krleža allkortásarinak 
közlését. Az alapozást tehát Csuka 
Zoltán végezte el, akinek a műfor-
dítás hivatás, életcél volt, s több 
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mint száz mű  tolmácsolásával nehe-
zen utolérhető  opust hozott létre. 

A ibibliográfia előszava tömör át-
tekintést ad a háború utáni korszak 
fordításirodalmáról, kiemeli az érté-
keket, súlypontozza a politika, az 
irodalompolitika, a történelmi ese-
mények és a könyvkiadás összefüg-
géseit, így a bibliográfiához széles 
spektrumú hátteret ad. 

• A ibibliográfiát Jávori Jen ő  állí-
tatta össze. Külön fejezetekben mu-
tatja be a népköltészeti és irodalmi 
antológiákat, valamint ábécérend-
ben azokat a szerzőket, illetve mű-
veiket tünteti fel — a példányszá-
mot sas megjelölve — , akiknek alko-
tásait 1945 és 11987 között magyarra 
lefordították. A kiadók közül a leg-
többet az Európa vállalt, de kiemel-
kedő  teljesítményt mondhat magá-
énak a Magvet ő, a Gondolat, a 
Kossuth Nyomda és még sok más, 
az ifjúsági és :gyerm+ekirodalomban 
pedig a Mára Kiadó közelítette egy-
máshoz a két szomszédos ország kul-
túráját. A magyarországi intézmé-
nyek mellett a szlovéniai Pomurska 
založba és az új;vtidéskii Forum ön-
álló és a magyarországi kiadókkal 
közös vállalkozásait is számba vet-
ték. Jávori Jen ő  végül külön sza-
kaszban, szerzők szerinti címszavak-
ban összegezi, hogy milyen jlugo-
szláv tudományos munkákat, ,népisze-
rű  ismeretterjeszt ő  kiadványokat 
fordítottak le magyar nyelvre. Még a 
felszabadulás évében, 11945=ben a 
Szikra Nyomda, majd az Új Du-
n:áintFul Nyohrarda., kiadta Josip Broz 
Tito A leigázott Jugoszlávia népeinek 
hwrca című  munkáját. A történelmi 
kiadványok mellett a műszaki, kép-
zőművészerlii és gazdasági témakör is 
megtalálható. Ilyen például Kosta 
Mi,hailović  '19185-ben megjelent A ju-
goszláv gazdasági valóság című  ta-
nulmánya. 

Minden műfordítónak nagy pró-
batétel egy-egy nép legsajátosabb 
irodalmi alkotásának, a népkölté-
szetnek az átültetése, aminek Ma-
gyarországon nem kevesebb, mint 
kétszáz éves hagyománya van, 
ugyanis 111739-ben Kazincy lefordí-
totta a Hasanaginicát. Ezt a hagyo-
mányt folytatták közvetlenül a fel-
szabadulás után, 1+946-bam a Faust 
Kiadóban megjelentetve egy dél-
szláv mépballaddai , antológiát, a sort 
pedig az Európa és a Móra zárják 
egy-egy Vuk-, illetve szlovén nép- 

mesegyűjteménnyel. A délszláv nép-
költészet 11, az irodalmat pedig 22 
antológia közvetítette a magyar ol-
vasókhoz, a szerz ői munkák száma 
pedig több százra tehet ő . 

A történelmi események és a po-
litikai közhangulat hatása lemérhet ő  
a műfordítás elapadásában és fellen-
dülésében. A Tájékoztató Imada kor-
szakában egy-két könyv ad életjelt, 
majd 1950-től négy éven át teljes 
pangás következik be a 'műfordítás-
bam. Érdekes lenne az ár-apály je-
lenség okait megvizsgálni más id ő-
szakokban is, amikor nem ennyire 
egyértelműek az összefüggéseik. Pél-
dául 1964-ben mindössze egyetlen-
egy munka, mégpedig Mirko rBozžié 
A kurlanok című  regénye látott nap-
világot, de ezt sem magyarországi, 
hanem az újvidéki Forum Könyvki-
adó jelentette meg. Ugyanakkor az 
1i935-ös esztendő  mintha többévi le-
maradást igyekezne pótolni nem ke-
vesebb, mint 23 irodalmi mű  magyar-
ra ültetésével, de hasonló b őséggel 
dicsekedhetnek az utóbbi évek is. 

Nemcsak a számadatok beszéde-
sek, a minőséget is jelzi a névsor, 
vagyis a legkiválóbb íróktól fordí-
tottak kiemelkedő  munkákat. A leg-
ismertebb szerzők legfontosabb mű-
veivel ismerkedhetett meg a magyar 
olvasóközönség, M;imoslav Krleža és 
Iva Andri ć  csaknem teljes opusával, 
Meša Seli•mović  és Miloš Crnjanski 
legkiválóbb 'műveivel, de jelentősek 
Oskar Davd čo, 1Prežihov Voranc vagy 
a klasszikusok mellett a kés őbbi ge-
nerációból ,Danilo Kiš, Miodrag Bu-
Latovlić , 'Barislav Peki ć , Vitomir Zu-
pan, Rudi Šeligo és mások alkotásai. 
A műfordítók figyelme a kortárs 
i.rodalornra összpontosult, kevésbé a 
századelőre és a 19. századra, s in-
kább a jugoszláv próza, mintsem a 
költészet felé irányult, különösen az 
utóbbi időszakban, így a legújabb 
törekvésekkel neon ismerkedhet meg 
az olvasó. Ezeket a hiányosságokat 
viszont részben pótolja a szerbhor-
vát és a szlovén „irodalmi kistü-
kör", valamint a jugoszláv költ ők 
antológiája. 

A bibliográfiai rész után Varga 
Edit statisztikai kimutatást készített 
a jugoszláv alkotók 1960 és 1987 kö-
zött megjelent művesiről, tematikai 
csoporbosításban is, külön kimutatva 
az ,ifjúsági irodalmat, valamint a 
Magyarországon szerbül vagy horvá-
tul 1980-1987 között kiadott köny- 
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veket. Huszonkét év alatt 458 köny-
vet -és brosúrát fordítottak le a ma-
gyar írók, a műveket -2 700.000 pél-
dányban adták ki. Az utóbbi 7 év-
ben megjelent 205 könyv közül 93-at 
a jugoszláviai magyar ínrák alkotásai 
képeznek, s éppen ezért megkérd ő -
jelezhető , Miért kerültek be a fordí-
tásbibliográfiába. A témakört tekint- 
ve .az irodalom és irodalomtörténet 
áll az első  helyen 1129 kiadvánnyal, 
30 nyelvészeti és 14 néprajzi kötet 
emelkedik ki, arányaival a temati-
kus csoportosításban. Az utóbbi hét 
évben 1167 , alkotás látott napvilágot 
szerb vagy horvát . nyelven. Ezek, 
közt a könyvek közt a nyelvészet 
dominál (31), de az irodalom, az 
útleírás, a földrajzi és történelmi 
kiadványok is hasonló számban - van-
nak jelen. Az adatok közt egy pon-
tatlanság ás fölfedezhet ő . Az 10.79. 
évnél 8 kiadvány 107 ezres példány-
számmal van jelen -  a statisztikai 
oszlopban, ugyanakkor a szerz ők 
szerinti• blokkbain - évben az évben 
Csak Krležánál több mint 152 ezres -
példányszámúnak tüntetik fel az 
Ezeregy halál című  válogatott .  elbe-
széléskötetét. A legnépszerűbb volt, 
öt kiadást ért meg, a Híd a Drínán, 
az Európa kiadó (másodszorra) csak-
nenn 1140 000 példányban nyomtatta. 

Az eredményeket id őnként meg 
kell mérni az adartak, az , objektív 
tények tükrében, egy-egy nagyobb 
időszak terméséről számot adni. Sza-
vaink csak így kapnak hitelt, enél- 
kül hiába hangoztatnánk az egymás 
irodalma iránti érdekl ődést, egymás 
kultúrája -megismerésének .szüksé-
gességért, ha kinyilatkoztatásainkat 
nem 'követik a tettek. . A budapesti 
'Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztők Egyesülése a jugoszláv 
Könyvkiadók és Egyesülések Közös- 
gégével 1927-ben Brioailüban aláírt 
egy.. együttműködési megállapodást, 
amelynek szellemében már 1•928- ban 
elkészítették ezt -a fordítási biblio-
gráfiát (amelyr ől . végül- azt is érde-
mes megjegyezni; hogy összeállítói 
igan nagy gonddal ügyeltek. a szerb-
horvát .helyesírásra • a nyomdai ne-
hézségeik ellenére is). 

Ez a • kis dokumentumfüzet a té-
nyek megy erejével szál, hogyan mu-
tatták fel szerkeszt ők, műfordítók és 
kiadók a felszabadulás ,-óta napjain-
kiig a két nép barátsága szellemében -
a jugoiszláv irodalmat a magyar - ol-
vasóknak, így tágítva Közép--Ke-: 
leit—Európában a határokat. S 'mivel 
az irodalom mindig az adott : nein 
zet, kor szellemiségének a lenyoma-
ta is, ennek jelentősége nem szorul 
bővebb bizonyításra. • 

GUBÁS ÁGOTA 
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MEGJELENT 

ÉLET JEL 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 
Miklenović, P:app Imre és Gubás Ágota méltatja, Tolnai Ottó 
pedig hosszabb verssel köszönti jubileuma alkalmából. Dudás 
Károly bevezet őjében egyebek között arról ír, hogy „mostanra 
igazi mozgalommá terebélyesedett az Életjel: a hagyomány őr-
zés, a jelenlét és a nyitottság, az értékteremtés nemes mozgal-
mává, amelyhez hasonlatos nemcsak hogy sz űkebb és széle-
sebb pátriánkban nem akad, de még Közép-Kelet-Európa tá-
gas ege alatt sem. Múltunk, jelenünk, egész itteni életünk vol-
na szegényebb nélküle. S ne álszerénykedjünk kimondani: 
talán az egyetemes emberi kultúra is". 

Ebből az almanachból is kiderült, hány nagy el őadást és 
miniműsort tartott, hány színdarabot mutatott be Kosztolányi 
Dezső  Irodalmi Színpada, hány művet jelentetett meg két so-
rozatában, hányan vettek részt rendezvényein és hányan lép-
tek fel pódiumán. S aminek minden 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 estjeir ől és kiadványairól szóló beszámolókat, ismer-
tetéseket és kritikákat tartalmazza, hiszen lehet ővé teszi szá-
munkra, hogy tárgyilagos 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 Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 
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A Kosztolányi család 
levelezéséb ől 

Róval idő  leforgása alatt immár másodszor nyújt, át a» 
olvasonak Kosztolányi Dezs ő  ley'elezesétbot osszeatlitatt, be'e 
ze t Ovel  ţ  s magyz-wizo  .s/öveggi ellát í;:i t könyvet  
tan,  ismert  bagyománykutatonk.  a K ősztólanyi-eletnni ik 

avatott ismeroje. A Levelek Koszt ű tánydwz említ  gyűjtemény 
után (ez a kötet azoknak  a leveleknek  legert(.tkesebb  darab-
jait tartalmazza. amelyeket  a költ ő  kora jelent ős iróitók m ű -
vészeit ő l  és  tudosaitól kapott), most  a Kösztoiányi család ie-
velczeséb ő l I1IIOI o'-sir egy viiloginast,  \J „p(  i beavaini1 
szakemberek  es az  atlagolvaso részér ől egyaránt  erdekladesue 
számo',-  lario  válogatási: az író es szülei között folyó levele-
zés  nem kevesebb. mint 286 darabját. Ebb ől több  mint fél-
száz  Kosztalanyi  Dezso-le.vel, ‚amelyet a szerz ő  i,Joször publikál. 

Időben  ezek a levelek  1904,  december 12-e es  1936.  július 
1-je  között íródtak, átfogják tehát a költ ő i pÁlyá egészét, s igy 
sok új  és fontos adalékot kínálnak Kosztolányit Dezs ő  élét-
rajzához. 

„... nincs  magyar  költ ő , aki szüleivet annyi éven in s 
olyan rendszeresen levelezett völnii.  mint KoszttJanyi  -  írja 

ft-j étetrajz eicuic. cím ű  ki -;(1.()  tanuímányában  Der 
tán.  —  Elképzelni  is  képtelenség. abrandnak  azonban lolvil-
lanyozó,  tril  lenne, ha Vörösmarty. Petnfi. Arány után  maradt 
volna ránk  ilyen levelezés!  Vagy  élokerülné hasonló peittlaul 
Balassi hagyatékából. Az ábránd  képtelensége talán érzékel- 
teti, milyen  nyereség az, ami most nyilv;Inassagra kerúl: 

E példa  nélküli gazdag gy űjtemény leveleinek erectij 
a Magyar Tudományos Akadémia  Könyvtárának  keztrattara 
ő rzi. 1978  óta immár földolgozott  állapotban. A  gyű jtemeny 
anyagából folYoiratokban. lapokbin korábban  is frWgiele, ot 
már három  közlemény,  egyebek  között Dér  Zoltán  gondozása-
bari is, de  közkiccsé. a  K,.isztolányi életrajzban  es -irodalom-
ban eligazodni  kívánó olvasó.  számára  igazán  hasznos útmuta-
tóul csak  igy egymás melle sorakoztatva. el őszaval. jegyzetek-
kel  és  alapos  eligazító tanulmánnyal ellátva. kötetbe rendezve 
válhatnak. 

A csaknem  ötszáz  oldalas. harminc,  zömmel dokumentum-
érték ű  képet tartalmazó könyv 25 000  dinaros áron n-iteren-
delhet ő  a Veljko Vlahovié Munkásegyetemen (24000  Subottea. 
Trg cara Jovana Nenada 15),  vagy  pedig 30 000  dinarert nt m-

vehet ő  a  Forum újvidéki  és szabadkai, valamint szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 


