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VÉGEL LÁSZLÓ  

SZERELMI HÁROMSZÖG 
RÉSZLET A PARAINÉZIS CIMÚ REGÉNYBŐL 

Damján. Pál a tőle szokásos kiQnérrt  .hangon kérte meg titkárn őjét, em-
lékeztesse Fekete 'Gyula igazgatóhelyettest a'tegnapi ígéretére, mely  

szerint mára elkészül a jöv ő  évi kutatási terv megindokl.ásával. Bosz-  

szanibo.tta helyettesének hanyagsága, 'fe'llsizí+nessége, az volt a benyo-
mása, hogy Fekete Gyula mellékesnek tartja intéz+etibelli megbízatását,  

jobban szeret az Intézet tudományos tekintélyére hivatkozva külön-.  

böző  értekezleteiken felszólalni,an ~!élel)kül, ,hogy valaha is komolyan vette  
volna a tudományt, amelyben ,Damján Pál — sokak csodálkozására  

támaszt ,és ■bilzonyíjtdkot kereseti. Biiz+anyítiték+ot? Mire? Titokban sze-
mélyes kérdéseire, sz+eE:emi kí+vándsiságával életének homályos pont-
jait világitotta volna meg. Egy életen át sodorta az ár, ideje tehát az  

öneszmélés +magalsaibib ,fokán szembesülnie önmagával.  

Ebben is idealista maradt. Már nem a cselekvést ől várta a meg-
váltást, hanem a tudománytól, melyt ől — .akárcsak a!polit'iikai akció-
tál — egészen személyes, azt is mondhatnánk, lelki vigasztalást keresett.  

Az előző  pártmegbízatásának lejártával, e slzenvedély hatására válasz-
totta a Marxiznunzs Intézet igazgatói munkakörét. Néhányan azt ter-
jesztették, megöregedett, elfáradt. Vilsszávonult Sokan gyanúsnak ta-
lálták, ,hflsz senki sem mond le önként :a 'hatalomról. :Mások megint  

ártatlan gye.rmelki+ kíváncsiság kielégítését látták az egészben: a hiva-
tásos forradalmár naiv megillet ődését a tudomány előtt. Ám bizonyos-
nak vehető , hogy döntésével mélyebb titkot kívánt megtudni magáról  

és arról, hogy mire tette fel az életét. Valóban tisztelte a tudományt, 
de másként, mint a szakmabeliek: a személyes kérdések megválaszo-
lását várba tőle. A XIX. század rajongásával tekintett rá. Elképeszt ő  
tévedés, de makacsul kitartott amellett, hogy az Intézetben a fiatal 
tudósok mindenről szalbaidon;, következmények nélkül vitatkozzanak.-  

Nem  osztotta véleményük+et, soszor megbotránkozott kijelentései-
ken, cinkos összeesküvést Igyaníto+tt viselkedésükben. Észrevette, any- 
nyira sem fogadják be, hogy nyíltan beszéljenek el őtte. Di:lettánsria.k 
tartják és megbízhatatlannak. Amikor a marxista erkölcs tárgyköré-
ben a .célok és az eszközök viszonyáról szóló heves, bels ő  vitában a 
többség türelmetlenül kifogá+sodta, hogy a +f+oa -radálmi párt megengedi 
magának a célsokkal összhangban nem lev ő  eszközök alkalmazását, 
ágy italáyta, öt vádolják közben: az ő  élete került terítékre. .Szavaikban 
nemcsak !elégedetlenség, hanem gy űlölet is megvillant. Homályos uta-
lásokkal éltek, időnként önelégülten mosolyogtak +egymasra. Megbot-
ránkozott a véleményükön,, sejtette, hogy maguk között még durváb-
bak.  -agy viselkednek, mintha más világban élnének, csak ezt egyel őre 
titokban .tartják. 'Szívében 'szorongás és félelem támadt fel. Nem voltak 
ellenérvei, de érzelme, !életösztöne tiltakozott szavaik ellen. Túlságo- 
šan naivak, papírízűnek tartotta őket, a tapasztalat hitele hiányzott 
belőlük. Az 'élet mellett döntő  ember — gondolta magában — kiszol-
gáltatja magát; 'az !életet választva a b űn cinkosa lesz, de a felel őt-
lenül ártaitilam gondolat mégis b űnösebb, mert nem veszi tudomásul, 
a józan észnél ,félelmetesebb erő  mindig a 1.elbeosi.ill+t bűnös életen kívül 
támad 1! el. Az -árta:ttlamtság a pokollal kaoérkodik, miközben öntelten 
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pazarolja magát. Büszke volt, hogy a kommunisták sohasem k•a ćérk,od-
t.ák a tiszta lelkiismerettel. 

Szenvedett ettől a felismerésiből, nem volt megnyugtató megoldása. 
Tehetetlenül ibeismerte, ő  az ,eszme foglya, a fiatalok szerencsére már 
nem nagyon bíznak benne, ők is foglyok, de fogságuk kellemes idő-
húzásra, unalmas teniszjátékra hasonllít. Ellenkezni készült, de meg-
gondolta magát. Be akarta Íbiz(onyítani, hogy az elméletnek és az élet-
nek nincs sok köze egymáshoz; ami elméletileg ragyogóan igazolható, 
az élet szempontjából hasznavehetetlen. Hallgatott, mert ett ől a fel-
i•meréstől is ,megrettent:- Azzal hessegette el kételyek, hogy az élet, 
így az övé is, egyszeri és kifürkészhetetlen, váratlan tengeri zivatar-
karit felbolygalt mindent, aztán kifullad, de megtisztul t őle {az ég; 
olyanná válik, mint a semmire sem kötelez ő  ígéret. De ígéret nélkül 
nem tudott volna élni. 

'Judit emléke kínozta: mit tenne most az ő  helyében? Igazán sze-
rette az életet, mert vakmer ően kockára tette, vállalva a b űnt, volt 
báltorsága igazolás nélkül élni. Ezért megb űnhődött. Bizonyosan azt 
v'álas!zdlná, nem szabad tisztelni a határokat, a gátakat. Valamikor 
Daimj•án !Pál is így képzelte el a jöv őjét: szüntelenül felesel a megszo-
kással. DDe ebben is ragaszkodott a józan ész szabályaihoz, legalább 
annyira,minit a szabályok mögött kavargó ihornály'hoz. Csak ezzel az 
ellentmondással magyarázhatta meg !botlásait. A Marxizmus Intézet 
titkos kolostora volt, hol !biztonságban vezekelt. • 

Gondolatait a 'titkárn ő  zavarta meg, jelentette, hogy az igazgató-
helyettes pillanatnyilag házon kívül van, a pártirodába ment halaszt-
hatatlan ügyben,. Nem hagyott semmiféle üzenetet. 

•D.amjám Pál sejtette, hogy a közvélemény-kutatás legújabb ered-
ményeinek publikálásáról van szó, nem tetszett neki, hogy az igazgató-
helyettes nélküle beszéli meg az elvtársakkal a 'további teend őket. A 
számok sajnos rossz közérzetr ől tanúskodtak. A lakeissá{g hangulata 
romlott. Damján Pál ■nern hitt a szemének, .amikor el őször megismer-
kedett az adatokkal. Mi történt az emberekkel? Miért növekszik a 
kishitűség, amikor az élet ,biztonságosabb? Az emberek gondtalanab-
bak, szabadabban beszélnek, az eszme kényszere fdkrazaibosan elgyen-
gül, kezdik 'elfelejteni az igazságtalan áldozatokat. követel ő , a gyógyít-
hatatlan .sebeket el őidéző  veszélyes időket. 

Miért jelentkezik az ,elégede'tlenség, amikor minden meglazult, és 
elkerülhetők az áldozatok, nem kell új sebeket ejteni? !Minden meg-
bocsátható, még a kiábrándulás Is. Milyen titkok törnek fel az em- 
herlb ől? A megkérdezettek több mint fele nem hiszi, hogy a jelenlegi 
vezetőség képes 'megfékezni a hanyatlást, hatvan százaléka szerint a 
pártvezetők indokolatlan kiváltságokat 'élveznek, ezekre a :tisztségékre 
nem a legmegfelelőbbek kerülnek, hanem hízelgők és bálugatók. Le-
hangoló, hogy negyven százalékot nem érdekli a kérdés, semmiféle 
véleménye nincs a vezet őségről. Mi lesz, ha a közömbösök .átpártolnak 
a tiltakozókhoz? Damja'n Pál félt, hogy valahol nélküle született egy 
új világ, nélküle borul lángokba, ő  pedig tanúja sem lesz az esemé-
nyeknek. 

Csend van a lélekben, mint a vihar után a természetben. 
A szakkollégiumi értekezleten Fekete Gyula követelte a kutatási 

eredmények •titik!osítását, tehát a közvélemény-kutatás dokumentáció-
lába csak a vezetőség néhány tagja nyerhet betekintést. Veszélyesnek 
tartott minden olyan lépést, amely lehet ővé tenné az adatok !kiszü-
remlését. Az 'egyik fiatal munkatárs javasolta, hogy az egész vezet ő-
séget tájékoztassák. Nincsenek megbízható és megbízhatatlan .párt- -  
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vezetők, mosolygott ironikusan. Fekete Gyula hangja idegesen fel-
csattant. Tiltakozott, azzal 'érvelv, hogy nem a Marxizmus Intézet 
k,üllégiumának a feladata eldönteni, hogy ki kapja meg az anyagot. 
A .tudomány !tisztaságát f éltetlte ; a tudósok ne foglalkozzanak poli-
tikával. 

. — Mi csak a legfontosabb elvtársaknak adjuk án  az adatokat, ők 
majd meghatározzák, kinek kell továbbítani.. — Egy másik fiatalmun-
katárs gyúnyosan állapította meg, azért ilyenek az adatok, mert még 
hisszük, hogy 'vannak kivételezettek. A vezet őség tagjai egyformák. 
A leggyanúsaibb tudomány a tiszta tudomány. 

Damj'án Páll a vita elfajulásától félt, ezért javasodta, vessék fel ezt 
a pártházban. Mindent szépen meg lehetbeszélni. Érvelés közben fiatal 
munk:atá:rsái arcába pillantott. 'Szórakozottan. elnézték a feje felett, 
nem 'érdekelte őket Damján magyarázkodásai. Éreztették vele, el őre 
tudják., engedni fog. 

Tisztában volt fiatal munkatársai igazával, de zavarta magatartá-
suk. Miért türelmetlenkednek, miért fölényeskednek? Kivel gúnyolód-
nak? Érzései lázadoztak, valahol belül egészen biztos volt, hogy nem 
tagadhatja meg életének egy részét, nem gy őzheti le magában azt 
az erőt, mely 'értelmet adott tetteinek, akkor sem, ha kényelmes lenne 
mindent megtagadni. Ami nekik gondolati játék, az 'neki próbatétel. 
Nem a gyávaság beszélt bel őle, mint hitték — az életét tette kockára, 
ezért az értelemért —, hanem a felismerés, hogy nincs joga megtagadni 
a múltját. Senki sem tudja megérteni ezt a köteléket, mint ahogy 
Nádas Judit sorsát sem :fognák fel. -  Miért élt, ha nincs kinek feltárnia 
titkát? — nyugtalanította. Félt a lelkiismeret-furdalásos ;szorongás-
tól, •bármennyvre csábította a sötétségbe való szándékos alámerülés. 
Akkor iás megőrzi a hitét, ha 'magára marad. Tudnia kell, hová tar-
tozik. 

A hangulat feszült lett. Damján Pál tanácstalanul vizsgálta 
munkatársait. Tekintetükb ől semmit sem tudott kiolvasni. Mi történt 
velük? Újra 'az a cinkosság! Az unóbbi id őben számtalanszor érezte 
Fezt a bizonytalanságot, ahosszú csendek mögötti ellenségeskedést, 
irigységet és lebecsülést. 

A régi elvtársak kárörvend ően lesték egymás tévedéseit, kis és 
sokatmondó meghunyászkodásait. Csendes szópárbaj folyt körülötte, 
akarva-akaratlanul részese lett. A szavak kiismerhetetlenek lettek, 
nem tudható, 'melyek idéznek elő  gyógyíthatatlan sebeket. Szüntelenül 
változó értelmük kislikloltt a józan ellen őrzés alól. Az ártatlan tegnapi 
megjegyzés ma veszélyes méreg. A tegnap tilos gondolat ma kötelez ő . 
A következmények 'el őreláthatatlanok voltak. Az állandó bizonytalan-
ság gyanakvást és kételkedést.szült benne. 

•Damján Pál bizonyos értelemben valóiban fáradt volt, a szavak 
fárasztották ki. Semmire sem köteleznek, de Mindent megmérgeztek. 
Senkiben sem bízhatott meg igazán, legjobb elvtársaihoz sem lehetett 
őszinte. Egy zárt világban kallódott, melyb ől nem lehetséges kitalálni. 
Gyanakvóan kérdezte. magától, a kiábrándultak közé sodródott-e. 
Ettől ősszintén rettegett. Kétségbe ejtette volna géz a szégyenteljes ku-
darca, az élete visszavonása? Nincs visszataszítóbb a kiábrándult 
kommunistánál. •Godányi Jánosra, egykori barátjára gondolt, őt az 
állandóan felbukkanó örvények ,egyike kivetette a mozgalomból, most 
a kitaszítottak rögeszméjével veszi számba a régi tévedéseket. Kerülte 
ezt az embert. Nem 'el ővigyázatoslságból, hanem mert őszintén irtózott 
a szőrszálhasogató rosszindulattól. Ha másra tette fel a hitét, akkor 
árulás lenne kishitűségbe menekülni. 
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Az idegszálaiba költöző  kétely zavarba hozta. Gábrielnek lenne 
igaza? Csak másképpen érez, mint ő , vagy pedig már nem is érez 
semmit? Nem fél a sötétségt ől, mert nem ismeri a veszélyt. Nem 
kockáztatott, ezért mesterségesen keresi az ellenállást. De miért me-
nekül előle? Miért nem jár haza? Hová tűnt el? 

Elhatározta, hogy újra felkeresi Katalint, hátha t őle közelebbi 
magyarázatot kap. Haegyáltalán nyomába jut még. Furcsállotta a két 
fiatal kapcsolatát. Gyanította, hogy nem szeretiik 'egymást, de akkor 
miért tartanak évek óta ki egymás mellett? A szerelme valótlan, ha 
nincs benne rendkívüli szenvedély. De ezen a ponton félve mérlegelte 
saját múltját. Mi volt az, ha nem rendikívüli, szenvedély, szerelem 
nélkül? De így Is jobb, mint az ellenkezője, vigasztalta magát. 

Fekete Gyula a pártházba rohant, őt lám, nem hívják. Már nem 
bíznak benne? Talpán arra gyanakodnák, hogy Gábriel az ő  titkos 
gondolatait vetette papírra, ezért elvesztette elvtársai ,bizalmát. B űn-
tudatot érzett. Tagadhatatlan, hogy Gábriel viselkedéséért felel ősség-
gel tartozik. Ezt őszintén vállalja. Megfordult a fejében, hogy egy-
szer (majd ő  is meglátogatja azOázis Klubot, azt beszélik, ott még 
őszintén beszélgetnek az elvtársai. 

Furcsa mód Nádas Judit rossz szellemét ismerte fel Gábriel ka-
landjában. Judit volt ilyen kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan. Szép-
sége szeszélyes, könnyelmű , közömbös :és ragadozó volt egyszerre. 
Ilyen nővel szemben csak tévedhet az ember, nyugtatta magát. De 
hiába próbálta megmagyarázni a történteket, sehogy sem 'szabadult 
ettől az érzéstől, bármilyen tiszta erkölcsi törvények vezérelték, mégis 
gyilkos volt. Ez a kegyetlen igazság. 

.Olyasmire gondolt, hogy Gábrielben Judit természete rejt őzködik, 
arra várva, hogy történjék valami, s feltörjön bel őle minden gonosz-
ság. Ha - mindez igaz, akkor ő  tehetetlen Gábriellel szemben. B űnhöd-
nie kell. Keserűen latolgatta, hogy Judit megmérgezte Ferenccel való 
barátságát, most pedig a síron túlról Gábrielt uszítja ellene. 

;Megelőzheti-e a katasztrófát, a teljes összeomlást? Szeretett volna 
valamit tenni, legalább 'ennyivel tartozik Ferenc emlékének. Remélte, 
mindent helyrehoz, ha megőrzi a fiát, ha távol tartja attól a romboló 
'energiától, ami az anyjából áramlott ki, és halála után a világban 
tévelyegve, nyugtalanságot teremtve imérgezri az !almokat. Senki sem 
vonhatna ki magát a hatása alól. Lám, Gábriel sem. Damján Pál pró-
bálta megnyugtatni magát. De nem tehette, hisz a dokumentumok 
egyértelmű  tanúsága szerint ,Judit kommunista volt. !Pontosabban: 
egy kicsit több és egy kicsit kevesebb. De mégis az ő  fajtája. Csak 
ezt nem !szabad emlegetni, legalábbis amíg ő  él. 

Szerette volna megfejteni, mi lett volna Ferencb ől Judit nélkül. 
Vagy talán nincs 'értelme feszegetni,? Miért kínozza magát? Ferenc 
ugyanis elkeseredett harcot vívott — ő  akkor ezt felesleges fény űzés- 
neik tartotta, s ,csak utólag ismerte el a drámai és jogos küzdelmet — 
Eigy mély misztikus, vallásos érzés és a kommunista meggy őződés 
között. Nem tudható,melyik született meg benne el őbb, .de mind- 
kettőhöz 'ragaszkodott, ez őrölte fel egész energiáját. Juditra azért 
volt szüksége, hogy megtszaba(duljon belső  feszültségétől, saját drá- 
máját kívánta megoldani, amikor minden szenvedélyét egyetlenegy 
nőre pazarolta. Vagy mégis sejtett valamn't,amir ől Damján Pál nem 
is álmodott, finom ösztöneivel megérezte. Judit olyan kiváltságokat 
kapott a 'hittől, amelyekre a közönséges halandók nem számít'hat'tak. 

Mit tudott'egymásról ez a két ember? Damján Pál nem tismerte 
a választ. Ferenc szerette a n őt, mint akiben megtalálta az Istent. 
Nem szerelem volt ez, hanem áhítat. Olyan szenvedély hipnózisa alá 
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került, melyben lehetetlen a szerelem, a testi érzékiség, csak sóvárgás 
és kielégületlenség létezik. Hisz amíg feleségül nem vette Juditot, csak 
azt á1l Đboitta, keresi az Istent. Kimerít ő  vitákat folytatott .Damján 
Pállal, bizonygatta, hogy a kommunisták gy őzelmük után vesztik el 
a világot nig,azából. Most még hisznek a lehetetlenben, de a gy őztesek 
mindig megtagadják ;hitüket. Pál az efféle beszédeken csak mosoly-
gott. Ferencest rendkívüli.embernek tartotta, ezért nem fogta fel, 
miért merül el ilyen zagyva gondolatokban. Apja szabadkai tanító 
volt, nagyapja ismert fest őművész. Benne már a .családi hagyomány 
,dekadenssé vált, éppen ebben a Bácskában, ahol a dekadencia az 
ám'oikfutóik előjoga. Ajz övéi egyszerű  fuvarosok, alig teremtették el ő  
az iskoláztatásra a pénzt. A kétféle örökség .miatt Damján Pál komp-
lexussal tekintett Ferencre, de lebecsüléssel - is.. Többször próbálta 
rávezetni, ,értelmetlen, felesleges .dolgokon töri a fejét, de nem segített 
semmiféle érv. Rerenc kitartott álláspontja mellett, elismerte a kom-
munisták fanatikus hitét, bennük ismerte fel az igazságosabb világ 
álmát, de önteltnek vélte törekvésüket, hrogy a saját törvényeik sze-
rint teremtik meg az új világot. 

Vallaandkép,pen én is közétek tarbozrok. A világ ma a hitetlen-
ség állapotába zuhant, az emberiség kiábrándult, ebben rejlik az 
erőtök. De ne ;bízzátok el magatokat, ticsak rpó'bálj:ábok a hitet. 'Gyor-
san kiderül: rövid ideig tartó siker ez. Mi történik Oroszországban? 
A kommunisták egymást irtják, a tegnapi szent mára ellenség. A 
tegnapi meggyőződés mai kárhozatba vezet. 

Damján Pál erélyesen tiltakozott. 
Az újságok hazudnak. Oroszország a forradalom laboratóriu-

ma, épp ésszel Ifelfragihatartllan, mi tö;riténiik ott. Aszemélyes tarpaszta-
lat sem fejti meg a nagy munka értelmét. Attól a világtól mindenki 
retteg, ezért a legképtelenebb hazugságokat terjesztik róla. 

Milyen világ az — folytatta Ferenc —, amely félelemreépül? 
A reményt felváltotta a hisztéria. Most még az éhségt ől félnek, holnap 
pedig majd a 'pártitól, a hatalomtól. Az erőszaktól. Hisz ti mondjátok, 
nemde, hogy a diktatúra elkerülhetetlen. Ti fogjátok megállapítani, 
meddig. Nehéz ellenetek fordulni, de lelhetetlen veletek tartani. Mi 
lesz, ha véglegesen diktatúrával helyettesítitek a hitet? Meddig lehet 
ezt fenntartani? Mikor fogjátok kimondani, elég volt? Amikor meg-
teremtettétek az új világot? Lásd be, ez képtelenség! Akkor kés ő  
lesz a szabadságra, a b'oldogsá'gra. A cselekvésben kommunista va-
gyok, a hitben nem. 

A te istened anarchista! — kiáltott fel Damján Pál. 
'Minden Isten anarchista — ,bólintott rFerenc. 

A házasságkötés után Ferenc többé nem vitatkozott. Minden 
véglegessé vált az életében. Elhárította Damján Pál .próbálkozását, 
hogy lebeszélje házassági szándékáról, hiábavalónak bizonyult min-
den érv. Persze a legfontosabbat nem mondta ki: Judit egyszer ű  
kurva. Ezt ,Damj-án Pál nem merte megkockáztatni. Kényeilme'tlen 
,érzéssel emlékezett vissza az abbáziai napokra, szerette volna fel-
tárni 'barátjának, miket élt át Judittal, de nem volt bátorsága rá. 
Beismerte, az életével tartozik Judirtinak ; még mindig szerette, hiába 
küzdött ellene. De megközelíthetetlennek tartotta, miként Ferenc az 
Istent. 

Ferenc, úgy látszik, tudott az abbáziai kalandról. 
r— A feladatodat teljesítetted, én is azt teszem — célzott rá. 
IDamján 'Pál felismerte, irigylésre méltó, m'egingafthatatlan hittel 

áll szemben. Tehetetlen volt. 
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Tartózkodó és óvatos .maradt. A házassággal végleg ki lesz szol-
gáltatva Jwdltnak, aki tudja, hogy ő  kommunista, minden pillanatban 
f€+ljelénrthetai. Ferenc viszont 'mindent feláldoz, hogy erre ne .  kerüljön 
sor. Mindketten kiszolgáltatottak. Barátságuk vészteljessé válik. A 
tudatos 'áldozathozatalból eszel ős vállalkozás lesz. Mindeniben ez les-
kelődött rá. Ferenc az élet és a halál határán választott magának zsá-
molyt, hogy kérelmét meghallgassa az Isten. Eldöntötte, hogy talál-
kozik az Isteninel, ezért Judit 'karjába. menekült. 

Dannjan Pál tudomásul vette, ezentúl' mindenben Judit akarata 
érvényesül: elvesztette barátját. Egyre több vakmer ő  konspiratív 
feladatot vállalt: kívánta a halált. Félt Judittól és szenvedett miatta. 
Nem merte !magának sem bevallani, hogy kívánja, hisz ezzel. felrú-
gott volna minden ,pártfegyelmet. De nem csak ez fegyverezte le.; az 
abbáziai napok kínozták, az a pillanat, amikor bevallotta, ha Judit 
jelenti az életet, akkor annak a nevében, elfelejt minden eszmét. Mi 
ez, ha nem árulás? Áruló lett volna, ha Judit akarja. Elismerte 
gyávaságát, mert elvesztette az életre irányuló akaratát. 

A félelem, a szerelem és a barátság zavaros kapcsolatát megsza-
kítota a háború; úgy menekült a kegyetlen történelembe, • mint a 
megváltásba. Damján Pál felejteni akarta Juditot, csak néhányszor, 
a légnagyobb .életvesizélyben jutott eszébe. Úgy nézett szembe .a ve-
széllyel, mintha bosszút akart volna állni sorsáért. Újra, boldog volt, 
mert megszábadult a személyiségét ől, és nem kellett szégyellnie_ ma-
gát gyengesége ;miatt: 

1944 őszén illegális feladatokkal Újvidékre érkezett. A városban 
teljes bizonytalanság volt, a biztonságáról gondoskodó .összeköt ővel 
elvesztette a kapcsolatot, ezért kiszolgáltatottain bujdosott Újvidék 
utcáin. Minden őrjárat életveszélyt jelentett, a felületesen hamisított 
papírok nem nyújtottak kellő  biztonságot. Utolsó reménysége Ferenc 
maradt. Határozott léptekkel az Epres utca. felé tartott, bár tudta, 
hogy ezzel veszélyibe sodorja őket. A Judittal való viszontlátás lehet ő-
sége különös izgalomba hozta. Próbára. akarta tenni magát: eleget 
szenvedett-e ahhoz, hogy ;visszanyerje becsületét? 

Szürkületben kopogott az ablakon, Ferenc jött ki az utcára, 'meg-
ölelte barátját, és szó nélkül bevezette a kertes házba. Az el őszobában 
Judit ivárta. Pálnak megdobbant a szíve: gyeruneket várt. Fontolgatta, 
lemond a tervéről, ebben a helyzetben nem sodorhatja veszélybe őket. 
Gyorsan kellett ;döntenie: ha nem teljesíti az illegális feladatot, akkor 
más emberek halálát -  írja alá. Kapcsolatot kell teremtenie 'velük, át 
kellett adnia az utasítást, ne vállalkozzanak német menetoszlop meg-
t+ám.aid.ására, mert a 'beígért segítség.nem érkezik meg; tehát a halálba 
rohannak. Legalább tucatnyi fiataléletir ől volt szó. Csak annyit árult 
el, hogy titkos küIde'tésben van, de nem tárta fel, mi a feladata. Csak 
azt mondta meg, hogy küldetésének sikeres végrehajtásától tucatnyi 
emberélet függ: Sokkal j abban izgatta a kérdés, kockára meri-e tenni 
Judit életét. Ha igen, akkor megszabadul a varázslattól, visszanyeri 
szabadságát, gondolta magában, 

Néhány napot n+álulk töltött. A ko,dkázat óriási. Ferenc csendesen 
maga elé nézett. Judit szólalt meg els őnek. 

Tudtam, hogy így térsz vissza. 	Szemében különös ;fény 
villant meg. — Elégedett lehetsz. 

Miért? — kérdezte Damján gyanakodva. 
Meigváltottád magad.i 

!Damján Pál.elfordította a tekintetét: Megértette Judit célzását. 
Csak félig — .válaszolta ironikusan. — El őbb Ferencnek.' aka-

rom bebizonyítani, hogy a háborúban nincs Isten. 
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De mi lesz akkor, ha teljesen megváltod? Mekkora áldozatot 
követelsz majd akkor? 

Judit kíváncsian nézett a szemébe. Pál hallgatott, Ferenc szótla-
nul figyelte a ,rejtett párbajt. Megértette, mir ől van szó, de tudta, hogy 
nincs joga beavatkozni. Pál saját elveiért harool. Talán még akkor 
érlelődött meg benne a gondolat, hogy ebben a háromszögben valaki-
nek el keld buknia. 

Rendben van, kozkáztatunk érted. Nem .vagyunk gyávák. Ne 
félj. Mi is gomboljuk a határokat. A magunk módján. — Daniján 
Pál Judit beleegyezésében gúnyos árnyalatot ismert fel. 'Mereven 
nézett rá, a tekintetét kereste, de az egy pillantásra sem méltatta. 

Beismerte magának, hogy ;zsarolni jött, és Judit durván rajta-
kapta. 

Damj án Pál könnyen talált igazolást: bosszút .áll a barátjáért, 
ki abba a pokolba zuhant, amelybe — egy meggondolatlan pillanatá-
3.ain — ő  kívánt beleszédülni. Egy ködös világ csipkéin, mint ahogy a 
szavak buknak át a csendbe, remény és ígéret nélkül adta át magát 
a csődbe jutott .cselekvésemlékek ringatta eszményi hitnek. Juditnak 
valami igazítanivalója akadt a harisnyáján, szoknyája felhúzodott, 
térde táján alkonyi élet kezdődött, mely felszikrázott, amint a sima 
harisnyán megfeszülő  ujjak megpihentek a lágyan elernyül ő  bőrőr 
a térd felett. Az előrehajtott fejét beárnyékolta a lehulló haj; ki gon-
dolta volna, hogy •e testhez csapódva 'pihennek meg az elnémuló aka-
ratok. Szenvedélyesen gyűlölte Ferenc önkéntes rabságát, amibe töré-
keny lelke, kifinomult hite, az álmok határát érint ő , misztikus életér-
zése taszította. Ferenc 1 ,61t az élettől, 'Pál pedig szerette volna bátor-
sággal megajándékozni, ehhez pedig feltétel nélküli önfeláldozás, nyers 
kalandvágy, •a cselekvés röges.zrriéje, személytelenséget valló rajongás 
kell. Ezt biztosította a párt, melynek feltétel nélkül adta át magát. 
Ferenc istene viszont a kételkedés örvényeit szabadította fel, élete 
bizonyítja, a hit csak a kételkedés formája, a személyiség kiszámítha-
tatlan, csapongó küzdelme. A hitben is, a hitetlenségben is a szabad-
ság zsarnoki, mert sokat követel, miközben az ismeretlenre feszíti 
az embert. A párt szelídíti meg .a szabadságot, szünteti meg az isme-
retlent, vélte Pál, leveszi szolgájáról a keresztet, védelmez a szemé-
lyes kínszenvedéstől, lerövidíti a választás sejtelmesen bonyolult, zeg-
zugos útjait, ékkor a sza'bads'ágról való tudatos lemondás vigasztaló. 

Ferenc tanácstalanul toporgott a szoba közepén. Miért kénysze-
rítik ítélethozatalra, ő  csak az alacsonyrendű  szenvedélyektől akar 
szabadulni. Miért terhelik ugyanazzal a valósággal, 'melyben nem vál-
+tozik soha semmi, mely csak az alacsonyrend ű  szenvedélyek forrása? 
Aki meg akarja változtatni a valóságot, apró szenvedélyekre szeleteli 
az egyetlent, az elemit. B űnös fényűzés. Miért akarják, hogy a másod-
perc — csak ennyit jelent a valóság — napfeDkeltek•ént ragyogjan? 
Ertelmetlennek tartotta az el őtte zajló párbeszédet, feleslegesnek érez-
te magát, mindent megértett bel őle, de elkeserítette a mögötte parázs-
ló durva ösztön, mely köt őzsinegként tekeredik végelláthatatlan hur-
kaival a kézre, a lábra, a szívre, az észre. Biztosra vette, hogy barátja 
azért kívánja őket próbára tenni, mert ugyanúgy. sóvárog Judit után; 
ugyanazzal a rejtéllyel találkozott, mint ő . Ám nem volt féltékeny, 
már régen megszabadult a maradó sejtések világától, Judit megsze-
rettette vele a h űtlenséget. 

<Folytatjuk)  
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SINKOVITS P ÉTER 

KÖZELÍTŐ  

a szavak majd egymás mellé sorakoznak 
egyetlen fohásszá hangosul megannyi könyörgés 
hívéhez igazodik a zsoltár 
korsóba telítődik a bor 

érkezik a közelít ő  
uszály 
juhászbűvölő  nyáj 
nyár 
sodródó könnyű  légvitorlák 

önszeg ő  kenyér a kockásodó terít őn 

a romváros bejáratánál 
bronzangyal 
a szélben 

mi 
akik kívül maradtunk 
mint valami felesleges tenyészet 
lábsértő  kavicsos oldalösvény 
egy hazárd kártyajáték 
kicsapott vesztesei 

ülünk a szögesdróton belüli k őpadon 

liliom-fehérl ő  falak 
szobásul felettünk az. ég 
bolyhozódnak h űvös illatok 

a kiterített köténybe visszaszáll 
a konyha gőze 

kócos dalú csoszogó hírnökök 
horpadt vértezettel 

az őszi esték jönnek megint 
köd-járatok érkeznek • 
menetrendszerűen 
vadult eső  áztat 
igétlen földeket 

s bekaparjuk lassan égő  csillagainkat 
a jeltelen lebegésbe 
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TOLNAI OTTÓ 

BABYLON FORTE 
HANGJÁTÉK JÁTÉKHANGOKKAL 

SZEREPLŐK: 

BÁLINT 
CECIL 
LILI 
LUKCSI 
NAGYANYA 
ELSŐ  HANG 
MÁSODIK HANG 
PÉRI, ÁHÍTATOS FÉRFIHANG 

Helyszín: !nappapi, manzárd, háló, gyerekszoba 

(háló) 

BÁLINT: Cukrot tettél bele? 
CECIL: Tettem. 
BÁLINT: Mennyit? 
CECIL: Két kanállal ... itt a citrom is ... 
BÁLINT: Milyen szép! Szeretem, ha ezt a még ép, megnyomorí-

tatlan felét adod nekem. Azt mondják, a félbevágott gyümölcs, akár 
a nap. .- . Ki vette? 

CECIL : Lili vette az Újvidék Áruházban — újabban már ő  is oda-
szokott. Lili Mindig szép citromot hoz. Egyáltalán nem véletlen lett 
Péri „titkárn ője" a tengeren ... Emlékszel, amikor Féri ott a kiköt ő-
ben kiválasztotta és megvette azt a citromot — azt az egy citromot 
és egész nap fogdosta, szaglászta, gyönyörködött benne. 

PÉRI: 	 citromcitrom 
CECIL: De Bálint, a te verseidben már elhalkult a citromkopo-

gás ... Miért?! Azt mondottad, amikor abban a ciklusban el őször fel-
hangzott, hogy ez a hang er ősödni fog, erősödni a citromkopogás: 
erősödni, kiáltottad a fültisztító rudacskával hadonászva, er ősödni, 
hogy végül is üres, sárga koponyánkon zuhoghasson! Vagy meg is 
szűnt teljesen? 

BÁLINT: Nem, a kopogás nem sz űnt meg — hallom, most is tisz-
tán hallom 

cit-rom cit-rom 
— a versek szűntek meg, Cecil, versek nincsenek többé. 
,PÉRI: 	 cit-rom citrom ci.t-rom 
CECIL: Tessék a kiskanál. Vigyázz, még forró a tea. 
BÁLINT: Mióta megvan már ez az alpakkatáloa ! 
CECIL: Tíz éve. 
BÁLINT: És alig homályosodott tükre 

alpakka 
olyan alpakka 
akár az alpok jégpakolása 
pa-pa-pa 
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CECIL: Nyugodjál! Mire kiolvasod, mindig teljesen elázik . .újsá-
god — és amikor megszárad, úgy néz ki, mintha rápisiltél volna; 
szégyenlom felvinni nagyanyához ... Ide rakd a magokat a kistá-
nyérra. 

BÁLINT: Hallottad? 

CECIL: Mit? 

BÁLINT: Cézanne-t. 

CECIL: Nem. Mi van vele? 

BÁLINT: Kiállítás a Grand Palais-ban .. . 

CECIL: Na és? 

BÁLINT: Ó, nem, nem hiszem, hogy Sikerül majd elcsípnünk. 
Nem, Cecil, nekünk nincs olyan hülye cserencsénk, hogy elcsípjük 
Cézannet a Grand Palais-ban. Nem, nincs. 

CECIL: Jaj, hát nem azért vettem meg neked Budapesten azt 
a nagy — 300 forintos! — oroszmagyar Cézanne-4, hogy eredeti 
nagyságban — egy az egyben! — élvezhesd a Húshagyó kedd isteni 
pepitáját, A nagy fenyő  szerelmes polipkarjait és hát azt a tömérdek 
porcelánt, almát ... Milyen szépen meséltél Mont Sainto-Victoire 
felső  jobb sarkáról: a durva ecset ezúrgesztusát bizonygattad, éppen 
a megrongálódott vászon emeli ki ... Különben meg, te már :láttad is 
őket a Puskiiriban, a Téli Palotában ... Szinte látlak, Bálint, ahogy 
Rigából érkezve átrohansz a .Téli Palota iporfir-termén a Cézanne-ok 
felé ... kipirosodva, akár egy Cézanne-alma .. . 

BÁLINT: Nem, Cecil, nem a Cézanne-ok felé, hanem a. Gézanne-
o;któl száguldottain a por'fir-terem irányába köpenyem zsebében az 
egyik moszkvai triafiikbban vásárolt Blokk-kötettel — minden Pórusom-
mal a Forradalmat lélegezve! 

ELSŐ  HANG: „'Nyargal a szélvész, havat seper. 
Tizenkét ember menetei 

Fekete szíjon fegyverek. 
Tüzek, tüzek vereslenek. 

Foguk közt kajtiol a rossz bagó, 
Mindegyikük kötélrevaló. 

Szabadság, testvérek! 
Őrdög  a papokat! 

Tra-ta-ta.k !" 

BÁLINT: Kerenszkij gy űrűje, Trockij cvikkere, Lenin macskája, 
Buhari,n bajusza jobban izgatott akkortájt, mint az a pepita,' mint 
azok az almák... 

CECIL: Jó, jó. Akkor meg az a furcsa, hogy végül is éppen ezek-
nél az almáknál kötöttél ki, hogy éppen ezek az almák mentek az 
agyadra és nem valami ... valami más ... Igen, akkor meg az a fur-
csa, hogy most a Grand. PalaiS felé - .száguldozol és hogy már évek óta 
nem vetted kezedbe Biokot .. . 
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BÁLINT: Kizárt dolog,. hogy nyitva legyen október közepéig... 
Itt a Politikában azt írja: „Od 11936 Paris niJe video izložbu ovih raz-
mera ldela Prola ,Sezana kakva je ibila izložba a Gran Paleu ..." Szó-
val: múlt id ő . Nem, nincs nekünk olyan hülye szerencsénk ... Addig 
álldogálnék ott, a Grand Palais-ban, amíg az egyik alma le nem gu-
rulna a táltárói, koppanásával pánikot keltve a múzeum őrök között. 

PÉERI: 	 al-ma al-ma 
ELSŐ  HANG: „1917 június 23. Távirat a Kedvestől és vissza. 

Levél . ányámrnak. Ma nem akarok részt venni az ülésen. Szerkeszt ő-
bizottságunkból hiányzik a forradalmi gondolkodás. Hozzájuk még 
hálni sem járt a forradalom. A junkerok, a rohamosztagok tagjai, 
az imperialisták ... nyíltan mozgolódnak már a városban. Lehetséges 
volna? Ismét az éjszakába, a borzalomba, a kétségbeesésbe? Nekem 
csak nézeteim vannak, de hangom (lelkem) nincsen ..." 

(gyerekszoba) 
LILI: Jaj! 

(háló) 

CECIL: Jaj, mi az?! -  

(gyerekszoba) 

LILI: Jaj! Egér a térképen! 

(háló) 

'BÁLINT: Ne üvölts! 
CECIL: Mi?! Hol?! 

(gyerekszoba) 

LILI: Egér! A térképen! 

(háló) 

BÁLINT: Nem mondtam, ne üvölts! 
CECIL: Egér?! Jaj, istenem, melyik térképen?! 

(gyerekszoba) 

LILI: Az Appeninli-f élszi•geten ! 

(háló) 

BÁLINT: Gyors? 
CECIL: Milyen hülyeséget kérdezel... 

(gyerekszoba) 

LILI : -Nem, nem gyors :.. egyáltalán nem ... 

(háló) 

BÁLINT: Bravó! Bravó! 
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CECIL: Megőrültél?!    I löintötted a teámat! 
BÁLINT: Bravó! Bravó! 

(manzárd) 

NAGYANYA: Mi történt? Már megint leszakadt a könyvespolc? 

(háló) 

CECIL: Istenem ... Neon, nem történt semmi ... nem 
a könyvespolc ... Még visszafeküdhet nagyanya! 

BÁLINT: Bravó! Ha lassú, akkor már: hat! 
CECIL: - Mit hat?! 

(nappali) 

LUKCSI: Ha-haha! 

(háló) 

CECIL: Az istenért, Bálint, mi a fene hat?! 
BÁLINT: Akkor már hat —hat: ,a FORTE! 
CECIL: A FORTE? Miféle FORTE? 

(gyerekszoba) 

LILI: FORTE? 
(háló) 

szakadt le 

BÁLINT: Bravó! FORTE! 

(gyerekszoba) 

LILI: Tata, mi az, hogy FORTE? 

(nappali) 

LUKCSI : (lemezjátszóján feler ősíti a Bonny 
jonját) FO-RRR-FO-RRR-TEEEE! 

(háló) 

M Rivers of Baby- 

CECIL : Lukosi., te is bediliztél?! Mi történt, mii ütött belétek ma 
reggel?! Ugy viselkedtek, mintha legalábbis ápriliLi lenne... Emlé-
keztek, Lili elhitte, 'hogy fekete dogunknak hófehér kicsinyei szület-
tek ... Emlékeztek, hogy rohant a kutyaólhoz? 

LILI: 
kis hófehér dogok 
kis hófehér dogok 

(mély és erős kutyaugatás) - 

CECIL: Jaj, tán kinyitotta a kutya az ajtót?! 
BÁLINT: Nem, csak megérezte, hogy róla beszélünk ... tán ő  is 

elhitte a kis fehér dogokat. 

kis fehér dogdk 

'Adtatok neki tieaglniap enni? 
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LILI: Jaj! 

LUKCSI: Fehéregér?! 

LILI: Nem, szürke. 

(gyerekszoba) 

(nappali) 

(gyerekszoba) 

(háló) 

'BÁLINT: Bravó: FORTE! 

(gyerekszoba) 

LILI: Tata, tényleg, mi az, hogy FORTE? 

(háló) 

BÁLINT: Erős... 
(nappali) 

LUKCSI: (lehalkítja, majd hirtelen ismét feler ősíti a Babylont) 

Hangos! 

(gyerekszoba) 

LILI: FORTE? Alig mászik... 

(háló) 

BÁLINT: Andante már! Andante ő  már! Andante! Hat a FORTE! 
Bravó! Hat már a FORTE! Andante! Andante! 

GECIL : Bizony isten meg őrültetek! Lukosi, halkítsd le! Hal-
kítsd le ... kérlek ... 

(nappali) 

LUKCSI : Fi,atallkorábain apunak is volt egy Baibylonja . . . 

(háló) 

CECIL: Halkítsd le... 
(nappali) 

LUKCSI: Benne van a nyo'lcadnkos clvasákönyvberí is: (afféle le-
mezhuszáhként): ,els ő  jelentősebb diverzáns akciónk". 

(háló) 

CECIL: Jaj! Jaj! Halkítsd már le! 

(gyerekszoba) 

LILI: Juj! 
(nappali) 

LUKCSI „bábel tornyának ledöntése volt" 
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(gyerekszoba) 

LILI: Félek! 

(háló) 

CECIL: Mi történt veletek? 

(nappali) 

LUKCSI: „csak az els ő  téglát nehéz kirántani 
kis szédülés előzi meg 
és aztán futni futni 
hogy újra ne építtessék velünk" . 

(gyerekszoba) 

LILI: Alig mászik... 

(háló) 

CECIL: Fejezzétek be, mit gondol rólunk nagyanya — nem hagy-
játok aludni. 

(nappali) 

LUKCSI: Amikor .a gyerekek elolvasták, azt kérdezték: neked 
ilyen fortélyos tatád van? Meg azt, hogy még mindig huzigálja a 
téglákat, vagy már ő  ds olyan rostélyos? Meg egyszer azt is megkér-
dezték, milyen az, ha az ember apja költ ő  ... Különben, imádom a 
balbylonos címeket — és azok közül is legjobb!a;n a Babyloni taxit! 
Apa, kedvenc zeneszerz ődnek, Sztravinszkijnek is van egy Babylon-
ja . Megvan nekünk? 

(háló) 

BÁLINT: (magának, külön térben, Sztravinszkij-zenével) Sztra-
vinszkij ... Es Borges Babyloni könyvtára ... Persze, egyáltalán nem 
véletlen, hogy a pop-zenészek is felfedezték maguknak Babylont — 
tán éppen nekik sikerült égig húzni a zűrzavar tornyát... űr ... 
zűr ... zűrtorony .. . 

(nappali) 

LUKCSI: De a taxis címéket is szeretem ...  

(új lemezt tesz fel) 

Ez Martha és Tena Eleftereadis Babylonja, kedves hallgatóim! 

(gyerekszoba) 

LILI: Juj! Juj! Juj! 

(háló) 

BÁLINT: Hol van? `Merre tart? Milyen „sebességgel" mozog? : 
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(gyerekszoba) 

LILI: Most ... most kötött kii ... most ért át az Adrián ... nem 
messze Murtertó•l... . 

(nappali) 

LUKCS.I : Biztosan éppen a nudistasbrandwnknál ! Hahaha! Üzent 
a Dormán bácsi, hogy készek :a nwdistafel'vételek .. . 

(háló) 

CECIL: Nem szégyellitek magatokat?! Üvöltöztök,, mint a vadsza-
marak! Meg lesz rólunk a véleménye nagyanyának ... Mint is vad-
szamarak.. . 

(nappali) 

LUKCSI : Iá! la! Iá, kedves hallgatóim, iá! A tengeren még hogy 
lelkesedtetek a szamárb őgés, ahogy apa írta naplójában, roppant 
hangszakadékáért, abszolút dodekafóniájáért... Magnóra is vettem 
nektek, nehogy nélkülöznötök kelljen. 

(a Babylon elhalkul és elementáris szamárordítás recsegteti meg a 
lakást, akárha valóban szamarat vezettek volna be) 

(háló) 
CECIL: Juj! Juj! 

(gyerekszoba) 

LILI: Tata! Csúszik vissza a tengerbe! Ő , szegénykém! 

(nappali) 

:LUKCS.I: Igaza van apának, hogy még egyedül a szamárordítás 
jöhet számításba, mint a modern költészet modellje, igaza van ... 

(gyerekszoba) 

,LILI: Segítség! Jaj, kész! 

(háló) 

CECIL: Megőrjítetek! Bálint, csinálj valamit azzal az egérrel! 

(gyerekszoba) 

LILI: Na, kész. Belecsúszott. 

(háló) 

CECIL: Bálint! 
BÁLINT: Nyugodjatok! Csendesedjetek! Csendesedjetek no! Ez 

az utolsó. Oda se fütyüljetek, ez az utolsó. Az utolsó! Egy hete Mér-
gezem :már őket.' ppen ma egy hete, hogy elkezdtem ... - 

CECIL: Mérgezed?! Kiket?! - 
BÁLINT : Az egereket, Ceailkém. Egy hete... A Đura állatorvos-

tól vettem az ANTIKOLIN FORTE-t... 
CECIL: Miit? 
BÁLINT: Az ANTIKOLIN FORTE-t! K'rum'plit f őztem, szalonnát 

pörkölteun — labdacsokat gyúrtam, koökákat vagdostain és meghem-
pergettem őket az isteni ciklámenszín porban: a FORTE-ben 
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(nappali) 

LU:KGSI : Ó, ismét apa isteni ciklámenje! Hogyan is bírta ki sze-
gény, hogy ne vegyen be egy pofával, vagy ne kapjon be, ne gurítson 
le néhány ciklámenkookáit, - ciklámenlab'dacsot. 

(háló) 

CECIL: Es? Mi a fenét csináltál velük? 
BÁLINT: Nyugodjatok! Csendesedjetek! Csendesedjetek ... Szé-

pen szétszórtam az isteni pa.szteilit .a padláson, a padlásszobában, Min-
denütt .. . 

CECIL: A padlásszobában is?! 
BÁLINT : Igen, szívem, a kályha mögé... 
CECIL: Atya.úrlisten, kii vagy a mennyeikben! 

(nappali) 

LUKCSI : (kísérletezik a lemezekkel, felvételekkel) Atyaúnisten, 
ki vagy a paldláson, padlásszobában, ki vagy z űrtornyunk legisleg-
tetején! Rainbow: Gates of Babylon ! 

(háló) 

BÁLINT: Meg a bohócos üveg mögé... 
CECIL: Miféle bdhóoos üveg? 
BÁLINT: Nem láttad még, ott a Sort-e-fénykép alatt lev ő  nagy, 

fehér üvegbe belehelyeztünk egy kis bohócfejet — a bohócot megette 
a kutya — és most az üveg a hasa, a ruhája ... nagyon muris .. . 

szeretem ... Es ha most elölr ől nézed, átlátsz rajta, látod mögötte 
az isteni diklámenkodkákat, ciklámenlabdacsokat... egész kis cir-
kusz ... Egy egér sem bírja ki, hogy elmenjen mellettük ... • 

CECIL: Es most nagyanya gyönyörködik ebben a ciklámen-
cir—kuszban?! Te Bálint, akkor a sifonér aljába is bementek az egerek? 
Ho Si rajzai közé... Most lesz a felvételije az akadémián ... Ha 
megrágták az egerek a rajzait, biztosan nem vesztik fel. 

BÁLINT: Nyugodj meg, Cecil, ra. felvételin nem sok vizet zavarnak 
az egerek — patkányok. 

'CECIL: Patkányok?! 
BÁLINT: Ne sikongass a fülembe! Ha valaki, akkor te fogod 

kiverni az álmot nagyanya szeméb ől -- a ciklámenszín rágcsálók már 
biztosan .nem ... végük ... vége nagy iramodásaiknak ... FORTE! 
Andante! Andante! 

(nappali) 

(csöngetés, léptek, ajtónyitás, zörejek) 

LUKCSI : Apu, jött a Babarci Lajos, hozta a kacagó gerlét ! 

(háló) 

BÁLINT: Majd mutassátok meg. 
CECIL: Te Bálint, hol tartod a mérget? 
BÁLINT: A FORTE-t? 
CECIL: Hol tartod a mérget?! 
BÁLINT: Ott van a konyhában... 
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CECIL: Elájulok! A konyhában?! 

(nappali) 

LUKCSI: Mama, megijeszted a kacagó gerlét! Hab1játoik? 
(a kacagó gerle hangja) Egyelőre beteszem a pinty őkékhez... 

(háló) 

CECIL: Bálunt, hol a konyhában? 
BÁLINT: Ott a kredencen. 
CECIL: A mérgedet a konyhában tartod a kredencen ? ! 
CECIL: Meggymérgezed a gyerekeket! Megmergezel bennünket! 
'BÁLINT: Nyugodj meg. 

(a kacagó gerle hangja) 

CECIL: Hol az utasítás? Add az utasítást! 
BÁLINT: Hozom. Hozom máris. (áriázik) A FORTE, a FORTE, 

a FODOR-TEEEE! (távolodva, majd közeledve) Tessék a FORTE! (kia-
bálva Lilihez) Lili, merre tart? 

(gyerekszoba) 

!LILI: Megint a túlsó parton mászott ki a vízb ől — a csizmán! 

(háló) 

CECIL: Kinek a csizmáját rágja?! 

(gyerekszoba) 

LILI: Közeledik Róma felé! 

(háló) 

BÁLINT: Bravó! Bravó! Sosem jobbkor! Ha igyekszik, ha még 
maradt egy csöpp ereje, délután ott lehet a Szent Péter téren, els ő  
János Pál beiiiktatásán .. . 

CECIL: Bálint! Tudod, hogy nem szeretem, ha ilyeneket beszélsz, 
nem szeretem, ha ilyesmivel viccel ődsz. Vannak dolgok, aamelyeJkkel 
nem szabad játszanni ... Én katolikus vagyok. 

BÁLINT: Nem vficcelek, én komolyan beszélek, Cecil... Szent 
Ferenc... Szent Ferenc szerette az állatókat ... minden állatot... 

CECIL: Szent Ferenc nem volt pápa... 
BÁLINT: De hát a pápa is szeretheti az állatokat... 
CECIL: De te mérgezed őket! Miért mérgezed Őket?! 
BÁLINT: Azért, Ceail, mert egyszer űen nincsenek pontos elkép-

zeléseim arról, hogy hogyan is nézne ki az életünk ebben a házban, 
ebben a toronyban, ha. nem mérgezném... hogyan nézne ki méreg 
nélkül... Lehet, hogy_ azt a hornyot is az egerek és a patkányok dön-
tötték le .. . 
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(nappali) 

LUKCSI : Manfred -Mann.'s : The road to Babylon! 

(háló) 

BÁLINT: Szeretem őket, bár, ha kirágják a veknit, ha szalad-
gálnak rajtam ... Szeretem őket .. . 

CECIL : Bálint, nem akarod tán azt mondani, hogy azért rakod, 
szórod a mérget, mert szereted őket ... hogy azért mérgezel ben-
nünket is ... 

BÁLINT: Meséltem, hogy a tengeren, újságért menet, betértem a 
fejetlen Sv. Juraj alatt a' templomba és éppen abban a pillanatban 
fejezte be a misét a pap ... 

CECIL: (olvasva) 0,5°/o rodenticida warfarinum (3-alfa acetonil 
benzol 4-hydroxycum:arinum) 1 0/o sinergista sulfamethasinum .. . 

BÁLINT :... és az öregasszonyok elkezdtek kezelgetni egymással. 
Első  pillantásra nem tudtam mire Vélni, hogy se szó, se beszéd, ke-
zelgetni kezdtelk, de aztán kapcsoltam: Montini! A pápák között a 
Hamlet, Pálok között a hatodik ... 

,CECIL: (belerúg egy cseng őbe, csengetés) Hogy a fenébe került ide 
a papucsokhoz ez a kis cseng ő ?! 

:BÁLINT: Mutasd csak! (kezébe veszi a cseng őt, csengetés) Biz-
tos a .gyerekek ... Tudod, a madaraink sehogyan sem voltak hajlandók 
megbarátkozni vele. A tükörrel igen, de a csöng ővel nem. Se a pin-
tyeik, se a papagájok, se a kanáriiak ... Nárciszok, de nem zenebohócok 
a mi madaraink, Cecil ... De tán a kacagó gerle ... Igen, a kacagó 
gerle az lehet, hogy szereti a csöng őt .. . 

CECIL: Dobd a fenébe! Milyen ronda kis cseng ő ! 

(Bálint elhajítja a csengőt, az nekiütödik valaminek és a földre 
esik) 

(papírcsörgés, olvasva) A :,cinkfiosz :fid és a ehhez hasonló szerek 
patkányok kiirtására nem eléggé eredményesek, mivel rendkívül gyors 
és energikus hatásuk miatt a patkányok hamar megérzik a veszélyt 
és ezért tömeges kiirtásuk nem valósulhat meg ... 

(gyerekszoba) 

LILI: Csúszik! 

(nappali) 

LUKCSI: Ott a pikádóm a polcon: tűzd oda! Lilikém, most az 
egyszer megengedem, hogy öt lépésr ől dobj ... tűzd oda! 

(háló) 

CECIL: Nem megmondtam már, hogy ne a térképen pikádóz-
zatok?! 

BÁLINT: De az Ady-Plakáton se! Már úgy néztek ki a képek 
a lakásban, mint a kikapart szemű  freskó-angyalok .. . 
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(gyerekszoba) 

LILI: Tovább csúszik! 

(nappali) 

LUKCSI: Tűzd oda! Férceld fel az egérkét, Lilakém! 

(háló) 

CECI-L: (olvasva) Ezzel szemben az ANTIKOLIN FORTE lassú 
és tkumulatív hatása miatt... 

BÁLINT: Lilikgém, inkább a szam:arat ordíttasd, vagy a gerlét 
kacagtasd! 

(nappali) 

LUKCSI: Apa, azt mondta a Babarci Laci, hogy Londonban kijött 
Bob Mamley új lemezalbuma, a „Babyllon-autóbuszból" ! Megrendel-
hettem? Neked megrendeljük Bacon ordító pápáit, nekem meg Bob 
Babylonj át .. . 

MÁSODIK HANG: E mise alatt lett ismét rosszul. Megáldozott és 
a bíboros-államtitkár nyomban feladta neki az utolsó kenetet. Ezután 
a két orvosprofesszor, Villot bíboros-államtitkár, Caprio érsek, helyet-
tes államtitkár, a két titkár és két szolgálatot tev ő  kedvesnővér vette 
körül a haldoklót .. . 

BÁLINT:: A Szentatya végrendeletében azt kérte: Tegyék félre 
azt a katafalkot .. . 

CECIL: Mondtam már, hogy ne játsszatok az ilyesmivel. 
BÁLINT: Ha valaki nem játszik ma a világon, akkor az minden-

féleképpen Franois Bacon! 

(gyerekszoba) 

LILI: Nekem mit rendeltek Londonból? 

(háló) 

CECIL: Ki hozott már megint napraforgót a lakásba? Nem akarok 
napraforgót a lakásban! Érhitek?! 

,LUKCSI: Pörkölve se? 

CECIL: Pörkölve se! 
BÁLINT: Pörkölve se? 

(nappali) 

(háló) 

(gyerekszoba) 

LILI: Pörkölve se, mama? 

(háló) 

CECIL: Pörkölve se!!! 
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(nappali) 

LUKCSI: Mama, azonnal fölporszívózom. 

(gyerekszoba) 

LILI: Ismét csú-csúszik ! 

(háló) 

CECIL: (olvasva) A csalétkek előkészítésére a következ ő  élelmi-
szerek a legmegfelel őbbek: friss hal, túró, sajt, f őtt burgonya, főtt 
karfiol .. . 

BÁLINT: Édes Ceoil ! 
CECIL: Mi az, mi bajod? 
BÁLINT: Édes Cecil, mikor f őzöl már nekünk karfiiolt? Gyerekek, 

hallj átok : f őzessünk a mamával karfiolt! 

(gyerekszoba) 

(nappali) 

LILI—LUKCSI: Mama, f őzzel nekünk karfiolt! 

(háló) 

BÁLINT: Nem- tudok kellemesebb érzést, mint amikor az üveg-
tálon az asztal közepére teszed a karfiolt ... Akárha az én agyamat 
emelnék ki ... finoman ... kesztyűs kézzel ... különös megkönnyeb-
bülés... 

CECIL: (olvasva) Vágóhidaknál a csalétkek elkészítéséhez szén-
hidrátokban dús élelmet válasszunk, míg péikstégakben fehérjékben 
dúsakat, mint: hús, hal, bels ő  részek (szív, zsiger, tüd ő , máj, agy, epe) 
stb. A csalétkeket kisebb darabokra vagdaljuk, burgonyából, túróból, 
karfiolból pedig kisebb labdacsokat készíthetünk .. . 

(gyerekszoba) 

.LILI: Tata, karfiiollabdacso:kat is készítettél? Isteni ciklámenszín 
karfiollabdacsolkat? Hová helyezted őket — a bohócos üveg mögé? 

(háló) 

BÁLINT: Karfiolt nem f őztem ... bár a ciklámenszín agyvel ő  
képzete... 

(nappali) 

LUKCSI: A ciklámen-agyvel ő ! 

(háló) 

CECIL: (olvasva) 1 súlyrész ANTIKQLIN FORTE-hez 19 súlyrész 
élelmet ... munka közben gumikeszty ű  használata ajánlatos ... A 
háziállatok közül az ANTIKOLIN FORTE iránt a legérzékenyebbek a 
sertések, a kutyáik és a macskák ... 
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LILI: Lukcsi ! 

(gyerekszoba) 

(nappali) 

LUKCSI: Tessék, Lilikém? 

(gyerekszoba) 

LILI: Tedd fel nekem a Raszputyint — elegem van már a Baby- 
lonokból .. . 

(nappali) 

LUKCSI: (felteszi a Raszputyint a korongra) 

(valamilyen meghatározatlan kopogás, mint amikor nagyon nagy 
cseppekben esik az es ő  vagy szívdobogás) 

(háló) 

CECIL: Mi ez? Atyaúristen, mi dobog ilyen mélyen visszhan-
gozva — akárha odaátról?! 

BÁLINT: Lehet, hogy nincs nyomás. 
CECIL: Miféle nyomás? 
BÁLINT: Nincs nyomása a víznek. 
CECIL: Mn kopog ? ! 
BÁLINT: Biztosan a bojler ... visszhangzik... 
CECIL: Ha esik, mindig úgy érzem magamat, akár egy gipsz-

szobor, még itt benn is, akár egy kint felejtett gipszszobor . Telje-
sen összeteáztad a skót plédet a teával... 

(gyerekszoba) 

LILI: Olyan kopott, olyan ázott szegénykém ... 

(háló) 

BÁLINT: Te Lili, nőstény?! 

(gyerekszoba) 

LILI: Igen, azt hiszem: n őstény. 
ELSŐ  HANG: „A hatalom és a világ közti kapocs" és „az embe-

rek mérlegel ője" Griigorij Raszpuityin volt; egyik ember szerint „gaz-
ember", akinek „Irodája volt az ügyek manipulálására"; a másik 
eszerint „a német kémszolgálat gépezetének megfelel ő  alkatrésze"; a 
harmadik szerint makacs, alattomos, zárkózott ember, aki nem felejti 
el és kegyetlenül megtorolja a sérelmeket, és aki valamikor egy hip-
notizőr tanítványa volt... 

(nappali) 

LUKCSI: Ki sértette meg a Raszputyimomlat? ! Nem megmond-
tam, hogy senki se nyúlhat a lemezeimhez! 
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ELSŐ  HANG: Raszputyin veszedelmes voltáról hiába beszéltek a 
cárnak ... A hatalom képviselőinek a nézetei erről az írástudatlan 
„sztarecr ől", akit Virubova „gusztustalannak" nevezett, bármennyire 
eltérőek, egyben megegyeznek: nem éppen hízelg őek; ám az is közis-
mert, hogy Mindannyian, többé vagy kevésbé, függtek t őle; bármilyen 
is volt ez az ember, befolyási köre óriási volt, élete a hisztérikus 
hódolat és a nem múló gy űlölet légkörében folyt... 

LUKCSI: Kész, teljesen tönkretettétek ezt a lemezt! 
ELSŐ  • HANG :.Imádkoztak hozzá, meg akarták ölni; a romlott 

muzsik rendkívülisége, akit hátulról l őttek le a Juszupov-f éle „gra-
mofonos estélyen", talán leginkább abban mutatkozott meg, hogy a 
golyó, amely véget vetett életének, egyenesen az uralkodó dinasztia 
szívébe hatolt. 

(háló) 

BÁLINT: Gyerekek! Gyerekek: ez az egér a Franciska! 

(gyerekszoba) 

LILI: Franciska?! 
(nappali) 

LUKCSI: Ez valóban Franciska! 

(háló) 

CECIL: Franciska? 

BÁLINT: Igen. Régóta gyanítom én már, hogy Franciska famí- 
liája népesítette be így a házunkat — amíg mi a tengeren lebzsel-
tünk. Ti vagytok a bűnösök, ti engedtétek ki a kiszáradt akváriumból 
a terhes Franciskát. Emlékeztek, olyan volt a hasa, akár egy piros-
gombos egérszürke zakó... 

!MÁSODIK HANG: A pápa személyi titkára, aki azért jött, hogy 
felébressze az egyházf őt, ágyában halva találta. A lakosztályban a 
fény nem volt eloltva .. . 

(manzárd) 

NAGYANYA: (kicsapja az ajtót)• Gyerekek! Most mondta be a 
rádió: meghalt els ő  János Pál is! 

(nappali) 

BÁLINT: Igen, hallottúk, nagyanya,éppen most hallottuk mi 
is . Hogy tetszett aludni? A gyerekek egy kicsit hangosak . ; . Elhoz-
ták a kacagó gerlét .. (becsapódik az ajtó) Hazajött Đorđe Szegedrő l. 
Az Újvidéki Áruházban találkotam vele: annyira állatorvos, hogy már 
messziről felismertem .. . 

CEGIL: Mit csinált Szegeden? 

.BÁLINT: Nem meséltem? A csirkeoltáskor mondta még, hogy 
átviszi nimfa papagájait Szegedre, a kiállításra -- és hogy majd arany-
hörcsögöket fog hozni... 
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(nappali) 

LUKCSI: Veszünk majd? Apu megígérted, hogy veszünk arany-
hörcsögöket ! 

(háló) 

CECIL: A nyulakat sem etetitek! Majd szétengeditek az arany-
hörcsögöket és apád aztán tényleg FORTE-zhat ... A zebrap:intyék 
sem kaptak már napok óta muhart, a hullámpapagájokat sem tanítot-
tátok meg szavalni... 

BÁLINT: Pedig hát nekik írtam azt a tömérdek verset... 

(gyere kszoba) 

LILI: Vigyázat, csúszik a tenger felé! Lepottyan! 

(háló) 

CECIL: Teljesen elh űlt a teád... Idd már meg... 
BÁLINT: Cukrot tettél bele? 
CECIL: Tettem. 
BÁLINT: Mennyit? 
CECIL: Két kanállal. 
GÁLINT : Köszönöm ... • Cézanne ... Nem, nincš nekünk olyan 

szerencsénk,. hogy elcsípjük .. . 
CECIL: Kit? 

(nappali) 

LUKCSI: Franciskát? 

(háló) 

BÁLINT: Cézannet a Grand Palais-ban! 

(gyerekszoba) 

LILI: Jaj! Lepottyant! Vége!!!  

(manzárd) 

NAGYANYA: Mi ez a csönd? Mi történt veletek?! Gyerekek, hová 
lettetek ? ! 

(Vége) 
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KÉZFOGÁSOK  

IVO ANDRI Ć  

ÚT MENTI JELEK 

 

Az író, a művész is munkás, kinek munkaóráit senki sem számolja, 
legkevésbé ,ő  maga. 

 

Tacitus azt írta Plrimiiusnak, hogy az ember foglalkozzon vadá-
szattal és olvasással. Pliiniius ezt válaszolta: Lehetetlen Miinervát és 
Dianát egyidej űleg szolgálni. 

 

Miért szeretik egyes íróak az él ő  embereket elhagyni és képekkel 
és szobrokkal foglalkozni? Talán azért is, mert a képek és szobrok 
nem tudnak beszélni és hallgatva t űrik, hogy róluk beszéljen és írjon 
ki-ki azt és annyit, amennyit akar. 

 

Amikor leülök írni, hozzátartozóim és ismer őseim mind meghal-
nak számomra, hogy életre keljenek és megszülessenek az új emberek, 
a'kik felbukkannak ,papirosomon. És csak azután, hogy sikerült ezek-
nek az új embereknék tartalmat s alakot adnom, térek vissza életem 
élő  embereihez. És másnap megismétl ődik ez a játék. Igy állandóan 
hűtlen vagyok, hol egyikhez, hol másikhoz. 

 

Csak az aktív emberek és az ő  harciasságuk és kíméletlenségük 
viszi az életet előre, de csak a passzív emberek türelme és j ósága 
tartja meg, illetve teszi lehet ővé és elviselhet ővé. 

 

Mi általában nehezen viseljük el a körülöttünk lev ő  emberek 
habánt, de legnehezebbekké és leggy űlöletesebbekké azok a hibák vál-
nak, amelyek bennünk is megvannak. Beszédes emberek nehezen vise-
lik el a fecsegőket, afukarok ►a ,fukariságot és az önz őknél nagy el-
keseredést vált ki más ember önzése. 

 

Jó és természetes a múltra emlékezni és a jöv őre gondolni, de 
élni, csak részben .is, a jöv őben vagy a múltban egészségtelen, s őt 
veszélyes. Ez azt jelenti, hogy fékezzük és meglopjuk saját mostani 
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életünket, amivel nem mentünk meg semmit a múltból, és nem 
teszünk semmit a jövőért. Kell, hogy az ember teljes lényegével, a 
szívének legjobb erejével és értelmével mindig és egészen a mostani 
pái+llanatn.ák éljen, amely az egyetlen és lehetséges élet, amit élünk. 

 

Addig, míg gyerek és ifjú voltam, szükségét éreztem annak, hogy 
másoknak sokat beszéljek magamról. «Senki sem akart meghallgatni, 
és ez bántott. Most, midőn idősebb lettem, mindenki elvárja, hogy 
beszéljek magamról, és én egy szót sem bírok mondani. Es ez is 
bánt. 

 

A könyv jó, kellemes és hasznos tárgy, akkor is, ha olvassák, 
akkor is, ha nem olvassák; mint ajándék, mint dísz, mint beszédtéma, 
mint olvasmány. A könyv hibái sokkal j elentéktelenebbek : drága, 
rossz a kötése, nem olyan érdekes, mint ahogyan a cím ígérte. A könyv 
legnagyobb hibája, ha él az írója. 

 

Minden ember annyit ér, amennyi életöröm van benne, de nem 
hangos és külső, hanem csendes mély és bels ő  öröm, amely arra irá-
nyul, hogy mások részére alkosson. 

 

Martinov katonatiszt, aki párbajban megölte Lermontovot, meg-
hagyta végrendeletében, hogy sírjára ne helyezzenek semmilyen jelet 
és ne írják ki a nevét, hogy önmagát büntesse teljes feledéssel. Veszé-
lyes megölni költőket. 

 

Makszim Gorkij mindig emlékezett azokra a szavakra, amelyeket 
ifjúkorában mondott neki id ősebb barátja, G. V. Korolyenko: Ha 
szidjuk is okkal az embereket, nem szabad elveszíteni érzékünket 
mérték és határok iránt. 

 

Mimért vagyunk olyan kegyetlenek az él ő  emberrel szemben? A 
halottak iránt Viszont olyan nagylelkűék, tapírtatosak, megért őék és 
a dicséretben b őkezűek vagyunk. Talán azért, mert a halottak nem 
foglalnak el helyet, és nem kérnek kenyeret. 

 

Számomra az a legjobb, ha írok, nem pedig ha beszélek, és ha 
rólam se nem írnak, se nem beszélnek. 

 

A bánat is egyfajta védekezés. 

 

Nem olyan rossz minden ember, mint ahogy ezt a rossz ember 
gondolja. 
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•Krilov szavai szerint minden ember kívánja, hogy más -.és más 
feje legyen szép arccal, de nem kérdezi, hogy megérdemli-e azt , . amit 
visel. 

 

Aki ifjúságától fogva vak, az más szemével nézi a vili át,  de 
saját szemével látja. 

 

Akii ezen a világon nem képes saját életét rendezni, nem érdemli 
meg, hogy éljen, aki pedig eredményesen rendezi, eközben elveszít 
annyi er őt és frissességet, hogy már nem. is érdemes élnie. 

 

Eljön az :id ő , amikor az ember egy sötét és áthatol.hatátla ű  Sza-
kadék előtt áll, amelyet éveken át lassan és öntudatlanul ásott mágá-
nak. Előre nem mehet, hátra nincs hová. A szavak kifogytak, könnyek 
nem segítenek, szégyen jajgatni, de kit is hívjon? Már saját nevére 
sem emlékszik igazán. Ekkor látja az ember, hogy ezen a földön csak 
egyetlen igazi szenvedés létezik, és ez a békétlen lelkiismeret kínja. 

 

Az írás hasonlít a kép el őhívására fényképlemezen. Csak a nap-
világ segítségével fényképeznek, de a kép el őhívásához szükséges a 
telj es sötétség. 

 

Élni kell és egészségesnek lenni ahhoz, hogy az ember írásaiban 
lehessen szomorú és reménytelen, mert a betegek err ől nem beszél-
nek, és a halottak hallgatnak. 

CSEPCSÁNYI Amália fordítása 
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MILOVAN MIKOVI Ć  

JÚDÁS SZÜLETÉSE 

A kilencvenkilencedik'inkarnációban 
nagypénteken 
Szaturnusz fekete fényében 
született. 
Az els ő  déli harangszótól 
megpattant a vízönt ő . 
Véres méhének 
halálos vonaglásában 
habzó szájjal 
megátkozta anyja. 
Mielőtt felsírt volna 
összegy űltek a cukrász-tündérek 
gyors [tanácskozás céljából. 
Ezt látva ?apja 
sok 'csaták becsületes öregje 
rozsdásodó kardját Tagadva 
ronda süvöltéssel 
szétzavarta a kíváncsi mosón őket 
és utánuk köpött 
s Júdás felsóhajtott. 
Amaesszeségben megremegett 
két-három hegység 
a !vihar 
árbocát törteegy ivitorlásnak 
és 'zátonyra !sodorta. 

JÚDÁSNAK VAGINÁJA IS VAN 

Egy történelmietlen reggelen 
Júdás megrökönyödve 
észleli önmagán 
hogy 'vaginája is van. Oh Istenem 
tapogatja kétkedő  
reszketeg kézzel 
ujjai belecsúsznak 
s titokban 
rémülten 
dörzsölik csiklóját 
öngyilkosságra gondol 
lázasan régi feljegyzéseket kutat 
a menstruációs zavarokról 
kívülről tanulja a varázslatot. 
Tekints a csillagokra 
amikor görnyeszt a holdgörcs 
amíg bensődből szivárog 
vékonyan a kékes száraz 
februári hó 
az éj sebhelye 
a zuhatag jele 
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beporozza 
a születetlen Gy őzteseket 
szorítsd görcsös markod 
a bőség jelei 
a nyomor ajándékai 
üvölts farkas-hangtalan 

JÚDÁS FELFEDEZI A TAGADÁST 

Nem akarok valódi düh nélkül 
vidámságot árasztani a nyomorban 
nem akarom táplálni a sajnálatot és a gúnyt 
nem akarok szelíd lenni 
a tehetetlenekkel a sárosakkal a butákkal szemben 
undorodom a könyörülettől és a megbocsátástól 
nem akarok a szegénység a szerénység 
az erény szerelmese lenni 
nem vagyok búvár aki a felszínen 
átértékeli a félelmet szép élményekké 
nem söpröm félre a kukacokat utamból 
nem dobálom vissza a halakat a vízbe 
nem prédikálok a madaraknak 
nem tartok kapcsolatot a holtakkal 
akiken minden templom épült 

JÚDÁS TÖPRENG AZ ÉRTEKEZLETEN 

Visszhangzik a terem 
fontos üres szavak 
köpdösnek 
szellemek rikácsolnak 
sokszínűen 
álmodik a halál 
fekete barna vörös 
római fekete 
berlini barna 
moszkvai vörös 

JÚDÁS ELLENZÉKBE VONUL 

A hajnal visszaadja testem 
és menetelésem a zsákutcába 
ahova röpke száműzetésb ől sietek 
az ásványokhoz való visszatértem el őtt. 
Illatosan ébredsz 
megmutatod a ,naptárt 
november elseje 
mellbimbóidból 
kivirágzanak a krizantémok 
szecesszió-méz 
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mindett ő l szarnom kell 
a szűkös rendelkezésekt ő l 
az agyonmesélt fényképekt ő l 
a tarka jóslatoktól 
a hiábavaló kötődéstő l 
a bíráktól és az esküdtekt ől 
a történelemtő l 
ante portas 
ne fordítsd el a fejed 
nézz rám 
keljünk fel szótlanul 
bölcs összeesküv őkként 
ugyanaz vár ránk 
a síkság szétfeszítése 
és a templomnak robotolás 
üveges szemekkel nézzük bel ő le 
a jövőt 
teríts meg vendégek érkeznek 
gyújtsd meg a mécsest 

JÚDÁST ELHAGYJA A MOSOLY 

Áruló homály ereszkedik 
karácsonyos estén 
mindenki a helyén van. 
Bocsáss meg fiam meg kell tennem 
a szenvedélyes kurva prófétákért 
az írástudókért 
akik ott is félnek ahol nem kellene 
mondja Júdás a bölcsesség porától vakultan 
telve megkövesedett gondolatokkal 
fogyul ejtve a rejtélyes halálban. 
Azután higgadtan a nomádokhoz fordul: 
Ez az ember sok csodát fog cselekedni 
mindezzel terheljük majd 
de előbb hadd nőjön fel 
ti pedig válasszatok királyokat. 

JÚDÁS SÍRJA 

Kő  pitypang csend 
nézem a folyót és 
bólintok minden holt szónak 
amelyet felismerek. 
A túlsó partról 
a jegenyék alatt 
Júdás vörös zászlóval 
nevetve integet. 

MOLCER Mátyás fordításai 

Az Árulás elemzése (Ispitivanje istine. Suboti čke novine, Subotica, 
1989) című  kötetből. 
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PETAR VUKOV 

ÁLMOM SZAVA 

A folyó komor mélyén ébredezem, 
mert nincsen ártatlan, kék álmom ma már, 
mely fennkölten szólna arany reggelen. 
Napok zenéje úszik álmom szaván 

és gyermekkorom virágain. Váltja át 
vérre a fényt, az időt, az éjszakát. 
Mint lidérc — e virág, mint n ő  — e halál 
érinti szavam Főnix-hatalmát. 

Enyém volt föltámadt álmom fájdalma .. . 
Sötét vidékek megremeg ő  fénye, 
magamban mélységek mély iszonyata — 

Én voltam az elmúlt ég örök éje. 
Enyém volt az árny, a kert, a varázs. 
Mind, mi enyém volt, nem volt más, mint — halál. 

Ő  IDŐ , PIRAMISAID 

6 idő, a te piramisaid 
irigy titkokkal forgatják napjaink, 
dő lő  falaink, melyekre vihar hint 
ősrégi dallamot: holtak hang jait 

puszta szavainkat, a fehéreket. 
izzó vérünk visszhangját, hallgatását, 
rémült húrjainkat, hol a kín jár át, 
az igazunkat, mely szemünkben rekedt; 

mályvavirág, repülő  tűzlabda, 
igazsága a fájó pillanatnak, 
s a volt test éjének bölcs gondolata: 

a fényforrások sötétben fakadnak; 
izzó füstben állnak a csataterek, — 
de halhatatlanok, mint építőhelyek! . 

KENYERES KOVÁCS Márta fordításai 

A fenti verseket abból az alkalomból közöljük, hogy fordítójuk, Ke-
nyeres Kovács Márta öt évvel ezel őtt, 1984. május 29-én hunyt el. 
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ÖRÖKSÉG 

RÓNAY LÁSZLÓ 

SZEREP ÉS MŰ  
SZIRMAI KÁROLY PÁLYAKÉPE 6. 

A PÁLYA VÉGE 

Az öregedő  író szemléletéről, anyagához és a különféle irányzatok-
hoz való viszonyáról sok ,mindent elárul az 1962-ben megjelent Szavak 
estéje. Korábban harcosan támogatta a különféle modern törekvéseket, 
most mintha megriadt volna a művészeteket elárasztó giccstól, bár 
azzal vigasztalta magát; hogy a világ azért képes a megújulásra: az 
elgiecsesedés és a hajdani modern irányzatok kifulladása után válasz-
útra került irodalom Önmagában hordja a felfrissülés adohtságát, még 
akkor is, ha a televíiziózás olyan korhívást jelent, melynek nyomán át 
kell értékelni eddigi irodalomképünket. Mint már korábban utaltunk 
rá, Szirmai Károly számára is fontos feladat volt az irodalom anya-
gához, a szóhoz való viszonyának 'tisztázása. Cikke írásának idején 
úgy tapasztalta, hogy a szavak mindenütt devalválódtak, az irodalom 
valóságos versenyt fut -  önmaga igazolásáért. „Meddig tarthat még ez 
a versenyfutás az újat akarással? — vetette fel a kérdést. — Nem 
merül-e ki egy nap az utolsó tartalék, nem éli-e föl az irányzat min-
den kifejezési lehetőségét? Amikor végképp leszalad elé az utat elre-
kesztő  sorompó, s nincs tovább! Legföljebb vissza - a régihez, az agyon-
ócsámlthoz". Mit tegyen az író, ha meg akarja őrizni anyaga hite-
lét, ha az a szándéka, hogy a következ ő  nemzedékek számára is legyen 
hiteles, fontos mondanivalója az irodalomnak? Szirmai Károly -szerint 
vissza kell térnie a józan, az .egyszer ű  hétköznapok szigorú tényeihez, 
azokat megjelenítve, hitelesen ábrázolva talán meghódíthatja majd 
azokat a fiatalokat i's, kik eleddig ,csalódottan fordultak el t őle. 

Erre a visszatérésre ő  maga is vállalkozott újra ikivirag:zó elbeszél ő  
művészetében, melyet erős perspektívaváltás jellemez. Korábban szí-
vesen jelenített meg tárgyatlan érzéseket, kedvvel és eredményesen 
bontotta meg az idő  ikereteit, elsősorban a lélek nagyérzéseit ragadnia 
meg. Most inkább az élet egészen egyszer ű  jeleneteim és 'érzéseit mu-
tatta meg,finoman kidolgozva, olykor aprólékos részletezessel színez-
ve ezek összetev őit. „Az élet szomorú" — mondja az 1956-ban .írt 
A kórházban főalakja. Ugyanerre gondolt harminc évvel. korábban a 
Pacsirta papja, de ő  tragikusabban fogalmazta meg érzését: „Az' élet 
siralomvölgy." A betegségek szorításában él ő  három asszony beszél--
getés+éből végül egy józan,' hétköznapi igazság bontakozik ki: neon .  
szabad elmenekülni a megpróbáltatások el ől, .„ki kell bírni",, ha ne-, 
héz is, ha reménytelennek látjuk is. A remény végül is olyan tö:bblé - 

tet .ád az elesetteknek, amelybe belekapaszkodhat, s amely átsegítheti 
a csalódásokon. 
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Segítette Szirmai Károlyt ebben a perspektívaváltásban korábbi 
elbeszélő  művészetének egyik alapérzése, a részvét, amely most újra 
meghatározza hőseinek a világgal kialakított kapcsolatát, s uralkodó 
eleme írói nézőpontjának. Részvét a címe 1956 -ban írt elbes -zélésének. 
Megint egészen egyszer ű, hétköznapi történetbe szövi bele a megért ő  
magatartás felhajtó, könny űséget adó erejének sejtelmét: az öreged ő  
fogorvostól, kinek keze már nem oly biztos, mint 'hajdanán, mindenki 
eipártoil. „Maholnap alig nyitja rá valaki az ajtót" — gondalja egyik 
régi páciense, akit a lelkifurdalással elegy részvét most mégis vissza-
hozott a rendelőbe. S miközben az öreg orvos boldogarc foglalátoskódik 
körülötte, érzi, hogy kettejüket ismét egybekapcsolta az a szeretet, 
melynek kiindulópontja akár a szánalom is lehet, de amely mégis az 
emberi érzések közül a legnagyobb: 

Az öregedő  embernek nagy szüksége van a szeretetre, megértés-
re — ez a gondolat Szirmai novedlisztikájának talán uralkodó eleme 
ezekben az években. Az öregség nemcsak állapot, hanem az élettel 
való viszonyunk átértelmezése. Erre kényszerít a fiatalok értetlensége, 
'olykor kegyetlensége, haszonlesése. Az Írói látlelet egy beteglátogatás-
ról (196:1) nem tartozik legjobb írásai közé, az elhagyatottság tragé-
diáját mégis hibátlanul ábrázolja. A főhős meglátogatja régi barátját, 
akiről most egy eltartási szerz ődés nyomán „gondoskodnak" ismer ő-
sei. E furcsa kapcsolat ez esetben a teljes kiszolgáltatottságot jelenti, 
az 'öregembert elzárják, nehogy valaki meglátogathassa, s ő  elossza 
maradék vagyonát, emelyre rabtartói ugyancsak igényt tartanak. Az 
elbeszélést az a felismerés teszi döbbenetessé, hogy ismerjük a rossz 
természetét, erőink hanyatlásával nem tudunk ellene védekezni, s őt, 
inkább megnyílunk a lassú enyészetnek. Még döbbenetesebb képet 
rajzol erről az állapiotród az 1963-ban írt Különös gyerekjáték, amely-
ben egy nagy európai tradíció változatát írta megSzirmai Károly. A 
szadizanws, különösen annak gyermeki változata, a lefojtott ösztönök 
felszínre jutása után bekövétkez ő  lelki sebek ábrázolása egyik kedvelt 
témája a huszadik századi irodalomnak, olyan remekléseit ismerjük, 
mint A legyek ura vagy az Iskola a határon: Szirmai elbeszélése ter-
mészetesen nem ilyen nagy igénnyel íródott, de a maga választotta 
forinában hitelesen érzékelteti, hogy a gyermekek úgy viselkednek, 
ahogy a felnő ttektől látják. Ebben a novellában eljátsszák az öregem-
ber temetését, hiszen a nagyoktól azt hallják, hogy az öregek halála 
megváltást jelent számukra, nincs tovább baj, gond velük. Erősen 
önéletrajzi színezettel ábrázolja az öregség fájdalmas magányát • a 
Sehol: a (fiuknál Nyugat-Európában tett utazás és kikapcsolódás után 
a két öreg szorongva indul vissza otthonába, mert az utazás élményei 
nyomán minden megváltozott, - 'kis házuk aiblaká'ból ugyan a régi tájat 
látják, a végtelenbe futó mez őt és a Rruska gora sejtelmes vonulatát, 
de most már hasonlítani is'tudnak, s ez az ő  -korukban veszedelmes 
nyitottságot jelent. - Ezt az érzésvilágot transzponálja jelképessé a 
Vallatlak, tenger (1965),. Az öregasszony fájdalmasan éli át veszteségét: 
a tenger elragadta tőle egyetlen fiát. De ebben az elbeszélésben még-
sem végletes . a . reménytelenség : az asszony azzal a tudattal búcsúzik a 
tarajos hullámoktól, hogy hazautazik, mert bármelyik pillanatban hív- ,  
hatják, szólhat hozzá a titkozatos hang, a remény üzenetét tolmáasol-
va.Szólhat a hang a jövőből — a halál hívását közvetítve. De a múlt-
ból is, a már elveszítette, talán mégis visszaálmodható, visszaállítható 
ifjúság igézetét adva. A Kirándulás az ifjúságba (1961) a múlt vissza-, 
állításának hatalmas -kísérlete. Az ;asszony időnként felkerekedik, el-
hagyja férjét, utazik, -megérkezik, s a h.elyváltomtazás a régi, boldog 
napok ízét kelti benne. S ez , még akkor is vigasztalása, ha titkon érzi, 
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hogy mindez mesterségesen csigázott, eufóriává álmodott érzülete: 
,Mert minden ilyen elutazása mámorba szédült, önámító kirándulás 
volt az ifjúságba. Csak ilyenkor, mértékét véve, felfokozva mindazt, 
amit valamikor művelt. 'Erőltetve is azt, ami akkor természetes volt. 
Kozmetikával foltozott, összevarrt hervadásában talmi ifjúság sz2-
repében tetszelegve. De bárhogy is, mégis eláradó boldogsággal, hogy 
a sanyarúmegöregedést felejtet ő  nagyszerű  szórakozások kapui nem-
sokára újra 'kitárulnak el őtte, s az est magas boltozatos, pompás osar-
noika, ahová a gyorsvonat majd bedörömböl, színes lampionok százai-
val kivilágítva várja". 

Az ifjúság csalóka fényei, az .egyszervolt, de elveszített nagy le-
hetőség perspektívája fel-felsejlik Szirmai Károly utolsó pályaszaka-
szában. A dudorászó vén cigány (1966) nemcsak rájátszás irodalmunk 
egyik sztereotipnek nevezhet ő  témájára. Az öreg cigány számára az a 
lehetőség, hogy még egyszer zenélhet, nemcsak a mesterség újraálmo-
dását, nemcsak az ifjúkori sikerek felidézését jelképezi, hanem azt a 
tényt teszi szilárd meggyőződésévé és erőforrásává, hogy „befogad-
ják", ismét belekerül egy olyan közösségbe, amely megfeledkezni lát-
szoitt róla. A másik öregember, a Lelki kirándulások főhőse már csak 
gondolatban hosszabbíthatja meg besz űkült !élete vonalát. De ez az 
élet így is szép és ígéretes, jóllehet csak vágyaiban éli meg. Mégsem 
veheti el tőle senki, ez rninldenestól az Tövé, kedve szerint népesítheti 
be szerető  és megértő  társakkal, alkothat oilyan idilli, édeni környeze-
tet, melyet élete tapintható valósága megtagad t őle. S adott a lehe-
tőség az öregedők számára, hogy a világ ellenséges z űrzavarából ki-
szakadva érintetlen szépségű  természeti környezetben leljék fel a 
lélek áhított magányát és 'békességét (Barátom világa, 1967), amely- 
ben a másik ember is már csak ,;díszlet", mások pedig végképp elsza-
kadnak addigi környezetükt ől, hátha a sírok, a régi emlékek közül 
kilépve új életet is kezdhetnek (Fogadalom, 1966). 

Az utazás, az ismeretlen hívásának enged ő , kíváncsi ember képe 
fontos eleme volt s maradt Szirmai Károly elbeszél ő  művészetének. 
Az a józan egyszerűség azonban, mely utolsó éveit jellemzi, arra a 
meggyőződésre vezette, hogy ez már csak a fiatalok adománya. A 
Mindig elválni valakit ől (1967) hősnője utolsó napját tölti munkahe-
lyén, aztán elindul, hogy más környezetben találjon boldogulást. Ked-
ves öreg barátja levelet ad neki bí.csúzóul, abban olvassa a következ ő  
sorokat: „Igen, jól teszi, hogy inn::n elmegy. En is mennék ... Olyan 
messzire, hogy hírét se halljam többé e városnak s embereinek, és 
azt is elfelejtsem, hogy .itt éltem valamikor. De már süllyed őben •a 

nap, életem napja, tengerbe ,  merülő  tűzgömbjéből egyre kevesebb 
látszik. Az aranyló fény utolsó sugara süt be az ablakon — mondom 
Axel Munthéval. — Jön az alkonyat s az éj. Az örvök éjszaka." Ám eb-
ben az elbeszélésben nemcsak öregek és fiatalok életvitelének ellen-
tétére irányítja a figyelmet az író. A lányban is megfogalmazódik 
egy alapvető  antropológiai igazság, az öreged ő  Szirmai Károly egyik 
legfontosabb, több változatban kifejtett felismerése: az élet a valaki-
hez való tartozást jelenti, veszteségeink akkor a legnagyobbak, ami-
kor valamelyik szeretett lényt ől el kell válnunk. 

Persze az élet kegyetlen, vannak, akik azért ragaszkodnak a gond-
jukra bízott öreghez, hogy hasznot húzzanak bel őle. A nyugdíj asz-
szonya azért ápolja megkülönböztetett gonddal .anyósát, hogy le-
kötve nyugdíját lányán segítsen. Ezek az öregek a tartalmatlan sze-
retet fogságában sebz ődnek halálra, mint a Rab madárban (1961), 
vagy létük válik értelnmetl,enné, mert átérzik, vagy átéreztetik velük, 
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hogy a nemzedékváltás áldozatokkal jár, az öreged ő  ember munkájá-
ra nem tartanak igényt a kegyetlen fiatalok (A boldog ember, 1962).  
„Az építőket pedigelfelejtik" — motyogja e felismerés fájdalmával a 
„Mit óhajt, kérem?" esendő  örege, s lassan elhagyja az irodát, ahol 
oly sokat dolgozott valamikor, de ahol már senki nem ismeri. 

A fölöslegesség, az élve eltemettetés érzés -világa - titkos és végze-
tes tudással tölti meg a peremre szorultakat. Ennek a tragikus tudás- ,  
nak a megszerzését, megszilárdulását aprólékos figyelemmel követi 
nyomon - az író. Mintha titokzatos, fenyeget ő  árnyék vigyázná az em-
ber minden léptét, s arra várna, mikor gy őzheti le s ragadhatja ma-
gával az élőt. Ezt az árnyat, ezt a kísértetet látja szemt ől szembe  
A néma zuhatag egyik f őalakja, s a következ ő  pillanatban elvéti  ~a 
lépést és a mélybe zuhan. A titokzatos öreg házak sejtelmesen őrzik 
titkukat, melyeket nem zárhatunk be az ajtókkal ;  mert azok követ-
nek minket, egyre fenyegetőbb árnyat vetve élertünkre (A titok, 1958). 
A titok természetét azonban meg lehet és meg is kell fejteni. Szem-
besülni kell vele, akár szinte láthatatlanul követi az embert, akar 
egy elrontott — vagy annak hitt — élet min őségében jelenik meg. 
Ezt az. igazságot fogalmazza meg Az özvegy (1959) című  elbeszélésé-
ben. Az asszony barátn őjéhez utazik, s a vele való beszélgetés során 
ismeri föl: amit. rossznak, elhibázottnak vélt, az más számára talán 
nem volt az. Erőt kell gyűjtenie, hogy „egyedül, önmagával, azon a 
helyen, ahol férje halálkü:zdelrnét vívta" kend őzetlen őszinteséggel 
vallja meg magának, ki volt a bűnös, milyen volt a titok természete. 
„Lelkirismerete nem hagyta nyugton. Énezte, hogy vezekelnie keAll, ve-
zekelnie, folytonos rágondolással, szenvedései újbóli felidézésével, ve-
zekelnie, ha ráborul fekete kárpitjával a jajgató-csendes éjszaka, ha 
hideg eső  veri az ablakot, ha szélvész sír, sikongat az elhagyott 'utcá-
kon torzonborz eperfákat rázva és nyögetve — vezekelnie mindaddig, 
míg elhallgat a vád, s a lélekben csend lesz. De bírja-e addig er ővel?" 
Wrnia kell,mert a halott segíti, mosolyogva néz rá a falon függ ő  
arcképről, hiszen a halottak már ismerik a titok természetét. Hiába 
minden bujkálás, szemibe kell néznünk életünk igazságaival. Ezt vallja 
meg Az elkerülhetetlen (1960) című  tárcában, ebben az Esti Kornél-os 
reminiszcenciákat kelt ő ,, de kísértetiesre hangolt írásban. Csak e szem-
benézés .után léphetjük - .át azt a határvonalat, mely az életet és a 
halált elválasztja, ,ekkor juthatunk el arra a tájra, mely most már 
nyugodt, ,békességes arcát mutatja nekünk (Halott táj, 1960), csak 
így menekülhetünk meg a titkokkal tex'hes, kísérteties folyosókon 
utánunk dübörgő  — Kafkából ismert — üldöz ők elő l (Hajtásban, 1963). 
A titok azt is jelenti, hogy bűnösnek érzi magát az ember, mintha 
fojtogatná egy titkos érzés, melyt ől úgy szabadulhat, ha újra önma-
gára ismer (Gyanúba fogva, 1959).. 

Álom és valóság, sejtelem és !bizonnyosság fonódik Össze ebben 
az elbeszéléstípusban. Az öreged ő  íróra kétségtelenül hatott — mint 
erre már utaltunk — Esti Kornél magatartása, illetve az a mód, ahogy 
Kosztolányi megteremtette ebiben a halhatatlan 'figurában önnön má-
sik énjét. Ez a lefojtott, de bármelyik pillanatban életre kelthet ő  .fe-
lünk támad rövidke létre a Számonkérésben, amikor Gazsihoz, az 
újságíróhoz betoppan a fiatalember és ,elveszített esélyeire figyelmez-
teti. Gazsi azonban nem törődik lelkiismeretével: kézlegyintéssel inté-
zi el a dolgot, mert „várja a harc", a napi robot. 

. ,Az esélyt lehet 'elmnalasztani, ha megfeledkezünk arról, hogy az 
élet igazi értelme ,— ,a .szeretet. Ez a gondodat különösen a pályája 
végéhez közeledő  ,Szirmai Károly számára hat revelációként. Egyik 
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legtelítettebb elbeszélésében, az Idégenségben (1964) azt ábrázolja, 
mekkora ellentétiben van egysmással a szeretet - érzésének mindennapi 
gyakorlata és a megszokás. Ez utóbbi is alkalmat adhat •arra, hogy 
jót tegyünk. Hiányzik azonban bel őle . az a többlet, melyre titkon 
vagy nyíltan minden ember törekszik. Az élet ugyan keresztezi szán-
dékaikat, de neon >olthatja ki bel őlük a vágyat. A messzi útról haza-
érkező  asszony így összegezi a maga számára ezt a felismerést: „Hosz-
szú szürke láncba fonódtak napjai, mikor idegenségérzése átadta he-
lyét a sorsába való beletör ődésnek, hogy asszonyi ;életformájából nincs 
s:zalbadulás.:Ezentúl ismét úgy lesz, mint éveken át azel őtt volt, s a 
megszokott napi teend ők véget nem ér ő  ::futószalagja mellett állva les-
san él kell kapnia, anélkül, hogy még egyszer megpillanthatná övéi 
Boly sóvárgón vágyott szeretetföldjét." A szeretet hiánya megmérgezi 
az emberi életet, el őbb közömbössé, majd gyilkossá teheti azt, aki 
nem birtokolja ezt az erényt. Ezt mutatja meg az 1965-ben írt Ej f éli 
mulatság. Az ember kiszolgáltatottsága, a végre való szüntélen nyitott-
sága is csak akkor enyhülhet valamelyest, ha a vándort megérinti az 
összetartozás érzése, melynek feltámadásával párhuzamosan a kihunyt 
láng is életre kel az Alkonyat (1965) finoman kimunkált befejez ő  
képsorában. 

1966-ban a Képes Ifjúságiban jelent meg Deák Ferenc Szirmai 
Károllyal folytatott beszélgetésre. Arra a - kérdésre, hogy újabb írásai - 
b+an is meghatározó-e a táj ihletése, így válaszolt: „Nem, többé nem 
akarom kötni magam a vidékihez. Nyílt, általános emberi :problémákat 
dolgosok majd fel.- Bár az ilyemből kevés van. Egyre kevesebb az 
ilyen témám. A természet, igen a természet jelen van írásaimban, de 
inkább mint emlék, és `Hint szerves, cselekvő  elem. A természet az, 
ahol lépkedek, ahol magányoanat gyakorolhatom, s amit akár meg 
is tagad'hátok, pontosan úgy, ahogy a természet +tagádja meg • az 
eyrrmbert. ,,  

- Kétségteslen, hagy •Szirmai - Károly búcsúzó novelláiban valóban 
csökken a leírások szerepe, sokkal er ősebb bennük az érzés, a búcsú 
nosztalgiája és a halállal aszemben való fokozatos megnyílás.Mintha 
đ  maga lett volna az a különös, titkozatos fárfi, akinek búcsúzó ének-
hangját hallja az éjszakáiban hazafelé botorkáló• házaspár (Különös 
énekhangok az éjszcrakában, 1968), mintha őköréje borult volna az a 
kísérteties, fájdalmas magány — visszhangtalanságáról és arról, mi-
lyen nehezen jut fórumhoz, nem egyszer panaszkodott —, melyet a 
Kiáltások az éjszakában (1969) magára maradt h ősnője él át, mígnem 
egyszerre csak kirobban lakásából és tagolatlanul ordítozva t űnik el a 
város felé vezet ő  úton, mely akár ahalál útja is lehet. Az ő  sorsában 
igazolódik, hogy csak akkor van tartalma az életnek, ha érzelmeink 
máshoz kötnek. A ;,Nem tudok itt élni" (1969) hőse ezért is vállalja 
inkább a • megszokást. Ha változtatna életformájukon, elveszíthetné a 
felesége szeretetét. Ez pedig fontosabb számára a karriernél, az érvé-
giyesülésnél. 

Az idézett beszélgetés során fontos megnyilatkozása az írónak, 
hogy a nyitottságról, -  a nyitott emberi érzések megírásának - szüksé-
gességéről beszél. Utolsó korszakában talán a halál, az elmúlás szá-
mára nyílt meg a legkészségesebben és legalázatos.aibban. El őbb arra 
törekedett, hogy kézzelfoghatóvá tegye a halált. Igyekezett az elmú-
lást megragadni, megtapintani a halott tagjait, mint a hitetlen Tamás. 
A 'Viszontlátásiban: (1960) egy kollégája látogatja meg a f őnhőst, ám e 
régi .társ már halott. A Halott táj főnhőse viszont talán maga is az. 
Mert a halál előbb-utóbb mindenkit elér. Bármilyen könnyedén, súly-
talanul lépkedjünk is, Mindnyájunkat utolér a végzet, ahogy A sínek 
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közt lépked ő  lányt (1965), aki nem is menekül el őle, s nem kapaszko-
dik bele a segítő  kézbe sem. Egy másfajta, az emberi természetb ől 
inkább fakadó magatartást mutat be a Lázadás (1965). A novella cse-
lekménye egy öregek számára épített és fenntartott menhelyen ját-
szódik. Valamennyien elveszítették már arcukat, nevük sincs, csak 
számaik szerint különböztetik meg őket. Tavaszra tél jön és télre ta-
vasz. Néha sétára indulnak a teavet őbe, s a párosával szaporodó sírok 
arra figyelmeztetik őket, hogy „nincs menekülés! Az ember azért 
születik, hogy egész életén át a halálra készül ődjék". Ám egy napon 
az öregek mégis fellázadnak. Rázni kezdik az ablakokat, a kapukat, 
„nem akarunk itt meghalni!" kiáltják egyre hangosabban. Nem akar-
nak magányosan, egyedül maradni a létnek e szorongató pillanatfá-
ban, mert a halálnak is emberhez méltónak kell lennie. A „fekete ka-
•pu" (hasonló című  elbeszélését, melynek jelképissége a Kártyavár be-
fejezését idézi, amikor a szerepl őket nagy sietve felrakják a halál 
automobiljára, 1965-ben írta) mindenképpen megnyílik az .ember el őtt. 
De nem mindegy, milyen lelkiállapotban lép át rajta. 

A kései elbeszélésekben, szemben a halállal, az elkerülhetetlennel, 
Szirmai Károly 'formaváltással is kísérletezett. Kialakított a maga 
számára egy et űd-formát: kis, tömör lélek- és helyzetrajzok.bán fogal-
mazta meg a reménytelen várakozás állapotát. Az 1965-ben írt A fe-
kete kapu, Holtak szigete és A sivatag vándorai egyaránt ebbe a tí-
pusba tartozik. Az elsőben egyik kedves, több variációban megírt té-
máját választja: az ismeretlen tájra érkezett el őtt megnyílik az enyé-
szet kapuja. A második ugyanezt a ,gondolatot fejti ki: most csónak-
kal érkezik valaki — a személy teljesen mindegy, ezek az egyes szám 
harmadik személyű , s e választással némiképp eltávolított, ugyanak-
kor általános emberi problémákat megfogalmazó h ősök mind arcta-
lanok, :mégis érezni bennük az író ,gondolatainak és szorongásainak 
kivetülését —, az utolsó elbeszélésben pedig a kietlen környezetben 
elszántan vándorló kis csapat hiába várja a felment ő  sereget. Ez 
utóbbi etűd Szirmai Károly egyik legfinomabban kidolgozott jelképes 
írása: az ember az, aki vándorol az élet útján, szüntelenül várva a 
segítséget, csodák azonban nincsenek, vagy nagyon ritkán esnek, így 
aztán nincs mit tenni: fogcsikorgatva neki kell vágni az ismeretlenbe 
vezető  útnak, menni kell, amíg lehet, amíg megadatik. 

A pillanatnyi tett, egy nyugalmi állapot után való útra kelés 
élete utolsó éveinek is meghatározó élménye. Mint már jeleztük, el-
beszélői világának mindig fontos eleme volt az utazás. Itt azonban 
merőben megváltozik az útra kelés tartalma, a h ősökből többnyire 
hiányzik a célképzet, pontosabban itt a cél az, hogy tovább menjenek, 
mindegy hová, belső  kényszernek engedelmeskedve, reménytelenül. 
Az Amikor minden kötél szakadóan <1971) egy gyülevész csoport je-
lenik meg a gyártelep környékén, majd hirtelen elhatározással kifoszt-
ják a házakat és továbbállnak, ugyanolyan szegényen, elesetten, mint 
addig. Ugyanígy határozza ,el a Menekülés magányos tanítón ője, hogy 
elmegy, az élmények, melyeket kietlen, álló környezetében szerzett, 
nem adnak számára elég megtartó er őt. Történelmi hitel szándékával 
írta 1972-ben a Kató című  elbeszélést. Az ötvenes évek hangulatát, 
eseményeit idézi vissza, amikor a gyárban ,új arcok, új káderek jelen-
nek meg. A hősnő  különösen tiszta, becsületes jellem ű . Az élet azon-
ban nem engedi meg, hogy tiszta szándékúak egymásra találjanak: 
el kell szakadniok egymástól és a búcsú fájdalma arra kínál alkalmat, 
hogy lelkiismeret-vizsgálatot végezzenek, mérlegre tegyék a múltat, 
s az őszinte szembenézés után ráébredjenek addigi életformájuk el-
hibázott voltára. A Magdi (1971) című  elbeszélésben is a számvetés 
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igénye mozgatja az eseményeket, az .öngyónás után nem marad egyéb 
menekvés: neki kell vágni a magányos ejszakának. 

Bányai János Mű  és szerep (Híd, 1971. 5). című  tanulmányában 
részletesen és találóan elemzi Szirmai Károly elbeszéléseinek legfon-
tosabb jellemzőit. Pontosan világította meg az író ösztönös kvalitásait, 
s azt, hegy novellái voltaképp egy nagyon is pontosan körülhatárol-
ható térben játszódnak. Valóban pontosan érzékelni lehet legtöbb írá-
sában azt a törekvését, hegy meg akarja őrizni azokat a vajdasági 
élményeit, amelyeknek egy része például Kosztolányi számára unt 
tehernek, nyűgnek minősült. A fekete városban (1958) folyvást szól-
nak a temetési harangok, gyászruhás asszonyok és lányok suhannak 
végig az úton, míg egy ház kapuja kísérteties kattanás kíséretéiben 
el nem nyeli őket (Kosztalányinak fontos élménye volt a gyerekkori 
temetések látványa, résziben ebb ől származtathatjuk elbeszéléseinek és 
regényeinek action gratuide elemeit).« Gyászmenet (1958) — ez is 
egy jellegzetes etűd megr•e.ndítő  erővel és hitellel «ábrázolja ugyan- 
azt az élményt — még inkább a megnevezhetetlenbe tágítva eredetét 
—, amelyet sok változatban fejezett ki a huszadik századi- világiroda-
lom, s amelynek ősforrása alighanem azokban a kísérteties középkori 
halálmenetekben kereshet ő, amelyek nagy járványok idején kísérték 
a halottakat. Szirmai ,elbeszélésében fokozza a hangulati hatást a ze-
neszó, melyegyébként • is fel-felzendül írásaiban. „Egy kitisztult feb-
ruár végi napon tűntek fel ugyanazon az úton. Nyugat fel ől jöttek, 
lassan, különö•s, .fájdalmas ,zenekísérettel. A mélyen lehangoló gyász-
zene fölöttük, köröttük lebegett, s visszatér ő , komor vezérszólamával 
— át- meg 'átfogta a hosszú, szürke csuhás gyászoszlop ünnepélyes vo-
nulását. A menetben, mely csupa szürke csuhás, szürke föveges fér-
fiból, ávlratt, mindenki egyszerre emelte térdét s tette le lábát a ke-
ményre fagyott erszágútra. A különös emberek el őreszegezett tekin-
tettel, 'szótlanul baktattak a gyászos zene hangjaitól kísérve. Középen: 
hatan egy hosszú, ezüstszürke takaróval leterített koporsót vittek vál-
lukon.". Ugyanebből az élménykörből nőtt ki Az éjszakák motorosai 
(1959) is, melyben az ;ismeretlent ől való rettegést fejezi ki nagy bele-
éléssel. 

Külön műfajt képvisel Szirmai Károly _pályájának befejez ő  sza-
kaszában az .1970-ben megjelent Önkeresés. Az egyetemes magyar 
irodalomban is dívott ekkoriban az önéletírás m űfaja, a legkülönfé-
lébb, esszéis:ztikus, regényesített változatokban nézték szembe nemze-
dékek sorsukkal, a történelem adta lehet őségekkel, s azokkal az ered-
ményekkel, kudarookkal, melyeket e tragikus évszázad keretében értek 
el. Az Önkeresést az különbözteti meg ezektől, hogy benne az író in-
kább adatszerűségre, pontosságra törekedett. Egy precíz, hallatlanul 
pontos hivatalnok-ember mérlege ez, amelyből mégsem hiányzik a 
heroizmus, a vállalt szerep, a küldetés és a körülmények feszültségé-
nek csökkentésére tett bölcs vagy naiv er őfeszítések higgadt mérlege-
lése, mely épp azáltal hősies, hogy e kései mérlegel ő  pontosan átérez-
te, mily jelentős volt hajdanán szerepe, s mennyire kevéssé értékelte 
azt kora. 

11970 .júniusában .nyolcvanadik születésnapját ünnepelte. A verbá-
szi magányában élő  öregedő  íróról Fekete Lajos rajzolt hiteles képet. 
(Utolsó találkozásom Szirmai Károllyal.- 7 Nap, i1973. március 16.) 
„Félhomályos, szűk folyosón" jutott el a bels ő  kis szobába, hol Szirmai 
napjai teltek, s ahol még ebben az évben egészen magára maradt: 
felesége 1970 novemberében hunyt el. Ekkor már inkább emlékeiben 
élt; . mint általában az öregek. De még ekkor is volt ereje, hogy bará-
taival, kollégáival megbeszélje új novelláskötetének anyagát. Olykor 
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fájdalmas -  iróniával, máskor ,érezhető  nyogtalans•ággal panaszolta testi 
ereje hanyatlását, betegségét, meglehet ősen nehezen nyugodott 'bele,. 
hogy  nyolcvanon túl már nem dolgozhat- oly kitartó szorgalommal, 
mint koráblban.. A jelek szerint el akarta készíteni még az Önkeresés 
teljesebb változatát, amelyben alaposabban kitekintett volna életére 
és pályájára.. „Az is nagy bajom — írta els ő  monográfusának, a. róla 
mindig nagy megértéssel, tudással és szeretettel szóló Benk ő  Ákosnak 
—, hogy a gépírás már nagyon nehezemre esik, amellett sokat ls ál-
szem, mert fáradt vagyok, osak éjlfélko:r nem ... Jaj, csak meg tudnám 
írni gazdag életrajzomat! Futja-e majd er őmből? Régen? Milyen köny-
nyen írtam!" (Szirmai Endre: A. magányos óriás !I. 39.) Fiának is azt 
panaszolta, hogy hónapok óta nem ír seimimmt, „mert délutánaraként 
vagy levelet kell írnom, vagy nagyon fáradt vagyok". 

,Örömmel nyugtázhatja, hogy megélénkült körülötte az irodalmi 
élet, -még tanúja lehetett, amint megkezd ődik hefogadáša és egyre 
alaposabb értékelésénék fblyahn,ata. A hazai irodalomtudomány leg-
jobbjai mondták el róla, milyen fontos, katalizáló szerepet játszott a 
vajdasági irodalmi életben, mennyire fontosak és kezdeményez ők- el-
beszélései. A határokon túli magyar folyóiratokban is egyre több 'el-
ismerő  méltatást olvashatott, a Kartárs, a Jelenkor s a -ttöbbi lap épp-
úgy rendszeresen írt új köteteir ől, mint például a müncheni- Új , Látó-
határ, mely a >nyugati magyar emigráció • leigtekintélyesebb folyóirata, 
legigényesebb bírálatokat tartalmazó orgánuma. 

A tervezett önéletírás inovellis:ztikus előzményének tekinthetjük a 
már- idézett Katót, melynek egyik főalakjába alighanem saját magát, 
múltjának egyes epizódjait is a rá jellemz ő  pontossággal sz ő tte bele. 
Eltávolítva ugyan, de nagy beleéléssel szintén saját bels ő  életét, gon-
do'l,atvilágát jedentítette meg egyik utolsó ,elbeszélés ,ében, a ' Susogó 
hársak az ablak előttiben is (1 ,972). A novella k,özgppontj ,ában egy öre-
gedő , ‘a. halálra készülő  ember áll, aki sehogy sem tudja megszokni azt 
az életformát,• melyet napról napra tapasztal. Látja, hogy kivágják a 
régi fákat, s ő  egyre nyugtalanabbul, mit sem törődve a hidegre for-
dult időjárássrail. újra meg újra a tornácra ballag, mintha várna va-
lakit, akinek biztosan meg kell érkeznie. Aztán ágynak esik, 'láza 
egyre följebb szökik. A következ ő  leírás alighanem az író elmúlásá-
nak anticipációja: 

„A ,szobára telepedett hirtelen csendet a nagybeteg motyogása za-
varta meg. 	 . 	• 

• — Mit mondott? -- lkérd ,ezgették egymástól. De egyikük sem-ér-
tette. 

Hallod? — tette mutatóujját ajkára Závodszky.né. — Most -  me-
gint- mond .valamit.  

Igen — válaszolta az ura. — Hallgassd csak! 
A hársak — mondta az öregember lázas révülétében. 	F al- 

lod : újra susognak az ablak előtt. 	_ 
Majd hirtelen.felült, s rekedten kiáltotta: 
— Hallod, hogy zúgnak! 	 . 

Utána visszaesett. Többé nem beszélt. 
. Még másfél. napig feküdt teljes öntudatlanságban. Hetednap éj-

szaka eljött érte á néma hajós, és megzörgette az ablakot. 
- .. , engedelmesen követte." 

Szirmai Károlyért éjjel fél egy órakor kopogott a titokzatos•ha-
jós. 1972. «október 6-.án hunyt el Verb ,ászon.A városi házon kétnyelvű  
emléktábla őrzi annak -  az írónak emlékezetét, aki egész pályáján a 
különböző  nyelvű  irodalmak békés együttéléséért és megértéséért- dol-
gozott. 

(Vége) 
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VIRÁG MIHÁLY KÖLTŐI SZÍNHÁZA 
A HETVENÉVES RENDEZŐ  KÖSZÖNTÉSE 

Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük hazai színjátszásunk 
szerény, halk szavú, de a színház, színm űvészet hétmérföldes csizmá-
jában , országot-világot bejáró hetvenesztend ős Virág Mihályt. • 

Örményházán, ,földművesosaládiban született 1919. június 20-án. 
Az elenni . iskola elvégzése után elkerült falujából, óból, .és a szabadkai gim-
názium tanulója lett. A felszabadulás után ,Belgrádiban az orvostudo-
mányi karra iratkozott, de a „lélek boncterme", a színház mindig job-
ban érdekelte. Ott ült napról napsom. a Jugoszláv Drámai Színház .pró-
báin, majd az akadémiai színpad együttesének tagja lett. Soja Jova-
nóvić  rés Rade Markovié osztályával együttesen tanulmányozták 
Sztanyiszlavszkij" módszerét. Egy napon azután elhatározta magát, 
hogy hátat fórdít az orvostudománynak, és 1949. április 9-én elszeg ő-
dött színésznek Szabadkára. Kisebíb-nagyoblb szerepeket játszott (a 
Gyászoló családban Proka, a Sárga csikóban Sánta cigány, a Játék a 
kastélyban című  !darabban ,pedig a lakáj volt). •Garay Béla, a' Nép-, 
színház akkori rendezője egy napon a kezébe 'nyomta Karimár Gyula 
Aladár nem szamár című  gyermelko'perettjének szövegét,. hogy pró-
bálja meg színpadra állítani. A siker teljes volt, és utána következett 
Golidoni Legyez ője, Molnár Ferenc Delilája, Shaw Pigmolionja. 

Most már nagy bizakodással jelentkezett a zágrábi színm űvészeti 
akadémia rendeziői szakára, és csakhamar ,Branko Gavella mellé ke-
rült. Erő teljes rendezői egyénisége, racionális imunkalmódszere szinte 
meghatározta - Virág Mihály további rendezői útját. 

Federica Gar,cía :Lorca Véres menyegz ője volt a vizsgaelőadása. 
Ezekről a .kezdeti időkről beszélgetve móndta el egy alkalommal; mi-
ként ismerte fel azt,' hogy a rendezés költ ői alkotás: „Képekben . látom 
az előadást, belülről vízióim vannak, költői képsort látok, és így .al-
kotom  meg az előadást:" 

A hatvanas években összeverbuválódott egy „arany čsapat" Sza-
badkán. Dévieš Imre topolyai tanügyi tanácsos, akiról csupán annyit 
tudtunk, hogy szereti a képz őQnűvészetet, < a Topolyai Népszínházba 
meg el-eljárt csevegni az együttes tagjaival, jó társulati igazgatónak 
bizonyult városunkban. Elég gyorsan beletanult a színházcsinálásba. 
Itt volt 'Petrik Pál díszlettervez ő , ,á színművészek között Szabó Cseh 
Mária, R. Fazekas Piri, Heek Paula, Romhányi Ibi, Karna Margit, 
Majoros Kati, valamint Pataki László, Fejes György, Szabó .István, 
Vensegi " iJózself, Árék .Ferenc, 1Bar.ácius Zoltán, az Albert házaspár 
stb.; Radmila Radojevi ć  kosztümtervez ő , Milutin .Blagoj csev-Maca, a 
felülmúlhatatlan műszaki vezető , és a készséges tisztvisel ői kar meg a 
színpadi személyzet. Dévicš Imre — Virággal együtt — stúdiumot 
(továbbképző  tanfolyamot) 'szervezett a fiatalabbak számára, a gyakori 
felvételi vizsgák során pedig kiválogatta a tehets-égesebbeket és Borda-
pestre meg' Marosvásárhelyre ' küldte el őket tanulni. A színház reper-
toárpolitikájában is nagy változás történt: a világirodalom és a ma-
gyar klasszikusok művein kívül a. XX. század modern írói kerültek a 
figyelem középpontjába. Sikerült áttörnie ennek a színházi m űhelynek 
a vidékies színjátszás korlátait, és az eddig • még nem hallott zene, 
nem látott díszletkép korszer ű  rendezői felfogásban, nagyszerű  szí-
nészi. összjátékkal került a közönség elé. Megszületett a modern, mai. 
jugoszláviai magyar színjátszás. E munka legmagyoibb részét a mint- 
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egy száz művet színpadra állító Virág Mihály végezte el. Rendez ő i 
munkája mellettdramaturgiai teend őket is végzett. Ő  ismerte fel 
például Deák Ferencben a színm űírói vénát. 

.Loroa, Camus, Dür.renmatt, Háy Gyula, Krle•a, Mrožek, Örkény 
alkotásain kívül -- Shakespeare után — Berbolt Brecht érdekelte és 
vonzotta leginkább. Háromszor állított színpadra ‚Bredht-m űvet : két-
szer a Koldusoperát, majd a Kurázsi mamát és a Kaukázusi krétakört. 
Brecht színháza nagy hatást gyakorolt rá berlini tanulmányútja so-
rán. A magyar klasszikusokat nem a patetikus avítt színházi mód-
szerekkel keltette életre, hanem a XX. század gondolkodó értelmisé-
gének művészi erejével. Színre vitte Madách Az ember tragédiáját és 
Katona Jozse+f Bánk bánját. Darabja 'háromszor vett részt a Sterija 
Játékokon. Megkapta a Szerbiai Színm űvészek Egyesületének díját, 
S.zabadka város Októberi díját, az Ezüstkoszorús Munkaérdemrendet, 
a vajdasági színházak találkozóin nyolc díjjal jutalmazták. A színház 
az aranycsapat fénykorában kiérdemelte a Vuk-díjat és a Kultúra Szik-
rái elnevezés ű  díjat is. Ezekben valamennyiben benne van Virág Mi-
hály rendezői és színházfejlesztő  munkálkodása. 

Születésnapján és munkásságának negyvenedik évfordulóján be-
széljen helyettünk a kritikából kiragadott néhány idézet: 

„Virág Mihály rendezői lelkében megszületett a mű  történelmi 
kompozíciója. Az igazi :zeneszerz ők alkothatnak így, hogy az egyes 
tételek kidolgozáis.ámál mindig az egész  harmóniája lebeg lelki 
szemeik előtt, és e harmónia nélkül egyetlen szólamot sem engednek 
megszólaltatni ..." I(Lévay Endre: Isten, császár, paraszt. Jegyzetek 
egy feledhetetlen színházi estér ő l. 7 Nap, 1967. október 20.) 

„Régen nem láttam ilyen összehangolt, magas színvonalú és jól 
m,eglkompoinált drámai ‚előaadást magyar színpadokon — mondja az 
Isten, császár, parasztról Kerényi Imre budapesti vendégrendez ő  (aki 
itt tartózkodott épp hazánkban). — Ami megfogja a néz őt, az talán 
elsősónban az előadás kép:zőmíúvészeti kompozíciója, amely a díszletet, 
a jelmezt és a színészt egységes képbe foglaljaössze. Az el őadás mo-
dern elegancia jellemzi, tetszik, hogy nincs agyonmütyürkézve dísz-
letelemekkel ... A relatív díszlettelenséggel sokkal nagyobb és szug-
gesztívebb hatást sikerül elérni ... A színpadkép hitelességet áraszt és 
meggyőző  'kapcsolatot teremt a közönséggel, emellett pedig jól érvé-
nyesülhet a színész arca, teste ... Az Isten, császár, paraszt európai 
rangú előadása a Népszínháznak:" (Európai rangú előadás az Isten, 
császár, paraszt. Kerényi Imrével az interjút Gerold László készítette. 
Magyar Szó, 1968. április 22.) 

„Virág Mihály rendező  ... nemcsak a költemény bels ő  drámaisá-
gát, a kilenc szereplő  sajátságos jellemét érzékeltette; szerencsésen 
összeötvözte a realitást és az irrealitást is. Széles skálán játszott, a 
dráma szerkezeti vonalát igyekezett töretlenül keresztülvezetni, de 
attól, .sem riadt vissza, hogy gazdag művészi fantáziájával kiegészít-
se ... Ismételten meggyőződhettünk kivételes ikomponálóképességér ő l. 
Nemcsak az egész mű , hanem egy-egy jelenet — például a zárókép — 
beállítása is kimerítő  elemző  tanulmányt érdemelne." (Dévavári Zoltán:-  
A döbbenet költészete. 7 Nap 1969. február 28.) 

,Virág Mihálynak, a Szabadkai Népszínház Caligula-el őadása 
rendezőjének sikerült úgy vezetnie a színmű  alapvet ő  bölcseleti • téte-
leinek • két • szálát, hogy a hozzánk közelebb álló, a valószer űbb mindig 
egy gondolattal, egy érzelmi rezdüléssel el őbb jusson el a nézőhö:z .. . 
Ilyen modern, egységes, aprólékos gonddal színpadilag és lélektanilag 
egyaránt következetesen felépített, s őt egyes részleteiben már-már 
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tökéletes, minden ízében, megnyilatkozásában korszer ű  előadást — 
nem túlzás — még nem láttunk a Népszínháziban ... valóságos rende-
zői remeklés." (Magyar Szó, 1969. május 14. Gerold László kritikája.) 

„Virág Mihály rendez ő  tudatában volt a vállalkozás el őtt feltor-
nyosuló nehézségeknek ... és minden erejét latba vetette a buktatók 
elkerülése érdekében ... helyes ösztönnel kereste az egyensúlyt az 
adott mű, a mai játékkövetelmények és a rendelkezésre álló színész-
anyag között. A színpadon modern irányba vitte el a m űvet ... .a 
szabadkai színház történetében kiemelked ő  produkciót láthatott [a 
közönség] ... A Romeó rés Júlia bemutatása színjátszásunk történeté-
ben mindenképpen jelent ős dátumot jelez, különösen ha azt tekintjük, 
hogy rendezői megoldásaiban a nagy színházakat megszégyenít ő  
eredményeket csillantott fel." (Csordás Mihály: A játék költészete. 
7 Nap, 1970. november 7.) 

„Kevés olyan írói stílus, tdarámakonstrukció áll annyira közel Virág 
Mihályhoz ... mint éppen a brechti. Ez már önmagában záloga Tehet 
egy jó, sőt kiváló előadásnak ... Régen látott tudatos rendezés ered-
ménye a szabadkai Brecht-előadás ..." (Gerolid László: Rettenetes 
kísértés a jóra. Magyar Szó, 1975. április 2.) 

„A költői, asszociálható tartalmával a gondolatot er ősen felsza-
badító művet Virág Mihály vitte színpadra [Tolnai Ottó: V égeladás], 
a drámaszerző  és a rendező  mindvégig együtt dolgozott. Az el őadás 
kitűnően hangsúlyozza a vajdasági színpadokon még ma sem oly 
gyakori fest ői kivágásokra, „kismerevítésekre"' épül ő  — Harag György-
nél sokszor látható — színházi megjelenítés mádozátait ... A rendez ő  
remek színészvezetéssel tette emlékezetessé +a darabbeli társulat ezernyi 
arcát." (Magyar Nemzet, 1979. június 25. Szakolczay Lajos színikri-
tikája.) 

Ez a néhány idézet az egykori el őadások .kritikáiból minden sza-
vával arról tanúskodik, hogy egy nagyszer ű , talán a szerencsének is 
köszönhető  alkotó periódust fémjelez Virág Mihály és az említett 
aranycsapat munkássága. 

PÓSA RÓZSA 
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VALLANI MINDENT 
GALGÓCZI ERZSÉBET (1930-1989) EMLÉKÉRE 

„Az élet soha nem puszta" — dünnyögi Galgóczi Erzsébet öregasszony-
hőse Mama öltözik című  novellájában, és az id ős asszony mérnök 

. lánya  ,ámtiulaitára .háromórás öltözési szertantásával Szinte mindennapi 
önfeltámasztást végez. 

Zsófia, a Szent Kristóf ikáfpoanájának restaurátora, így vall.:: „Pe-
dig én: úgy szeretnék élni, olyan- egyszer űen, átlátszóan, hogy ,minden 
peroemet:ifjiúsági aldálsba sugáriozhaitná a televízió." 

A „törvényen !kívül" él ő  ,Sžalánezky Éváról viszont megtudjuk, 
hogy olyan volt, :minit az ,aknamező[, .„keresztül-kasul behálózva. hu-
zallal, és akárhol értek h,oižzá, rögtön robbant". 

Rév Orsolya, a Vidravas hősnője :beleborzongott, amikor megtudta, 
hogy új koriszaik kezdődik az életben. A kuláksors rnegprábá.ltatásai és 
a „magyar Galilei" mggiFsmerése után lezárult a tanulás, és az' önke-
resés időszaka, mostantól tanítani fog, ,és új Személyiséget mutathat 
fel tanítványainak; ;de ott !lappang a kérdés: „+Isitenem, meddig kell 
még félni . . . ?" 

F,ollytaithatnánk a sort, la;zonban; a Gal,góczi-h ősöfk ismerői " ,emlé-
keznek lá törvényen belül és törvé`nyen kívül él ő  hősök konfliktusaira, 
önkeresésük apró mozzanataira. Különösen  ,markáns nőalakjait ő+niz- 
zük, holott Galgóczi nem ilgalzán a n ői, lélek ,rejtelnzeinék fürkész ője. 
Nem a feminea oomed.iiá. szerzőjét tisztelhetjük benne, (hanem á's2i- 
g}orú, erős, valósághű , ,„aknanzező-lelkületű" művészt, akivel kapcso-
latban mi is hivatkOzlhatunk a 'regényben [felbukkanó Ady-idézétre: 
„Már ellhallgaltni Is milyen érdem volna, / +D,e vallani ,min;dent: volt 
életem dolga . . ." 

GalgóCzi Erzsébet a „vallani mindent" í+rój.a. Sokáig ,.,paras:Ztiiró- 
nak" tartották a +rnémfőcsain+akii Születésű  írónőt, pedig novellái • több-
nyire városban játszódnak. Hols(szú riportírói tevékenységéb ől fakad a 
megnevezés. A szociográfiát is fontos m űfajinaik tekintette, szülőfalu-
jának parasztkérdése különösen foglalkoztatta. A,z írói igazság szol-
gálatában állt. Vallotta, hogy az író legfontosabb feladata hiteles képet 
festeni 6.aját koráról 'és társadalmáról. ,H őseit modellek alapján for-
málta és alkotta meg, a .t,apaSztalait állftail 'klitágítoltt valóságos történet-
ből indult ki, írói képzelete inkább a ,cselekményvezetésben érvénye-
sült. Az els ők között ismerte fel, hogy az ötvenes éveket nem elemez-
ték ki. Az öt [évig tartó gyűjtőmunka eredményeként megírt  Vidravas 
cimű  regénye meghökkentő  olvasmányélménynek számított. Úttör ő  al-
kotás ez, amelyet nálunk már szerbhorvát nyelven is olvashat a közön-
ség. A Hordóban a Niagarán  ihelyetit egy különös szimbólumra 
esett az író választása. A vidravas gyilkos szerszám, amelyet az apró 
háziállatokat pusztító ragadozók ellen alkalmaztak. „Orsolya minden 
reggel ennek jegyében ébredt.". Egy téli napon Orsolya iis egy ilyen 
,.,ls'zarrs'zám" ,álidozatává válik. Sokan +el!pnzisztulnak, de amikor 1956 nya-
rán a hősnőtől búcsút veszünk, lő  képes az újrakezdésre. 

1986. január 31-én egy különös utcán baktattunk felfelé, hogy új-
ságíró társam interjút készítsen ,a!z. írón ővel. Tervek és hihetetlen er ő-
források buzogtak benne. Megmaradtak a m űvek, amelyeket a mau- 
niaoi'értelemben ,:lb+olygóknak" tekinthetünk, hiszen akár rövidek, 
akár terjedelmesek, megvannak sajátos törvényeik. 

HÖZSA ÉVA 
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ÉGTÁJ  

REHÁK LÁSZLÓ  

HÉT ÉVTIZED A FORRADALOM ÖSVÉNYEIN  
PÁRTUNK MEGALAKULÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN  

Hét évtized minden politikai párt és mozgalom múltjában események-
ben gazdag, jelentős eredményeket mutathat fel és szükségszer űen  
akad több-keveseibb kudarc is. Ez. többszörösen vonatkozik a mai Ju-
goszláv Kommunista Szövetségre, amely küls ő  és belső  adottságai alap-
ján, amint a (forradalmi társadalmi átalakulás élcsapata, az átlagosnál  
nagyobb eredményeket volt képes kivívni és — mai válságos helyze-
tünkellenére — hét évtizedes tevékenysége során olyan eredményeket  
elérni, amelyek a. valamikori Európa délkeleti peremén lév ő , pe!li-
tikáilag .  és gazdaságilag .félgyarmati sorban teng ődő  szegény agrár-
országunkat nem egyszer a szocializmusért folytatott küzdelem élvo-
nalábaemelték. Ez sok mindentől függött, ide nem kétséges, hogy en-
nekdöntő  jelentőségű  tényezője az a forradalmi élcsapat volt, amely  
Josip Broz Titóval az élen képes volt nagy tömegeket mozgósítani,  
sok-sok millió embert érthető  célok és biztató távlatok eléréséért :foly-
tatott harcra és küzdelemre. -  Csak három ilyen fordulópont évszámát  
említjük meg: az 1941-es, az 1848-,as és az 1950-es évet. Ezek jelent ő-
sége messze meghaladta Jugoszlavia határait, mert a párt elméleti  
előirányzataival .  és gyakorlatával új .eleimekkel gyarapította a szocia-
lizmus társadalmakat alakító küzdelmeinek alternatíváit.  

19,19..április 20-ától 23-áig tartották meg Belgrádban a Jugoszláv  
Szocialista (kom+munista) Munkáspárt egyesülési kongresszusát. A  
kongresszus első  napján megalakult a szocialista n ők országos szer-
vezete és a kongresszust .követ ő  napon, a régebbi európai gyakorlat-
nak megfelelően, az egyesülési kongresszus küldötteinek részvéte-
lével megalakultak az osztáilyharoos szakszervezetek is.  

Ezzel az eseménnyel_ kapcsolatban mindenekel őtt két körülményt  
kell hangsúlyozni. Az egyik az időpont, 'mert nem egészen fél évvel a  
Szerb—Hrarvát~Szlonvén Királyság kikiáltása után már megalakult az  
egész. országra kiterjedő  forradalmi kommunista párt. Ez .csak úgy  
volt ldhetséges, hogy a munkásmozgalomban már a els ő  világháború  
előtti .időkből a szocialista párttevékenységnek jelent ős hagyományai  
voltak. De mégis sokak ténykedésére vált szükség, hogy ilyen rövid  
idő  alatt a valamikori szociávdemokrata szervezetek nagyobb része  
egy általános európai forradalmi légköriben újraszervez ődjön, akkor,  
amikor a tagság és az aktivisták egy ,része a !háborúban elesett vagy  
még hadifogságban volt, de magában az újonnan megalakult államban  
is a posta- és vasútforgalom igencsak akadozott. Ennek ellenére sorra  
újra alakulnak a helyi és regionális szocialista szervezetek. Igy töb-
bek között március 9-én 'Stražilován megalakul a. Jugoszláv Pela-
gić-- övetők Kommunista Forradalmi Szövetsége mint titkos szervezet,  
március 24-én Szabadkán Bánát, Bácska, Baranya :szociáldemokratái-
nak szervezete, április 13-án ;pedig„ .űjvmcléken megtartja újraalakulási  

445  



kongresszusát a S.zer:b-Bunyevác Agitációs Bizottság. Minden gyüle-
kezet megválasztja az 1919. április 20-ra egybehívott kongresszus kül-
dötteit. Igy volt ez 1919 els ő  hónapjaiban országszerte. Ennek követ-
keztében az egyesülési kangreeszuson 432 küldött 130 000 tagot 'kép-
viselt. 

A másik jelentős körülmény az volt, hogy egységes munkáspárt 
alakult a lényegében kommunista programcélok alapján. Jóllehet a 
háború •előtti szociáldemokrata vezetők jelentős része ellenezte a for-
radalmi irányzatú egységes párt megalakítását, két különálló párbot 
óhajtott, a tagság másképpen érzett és. gondolkozott. Ez az akkori 
forradalmé légkörnek és a tudatos kommunisták tevékenységének kö-
szönhető , Filip Fülipovićtyal az élen. Az el őkészületekhez kevés id ő  
állt rendelkezésre, a forradalmi szociáldemokraták már affirmnált ve-
zéregyéniségei közül Dimitrije Tucović  még 1915 elején :Belgrád vé-
delem harcaiban elesett, utóda, Dušan Popovié pedig külföldön volt és 
halálos ágyán élete utolsó hónapjait élte. Mégis az alapvető  irányvétel 
győzelme nagy távlatokat nyitott meg a szocializmusért küzd ő  kor-
szerű  munkáspárt (kialakítása és arculatának 'fokozatos megformá-
lása elő tt. 

Mivel a megalakulás csupán a kezdeti lépéseket jelentette, utólag 
nem nehéz fogyatékosságokat rés mulasztásokat felfedezni. De a lényeg 
mindenképpen biztató volt. 'Az els ő  kongresszus elfogadta az Egyesü-
lési alapokmányt, amely valójában egy hosszú lejáratú program, a 
XIX. századvégi német szocialisták Ehrfurti programjának egy válto-
zata volt. Ez akkor logikus is volt, hiszen rag Tuoovi, ć  vezette Szerb 
Szociáldemokrata Párt ás a Lenin vezette 'oroszországi bolsevikok szá-
mára, angint sok más munkáspárt esetében is, az Ehrfurti -  program volt 
a minta. Nem csak a név fejezte ki a 'figyelmes és rugalmas lépéseket, 
hogy 'egy új típusú, akkor még a legális, nyílt tevékenységre orientált, 
egységes munkásp.árbat kovácsoljanak össze a már tudatos forradal-
márok, hanem 'kifejezésre jutott ez a Í ő.titkárrok személyének meg-
választásában' ás. A kongresszus két titkárt választott: a már említett 
Filip Fálápovióot és a jobboldali irányzatú Žiivkra Topalovióot (elnöke, 
illetve társelnöke a pártnak nem volt), szervez őtitkárnak pedig Via-
dimir Copióot. 

• Az 'általános programnyilatkozaton kívül az id őszerű  politikai 
helyzetet közvetlenül tükröz ő  Gyakorlati akcióprogramot is hoztak. 
Ez megszabta a szerteágazó tevékenység általános keretét és a mód-
szereket, amelyek er ősítették az újonnan megalakított munkáspárt 
befolyását nemcsak a munkásság soraiban, hanem a kispolgárság és 
a parasztság körében is. Ezt bizonyítják azok a jelent ős politikai si-
kerek, amelyeket a párt a közšégi választásokon ért el az ország ama 
részeiben, amelyekben azokat megtartották, a munkások sikeres, je.. 
leintős számú bérharc-megmozdulásai, az a tény, hogy az alkotmá-
nyozó országgyűlésben a kommunisták a ház kilenc pártja közül a 
képviselők számát tekintve a harmadik helyen voltak, valamint a 
Magyar Tanácsköztársaságnak nyújtott er őteljes politikai támogatás. 

Pártunk a Jugoszláv .Kommunista Párt nevet az 1920. június -20-
tól 24-ig Vukováron megtartott kom,gressz+uson veszi (fel, amnelyet még 
JSZ•Qk)MP II. kongresszusaként hívtak egybe. Ezen a kong.resszusori 
leszakad a párt je(bb szárnya Živko Topalovi ćtyal az élén, s megala-
kul mint külön szociáldemokrata párt és élesen igyekszik szembehe-
lyezkedni a kommunisták befolyásának. Ezen a kongresszuson a Ju-
goszláv Kommunista .Párt végleg felzárkózik a IrII. Kommunista Inter-
nacionáléhoz. Ennek megfelel ően többek között kimondja, hogy meg-
vannak az adottságok a iSzer4b—Horvát—,Szlovén Királyságban -egy 
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nyílt fegyveres forradalmi fordulatra, aminek alapján megalakulna a 
Jugoszláv Tanácsköztársaság és .belépne a balkáni és Duna-medencei 
szovjet föderációba. Ezek és más határozatok inkább kordokumentu-
mok, mert az uralkodó garnitúra, mihelyt rendezte sorait rés megszi-
lárdította az uralmát biztosító intézményeit, a JKP-t törvényen kívül 
helyezte, országgyűlési képviselőit letartóztatta és megkezd ődött a 
JKP kegyetlen üldözése. 

Pártunk a JugoszlávKommunista Párt nevet 1952-ig viseli, ami-
kar is VI. kongresszusán (Zágráb, 1952. november 2-ától 7éig), a Ju-
goszláv 'Kommunista Szövetség nevet veszi fel és az önigazgatás kez-
deti eredményeire támaszkodva felvázolja a JKSZ új szerepét és be-
jelenti munkamódszerének megváltoztatását, amit napjainkban, ami-
kor a JKSZ reformja kerül előtéribe, nemegyszer .emlegetünk mint 
azóta sem megvalósított célt: nevezetesen azt, hogy a JKSZ befolyását 
ne a hatalmi kényszer, hanem a felabrakoztabott érvek meggy őző  ere-
jével valósítsa meg. 

Két évtizedes kegyetlen iildöztetése idején a .JKP tevékenysége 
nem különbözött lényegesen a hasonló körülmények 'között küzd ő  
kommunista pártokétól. A mély illegalitás és ia. politikai útkeresés 
kedvezett a frakcióharcnak, amelyet küls ő  tényezők is serkentettek. 
Kétségtelenül nagy csapást és emberi veszteséget jelentett a ka-
tonai diktatúra bevezetése 1929-ben. De a jugoszláv kommunisták 
és rdko!nrs.zenrvezőitk kitartó küzdelme nélkül nemcsak hogy megszakadt 
volna a társadalom legradikálisabb haladó erőit képviselő  .harca,- de 
nem jött volna- létre az a gyors megújulás sem, amely a JKP-ben 
1935-től kezdett végbemenni és különösen Tito irányítása idején jutott 
erőteljesen kifejezésre. Igy alig néhány év alatt a munkásegység és az 
antifasiszta népfront politikájának vonalán a JKP az ország jelent ős 
politikai tényezőjévé vált. Ami ebben a második világháborút megel ő-
ző  korszakban jellemz ő  volt a JKP-,ra, azt az idén nem egy ünnepi 
szónok hangsúlyozta: a JKP fegyelmezetten megvalósította a Kommu-
nista Internacionálé utasításait és politikai irányvonalát, de volt veze-
tőségében és tagságában annyi érettség, hogy azt .az Ország sajátos-
ságaihoz idomítsa és a saját 'részér ől új elemekkel is gazdagítsa. Ez 
különösen a Komintern VICI. kongresszusa határozatainak megvaló-
sítására vonatkozik, mert ezáltal a pártnak sikerült leküzdenie a szek-
tásságot, háttérbe szorítani a frakciós tevékenységet. A titói vezet ő-
ségek leleményességükkel sok újíratást esziköz ,öltek az illegális, félille- 
gális és legális tömegmunka során. Az új politikai vonalat átgondol-
tan, a kizsákmányolás és a nemzeti elnyomás elleni küzdelmet egysé-
gesen •vezetve a JKP képes, volt nagy tömegeket mozgósítani a hazai 
és az ország függetlenségét veszélyeztet ő  külföldi fasiszta er ők ellen. 
Igy azután 1940 őszéig, amikor megtartotta az V. országos értekezletét 
(Zágráb. 1940. október 19-23), már rendezte sorait, befolyásos ténye-
zővé vált és munkájával felkészült a sorsdönt ő  háborús és forradalmi 
eseményekre, amelyek Jugoszlávia nemzetei- és nemzetiségei újabb 
kori történelmében sorsdöntő  fordulatot hoztak. 

Ez a fordulat, amellyel Jugoszlávia forradalmi fegyveres népfel-
szabadító' harcával magára vonta a világ figyelmét és megbecsülését, 
az előbbi korszak áldozatos küzdelmeinek eredménye volt. Bebizonyo-
sodott, hogy Európa peremén képesek egy aránylag kis ország népei 
hadviselő  szövetségesként jelentkezni a második világháború hatalmas 
hadigépezeteinek csataterén, képes a JKP titói vezetésével leküzdeni 
belső  {megosztottságát és gátat emelni az el őre kitervelt és szervezett 
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em'berpus;ztító testvérháborúnak, az ország •feldaraboltsága ellenére 
érzékeny ,csapásokat mérni a megszálló országok • katonai alakulataira 
és hazai szolgáira. Egy új és nemcsak függetlenségét kiharooló ors:zág 
távlatainak megnyitásával a JKP, Josip Broz Titóval az élén, képes 
volt mind nagyolblb tömegéket mozgósítani 'és már a népfelszabadító 
harc folyamán fokozatosan kialakítani a társadalmi er ők forradalmi 
megoszlását, kiépíteni az új hatalom intézményeit és biztos alapokra 
helyezni a nemzeti egyex+amgúságon, a testvériségen és egységen ala-
puló !új Jugoszlaviát. 

Ezt elérni hatalmas áldozatokat követelt, de egy megfelel ően ve-
zetett 'forradalmi élcsapatra is szükség volt, amely történelmi hivatása 
magaslatán állt ás képes volt a lehetségesb ől valóságosat létrehozni
milliós tömegek társadalomalakító. erejét mozgósítva és a megfelel ő  
irányba egyengetve: 

A Jugoszláv Kommunista. Párt második nagy sorsdönt ő  fordulata 
előtt találta magát az 1947-es -és: 1848-as években, amikor már lehe-
tetlenné vált, mint az el őző  éveklben, taktikai engedményekkel ren-
dezni a ,SZK.(b) ,P iránti viszonyát, úgy, hogy a maga forradalmi stra-
tégiai elképzeléseit ne adja fel. Kénytelen volt nyíltan az ország és 
a világ előtt .szembeszegülni a kétségtelenül hatalmas anyagi és poli-
tikai erőt képviselő  sztálini önkénynek. Azáltal, hogy a JKP és Ju-
goszláviaminden nemzete és nemzetisége ellenszegült és állhatatos 
ellenállásuk 'meghiúsította Sztálinnak rés követ őinek :a szocialista Ju-
goszlávia elleni egyeduralmi terveit, két nagy jelent őségű  elvet bocsá-
tott a világ nyilvánossága elé. 

.Az egyik : a kis és a nagy államok egyenlő  'szuverenitása. Jugosz-
lávia megmutatta Tito vezetésével, hogy egy kis ország, ha elég szi-
lárd a belső  erők eltökéltsége és a világ közvéleménye is megértést 
tanúsít iránta, képes 'megvédeni függetlenségét és önállóságát nálánál 
jóval nagyobb nagyhatalommal szemben. A másik mozzanat pedig a 
kommunista pártok új, korszerű,. ma már elfogaidott egymás .közti 
viszonya kialakításának szükségessége volt. A JKP nyílt ellenszegü-
lésével megmutatta, hogy idejétmúlt a Kommunista Iintern,a ćionálé 
gyakorlata, és hogy komolyan kell venni a Komintern feloszlatását 
1943-ban megindokló szöveget, amelyben egyebeik között kimondják, 
hogy az új, bonyolult ,világhelyzetben és a mukásmozgalom világvi-
szonylatban való erősödésének 'következtében az egyes kommunista 
pártokat lelhetetlen egy központból helyesen irányítani, azok saját 
munkásosztályuk és népük előtt tartoznak tevékenység űikért felelős-
séggel: Ez akkor a Jugoszláv Korrvmunista Párt részér ől még sokak 
számára csak meghiökkent ő, elgondolkoztató, szokatlan és egyedül-
álló magatartás volt. Ma már látjuk, hogy a kor követelményét fejezte 
ki és. a szocializmus megujhodásának, a mai, századvégi körülmények 
közepette való modernizálásának egyik — nem egyetlen el őfeltétele. 

. A harmadik, korszakot jelz ő  fellendülés,amely messze meghaladta 
Jugoszlávia határait, az önigazgatás els ő  intézményesített formájának 
bevezetése, amelyr ől az alkotmányerej ű  törvényjavaslat indoklásában 

• Josip 'Broz Tito, akkori . kormányelnök elöljáróban leszögezte: a mun-
kásönigazgatás a szocialista építés egy. egész programját öleli fel. 
Ezzel a kezdeti önigazgatási intézkedéssel nemcsak megd őlt az akkori, 
Sztálin és követői által képviselt hamis dogma, miszerint a szocializ-
must csakis a szovjet modell útját követve"lehetséges létrehozni, ha-
nem bebizonyásodott á jugoszláv példán, hogy a szocializmus építé-
sének útjai különbözők. Ez már előhíirin:öke volt á szocializmuskép és a 
szocialista társadalomépítés szükségszer ű  reformjának nálunk Jugo-
šzláviában, de világszerte is. 

448 



Tárrom ragyogó, el őrelendítő  mozzanatra utaltunk a JKP, illetve 
a JKSZ hét évtizedes harca során. Természetesen voltak más sikerek 
is, mint ahogyan voltak, akárcsak minden hosszú múltra visszatekint ő  
mozgalom vagy párt tevékenységében,megtorpanások, mélypontok és 
kudarcok is. Ezekben az években tanúi vagyok a JKSZ háború utáni 
legsúlyosabb válságának, amely gyökeres megújhodást és jelent ős 
újításokat követel. A válság okai szövevényesek, de talán dióhéjban 
kifejezik a JKSZ KB Elnöksége soros elnöke ez évx ünnepi felszó-
lalásának zárógondolatai, amelyekben arra utal, hogy egyetlen moz-
galom sem ülhet babérjain, akármilyen forradalmi vívnnányókat har-
colt is ki a múltban magának. A JKSZ mostani válságának egyik 
alapvető  oka, hangsúlyozta, hogy az utóbbi években a JKSZ és a ju-
goszláv társadalom fokozatosan elbürokratizálódott, ahelyett, (hogy 
tovább +demokratizálódott volna. 

Fejlődésének sorsdöntő  fordulatához jutott a JKSZ. A változás 
módozatait már .1989 májusában megkezdték vitatni, és a vita a de-
cemberi XIV. rendkívüli kongresszuson zárul. 

• A .JKSZ reformja eddigi gyakorlatát ás •szerepének megvalósítási 
módszereit illetően nem jelentheti egyszerűen az 1952-es álláspontok 
i,dőszerűsítését. 

A módszerek, a gyakorlat, a szervezési elvek az eddigiekhez képest 
,.dis'zk,ontinuitást" jelentenek majid, legalábbis az eddigi vita alapján 
erre lehet következtetni. De a tárgyilagos mérlegelés bizonyára arra 
a megállapításra jut majd, hogy ,kontinuitás" fedezhet ő  fel a vala-
mikori, Marx és Engels által képviselt és írásban lefektetett nézetek-
kel a Kommunista Szövetség statútumában. Természetesen nem vár-
ható- „közvetlen kontinuitás", de nyilvánvaló, hogy ezekb ől a forrá-
sokból fog meríteni a párt a lezáruló vita eredményeként. Az új id ők 
új követelményeihez híven ezeknek megfelelő  megoldásokkal fog majd 
a megújuló JKSZ a vele együtt megújuló szocializmusképhez lénye-
gesen hozzájárulni. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 88. 

Shakespeare színművei kétszáz éve jelennek meg 'mondhatnánk fo-
lyamatosan magyar fordításban. Alig volt jelent ős költő , akit nem 
ejtett meg a vándorkomédiásból lett géniusz lángoló szelleme, s ez 
a magyarázata, hogy újabb és újabb fordításban prezentálják mind a 
mai napig Shakespeare legszebb m űveit. Elsőnek á Romeó és Júlia 
látott magyarul napvilágot 1786-ban, bizonyos Kun Sándor fordításá-
ban, hat évvel kés őbb pedig Kazinczy adta ki a Hamletet. Majd Vö-
rösmarty fogott hozzá a Julius Caesar ,átköltéséhez, s miután Arany 
és Petőfi ugyancsak nekilátott a munkának, a múlt század hatvanas 
éveiben szinte a teljes magyar Shakespeare jutott el azolvasókhoz, 
illetve színpadra. De nem álltak meg az.els ő  fordításoknál. Mindig 
akadtak vállalkozó szellem ű  literátorok, akik nagyobb szövegh űséggel, 
vagy a megújuló és alakuló magyar nyelvhez igazodva újra fordítot-
ták nem egyművét. Köztük nálunk is laskói magányában Ács Zsig-
mond A velencei kalmart. A magyar .Shakespeare a m űvelődésnek 
szinte általános ügye lett, voltak színészek, akik Shylock szerepére 
szakosították magukat, azt játszották egész életükön át, s őt voltak 
anyagi áldozattól sem idegenkedő  hívei Shakespeare-nek, így például 
egy vidéki tanár, Tonvary Anasztáz egész örökségét ráköltötte a múlt 
század .hatvanas éveiben egy új Shakespeare-kiadásra. Nem szólva 
a jó szándékú műkedvelőkről, akik évtizedeken át dolgoztak tisztán 
amaguk örömére fordítgatva a stratfordi óriás egy-egy m űvét. Most, 
mint olvasom, a legmodernebb magyar Shakespeare jelent meg, mi-
után a korábbi kiadások elfogytak, s különben is sok volt bennük a 
nyelvi archaizmus. Mert a kritika is •árgus szemmel őrködött a for-
dítói hűség és laaz irodalmi nyelv tisztasága fölött. Eközben heves 
vitákra is sor került. Voltak ugyanis, akik kegyeletsért őnek találták 
a változtatást Vörösmarty vagy Pet őfi szövegén., ha elismerték is, hogy 
Az apostol költője Shakespeare-fordítóként korántsem volt olyan friss 
és természetes, mint saját prózai ,munkáiban. Illyés Gyulával is éle-
sen szembeszálltak, amikor Pet őfi Coriolanusám talált val.aimi, kiiga-
zítani valót. Azt is ellenezték, hogy Vörösmarty fordítói szövegén 
Szabó Lőrinc módosítson valamit. S történt mindez 1955-ben, amikor 
pedig azegész magyar irodalmi élet szigorú ellen őrzés, sőt csaknem 
vesztegzár alatt állt. Végül mégis megtörtént a javítás anélkül, hogy 
az eredeti szövegen csorba esett volna. Ellenkez őleg, az élő  magyar 
nyelv ivarázsában szebben hatnak, olvashatóbbak, s színpadi akuszti-
kájuk is természebesebib. És mégis örvendetes és jellemz ő  a kritika, 
amely az eredeti Shakespeare-szöveget se kímélte. Taine szerint ő  
volt a legmértéktelenebb nyelvsért ő . Mások erőltetettnek találják a 
nyelvezetét. Babits azt mondja: „versét készakarva rögössé, .dísztelenné 
tette". Ugyanakkor egyszerűen gyönyörű  például értelmetlennek tűnő  
búcsúja Prosperónak a tündérekt ől és manóktól, éppen Babits átköl-
tésében: • 

ti félbabák, kik olykor 
Holdas füvön táncoltok zöld f anyar 
Karéjt, hová juh nem harap. 
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S bármily hihetetlenül hangzik, Kosztolányi Téli regéjét is kemé-
nyen megbírálták, s volt, aki a dráma egész magyar szövegét elvetet-
te. Kosztolányi, aki egész életén át nyelv és stílus kérdésében ádáz 
harcot vívott, a Nyugat — mint mondta — nagy nyilvánossága el őtt 
válaszolt 'kritikusainak, a védekezés sírnivalóara megalázó szerepében 
anélkül, hogy értelemmel felfogható választ tudott volna adni a tiszta 
költészet shakespeare-i homályáról szólva. „Nem értjük — mondta 
Babits Mihály is. — Éppoly kevéssé, mint magunkat vagy legköze-
lebbi hozzátartozóinkat." S csakugyan, mintha a megérzés meg átélés 
izgalma éltetné négyszáz év ótaShakespeare költészetét. .S most, hogy 
a legjelentősebb magyar költők tolmácsolásában adták ki az új ma-
gyar Shakespeare-t, új olvasótömegek élhetik majd át a világirodalom 
halhatatlan alakjának b űvöletét. 

Hogy milyen kiszolgáltatott tud lenini adott körülmények között 
aszellemi 'élet, arra a legfáj;dalmiasabb példa az a botrány, amely az 
utóbbi hetekben a magyar irodalom berkeiben lezajlott. Elég volt, hogy 
több évtizedes önkentes száműzetés után hazajöjjön látogatóba Faludy 
György, aki Villon verseinek átköltésével vált széles körökben is-
mertté a harmincas évek derekán, s egymást érték a nyilvános viták 
és sértegetések. Mintha csak most érkezett volna el a számonkérés 
ideje, amikor kímeletlenül leszámolhatnak egymással emberek, akik 
megjárták egy sötét rendszer minden poklát, s hogy ki maradt közü-
lük életben, legtöbbször a véletlent ől függött. A tortúrák azonban, 
melyeken kivétel nélkül át kellett esni, annyira igénybe vették az 
esend ő  emberi lelkeket,' hogy egymás vádaskodásától sem riadtak vissza, 
ha a maguk élete került veszélybe. Mert id őnként egymás ellen is 
kijátszották őket ebben a gyilkos ;szadista tébolyban, amelyben min-
denki gyanús volt, aki élt, s őt gyakran a hóhérok sem kerülték el az 
akasztófát. Mindez rég ismer ős a csisztkák történetéb ől,csak a sze-
replők változtak meg a helyszín, s hosszú századokban át 'korunk szé-
gyene marad. Az élet azonban megy tovább, nemzedékek n őnek fel, 
fiatalok, akik már ,disztingváltabban, - a személyi sérelem sebeinek 
feltépése nélkül tekintenek arra, ami apáikkal történt, nem ritkán 
megértéssel és megiboasátással véget vetve .mindennek, ami elég lenne, 
hogy megkeserítse a maguk életét. Faludy Györgyöt is ezzel az elné-
zéssel vegyes tisztelettel fogadták, s azzal az örömmel, amelyet a bé-
kességben hazatérő  mindenütt a világon megérdemel. A költ ő  azonban 
ezt nem tekintette elégtételnek. Többet akart, megbélyegezni nyilvá-
nosan mindenkit, aki a közös szenvedésben még súlyosbítatta is az ő  
szenvedését. Egykori barátait vádolta feljelentéssel, mire viszontvád-
ként fejére olvasták az ő  nem tkevérbé súlyos bűnét, hogy annak idején 
versben követelte Rajk László kiv ćgzéssét, mire fogta magát 'és vissza-
tért emigrációjába a tengerentúlra. A reagálás mindig és mindenütt 
vérmérséklet dolga, s Faludy György sért ődöttsége bizonyos tekintet-
ben korábbi keletű . Mert miközben ötven év előtt Villon-kötetének 
szabad átköltése máig tartó példátlan sikert aratott az olvasók széles 
körében, céhen belül mintha csak megirigyelték volna ezt a hatal-
mas sikert, s talán a kelleténél gyaikrabban hangoztatták, 'hogy egy 
meghamisított Villonnal állt a magyar olvasók elé. S kit űnő , Faludy-
nál ,is jelentősebb költők tették át magyar nyelvbe a vallomást, hagy 
,;Villan késelt s  lopott" anélkül, hogy legalább csak megközelít ően 
elérték volna Faludy apokrif is:zövegének hatását. Ett ől a tüskétől is 
nehéz volt megszabadulnia, s hinni a fogadtatás őszinteségében annyi 
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idő  és annyi szenvedés után, s megelégedni a tudattal, hogy a b űnö-
sök elnyerték méltó [büntetésüket. Felejteni azonban nehéz, s visz-
szatalálni egy időközben átalakult társadalom közegébe talán még 
nehezebb. De a nagy vihart keltett fájdalmas példa talán kell ő  inte-
l:einként hat a mai demokrácia útkeresésében s szám űzi majd a szel-
lemi életből a számonkérés meddő  és kínos és olyikor igaztalan pilla-
natát egy olyan embertelen korszakot visszaidézve, amikor érvényte-
lenné valt Babits Mihály tragikus kiáltása, hogy „vétkesek közt cin-
kos, aki néma", mert egyszer űen nem lehetett szólni, írni, tiltakozni, 
s csak a továbbélés lehet őségében szeretett volna mindenki remény-
kedni. Ha ez bűn Begy feltételezett h ősi magatartás mértékében, akkor 
emelt fővel vállalmi kell ezt ,a bűnt Mindez azonban már nem is iro-
dalmi ;  hanem egyszerűen emberi kérdés. 

,Koestler végre szül ő-földjére is megérkezett. Nem &maga persze, 
hiszen öt éve halott, csak a könyve, amely híressé tette, s így most 
már magyarul is olvasható a Sötétség délben. Csaknem ötven év ké-
iséssel jött, mivel a regény angol 'eredetije 1!940-eben jelent meg, a 
legrosszabb időben, mert a második világháború hangulatában; amikor 
a nyugati hatalmak annyi 'bizakodással néztek a Szovjetunió felé, s 
így a ;IZI. Internacionálé egykori lelkes hívének [csalódása, amely egy-
úttal súlyos vádirat is volt, inkább zavart keltett a ködös Albi•onban. 
Ki kellett várnia a maga idejét a világsikerhez, mint most a magyar 
kiadással, amelyet ugyancsak az id ő  változása előzött meg. Bestseller 
akkor lett, amikor a háború befejezése után Kelet és Nyugat szem-
befordult egymással, s így a szovjetellenes m ű  Is kijátszható lehetett, 
mint a [hidegháború egyik hatásos üt őkártyája. Nem is annyira konk-
rétumokra, épített vádjaival, mint inkább morális vallomásának ere-
jével egy rendszerről, amely saját embereinek töri el a gerincét, ha 
nem szolgálják kételyek 'nélkül, vaikon a diktatúra hatalmát. Az esz-
közzé vált ember lázadásáról szól a regény, azé az +emberé, aki ---
mint Koestler — >fel2!strnerte a t őkés társadalom hullafoltjait, s azéhez ő  
Ewrópáiban. az Ígéret Földjét vélte megtalálni a munkások hazájában. 
„Mi tiszta szívvel iénekeltü'k az Internacionálét, s arégebbi szavak 'értel-
mét is megértettük a !pásztanokról, akik nem méltók a nyáj legeltetésé-
re ... Így lett hát !a fiatal Koestler kommunista, gyanútlanul és lelkesen 
egy lalyan ikarban, amikor gálaszút elé került az ifjúság, s a fasizmus 
'megjelenése karparancsként sürgette a tagadás és harcos szembeszál-
lás tisztességes alternatíváját. Igy lett kommunista, mint regényének 
hőse, Rubasov is, akinek vívódásaiban nem nehéz felismerni az író al-
taregój -át. Rá is ez a sors várt válna, ha nem csalódik, s ott marad 
Moszkvában, s mint a német ifjúság 'képvisel ője megőrzi helyét a párt-
apparátusban. A regény a 'koncepciós perek idején íródott, innen ered a 
történet 'cselekménye is, jóllehet a sztálini csisztk.ákról még nem tu-
dott a világ ás Trockij is élt még, mzível a nagy vetélytársat majd 
csak egy évvel Koestler regénye után sikerül eltenni láb alól. Igy hát 
inkább eszmei csalódásról van szó, ahogy kortársai, Orwell és Silone 
meg a többiek igazolták a végzetes állítást, hogy a „forradalom fel-
falja a saját gyermeke2t". Erkölcsi igazságát bizonyítja a történet in-
dítása is, ahogy egy tiszta jellem lelkesedését írja le az író a maga 
kiérezhető  ifjúkori élményei alapján. Mintha tényleg át kellett volna 
menni ezen a világnézeti .purgatóriumon s gyakorlattá változtatni, ha-
talomra vinni az eszmét. Ötven év el őtt, amikor a Sötétség délben 
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megjelent, merőben vakmerő  volt az efféle példabeszéd. Ma viszont, a 
peresztrojka idején, amikor a rendszer már nemcsak elítéli a korábbi 
önkényt, hanem tiszta fénybe igyekszik állítani a maga modelljét, 
Koestler regénye elvesztette aktualitását. S ebben az anakronizmus-
ban csupán irodalmi értékének lehet bizonyitania a letjogosultságát. 
Sietek hozzátenni, hogy így is szolid mű , emberábrázolásban, elbeszél ő  
hangjában és fölényes előadásában kifogástalan alkotás. Éppen csak 
az hiányzik belőle, aminek a világhírét köszönhette: a megfelel ő  idő -
ben kimondott vallomás meggyőző  ereje.. Érdekes, olvasmányos törté-
net, amely azonban már nem keltheti az -újdonság ingerét, s a legelfo-
gultabb szemellenzős kritikus se mondhatja már róla, hogy ellenséges 
propaganda szüleménye. Orwell sem hat úgy már, mint régen, utó-
pisztikus jóslatán 1s átfutott az id ő  azóta, hogy nem a határain túl, 
de benn a Szovjetunióban írják meg a sztálinizmus b űneit és rend-
szere csődjét. A Sötétség délben hatása magyar olvasóira épp ezért 
messze elmanaid az ötvenes éveké mögött, amikor a Tájékoztató Lnoda 
kudarca, a berlini kongresszus, amelyen a (kultúra szabadságát védték, 
s az 'ötvenhatos magyar események kompromittálták a szovjet rend-
szert, azegész demokratikus világ súlyosan elmarasztaló ítéletét ki-
váltva. 

Míg Közép-Európa szellemi egységér ől egyre többet hallunk az 
utóbbi időben, addig, azt hiszem, most történt először, hogy a Balkan 
írói találkoztak. Nálunk, odalenn Borban, ,az ország keleti vidékén, 
ahol Radnóti raboskodott, s írta -eklogáit ,,a háborúba ájult Szerbiá-
ból". Románok, bolgárok, görögök mellett legfelt űnőbb nekem az al-
bán •írók megjelenése volt. Nem a végleg elmérgesedett kosovói hely-
zet miatt, -amelyhez Albánia magatartása jelent ősen hozzájárult. El-
lenkezőleg, ezt még biztató jelnek is kellett tekintenem, azzal a re-
ménnyel, hogy a két ország korrekt diplomáciai viszonya az efféle 
érintkezési -fo mákkal lecsendesítheti a déli tartományban tomboló vi-
hart. Az albán írók magabiztos, s őt fölényes viselkedésén kellett cso-
dálkoznom, mivel eddig semmit se tudtam az albán irodalomról, s 
vétkes táj ékozatlanságorn;b.an iismlail Kadaré világhírér ől is most hallot-
tam először. Mit tudnék felhozni mentségem-ne? Koromat, amely nem 
engedett lépést tartani a rohanó id ővel? Bezárkózásomat. egy diasz-
pórába, amit -még súlyosbít falusi magányom? Mégis mintha minden-
nél jobban a világ megoszbottsága takarta volna el szemem el ő tt 
az ezer év óta küszköd ő, életrevaló kis nép szellemi értékeinek 
alakulását. Nem kevésbé az az openettlhangulatot árasztó szenzáció, 
amellyel a harmincas évek végén tele voltak a magyar lapok, mert 
Zogu, Albánia királya feleségül vette Andrássy Geraldin -grófin ő t, s 
aztán menekülnie kellett, mivel hazáját megszállták az olaszok. A 
háború végén aztán Enver Hoxha lépett az örökébe, Sztálin utolsó 
vazallusa, aki időnként elképesztően nevetséges nyilatkozatokban 
hívta fel magára a figyelmet, hogy végül majd csak Kínával tartson 
fenn idiplomáciiai kapcsolatot, mitután minden másországgal szakított. 
Mindez azonban, mint most kiderült, nem akadályozhatta meg az 
albán irodalom kibontakozását, olyannyira, hogy ez a hatvan 'év kö-
rüli Ismail Kadaré ma otthonosan érezheti -magát Párizs irodalmi 
köreiben, mert műveit azon 'melógében, ahogy megírta, francia fordí-
tásban kiadják. És .érthetően sikereket arat, - mert egy addig ismeret-
len,- -egzobilkws világba vezeti el olvasóit. Borban a szocialista realiz-
musról, 'amit megszokhatott, fagatták, mert — mint mondotta . — amint 
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Tiranából kiteszi a lábát, ezt a kérdést szegezik a mellének. S ő  ezt 
természetesnek tartja. Szerinte egy szocialista országban a szocialista 
realizmus szellemében kell írni. S hogy a m ű  jó lesz vagy rossz, nem 
a szocialista realizmuson múlik, amiben persze igaza lehet. S eköz-
ben azt is bevallotta, 'hogy a nyugati világban nem la szocialista rea-
lizmusnak köszönheti sikerét, szóval nem annak, alhogyan ír, hanem 
annak, amit tr. Ezt is el kell hinni neki. ■Paniait Istrati egy nem kevés-
bé színes leviantei világot mutatott meg hatvan év el ő tt Európának, 
hogy úgy mondjam: a legsötétebb Balkánt, amelyr ől addig nem írt 
seniki. Különben a „sötét" jelz ő t Kadaré gyakran használja a Balkán-
ról szólva. Nem ok nélkül, ha a történelmére gondolunk, öt évszáza-
don át tartott török uralommal, amely id ő  alatt az albának tragiku-
san megfogyatkoztak, [szétszóródtak, s valóságos csoda, hogy mégis 
be tudták népesíteni azt a legridegebb mediterrán földsávot Skutari-
tól a Jóni-tengerig, közben csodálatosan szép tájakkal meg-megszakít-
va, így az •Ohridi-tó felével is. Történetüket a zágrábi Milan Suflay 
írta meg, nem az SZHSZ Királyság szája íze szerint, aki csak kicsit 
alkalmazkodóbb ,szemlélettel hivatalosan elismert történettudós le-
hetett volna a királyi Jugoszláviában, de nem volt hajlandó megal-
kudni. 11931-ben a pesti délkelet-európai tansizdkre hívták meg, 
amely akkor alakult, hogy Thallóczy örökébe lépjen. Útlevele is meg-
volt már, amikor egy sötét zágrábi utcán „ismeretlen tettesek" leütöt-
ték. Erről természetesen aligha esett szó a Balkán íróinak ezen a bori 
találkozóján, csak én szedtem össze hamarjában azt a keveset, amit 
Albániáról és az albántikiról tudok. 

Washicngtoncba vitték kiállításra a római Szent iFéterJbazillik,a terv-
rajzát. Nem az els őt, amelyet Bramante dolgoott ki, a reneszánsz utol-
só nagy iépítiésze ;1506-ban, hanem iMidhelangelóét. Mert ötven éven 
át mások is dolgoztak rajta, így Raffaello is, úgyhogy csak az ő  halá-
luk után kapott Michelangelo megbízást a munka folytatására, illetve 
befejezésére. Ő  azonban folytatás helyett újratervezte az egész mo-
,nument.áIís építményt. Nem szívesen vállalta a munkát túl a hetve-
nen. Most is azzal próbált kitérni, mint amikor a Sixtusi kápolna 
freskóit bízta rá III. Gyula pápa: Én szobrász vagyok, máshoz nem 
értek. És most is engedett a parancsnak. Pedig ez afreskóknál is 
nagyobb feladat volt. F őleg így, mások után. Ezekre a karcsú oszlo-
pokra ás körkörösem futó hitvány kiszögelésekre tegye ő  fel a koro-
nát egy kupolával, amely már messziről hirdeti a pápaság hatalmát. 
Bontott és épített, új apszisokat iktatott a m űbe, megváltoztatta egész 
térhatását, messze megkerülve a korábbi kompozíció gyengéden ke-
cses formáit, mint aki megértette, hogy valaminek vége van, s ami 
most kezdődik, annak kell ,kifejeződnie századokon át ebben a gran-
diózus műben. Igen, a könnyed és kecses díszítés kora, a reneszánsz 
lényegének 'ideje 'elmúlt. A papság öröknek hitt hatalmát kell hirdetnie 
majd ennek a székesegyháznak a vészesen terjed ő  reformáció és a hu-
manizmus megjelenése után. Teltebb vonalaikkal, vaskosabb tömbökkel 
súlyt adni a műnek. Még nem volt neve a gyereknek, még nem ba-
rokknak hívták az új stílust, de ott volt a leveg őben, már csak lát-
hatóvá kellett tenni. S ha Michelangelo vállalta a feladatot, véghez 
is viszi, mint mondotta, „,Isten dios őségére", mert a művész ennek 
köteles eleget tenni. De annyi baja volt, pallérokkal, ácsokkal, k őmű-
vesekkel, sőt a pápa megbízottjával, Cervini kardinálissal is. Kemé-
nyen kellett megküzdenie velük. „Nem vagyok köteles közölni excel- 
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lenciáddal — utasitotta rendre a bi'borost —, hogy mit hogyan kép-
zelek. Ez az én dolgom." Mert a képzelete minden részletet felölelve 
műve végére, a (befejezésre irányult, Mint aki a maga nyolcvan esz-
tendejéved, közel a halálhoz, megértette, hogy a tökéletes harmónia 
a vég, az emberéletben a halál, a székesegyház esetében pedig a ku-
pola. És annak kellett hatalmasnak lennie, hogy lenyűgöző  legyen. 
Nemcsak horizontálisan, hamnem mindenekel őtt vertikálisan magasba 
törve. Már nemcsak az arányok egyensúlyával, hanem azok ,fölötti hatá-
rozott uralmával. Es ha Bramante alaprajza Keletre fordult, mintegy 
kihívásként az Hagia ,Sophia felé, Michelangelo a nyugati világ fi-
gyelmét akarta magára vonni, s így változtatott az alaprajzon, világ-
nézeti értelmét is kifejezve a kornak a láthatatlani isten szolgálatában. 
A kupola se csupán arányaival hat, hanem vonalainak ritmusával, s 
azzal a lobogással, amely a ;halott anyagot él ővé tudja tenni, mozgal-
masságnak tetsző  tulajdonságával szinte s:Zétvetve a formát. Ez volt itt 
az a Ib:arolkk, amely Michelangelo lelkivilágának kett ősségéből fakadt, 
átszellemülten finom hajlamait a vaskosan él ő  húsvér-valósággal ele-
gyívre, ahogy a fennkölt gondolkodású Vittoria C,olonnát tudta mesz-
sziről szeretni, ugyanakkor kevésbé légies érzelmeknek a gyakorlatban 
nagyon is odaadva magát. Így lett a székesegyház hosszú századokra 
a pápaság hatalmának beszédes hirdet ője azután, hogy az ellenrefor-
máció kora is rég elmúlt, s a barokk egy id őre általánossá lett. Négy 
hónappal a halála előtt, 1563 szeptemberében lett készen ezzel az 
égre törő  munkával ,Miichelangelo, s művét a későbbi koroknak meg- 
felelően még Madenna igyekezett méreteiben nagyobbá tenni azzal, 
hogy hosszában egy hajóval toldotta meg. Befogadóképessége így 
jelentősen megnőtt, s ha organikusan nem ,is olvad be az egészbe, a 
bazilika :összhatásán nem ;ront. 'Bernini viszont pompás kolonnáddal 
övezte. Maga az'építészeti csoda azonban az építész Michelangelo 
nagyságát dicséri, s bizonyára maradt még üzenete a mai architektú-
rának is. 
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BALÁZS ATTILA  

SEHEREZÁDE SZARAJEVÓBAN  
A JUGOSZLÁV SZÍNHÁZAK ORSZÁGOS FESZTIVÁLJÁR6L 

Szarájevóban 'befejeződött a MES, a jugoszláv színházak fesztiválja, 
amely az idén harmincadik születésnapját ünnepli. Ez ,alkalomból 
több méltatás hangzott el, többek (közt megeimlékezzbek Jurislav Ko-
renićról,•a • MES szellemi atyjáról, aki a szarajevói kisszínpad meg-
teremtésével liétreho'zta azt a fókuszpontot, amelyben az ország 'kü-
lönféle színházi irányzatai találkozhattak. •Eleinte az új hangok, az 
alternatív 'elképzelések színhelye volt a MES, hogy aztán — .az évek 
során — fokozatosan olyan szemlévé alakuljon, amely nem csupán az 
alternatív elképzeléseik színhelye volt a. MES, hogy aztán — az évek 
mel fogad. Jelenlegi szervez ői ilyennek tartják. Újabban olyan han-
gok is hallatszanak ismét, hogy vissza kellene állítani a MES kísér-
letti jellegét. A játszma folyamatban van. 

Az idén 16 versenyben lév ő  és egy konkurencián kívüli el őadást 
láttunk. Szerény megítélésem szerint ez utóbbi nyújtotta az egyik leg-
teljesebb élményt. A nyugatnémet Teatar an der Ru'hrról beszélek, 
amely Hadke Kasparját állította színre .Roberto Ciulli rendez ő  Vízió-
jában. A civilizációs sémából valamilyen oknál fogva kimaradt Kaspar 
Hauser története filmről is ismert. Kasparra ráer őszakolják az emberi 
fejlődés vívmányait. Ciulli Kasparja vért izzadva tanulja a beillesz-
kedést, az egyszer ű  mondatokat, közben kiderül róla, hogy valójában 
lány, végül múmiává változik,'amelyet egy kegyetlenül lemeztelení-
tett színház közepén köpköd ő , makogó, csáimcssogva falatozó mutánsok 
.imádnak. Ez már a második rész, Handke szövegének szabad tolmá-
csolása. Főleg ez a szabad tolmácsolás aratott nagy sikert. 

A hazaiak közül legmeggyőzőbben a Belgrádi Drámai Színház és 
a 

 
Slovensko mladircsko :gledališ őe zárkózott fel a !mullheimiek mellé: 

a belgrádiak Berbolt 'Brecht Baalját, a ljubljanaiak pedig el őször Emil 
Filiipčič  Atlantiszát mutatták be. Mindkett ő  megkülöniböztetett figyel-
met érdemel, Ikülönöskréppen IPreclrag Miki Manójlovi ć  alakítása a belg-
rádiak ;produkciójában. Manoj.loRri ć  szemmel láthatóan érzi a Baal-
problematikát. Baal 'tehetségtelen költ ő , annál tehetségesebb csábító, 
könyörtelen-erkölcstelen kocsmai figura, aki legvégül megöli barátját. 
Ugyanakkor önmegsemmisítő  is. S íme itt az egyik férfi meztelenség 
az idei MES-em ::Predrag Miki M,anojlović  anyaszült meztelenül áll a 
csúcsjelenetben a felhőkbe vezet ő  garádicson, Predrag Vraneševi ć  ze-
néjére. Miki M,anojlović  ,földet szór magára, odalen.n pedig :Predrag 
Vranneševi ć  veszi át Baal szerepét — sikerre vágyó rockslztárkrént ! 

Ha már a színházimeztelenkedésnél tartunk: úgy látszik, ebb ő l 
van bőven. Azonban csak a Fekete. lyuk rendezőjét, Branko Brezove-
cet marasztalta el kissé a kerekasztal libidózusságáért, 'különösen egy 
— kritikusi vélemények szerint — túl explicit lezbikus jelenetért. 
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Tanja Tasm gyönyörűen formált fedetlen keblét a Kis Magyar Por-
nográfiában nem értékelte negatívan ugyanez a hosszúkás kerekasz-
tal. A felszólaló kritikusok elég szépeket mondtak a szabadkai színház 
és Nada Kokotov.i ć  .rendező-koree;gráfus teljesítanán.yári ől. Dicsérték 
Keikotovi ć  invencióját, Kotraba Júlia kontrapunktikus jelenéseit, a tör-
ténelem részeg hajójának találó jelképét, az egyetemes jelent őségű  
paradigmát, amelyben egyesek nacionalista színezetet láttak, de meg-
győződésüknek nem adtak hangot a kerekasztalnál. Egyébként mély 
meggyőződésem, hogy Esterházy Péter semmivel sem nacionalistább, 
mint ők. És hiszem • azt is, hogy a félreértés a fordításból kissé kima-
radt iróniának, azaz: az irónia és szójáték elsikkadásának tudható be. 
Mindenképpen megjegyzendő , hogy az előadást követő  taps nem volt 
annyira meggyőző , mint amilyen jó vélemények alakultak ki utólag. 

A fesztivál els ő  hetében két komédiát is láttunk: a zágrábi Ja-
zavac Mandátum című  előadását ás a Revizort — játszotta a rijekai 
Ivar Zajc társulat a szlovén Vito Taufer rendezésében. 

iN. Erdiman Mandátum című  darabja szatirikus, antisztálinista m ű . 
Többnyire térden csoszogva adják elő , ami külön erőfeszítést kíván a 
színészektől. Az ötlet nyilván a rendezőé, Paolo Magellié, mert aligha 
lehet a színészek óhaja, hogy ugyanazért a pénzért, ami valószín űleg 
nem is túl sok, térdüket koptatva futkossák be a színpadot. A Mandá-
tumban ily módon groteszkül „megrövidülnek" a szerepl ők. Úgy va-
lahogy festenek, mint azok a .furcsa figurák némelyike Bosch képein. 
Azzal a különbséggel, hogy a színtér a történelmi változást hozó Szov-
jetunió — emberileg kurta könyökl őiivel, mandátumért imádkozóival 
együtt. Egy lerobbant arisztokrata család törtet ő , degeinerált sarja 
keresi kapcsolatait a munkásosztállyal, és — lumpenproli hídf őn át 
— .be is jut a pártba. Megvan az óhajtott mandátum is.. A gy őzelem 
nagy felkiáltása a következő : Jaj, anyuiciikám, fogjál le! Mert ha nem 
fogsz le, letartóztatom az egész országot! A merész felkiáltások elle-
nére a Mandátum közepes el őadás, amelyben Elizaibeta ,Knzki ć  ás. Želj-
ko Koenigsknedht játéka érdemel megkülönböztetett figyelmet. 

Ennél színileg izgalmasaib!b a Vito Taufer-féle Revizor. Munká-
járól Taufer úgy nyilatkozott, hogy azért vállalta komédia rendezését, 
mert úgy látta, egy kis érdekes színfoltot vihet ezzel a szerinte egy-
hangú kerekasztal-beszélgetésekbe. Ez szellemesen hangzott, a rijekai-
ak Revizorja, T.aufer vendégrendez ő  Revizorja pedig kissé hosszúra 
nyúló, helyenként csillogó, egészében korrekt munka. A rendkívül te-
hetséges ,Taufer a rutinmunkán túl kicsit meg is er őltette magát. 

A Revizornál sokkal komolyabb rendez ői teljesítménye Vito Tau-
fernek ,az Emil iFililpčić  szövege alapján 'késízült Atlantisz — játssza a 
Slrovensko mladtinsko Taufer az Alíz csodaországban című  
színes, szellemes víziójával tavaly a figyelem középpontjában állt. 
Valaki meg is jegyezte róla, hogy Taufer legalább három-négy ren-
dezőnek megfelelő  fantáziával bír. Nos, az Atlantisz is rendkívül ötlet-
dúsan rendezett, modern „filozófiklus" .m ű , akárha újhangú komédia. 

Az idei kerekasztal-beszélgetések egyik érdekes színfoltja egyéb-
ként a komédiáról szóló vita volt: a hogyan játszani ma komédiát és 
egyéb kérdések. Egyesek még mindig a hagyományos módozatok mel-
lett foglaltak állást, amíg mások — épp Taufer példájából kiindulva 

üdvözölték az új komédiafelfogást és egyáltalán a színész Új sze-
repét abban, amit mostanság posztmodern eklektikának neveznek. 
Vito Taufer felfedezi a posztmodern komédiát! 

Ami a posztmodernt illeti: a posztmodern felfogások legreprezen-
tatívabb társulata 'mindenképp a ,Siovensko mladinsko gledališ če, 
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amelyről itt a legtöbbet beszélnek. Akármerr ől is szemléljük, tény, 
hogy a Gledališče igen magasra !helyezte a mércét. Mind az Atlantisz, 
mind a Seherezáde, mind pedig a Zenit című  előadása rendhagyó, öt-
letgazdag, új esztétikát teremt ő .Sokakat rendkívül fel is idegesít, 
hogy minden jóra a Mladinskót hozzák fel példaképp. Sajnos vagy 
sem, de csakugyan az a helyzet, hogy a Mladinsko gledališ če a leg-
dolgosabb, legkreatívabb, legbátrabb jugoszláv színházi társulat. 

Az eddigi kerekasztal-beszélgetések egyik hibájaként rótták fel 
egyesek azt, hogy nem f ~oiglalkoznak eleget a színésszel.. Nos, most a 
Mladi'nsko gledališče színészeivel 'kapcsolatban sok szó esett a színészi 
alakításról is, egyáltalában arról a csodálatos dologról, hogy mi min-
denre képesek az ifjú szlovén színészek. Talán még repülni-is tudnak, 
közben hibátlanul mondani a szöveget. 

Ez a csodálatos kreatív, kollektív szellem hatotta át a Sl'ovensko 
mladinsko gledališ če Seherezádéját, amelynek szövegét Ivo S,vetin.a me-
rítette az Ezeregyéjszaka meséiből. A Seherezádé,bain is :hatalmi harc fo-
lyik. A kerettörténet szerint az anya megvakítja legid ősebb fiát, mert 
a jövendölés szerint szerencsétlenséget és pusztulást okoz. Ezzel 
kinevezi a sötétség birodalmának őrévé, a világosság uralmát pedig 
fiatalabb fiára bízza, a Szép Sahriárra. Úgy véli, így megteremtette 
az egyensúlyt, s ezután békében élhet tovább. A teljes hatalomra való 
törekvés azonban nem 'hagyja nyugton a fivéreket: állandóan egymás 
ellen acsarkodnak, alig sikerül féken tartania őket a szultánnénak. S 
akkor hirtelen más vonalon teljesül be a baljóslat: a gyengeségt ő l 
megrémülő , az iélvezetektől megpuhult, hatalomtól ittas, világosságtól 
elvakult Szép Sahriár házzasságtörésen kapja rajta els ő  számú fele-
ségét. Féktelen dühében Sahriár valóságos vérfürd őt rendez: •levágja 
az ellene vétkező  néger szolga nemi szervét, ás nekiáll leölni a biro-
dalom nőit, hiába könyörög neki nővére és édesanyja. A Szép Sah-
riárt alakító 'Janez Škiaf vadul rángatózó őrjöngése — a kicsorduló 
vérrel együtt -- vérfagyasztóan emlékezetbe vés ődő  jelenet. Ezen a 
ponton nyilván külön tanulmányt lehetne írni a színház és a vér kap-
csolatáról in memoriam William Shakespeare. 

Tomaž ,Pandur rendező  következetes, biztos kézzel alakította ki 
végig ezt a kelet-'nyugati szerájoperának nevezett, ijeszt ően ;szép, 
meseszerűségében is hiteles, mondanivalóktól terhes, szemnek is ked-
ves, színekben és formákban gazdag elgondolkodtató látványosságot, 
amelyet furcsamód egyid őben jellemez szertelenség á szigorú pontos-
ság. Tudni véljük, hogy az egyik pillanatban oldalról betóduló füst — 
pardont nem ismerő  utasításra — pontosan húsz centi magasságban 
terjed szét a színpadon. Szigorúan irányított orgiasztikus spirituálé. 
Tomaž iPandwr nem csak a színészi gárdában, hanem Maja Milenovi ć-
Workman koreográfusban és iSvetlaála Visintin, továbbá Leo Lukaš 
jelmeztervez őkben is kitűnő  munkatársakra talált. 

A Slovensiko mladinsko gledališ če harmadik, .Szarajevóban az idén 
bemutatott projektuma a Zenit. Ezt egy másik, háromtagú társasággal, 
a Rdeči pilóttal együtt játsszák: két vagonra szerelt wr'hajóban, az 
űrhajóba zsúfolódó közönséggel. A szöveget T. S. Eliot írta, s eredeti 
címe: Gyilkosság a székesegyházban.. 

--- 'Felfedeztük Eliot szövegének roppant id őszerűségét — mondja 
Damjana Černe, aki a Seherezádéban és Zenitben is ,játszik. — Örven-
dünk a felfedezésnek. Ragyogó érzés! 

-A Gyilkosság a székesegyházban Becket Tamás érsek mártíriumá-
ról szól, s a kritika szerint a daralb az els ő  nagyaszabású elinti kísérlet 
az angol verses dráma Shakespeare-ig visszanyúló hagyományának fel- 
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újítására. Mivel azonban .a gyilkosokkal szemben állóérsek maga ás 
kész a 'halálra, nem alakul ki történelmi konfliktus, a dráma helyét 
magas 'hőfokú líra foglalja el. Nos, a Mladinsko és a Rde či ,pilot, azaz 
Vörös Pilóta — az elinti líraiság bizonyos fokú meg őrzésével — vissza-
állítja a drámát, jobban mondva: drámát csinál Eliotból. Számtalan 
olyan időszerű  vonatkozással, amely első  pillantásra világos, de senki 
se beszél szívesen róla. A Zenitben Becket Tamás — hét év múltán —
,hamuszürke arccal tér vissza, mintha sírból kelt volna. És az el őadás 
végén Becket Tamás ismét meghal — ivöröslézersugár öli meg. A 
székesegyházban? Az ember az egyik valótlanságból a másikba jut, 
a történelem mindörökre bezáratott az emlékezés nem létez ő  terébe, 
a hős pedig könyörtelenül alulmarad a harmadik küzdelemben. A 
Zenit című  projektum — szerzői szerint — hőstörténet, amelyik kö-
zöttünk, itt és most formálódik, 'hogy m'egszaba.dítsa a filozófiát és a 
tudományt a szociológiai és a ,futu'rológiai terrorjától. 

A következő  két előadás — akárcsak több másik — vegyes be-
nyomást keltett az érteni igyekv ő  nézőben. 

A zenicai színház a Balkáni nőket mutatta be, amelynek szerzóje 
és rendez ője Mira Erceg. Röviden a mondanivalóról annyit, hogy a 
Balkánon élő  nők a legelnyomottabbak közé tartoznak ezen a föld-
kerekségen, akik köré vastag mitológiaréteg szöv ődik a jó szerető tő l 
a hű  feleségig, gondos anyáig, közben lépten-nyomon kihasználják 
őket, gyakorta ütik-verik, agyukat szipolyozzák. Vérét szívják a bal-
káni nőnek. IMira Erceg főhőse, főhősnője a görög tragédiában szüle-
tik meg, ugyanott hal meg, hogy Hasanaginicaként éledjen fel újra 
a tizenhetedik században. Harsanaginica tragédiája az, hogy elveszik 
gyermekét, amivel együtt elvesznek t őle mindent, s így 'életének nem 
marad értelme: szégyenében meghal. Aztán megint újjáéled, ezúttal 
már mint a görök tragédia h ő srnőjének :mai irnegfelel ője. Zenicán él, 
de élhetne akár iPrištinában, Belgrádban vagy Kishegyesen is — ahogy 
azt Mira Erceg mondja. Ezek szerint 'Mira Erceg tud valamit Kishe-
gyesről. Na, de ,ez csak egy kis tompa vicc.' 

A. női sorson túl, mélyembb, filozófiai jelentésrétegekben a harmónia 
elveasztésének története ez is, az európai civilizáció képtelenségéé, hogy 
megtalálja az egyensúlyt, valódi választási lehet őségeket kínáljon föl 
— emberhez méltó igazságot és szabadságot teremtsen. Az ógörög 
mitológia hamvain születik a dráma, annak a hitnek rég kih űlt, 
üszkös romjain, amely szerint mindenki megtalálhatja a maga igaz-
ságának érvényesítéséhez vezet ő  utat. 

Mire Erceg elképzelése nemes, sajnos mi mindezt nem láthatjuk 
maradéktalanul a színi megvalósításban, amelynek jócskán akadnak 
lazára, szinte értelmezhetetlenre sikerült részei, akárha nem jutott 
volna idő  ,alaposam kidolgozni. Akad itt minden a már sokszor lábottól 
a nem túl nemes unalomig- (mert Tétezik az unalomnak nemes fajtája 
is). És nincs olyan kimagasló színészi teljesítmény, amelymindezt 
valamiképp háttérbe szorítaná. 

Nem sok figyelmetérdemel a Belgrádi Nemzeti ,Színház Nasztaszja 
Filippovnája, amelyet Dosztojevszkij A félkegyelm ű  c. regényéb ől írt 
Andrzej ,  Wajda — átírta cos rendezte szintén Mira Erceg. Kissé furcsán 
hat az időnként fedetlen kebellel diszkót lejt ő , rángatózó Nasztaszja 
Filippovna. Miskin herceg és Rogozsin — 'mindketten szeretik Nasz-
taszját — nem tudják elfogadhatóan érzékeltetni a közönséggel, mi is 
lenne valójában a közöttük 'feszül ő , ez esetben inkább lazuló ellentét. 
Damilo Lazovi ć  állandó túlexponáltsága mellett némileg pihentet ő  
kontrapunktként hat a Miskin herceget alakító Predrag Ejdus. 
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Sokkal keményebbelőadás a ljubljanai Koreodrámáé, amely Jean 
Genet Cselédek című  művét játszotta 'Dami'r Zlatar-Frey rendezésé-
ben. Sok újat,azonban itt sem láttunk: másfél órányi kegyetlen f est= 
és .szövegharcot a férfiak alakította cselédlányok és a nagyasszony 
közt. Meg kell jegyezni, hogy láttunk már keményebb Cselédeket, 
mégpedig magyarországi színészekkel Szabadkán, Csizmadia Tibor 
rendezésében. Valószínűleg maga Genet is szerette volna az 'utóbbi 
változatot. 

Mind a Nasztaszja Filippovnában, mind pedig a Cselédekben há-
rom-három színész szerepel. Érdekes egymás mellé helyezni a két 
előadást; mártsak abból a szempontból is, hogy mennyire feszültebb 
légkört tud teremteni az els ővel szemben az utóbbi 'hármas. • 

A •ES egyik legjobb el őadása a spliti Horvát Nemzeti Színházé. 
A splitiek Euripidész Élektráját adták el ő  a szabad 'ég alatt, Szara-
jevón kívül. Eleve adva volt egy kanyargó folyócska, félig romba d őlt 
ház és évszázados fakoronák. A ház elé szalmát szórtak — ez dominált 
a díszletben, Fakárosak a Cselédekben, a Cselédek idíszletében. Az Élekt-
ra iszalhnájiáért !Marina Čutnz!ribo a végén díjat kap! (Néha el 'szabad 
árulnunk, hogy ismerjük a végét.) 

Gyökeres dramaturgiai beavatkozásként Mani Gotovac jócskán 
kirostálta az eredeti szöveget, s Id őszerű  ,elioti idézetekkel — mert úgy 
látazik, E. S. Eliot most menő ! — toldotta meg. 'Mani Gotovac bele-
vitte Ezra 'Poundot is a parasztok. hátán csattanó. tragédia kapcsán: 
MÁR MILYEN ISTEN, MÁR MICSODA EMBER! Mind •Eliot; mind 
pedig Ezra Pund ily módon szervesen illeszkedik be Euripidész törté-
netébe. Pontosabban Élektra történetébe, amely egy másik Magelli-
előadásb.an, Főníciai nőkben kezdődik — és a rendező  vallomása 
szerint: majd valahol a még nem létez ő  Küklopszban ér véget jugo-
szláv művelődési területen. Egyelőre még talanP,aolo'iVlagelli sem tudja, 
hol fogja megrendezni ez utóbbit,. a jugoszláv egyszem űt. 

Paolo Ma:gelli Élektrájában lényeges változás az, hogy Oresztész 
egyáltalában nem hisz a 'bosszúból való gyilkolás 'értelmében. Abban, 
hogy az ebb ől a szándékból kifolyatott vérrel !bármi is visszaállítható, 
legkevésbé az egész veszett erkölcsi világrend, emberi nagyság és 
egyéb. Apjuk gyilkosát, Klütaiannésztr.át a düht ől elvakult Elektra 
fojtja dézsába. Élektrát aztán az istenek azzal büntetik, hogy Oresz-
tész társának, a véres Phüladésznek karjaiba lökik. A legigazibb szen-
vedő  alany itt Élektra öreged ő  paraszt férje, aki keser ű  tanácstalan-
sággal áll a nála állítólag nemesebb, 'feljebb való emberek értelmet-
len cselekedetei elő tt. Kiborulása 'őszinte és egyszerű  őszinteségében 
megrendítő . A parasztot 'magával ragadóan tolimácsolj.a Josip Genda, 
Klütaimnésztrát pedig Zoja 'Odak, aki mellesleg negyedóra hosszát 
fekszik a dézsában, a hideg szarajevói éjszakában. Becsületére váljék! 

• Aztán van egy párel őadás, amelyekről elég pár mondatban szólni, 
azaz: inkább tfélmondatban. Ilyen például a szarajevói 55-ös kamara.-
színpad Godot-ra leselkedve című , inkább szórakoztató akármije. Dra-
go Janóar Godot-változatának 'mélyebb jelentése nagyon gyorsan fel-
oldódik a felszíni rétegekben — a helyzet teremtette szorongás .meg-
szűnik. A Zilah :Sokolovi ć—Dragan 1Jovi čti ć  kettős — bár aa végén 
díjazzák őket is — nagyon gyorsan kedélyes könnyedségre vált. Néz-
hető , ebben az értelemiben ,jól megcsinált" a belgrádi Atelje 212 Az 
esőgiliszták életéb ől című  előadása, ugyancsak a zágrábiak Közös für-
dője Ranko Marinković  szövege alapján, Georgij IParro rendezésében. 
Ranko Mairin'ković  öregkori cinizmusából nem sok marad ebben a 
vicc- és anekdota-füzérben, amelyr ől az embernek az az érzése tá- 
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mad, hogy tarthatna ez így akár három napig is, de igazából ki kíván-
csi rá? Ebben a fürd őben szépségével .Mia Begovi ć , játékával pedig 
Pero Kvrgić  emelkedik a többiek fölé. 

Sajnos, a közönség belefáradt a színházba, mire a trieszti Slo-
ensko stalno gledalnš če Ványa bácsijára került volna sor. Dušan Jo-

vanović  radikálisfogasa az, hogy ;megkett őzi az élete semmisségére, 
ürességére rádöbben ő  Ványa bácsit, a közönség nem elenyész ő  része 
pedig nem is ledöbben rá erre. Csupán úgy érzi, mintha egy szerepl ővel 
több lenne a színpadon. Lehetséges, hogy részben igaza van annak a 
kritikusnak, aki nem látja indokoltnak ezt a kett őzést, vagy legalábbis 
nem tartja eléggé kidolgozottnak. A szóban. forgó kritikus szerint a 
két fél nem áll össze értelmes egésszé, ily módon nem kapjuk vissza 
a mi egész Ványa ;bácsinkat. Egyébként Dušan 'Jovanovi ć  elképzelését 
is posztmodernnek nevezi a kritika. Minden zökken ő  ellenére értéke-
sebb előadás az iméntieknél a Ványa bácsi. 

És aztán — az előrejelzéseknek megfelel ően — csakugyan befeje-
ződött a MES és kiosztották a díjakat. Várhatóan a legjobb el őadás a 
Mlakdins.ko igledaiišče Seherezádéja, bár ezt így mondták ki egészen 
pontosan. Díjat kapott még a .bitgálai színház a Fekete lyuk című  mul-
timeldiális előadásért, továbbá a ljubljanai Koreodráma a Cselédekért. 
Díjazták a Zenit című  előadást is, azaz alkotóit és szerepl őit: a Slo-
vensko mladinsko :gledalikšče Zenitrészlegét és a szintén ljubljanai 
Rcle č+i pilótot. 

A színészek közül elismerésben részesült: (Miki Manojlovi ć  he-
lyett) Đurđija Cveti ć, továbbá Predrag Ejdus, Josip Genda, a Dragan 
Jovičić—Zi,jaih ,Sokolović  kettős, ,Elibazeta Kukić, Pero Kvrgi ć , Marko 
Mlačnik és Zoja Odak. 

A díjazott rendezők: Paolo .Magelli, Eduar Miler és Vito Taufer. 
(Eduard Miler a belgrádiak Baalját rendezte.) 

A díjazott :dís:zletervez ők, koreográfusok és jelmeztervez ők: Marina 
Čutoril,o, Maja Milenković, Svetlana Visintin és Leo Kulaš. A Jurislav 
Korenić  érem a Seherezáde rendezőjéé, Tomaž Panduré. Az ifiszövetség 
díja Alojz :Svete színészé, aki a Cselédekben nyújtott kiváló alakítást 
Claire szerepében. 

A szarajevói Osloibodenje különdíját úgyszintén a .Seherezáde kap-
ta. A Seherezáde vitathatatlanul a :fedsztivál legkimagaslóbb el őadása. 

Az öcss:benyoanás pedig ,ekklektikus. 
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OLVASÓNAPLÓ 

AZ EGYMÁSRA UTALTSÁG FOLYAMATOSSÁGA 

BORI IMRE: Tanulmányok a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatokról. 
Forum, Újvidék, 1987. 

A magyar és a délszláv irodalmi és művelődési kapcsolattörténet kutatá-
sának Bori Imre tudós tevékenysége az egyik legfontosabb fejezete. Err ő l 
már a mennyiségi szempont is tanúskodik. A szerz őnek e témakörb ől ké-
szült tanulmányokból kiadott nagy formátumú könyve majdnem három-
száz oldalt számlál, s nem is tartalmazza azokat az írásokat, amelyek a 
Magyar—,délszláv irodalmi kapcsolatok című  tankönyvben, !illetve m,aplila-
punkban jelentek meg cikksorozatként több mint másfél, illetve egy év-
tizeddel ezel őtt. A kötetbe került szövegek az utóbbi két évtized kompa-
ratisztikai munkásságának javát képezik s módszertanilag igen széles 
skálát alkotnak. Attól függően, hogy egyetemi előadásokhoz szolgáltattak-e 
alapot, eleve folyóirat számára készültek vagy tudományos értekezletre 
íródtak, — az ismertet ő  tanulmány, a teljesen eredeti kutatás, vagy az 
esszé jegyei kerülnek bennük el őtérbe. Az eredeti kutatás azonban túl-
teng, nem függetlenül Bori Imre vizsgálódásainak sajátos, írásainak több-
ségét átható szempontjától. 

A szóban forgó szempont, amellyel kialakulásakor annak idején a 
többi között e sorok írója is foglalkozott, s amely a kutatók nemzedékei 
számára kínált művelődéstörténetileg megalapozott stratégiát, vidékünk 
nemzeti kultúráinak egymásban-létezését jelenti. Akik ugyanis mind a 
magyar, mind pedig a szerbhorvát nyelvet ismerik (tehát els ősorban a 
Vajdaságban, Bácskában élő  komparatisták), az elmúlt századok és a 
korábbi évtizedek könyveit, dokumentumait tanulmányozva a magyar 
írók műveiben könnyen ráéreznek a délszláv ihletésekre — és fordítva: 
a délszláv írók munkássága is gyakran rejt magában magyar ösztönzése-
két. Emögött az életnek a dinamizmusa, összekuszáltsága áll ;  Míg ugyanis 
mondjuk egy Goethét szellemi törekvése tett kíváncsivá a délszláv nép-
költészet iránt, addig a vidékünkön vagy a hozzá közel es ő  területeken 
élő  népek akár ellenérzéseik, kölcsönös irigykedéseik ellenére is gyakran 
nagyobb mértékben voltak kénytelenek egymás értékeire támaszkodni, 
minit iamennylre ennek tudatában voltak vagy amennyit kés őbb egy-egy 
uralkodó (gyakran diktatorikusan kizárólagos, egyoldalú) politikai irány-
zat idejében elismertek. 

Így aztán a kultúrának a valóságos története korlátozza a kompa-
ratisztikában korábban uralkodott nemzeti szempontnak az érvényességét. 
Joggal írja tehát Bori könyve bevezet ő  szerepbe helyezett tanulmányában, 
hogy „nézőpontunk pedig végeredményben nem a magyar, a szerb vagy 
a horvát •irodalmon belül lesz, hanem abban a »határsávban«, amelyben 
ezek az irodalmak együttlétezésükkel egymást meghatározták és befo-
lyásolták". Nem más ez, mint a jugoszláviai magyar kultúra közvetít ő  
funkciójának modernizálása. Ennek megfelel ően a pozitivizmustól a feno-
menológiáig többféle módszertani eljárásból merít Bori Imre az irodalmi 
megfelelések tudatosítása érdekében. 

Szempontjának már könyve els ő  tanulmányában nyomatékosan ér-
vényt szerezhet. A Szerb Szent László-legendáról írt tanulmányáról van 
szó, mely legalább annyira tényekkel, mint meggy őződéssel igyekszik át-
értékelni az eddigi kutatást. A szerb tudósok ugyanis egy Sava-életrajz-
nak és egy László-mondának összeforrását látták a gonosz emlékezet ű  
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Batu kán megöletésér ől szóló történetben, amely mögött egy, a XV. szá-
zadban Magyarországon át Oroszországba utazó szerb szerzetes áll. Ezzel 
szemben Bori azt bizonyítja, hogy az állítólagos szerzetes, akinek kilétét 
nem lehet pontosan megállapítani, valamelyik magyarországi f őúrnak a 
szolgálatában volt s alapos világi műveltséggel rendelkező  deák lehetett. 
A legenda szerzője ugyanis mindkét nép kultúrájában otthonos volt, mint 
ahogy az abban az id őben természetesnek számított. Bori szerint szerb 
származású alkotóról lehet szó, különben nem emelte volna ki Szent 
Szávának és a görögkeleti vallásnak a dönt ő  erkölcsi fölényét a római 
katolikussal szemben, ám a legenda az akkori magyar képz őművészetnek 
s a krónikásirodalomnak az ismeretér ől is tanúskodik. S ez annál inkább 
fontos, mert a kutató annak elemzésére is kitér, hogy a vitatott legenda 
nem csupán művelődéstörténeti emlék, hanem új ízlésben fogant m űalko-
tás is, amely orosz nyelvűsége ellenére is els ősorban a szerb irodalmat 
gazdagítja. Ám nemcsak azt. „A legenda ugyanis nemcsak Magyarországon 
keletkezett, hanem a magyar irodalommal, hagyománnyal való találko-
zásból is, s ezeknek termékeny, alkotó módon való felhasználását is jelez-
hetjük, egy olyan irodalmi hagyomány emlékeként, amelyben a szerb és 
a magyar kulturális hagyomány nem egymás mellett létezik, hanem új 
szintézisben találkozik, a két irodalomnak egymásba való felszívódása 
folyamataként." 

A „határsáv"-ról való szemlél ődés teszi lehetővé Bori számára, hogy 
Szerémi György esetében is igazságot tegyen. Ez rendkívül fontos, hiszen 
egy olyan különc krónikásról van szó, akivel kapcsolatban egyszer űen 
képtelen volt bármit kezdeni a történettudomány. M űveletlennek, elf o-
gultnak, tehát megbízhatatlannak tartották, nem teljesen függetlenül at-
tól, hogy plebejus származású volt. Bori a következ ő  (kiváló) kulcsot kínál-
ja: „Az ún. régi magyar irodalomban ő  volt az első  olyan írói egyéniség 

Janus Pannonius után —, akinek íróságát a szül őföld determinálta, 
elannyira, .hogy ebb ől tudjuk művét ,beljességében szemlélni csupán, mlnt-
hogy minden más szempontú vizsgálata részeredményeket hozott eddig." 
E „lényegláttatás" értelmében Szerémi György szerémségi szemmel nézte 
a világot. Amikor tehát (a rágalomtól sem riadva vissza) tücsköt-bogarat 
összehord a korabeli urak züllöttségér ől, akkor a Hunyadiak erőskezű  poli-
tikáját át sóvárogja, hogy biztonságban tudhassa törökökt ől veszélyeztetett 
szülővidékét. Tudósunk szerint tehát ezek a töriténelm,i és öl!drajzi okok 
s a velük összefügg ő  fenyegetettség érzése tette tehát prófétává, látnokká 
Szerémi Györgyöt, nem pedig alkati tulajdonságok és jellemhibák. Ő  
leginkább akaratlanul tévesztette össze az elképzeltet a valóságossal, a 
megtörténttel, ám éppen a felemás beállítottsága által mondhatott igazán 
sokat pusztulás felé, a mohácsi vész katasztrófájába sodródó társadalmá-
nak tényeir ől. Bori a szimbólumteremt ő  irodalmiságot fedezi fel Szerémi 
egyik-másik víziójában, hiszen ezek er őteljesen, tömören tartalmazzák azt, 
ami a történészek hosszadalmas feljegyzéseiben sem tükröz ődik mindig. 
Kamonci jobbágyszármazék létére idealizálta Dózsa György parasztelv ű -
ségét s a szerbek hasonló törekvését is a magáénak érezte — olykor nevet-
séges túlzásai ellenére kora fölé emelkedve és messze el őre látva. 

A Szerémi-portréban érvényesül ő  nagyvonalúság nem jelenti azt, 
mintha Bori elzárkózna a filológusi apró munkától. Erre az Egy kaj-horvát 
daloskönyv magyar eredet ű  verseirő l című  tanulmánya a példa, melyben 
azt vizsgálja, hogy a műfogindítások milyen tekintetben vannak közel, il-
letve távol az eredetit ől — hála a másfajta körülményeknek és az id őnek 
is. Bori azonban — alkalomtól függ ően — inkább csak megengedi magá-
nak ezeket a verstani kérdéseket is érint ő  vizsgálódásokat, hiszen ő  
mindenekelőtt •— miként az utolsó bekezdésben írja -- a „szellemi javak 
közvetítő  jellegére", vagyis az irodalmi (esztétikai-poétikai) ihletésekre 
kíváncsi. A Szerbia felfedez ője: Vuk Karadži ć  című  tanulmánya is ezt 
bizonyítja. Ebben Vukot részben dicséri és csodálja, másrészt pedig fele-
lőssé teszi és megrója. Zsenialitását természetesen a szerb népnyelv és 
-költészet felfedezésében látja: abban az emberfeletti er őben, amelynek 
eredménye egész Európa számára jelent ős volt. Tévedéseit viszont a m ű -
költészet iránti érzéketlenségében, a vajdasági -  szerb költészettel szembeni 
tartózkodásában, a magyarokat lehet őleg mindig megkerülő, főleg a néme- 
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tek felé irányuló kapcsolatteremtési törekvésében érzékeli. Vuk saját hiva-
tása beteljesülését mulasztotta el, amikor nem ismerte fel, hogy az általa 
felfedezett népdalkincs mindenekel őtt az újvidéki szerb irodalmat meg-
újítva teheti sajátossá az akkor még szület őben lévő  délebbi műköltészetet 
— mondja Bori. Az idegenkedés azonban kölcsönös, még ha ennek a ma-
gyarok részéről elsősorban történelmi okai vannak is. Vuk fellépése el ő tt 
ugyanis csak elvétve befolyásolta a szerb népköltészet a magyar m űkölté-
szetet s egy Goethének a tekintélye kellett hozzá, hogy a hatás nagyobb 
mértékű  legyen. Ne feledjük el: a romantika vállalkozásairól van itt szó 
s ezekre Közép-Európában csak késve értek meg a feltételek. Ennél na-
gyobb baj az a negatív folyamat, amelyet a Vuk-levelezés is tükröz: 
„ ... a két nép mind kevésbé érti meg egymást, már tíz évvel negyven-
nyolc előtt." (Bori) Ennek következményeként Vuk még inkább eltávolo-
dik a magyaroktól, nem tudva sem nyelvészeti, sem irodalom gondjaikról, 
nem becsülve azokat, akik mindkét nép kultúrájában otthonosak voltak. 
Ez azonban nem gátolta a magyarság legjobbjait abban, hogy legalább 
egy rövid időre megteremtsék a szerbus manier kultuszát s ennek szelle-
mében (Vörösmarty tollából) tartós értékeket hagyományozzanak a utó-
korra. Bori ezeket a már-már szokássá váló kísérleteket is megemlíti, de 
különösen Székács József, a lelkiismeretes és lelkes m űfordító munkássága 
értékelésének szentel nagy teret (A szerb népdalok és h ősregék évfor-
dulóján). Szerinte ugyanis Székács „hódította meg a magyar irodalmi köz-
gondolkodás számára a szerb népköltészetet". Valahogyan úgy, ahogy Zmaj, 
a szerb nyelvű  romantikus epikus költészet hiányát pótolandó, a János 
vitézt és a Toldit fordította le a kés őbbi években. A XIX. századi magyar 
és szerb népiesség problémáiról című  igen magvas tanulmányról beszé-
lek: ez társadalomfejl ődésbeli és művelődéstörténeti fáziseltolódással ma-
gyarázza azt a szükségletet, amely szerb nyelvre fordította le - a magyar 
irodalomnak e klasszikus alkotásait. Bori a történelem során kialakult 
kulturális eltérésb ől eredezteti a magyar íróknak, m űfordítóknak a múlt 
század második felét ől a délszláv népköltészet iránt kialakult megkülön-
böztetett figyelmét. Ennek kapcsán Romantikakutatás a magyar—délszláv 
kapcsolattörténet szemszögéb ő l 'című  esszéjében ún. kgpzettör!ténetr ől be-
szél, arra a szükségletre utalva, amelyet a polgárosultabb magyar körül-
mények között az ősiség iránti nosztalgia és a csodával határos h ősi tettek 
utáni vágy akkor jelentett. Tehát nem egyszer űen tisztelet, baráti szándék 
volt az, ami a magyarok legjobbjait a déli szomszédok dics ő  múltja felé 
közelítette, hanem bels ő  kényszer, pótlás szükséglete, a teljességigény. 
;S az ennek alapján kialakult kép is eszményít ő  jellegű  volt, hiszen az 
elveszített édenyt, vagy éppen az éden elveszítésének drámáját jelent-
hette. 

Bori a nemzetközpontúsággal szembeni perlekedéséhez a Jakov Ignja-
tovi ć -problémák című  vitacikkében tér vissza. A szerb irodalomtörténet-
írásnak (Dragiša Živkovi ćnak) azt veti a szemére, hogy Ignjatovi ć  magyar 
von arfikozálsialiinak ,elhanyagolása miatt képtelen megnyugtatóan kije-
lölni az író helyét az irodalomtörténetben. A magyar írókkal szemben 
viszont Ignjatović  viszonylagos polgári szabadságában látja Bori a szerb 
író előnyét. A biedermeiert ől a naturalizmusig olyan stíluselemeket talál-
hatunk Ignjatovi ć  prózájában, mondja, amelyeket szorosabb társadalmi 
és ízlés:beli kötődése Miatt egyetlen magyar író sem foghatott :ilyen széle-
sen át a múlt században. Ignjatov+i,ć , viszonylagos talajtalanságából ered ően, 
egyik lábával egy idejétmúlt világ süppedékeny talaján állhatott, míg a 
másikat már egy, a század második felében teret hódító valóságlátás magas 
lépcsöfokára emelhette, hogy ezekb ől a disszonáns elemekb ől milyen szintű  
műalkotások születtek, az már .Boriit nem érdekli, Tévén, hogy az ő  fel-
fogása sem ad helyet az elsztétikaii mérlegelésnek . kamparatiisatikában. 
Csupán az irodalmi és a nem irodalmi közötti hatás fontos s az el őbbivel 
kapcsolatban csak a témák, motívumok, formai megoldások vándorlása 
bír jelentőséggel. 

Ez azonban nem jelenti azt, mintha a szociológiai összefüggéseket 
lénvegtelennek tartaná. Azonban csak akkor veszi tekintetbe őket, amikor 
nélkülük félreérthetnénk a vizsgált jelenséget. Az Asbóth János boszniai 
népköltészeti gy űjtése és a boszniai irodalom történetének vázlata ennek 
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megfelelően azokról az osztrák—magyar társadalmi érdekekr ől is érte-
kezik, amelyek nem csupán lehet ővé tették Asbóthnak múlt századvégi 
boszniai kutatómunkáját, hanem bizonyos mértékben m űvének módszerét 
is előírták. így aztán a feltárt anohaanedán nemzeti-népköltészeti értékek-
ben, de még inkább a hozzájuk kapcsolt reflexiókban, meg kell külön-
böztetni a hódítók érdekeihez kapcsolódót a felszínre hozott, id őtlenné lett 
értékektől. Más szóval Asbóth, elsősorban a folklór gyűjtőjeként, nagy 
jelentőségű  munkát végzett, csak éppen a megbízói céljainak megfelel ő  
elmélete vált időközben anakronisztikussá. 

Ennek alapján azt hihetnénk, hogy az egykori hírhedt magyarosító 
törekvéseknek csak árnyoldalai vannak. Nem egészen van így, mert enél-
kül a legtehetségesebb szerb és horvát írók többsége nem tanult volna 
meg magyarul s nem szívhatta volna magába Ady Endre szellemének 
nemzeti határokon messze túlsugárzó hatását. Ady költ őisége, „mély ma-
gyar" volta ellenére lits, vagy aklán lakból következ ően az ngazi, ám nem 
pusztán retorikus, hanem élményszer ű  nemzetköziséget képviselte akkor 
Kelet-Közép-Európában. Jól tudta ezt Veljko Petrovi ć  és Todor Manoj-
lović , akik szinte az indulásától (átalakulásától) kezdve kísérték figyelem-
mel a nagy költő  művészetét. Borihoz annyira közel áll ez a problémakör 
(hiszen a modern, az avantgárd irodalom hajszálgyökereir ől is szó van 
itt), hogy valóságos filológus-hevület ragadja magával: ez az írása (Ady 
Endre a szerbhorvát irodalomban — 1906-1944) és az utána következ ők 
nem csupán terjedelemben, hanem fajsúly szempontjából is jelent ősebbek, 
mint azok, amelyekről már szóltunk, s amelyek helyenként vázlatos jel 
legűek. E filológusság, mely a kutatók el őtt sem mindig ismert arcát is 
felvillantja Borinak, meggy őző  műfordításkritikai kísérleteket is tartal-
maz. Annak is a taglalásába bocsátkozik tehát, hogy miben és miért 
maradriak el az eredeti színvonialátál 'Todor Mantiojlovii ć  műfordításai. Az 
okokat azonban ,általában nem elszigeteltségükben emeli ddi !Borim, hanem 
egyéni és nemzeti összefüggéseikben, az alkotói érdekl ődések, műfordítói 
gesztusok tehát magáról a nemzeti kultúrának adott pillanatáról, irányzati 
törekvésér ől is mondanak valamit. Mikor Marko Miletin is tanulmányt 
ír Adyról a Letopisban, e tett mögött Bori szerint nem (vagy nem csupán) 
esztétikai gyönyörérzete áll, hanem az akkori vajdasági szerb értelmiséget 
képviselő  alkotóknak azon törekvése, hogy elfogadható politikai-kulturális 
eszményeket közvetítsenek (alkossanak) népük haladó fiai számára. Ady 
lényegét (nagy élmény formájában) megérezni programra találást jelentett 
az akkori kisebbségi sors megalázottságában, cselekvés lehet őségét a való-
ságos egyenlőségre, igazi demokráciára való várakozásban. 

Ady Bori által sorra vett délszláv tanítványainak hosszú névsorában 
Crnjanski neve a nyomatékosan aláhúzottak közé tartozik: Annál is inkább, 
mert ő  annyira szuverén tehetség volt, hogy csupán gazdagíthatta, er ősít-
hette a vállalt hatás. Biori iaZt a sorsdönt ő  mozzanatot emeli kii a nagy 
szerb író pályájából (Crnjanski vallomására támaszkodva), hogy amikor 
vándorútjáról — különösen Ady-élményétől fellelkesülten — az els ő  világ-
háború befejeztével, az új irodalom megteremtésenek szándékával Belgrád-
ba érkezett, akkor a nacionalista er ők ellenszenve fogadta. Ady hódító 
útja azonban feltartóztathatatlan volt s ezt mindenekel őtt annak az író-
nak .  a munkássága bizonyítja, aki alkotás tekintetében és társadalmi háttér 
vonatkozásában egyaránt közel állt hozzá. Krležára gondolok, akinek m ű- 
veir.ől és magyarságélményér ől esik a legtöbb szó Bori Imre könyvében: 
az érintett Adv-tanulmányon kívül az utána következ ő  négyben. Tudó-
sunk interpretálásában Krleža els ősorban feudalizmusellenes indulatos 
ságában, s ezzel összefüg ő  expresszivitásában kapott bátorítást a magyar 
költőtől. Ady azért lehetett mintaképe, mert els ősorban tőle tanulhatta, 
hogy - az egyéniségnek mindenekelőtt önmagát és magányát kell vállalnia 
ahhoz. hogy egy újuló közösség hangadója lehessen. Bori konkrét műveket 
állít várhuzamba s részletekbe men ő  összevetéssel- bizonyítsa az Ady-
indításoknak a Krleža-opusban való jelenlétét. A két alkotó lényegbeli 
megegyezését mindenekel őtt - abban a bels ő  drámában érzékelteti, amely 
Az ős Kaján, illetve Hodorlahomor, Veliki című  művükben jut kifejezésre. 
Hogy Bori 'nem az epigont keresi és találja meg Krležában. az  az össze 
hasonlított 'alkotások m űfajainak különböző  voltából is látszik: az els ő  
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vers, a második elbeszélés. Azonban más Krleža-m űvek elemzéséb ől is ki-
tűnik: a komparatista sokkal jobban tiszteli a horvát írót annál, semhogy 
bármilyen tekintetben magyar el ődjének rendelje alá. Különben sem felü-
letes, hanem lényegbeli összefüggések után nyomoz. Nem az foglalkoztatja: 
mit kölcsönzött Krleža Adytól, hanem hogy mi szívódott fel szellemi szer-
vezetébe abból a gazdag televényb ől, amelyet számára Ady világa képvi-
selt. Így aztán a kapcsolatokat inkább intuíciójával, mint pozitivista ala-
pon ismeri fel. Ez nem érveinek fogyatékosságára vall; inkább arra, hogy 
— az alkotó egyéniségét és m űvét méltányolva -- belülr ől halad kifelé, 
nem pedig fordítva. Minthogy azonban Borit (miként jeleztük is már) a 
képzettörténeti tények is érdeklik, külön ismertet őben tekinti át Krleža 
naplóit, amelyek élményanyaga elválaszthatatlan a magyar történelemt ől 
és íróktól. Itt alig tesz többet annál, mint hogy fölvillantja a megoldandó 
feladatokat, ti. egyszer majd az id őnként nacionalizmusra hajlamos Krleža 
magyarságképének kiértékelését is el kell végezni. Bori nem kínál :fogód-
zókat: csak azt jelzi e témával kapcsolatban, ami van; hogy mit ér, majd 
az fogja eldönteni, aki jóval több id őt szentel e fontos kérdéskör meg-
oldására. Mondanunk sem kell: a kultúrának nagyon érzékeny területe ez; 
sokoldalú felkészültséget és nem kis bátorságot igényel. 

A legérdekesebb és legeredetibb tanulmányokhoz azonban A magyar, 
a szerb és a horvát avantgarde című  tanulmányában jut Bori Imre. Itt 
különösen •fontosak számára a tárisadlaIomonttológiai összefüggések, hiszen 
az irodalmi megújulás nem csupán alkotó egyéniségeit ől függ, hanem az 
azokat bizonyos mértékig meghatározó társadalmi, illetve akultizraállls • viszo-
nyoktól. Más szóval: az újításnak eleve határt szabnak a.tár,saadalmü el őfel-
tételek és a bennük rejl ő  igények: az avantgárd képvisel ője egyedül sehova 
sem juthat, hanem csak akkor érvényesül valamiképpen, ha egy haladó 
csoport tagjaival van szövetségben. Az avantgárd m űvész hiányérzetének 
teljességében lázad. A hiány a múltból ered ő  számos megoldatlanságot is 
jelenti, ezért Bori is azon a véleményen van, mint a kelet-közép-európai, 
illetve kelet-európai avantgárd más kutatói: e törekvéseknek az értéke 
elsősorban attól függ, hogy mennyire képesek azonosulni a többi között 
azokkal az ellentmondásokkal, amelyek a nágy nemzeti irodalmakban 
már legalább egy évszázada újakkal helyettesít ődtek. Az említett kisebb` 
nemzeti irodalmak modernistái azonban egymástól is jelent ősen eltérhet-
nek s nem csupán személyiségük jellegzetességeit ől függően. A mi vidé-
künkön ugyanis az avantgárd -- állítja és bizonyítja Bgri nem fordít 
hatott radikálisan hátat a nemzetinek és a társadalmival szorosan össze-
függő  princípiumának. Érthet ő  okokból kifolyólag azonban a delszláv 
avantgárdban érezhet őbben volt jelen a nemzeti érdekek védelme, mint a 
magyarban, ahol az els ő  világháború vége felé közeledve -- legfeljebb 
a széthullás sejtelme kaphatott hangot. Mindez azt jelenti: Bori Imre szá-
mára az avantgárd nem csupán a formának a kérdése; hanem a tarta-
lomé is. 

Borinak e társadalomontológiai megalapozottságú gondolatvezetése a 
két háború közötti avantgárd párhuzamainak vizsgálatában is érvényesül. 
A többi között ugyanis ezt írja: „Jellemz ő  módon ... a csalódások az 
1918-1919-es események után mind a két irodalom expresszionizmusában 
nemcsak adva vannak, hanem általában a reakciók hasonlóságát is ered- 
rnényezik, még ha megjelenési formájuk változik is: a 'rnagyarban +a exp-
resszionizmus valójában a Tanácsköztársaság bukásával &lobbaant s egy 
exressziaonnsta idiadlilsta ,irodalmiságba torkollt, hiszen Kassák nagy terje-
delmű  eposza, a Máglyák énekelnek, lézárja a magyar expresszionizmus 
aktivista szakašzát. A be nem teljesedett forradalmi ígéretek miatti csaló= 
dás rezeg ebben a versben, a horvát expresszionizmusban viszont a való-
jában ki nem elégített nemzeti törekvések okozta kiábrándulás affekciója 
lobban nagyot pl. Miroslav Krleža életművében, akit nyilvánvalóan a leg-
nagyobb expresszionista alkotók között kell tudnunk, még akkor is, há 
életművének alapjai nem azonosak a szokványos expresszionista világkép 
elemeivel. Bori még ennél is fokozottabban mélyed el az árnyalatokban, 
amikor megállapítja: „Paradox ... hbgy az expresszionistáknak nevezhetd 
horvát írók egy része az expresszionizmus tagadófa volt. Spontán és iro-
dalmi jellegű  közérzet-kifejezésekr ől kéll- tehát mindenekelőtt beszélnünk, 
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s nem olyan jelleg ű  megmozdulásokról, mint amilyenek Kassákéi is vol-
tak." Ebből következően azt is konstatálja, hogy míg a magyar expresz-
szionizmus els ősorban lírai jellegű , addig „A horvát expresszionizmus ural-
kodó műfaja a próza és a dráma ..." Annak ellenére, hogy a szerb 
modernizmus képviselői (Crnjanski, Vinaver, Vasiljev, Vasiljevi ć) jobban 
vonzódtak a magyar irodalom újító kísérleteihez, mint a horvátok, a szerb 
avantgárd nagyobb eltérést mutat a magyarral szemben, hiszen a társa-
dalmi elmaradottság csupán a szürrealizmusn ők egyfajta kiteljesedéséhez 
nyújtott lehet őséget. Nem beszélve a dadaizmusnak arról a széls őséges 
változatáról, amely délies agresszivitással akarja megoldani az egyre f á-
radtabb európai civilizáció jöv őjét, a balkanizálódást t űzve zászlajára. 
A szomszédos nemzetek új m űvészete és furcsaságai tényszer űen a buda-
pesti, zágrábi és belgrádi (újvidéki) avantgárd folyóiratokban találkoztak 
egymással, jelezvén, hogy a látszólag nemzeti szellemben is ott lappang 
az általános emberinek az igénye, s hogy a romboló gesztusok nem jelen-
tettek emberellenességet, s őt nacionalizmust is csak ritkán. Ez f ő leg abban 
az időszakban nyilvánvaló, amikor egyfel ől a Dokumentum folyóirat, Déry 
Tibor és József Attila dacol a kor retrográd er őivel, másfelő l pedig Marko 
Ristić  és köre válaszol költ ői irracionalizmussal az id ő  irracionális kihí-
vásaira. 

A kapcsolattörténeti párhuzamkutatásnak némileg öncélú változatát 
is megtaláljuk Bori Imre tanulmánygy űjteményében. Az Egy Cesarec-regény 
margójára című  elemzése például csupán arra alapozza a horvát író Szö-
kevények c. regényének és az Optimisták c. Sinkó-műnek az összevetését, 
hogy hasonló íróalkatokról s ennek megfelel ően hasonló hőstípusokról van 
szó. Volt 'id őszak, :amiikor Si:nkó és Cesarec e,gyaránt embertiprásként élte 
meg a forradalmat s szellemibb lehet őségeket keresett a megvalósítandó 
humánum számára — ez a felismerés nyújt keretet a gondolatokban csa-
pongó esszé számára. Ennél azonban egyértelm űbb összefüggésekig jut el, 
amikor Ivo Andri ć  művészete a magyar irodalom tükrében c. tanulmányá-
ban annak fejtegetésével iindít: miért és hogyan kezdte fordítani Szenteleky 
az akkor külföldön még ismeretlen kés őbbi Nobel-díjasnak a verseit, s 
hogy a táj irodalom eszméje miféle - szellemi közösséget teremtett a fiatal 
Herceg János és a bosnyák író világa között. Azután pedig: miként ismer-
te fel a délszláv íróban az „emberségben rokont", a legnagyobbakhoz mér-
hetőt Németh László; s hogyan ihlette a Híd a Drinán Majtényi Mihályt 
a Császár csatornája, illetve az Élő  síz című  regénye tervének megszüle-
tésésében. Ha ihlető  íróként nem is, de mint kapcsolattörténeti személyiség 
Andrićnál is fontosabb a magyar és a jugoszláviai magyar irodalom szem-
pontjából Jiovan IPiopovi ć, akiiről Bari iImre érdemeidnek .megdelelően terje-
delemben és kellő  alapossággal értekezik. Ám nem csupán Popovi ć  magyar 
irodalmi tanulmányait mérlegeli eközben, hanem azt a redukcióra hajlamos 
szociális szellemiséget is szem el őtt tartja, amely (a vajdasági magyar. 
munkásság és értelmiség soraiban is éreztetve hatását) a közeli világ-
megváltásra összpontosította erejét. Ha a vállalt célokból következ ően a 
szerb író leegyszer űšítésekre is hajlamos, meghökkent ően gazdag színek-
ben az a kép, amelyet a magyar iroJalomról és kultúráról fest. Ez annál 
feltűnőbb, hiszen a Magyarországtól való elszakadás évében (1919-ben). 
Popović  még csak 14 éves volt. Ennek ellenére természetesnek tartotta, 
hogy saját maga gondoskodjon a két háború közötti jugoszláviai magyar 
irodalom lapjaiban és folyóirataiban való jelenlétér ől. Talán azért, mert 
részben hasonlóan gondolkodott, mint Szenteleky, akinek globális m űvelő-
déskoncepciójával Bori külön írásban foglalkozik (Szenteleky Kornél „du-
nai kultúrterve") . A szomszéd államok hagyományokból következ ő  egy-
másra -utaltságának nem csupán gazdasági, hanem kulturális érdekazonos-
ságának kérdését ugyanis .  valamiképpen mindig napirenden tartották a 
kor legjobbjai. Közöttük Veljko Petrovi ć  is. Vele kapcsolatban inkább a 
véleményét árulja el s nem els ősorban kutatásának eredményét tárja fel 
tudósunk, nem függetlenül attól, hogy évfordulóra készült beszámolóról 
van szó. Mégis meggyőzőnek látszik az az állítása, mely szerint Veljko 
Petrovi ćot Papp Dániel is ösztönözhette a mi sáros világunk szépségeinek 
kutatásábán és vállalásában. Ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy 
Szentelekyt viszont Petrovi ć  és Mladen Leskovac magatartása is befolyá- 
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solta a couleur locale elméletének és gyakorlatának elfogadásában. Néze-
tünk csupán abban tér el B,oriétál, hogy szerintünk Szenteleky pálfiord.u-
lásának személyes és korszellemben rejl ő  okai egyaránt vannak, tehát 
nem vezethetők le csupán e két (az ő  szempontjából is bármennyire jelen-
tős) ember „közvetlen ösztönzésé"-re. Még akkor sem, ha e két írónak 
a hatása valóban fontos és kimutatható tényez ő  Szenteleky pályaalakulá-
sában; ha tehát ők is azok közé tartoznak, akik tudatosították a sokfelé 
tájékozódó vezérben a kor feladatát. 

A hasonlóságok és eltérések akkor is tanulságosak Bori Imre szá-
mára, amikor semmilyen köžvetlen kapcsolat nem mutatható ki a nyelv-
területek műalkotásai között. Ezért hasonlóképpen állítja egymás mellé a 
magyar és a horvát regényeket (A magyar regény a horvát regényfejl ődés 
tükrében), mint ahogy Sinkó, illetve Cesarec m űvét vetette egybe. Írása 
egyéni állásfoglalás s vitára adhat okot, hiszen aligha érthet mindenki 
egyet azzal a tézisével, mely szerint „a modern magyar irodalom tör-
ténetében a líra vezet ő  helyét a prózairodalomnak kell átadnunk, (...) még 
akkor is, ha a modern irodalom olyan nagy költ ő ire hivatkozunk, mint 
amilyen Ady, József Attila, Illyés Gyula, Weöres Sándor." Pedig a .(jugo-
szláviai) magyar líra iránti tiszteletét is lerója Bori Imre, méghozzá abban 
a' két tanulmányában (Az ismeretlen látványa előtt, Napjaink éneke), 
amelyekben Vasko Popának, illetve a jugoszláv költ ők magyar nyelvű  
antológiájának a m űfordítóit dicséri. Meggyőződése szerint ugyanis a 
műfordítás nem mesterségnek, hanem szellemi tevékenységnek a kérdése, 
következőleg a többnyire hiteles versfordítások mögött a legmodernebb 
szenzibilitással rendelkez ő  alkotók állnak. Hogy Bori itt nem utópia nevé-
ben beszél, az abból látszik, hogy a poétikai-verstani jelleg ű  kritikai meg-
állápításoktól sem tartózkodik, tudva, hogy a modern költ őnek és fordító-
jának is sok mindent kell tudnia. 

A délszláv és a magyar irodalomtörténet komparátisztikájával foglal-
kozó sZakemberdk anérhe.tik meg leg ,po:nbosa,bban (s több esetben meg is 
mérték), mennyire hiteles Blorii Imrének a szerb Szent László legendától 
Szerémi Györgyön, a romantika és a századel ő  korán, az avantgárd kísér-
letein, a Szenteleky által szorgalmazott m űfordító tevékenységig, majd 
pedig Vasko Popa költészete és az újabb jugoszláv poézis átültetéséig 
ível ő  kutatómunkája. Az ilyen nagyszabású tevékenység óhatatlanul téve-
désekkel jár. Bori (miként könyve végén megjegyzi) a találó kritikákat 
hasznosította, úgyhogy javított formában tanulmányozhatjuk írásait. 

VAJDA GÁBOR 

VARJÚS IDŐBEN  

,LAĐ:IK KATALIN: Kiűzetés. 
Forum, Úijvüidók—.Magvető, Budapest, 1988. 

Vajon mlvt őriz meg a versolvasó 
Ladik ,KarCalnn kötetéből? Talán „a :  
feledemmel töltött szépséget", arne-
lyét a költő  említ ,Radnóti Miklós 
enníléke kapcsán. Ugyanebben a köl-
teményben fogalmazza meg a költé-
szet hatásának szükségszerűségét: 

„Nem maradhat titok 
a gödörbe kiáltott fájdalom." 

A művészsors megközelítésének 
páratlanul tömör és pontos képe ez. 

Es felbukkan Radnóti egyek kedves 
szava is, a „.szőke", amelyet szer-
zőnk sajátságos szászemkezetekben, 
ám a költőillődhöz hasonló módon 
allkadnva:z : ,elcsordulnak sz őke lárva-
fejek ..." 

Megőrizzük a már toposzként em- 
legeibebt Virágmotívumot is, amelyet 
a költőnő  új jelentéstartalommal te-
int. „Új virág" ez, amely ahalálhoz 
kapcsolódik: 
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„új virágot pólyáz átkunk  
cirmos az agyveleje  
s halál zsong mint szirom 
ha korommal tele” 

Félelmetes hatást vált ki a követ-
kező  kép is: 

„csillagok vérző  szuronyain 
jázminok halált sikoltanak."  

Gyakori a repülés, a szárnyalás 
igényének kifejezése A ház fölött 
Peer. Gynt repül, a Tavasz repülést 
sugall, de ebben a világban semmi 
sem slikerül Igazán, Mindent „átok" 
sújt, már a madarak szánnyalása is 
lehetetlen, h;Lszen „egy diderg ő  ma- 
dárli(jiesztő  virraszt az égen", 

- Széttört a látóhatár 'is, „b űvös ter-
hünk" maradt meg csupán. Az ér-
tékhiány xnlifaltt érzett kiábrándulás 
végigvonul a köteten, és jelen van 
az (elmúlás, a halál veszélyének koz-
mikussá növelése -  is. „Üres az ég-
bolt",  és lecsúszott. Ellenségünk az 
idő , (itt kísért az ember szörnyeteg- 
íliéte, de azért egymásért is vagyunk. 
A kötet vezérmotívuma a bezártság, 
a : kfilnt és beinit világa, a rács mögöt-
ti lét, a „támlás élet". 

"Qjra megállapíthatjuk, hogy szer-
zőnk a 'szürrealizmus taLáján kia-
lakult költői Világhoz kötődik. Sa-
játságos költői képei, képzettársítá-
sai, meghökkentő  fordulatai, nyelvi 
ikreatiiviiltásia most, a gyű jteményes 
fkiila.~dásban, még inkább megcsodál- 
ható. Kihívó magatartását és j áté- 
Ikioisságát (szintén kldiemelhetjük. A 
kötet Ladik Katalin 1962-151'1985-ig 
(kellkeltkeaett verseinek válogatását 
tartalmazza, a számunkra már is-
mert kötetek verseit tehát összefüg-
géseikben is szemügyre vehetjük.  
Ember és (természet viszonyának sa-
játos megközelítése pontosan' nyo-
mon követhető . Ladák .Katalin for-
manyelve ma lis merész, ezt különö-
sen az Ufo party alkotásai bizonyít- 

ják. Költőnk szinte természetes ösz-
tönnel rúgja fel a hagyományos ke-
reteket; legtöbb esetben nem érez-
zük öncélú játéknak.  

Ladik Katalin nemcsak a termé-
szethez, de a népköltészethez, a népi  

hkiedeL mv ilyághoz. is közel áll. Gyak-
rlan megjelenik költeményeiben • a  
sámán alakja, a szarvas motívuma,  

felfedezhetjük a népi szokások m;oz-
zanaltait, a népdalokra, virágénekek-
re való hivatkozást, a balladai hang-
vételt.  

Esztétikai élményt nyújtanák La-
idik Katalin rövid meséli, amelyek a 
meselogikát érvényesítik, játékosak 
és 'szellemesek, de korunk meséi is, 
néha mesemag-itorzók, -• némelyik 
groteszk fintor, amely világunkra, 
korunk emberi kapcsolataira ,utal. 
Kiemelkednek pl. a sáska-mesék. 
Meséit is sajátos képalkotás  jaUlem,= 
zi. Íme Az a möld zatlár című  me-
séjének bevezetése: „Az ;igazság uj-
ja ott lóg a mennyezeten. Ránk vi-
lágít. Néha kialszik. Vagy összstör-
.jük. Akkor fogjuk a szagosított fog-
kefét és lenyisszantjuk a fejét." 

A meséknek nincs ,i,s hagyományos 
bevezetőjük, csak a mag marad, és 
szerte valamennyi írására a szkep-
szis jellemző . Szerkezetük általában 
nyitott, néha kérdéssel zárul. A köl-
tőnő  nyelvi leleményessége szintén e  
mesékben jut leginkább kifejezésre.  

Maradandóak a kötet mitológiai  
ihletésű  művei is.  

A Bábel — negatív lenyomat cím ű  
vers ars poeticának tekiinthett ő  : . 

„És nő  a torony fentrő l lefelé,  
felcsap a gőzölg ő, körkörös•könyvtár.  
A költészet helyébe •  bármi léphet,  
hiszen ez itt nem a paradicsom,  
nem is a purgatórium.  
A torony semmit sem számít,  

csak az, melyik álomban emelték fel."  

Aloani áték lenne az egész? :De na-
gyon mély kutakból tör felszínre.  

HOZSA ÉVA  
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A TELJESSÉ VALÓSULÁS LEHETETLENSÉGE 

NÉMETH G. BÉLA: Péterfy Jenő . 
Akadémiai 'Krialdó, Budapest, 1988. 

Péterfy Jenő  éleMművé egyike azon 
ikieveseknek, melyhez — évszázad 
múltán 'ils -- maga a nemzeti gon-
dolat tér meg, megújulást keresve, 
hogy ne csak a nemzeti önbecsülést, 
de a minden lényeges !tartalmat át-
fogó, egyetemes emberi gondokat és 
gondolatokat újítsa meg. Megtér 
hozzá minden gond és gondolat, 
amely fkĐközösítettségében kell hogy 
meglelje saját hátét és hitelét, meg- 
tér hozzá Minden méltóságában jo-
gos  .embe¢ii Szándék, nn!inlden igye-
kezet, 'melynek lendít ő  ereje a tör-
vény és a szabadság kérdése. De 
megbér hozzá az „ önilsmereti pokol- 
járás" vergődéséből kiutat kerels'ő, s 
e kiútkeresésiben világszemléletet . 
építő  értekniségi Magatartás iis. S 
az évszázados visszatekintésre nem-
csak Péterfy Jen ő  életműve, az élet-
mű  megl.eflt vá'tlaszai:, még inkább 
az elévül.etlem, kérdések. szólítanak 
föl, de  figyelmeztet ő  erővel szólíta-
nak a magyar és az ,európai század-
vég lassan tragédiába hajló társa-
dalmi-politikai feszültségei ás. Az 
évszázad „.önismereti pokoljárása" -
inak mérhetetlenül nagy tanulsága 
annak la. födfils'anerésében rejlik, hogy 
a humánusan elkötelezett emberi 
szándék belső  kényszerei, Iifdeolagiá- 
tól fölbtétedezett függ őségel és kö- 
töttségeli mellé a XX. században 
terrorisztikus társadalmi kényszerek 
!szegődtek, hogy még reménytele-
nebbé tegyék a ,.,schön.e Menschlich-
kelt" eszméjének valós emberi vi- 
Vágu!nkba 'történ ő  meg valásítás át, 
amit már maga Péterfy is evangéli-
umi' parancsnak tekintett. De pél-
damutató Péterfy Jen ő  életműve- 
abban a !tekintetben is, hogy a szel-
lemi fölény erejét hirdeti felemás és 
megoldást nem ígérő  .társadalanki-po- 
lfiltikáli hiededrn•ekkel szemben; mint 
ahogyan példamutató lesz eleve bu-
kásra és pu:s:ztuil.'asra ítélt — ,s ép- 
;pen a hittel Vallott szellemi fölények 
törékeny jellegéb ől eredő  — értel-
miségi magatartása 61s. Életm űvének 
ismeretében önként adódik a kér-
dés: ha az európaian nyitott, bölcse-
leti vértezetű  azellemi magatartása 
nem segítette fa századforduló értel- 
Mifségki emberét a társadalmfi-törté- 

rnelmri +otthomMeremMémében, hogyan 
remélheti az örökségét vállalni kész 
utókor a mérhetetlenül hatalmasabb 
ikénys+zerek vállalásában szellemi 
meggyőződésének megvalósulását? 
Klimomclabla,nul. !is erre keresi a vá-
laszt Németh G. Béla Péterfy Jen ő-
ről írt monográfiájában. 

.„Értelmiségd polgár !Péterfy. egy 
olyan államban — írja a monográ-
fia szerzője —, amelynek déte egy 
kompromisszum fönntartásától függ, 
egy olyan társadalomban, amelyben 
a polgár nem birtokosa a hatalom-
nak, de iszüvetségese, osztályos tár- 
,sa a hatalom birtokosának; oly szö-
vetségese, oly fo ,sztádyosa azonban, 
aki e szövetség, az osztozkodás els ő  
!helyére pályázik, s szívében bizo-
nyos is afelől, hogy az idő, a»fejtő - 
dés« neki dolgozik. A szövetséget 
felbontani 'hált nem kell, nem sza-
bad, sem a helyzetet éleznJi. Nem 
legyőzni kell a nemest, hanem egye-
sülni vele, hasonítani ,, polgárosítani 
őt fis, az egész társadalmat ás a pol-
gár ,műveltségbeli, szellemi fölényé-
nek erejével. •A forradalmak kora 
lejárt, s az utolsó, a heMvenegyes. pá-
rizsi, a p-elralőröké, alaposan koimp- 
irom'_btálta a forradalmat, - nemcsak 
a birtokos, hanem az értelmiségi.  
,pol.gár előtt lis." ;Pétarfy kora tehát 
a bölcsnek remélt kam,prömisszumok 
ideje, s mint az által:ában a komprlo- 
fmfisszu.mok•tól terhes történelmi 
Mőkben lenni szokott, az emberi 
szellem falkot őerejének végs ő  éred- 
ménye is mérhetetlenül bizonytalan-
ná válik, Is ez sokszor reménytelen-
ne teszi is törvényszer űen magá- 
nyossá váló értelmiségi szerepét ás; 
Péterfy Jen ő  — életműve a -bizo-
nyofssá.g frá — na,gyon várta ,a.ž új 
ember eljövetelét, ebb ől eredően 
vállalt és vallott értelmiségi elhiva- 
Mobtságánlak lényege ezen új ember- 
ideál — ami 'elsősorban az élet új 
minőségét jelenti — művészeti meg-
teremtése és végső  soron társadalmi-
történelmi „megalkotása" volt. Hitt 
abban, hogy a megújult szellem vi-
lágalkotó erejénél fogva képes útjá-
ra bocsátani a megálmodott új .em- 
b ert, aki éppen emberi minőségében 
lesz fölsőbbran,gú, s fölötte áll mind- 
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annak, amit előbb a rádió, majd a  
féktelen látomások százada alantas  

Indulataiban tars+adaalmi normává  
növeszbett. Jóllehet maga Is tudta,  
mekkora kockázattal jár önmagára,  
szellemi hitére alapozott !meggy őző -
désére nézve a magyar korszellem-
mel való szembenézése, ő  mégis  
kívülről, a görög eszmeiség által  
megtalált európai távilatak fel ől kö-
zelített a magyar glóbusz megoldás-
ra váró kérdéseihez. Németh G. Bé-
la :haatárioaott vonalú eszmetörténeti  

elemzés során mutatott rá •Péterfy  

Jenő  világképének kialakulására,  
Hegel  és  Kant ,bölcseletében lelve  
meg annak !igazi ered őit, melyektől  
az út egyrészt Schillerhez, másrészt  

a közelmúlt !gondolkodóihoz, Keller-
hez és aHebbelhez vezet, akik azután  
emberképének a megalkotásában an se-  
g•íatilk őt. Történetfilozófiája azonban  
már ha "tarozottan Zlaine utáni, hogy  
elvetve a pozitivizmus bölcseleti  
szűkkeblűségét, fölfedezze magának  

Raanke ,esszéut, amelyek — saját  
megvallása szerint — „a népek s  
történeteik különbségén belül az  
emberiség történetének egységét  

me!gialkotj ák".  

Az új ember új szellemi minősé-
gét reméli az emberiség történeté-
nek .„egységétől", ;jóllehet maga is  
tudatában van, hogy .,;A mai kor sok 
illúzióval !szegényebb a réginél; de  
Viszont egy sem nézett ibábralbban az  

Igazság szemébe. !Iparkodik tárgyila-
gos lemn~. ,  elfojtani vágyait, hogy a  
valósághoz közel juthasson. Az igaz-
ság addig jobbára a fönséges MM-
buszával volt körülvéve; volt vallási  
méltósága, esztétikai fénye. A mai  
kor érzi először mélyen, hogy az  
igazság ,rideg, fájdalmas, az emberi  
!büszkeséget és aalutonóin+iát mélyen  
ise!bző, különösen a légvárakra Tom-
boló  lelhet. Innen az esztétikai vagy 
szeanlélő.dő  ember pesszimizmusa. 
De :mindamellett küzd az emberi 
szellem, s bízva bízik, nem többé a 
természetfölötti erőkben s kegyelem-
ben, hanem a saját munkájában. 
Nem keresi többé a Jákób létráját, 
imelyen ,áilmodva az égig juthat, ha-
nem valóban ,alu!lról fölfelé épít.  
Nem. hiszi többé, hogy valami  ,elvá-
lasztó sorompó van közte s a többi 
természet között, és tudja, hogy épp 
csak annyi igazságot lát, amennyit  

szellemével felkutathat, s csak annyi  
s.zalbadsáigia van, amennyit magának  
az élet harcában — ha van rá ere-
je — megszerezhet." Ebb ől eredően  

lesz valós gyökerű  szellemli törvé-
nyek nyomán megalkotható az új  
eimberképe iils. 

Péterfy Jenő  az új emberképet 
kéri számon Eötvös Józsefr ől és Jó-
kai Mórról Irt híres-hírhedt t;a:nuJ.- 
mányaliiban K,riirbilkiai elvárásalilt 
erőteljesen abefo+lyáslal>ja a modern 
nyugati mea;liesta regény lélektani 
Iiarányzaba nyomán kilálakult esztéti-
kai meggyőződése. Sem realizmust, 
sem lélektani mélységet nem lát ko-
ra jeles regényíróinál, ezért jegyzi 
meg: „Várjuk azt a regényírót, ki a 
mlaggyar embernek, a nemzet törek-
véseinek, társadalmunk fejl ődésének 
realisztikus mértékét veszi." Várja 
aa .maagYair regény „új emberét", mart 
tudja, az új embetakép realisztikus 
Igényű  desz, s a realista Igény az 
emberképen túl magával hozza an-
nak bizonyosságát Is, hogy a való- 
.ság álvalóság, töirvényeli hamisak,, 
ítéletei jogtalanok, s a rend volta-
képpen hazug öncsiaelás, aminek föl-
!ismerése végső  soron  a amorális kérdé-
sek újrafioigadanazás.áavak igényét haozza. 
magával. Ezért lesz az új kradalm;i- 
ságaan belül az új regény kérdése is  

végeredményben a morál kérdése, 
vagy ahogyan ő  fogalmaz: „az önis-
mereti pokoljárás" műfaja. Ebből  
ered azután az a meglátása lis, mi-
szerint a regény értéke és mélysége 
egyenes arányban áll írója szellemé-
nek és egyéniségének értékelivel és  
mélységeivel. Ennek hitelét Jókainál 
nem látja, s míg Eötvös JózLsef+ben  

a reformpolitikust mérhetetlenül 
tiszteli, addig „a forradalmat racio-
nálisan érthetőnek állító regényíró 
Eötvöst, »a dilettáns filozófust« ki-
gúnyolja" — mutat rá Németh G.  
Béla. 

Péterf,y Jenő  kompromisszumokra 
hajló -- még inkább e •kompramisz- 
szumoak megtételére kényszerített — 
időkben új emberképet remélt kora 
bölcseleti gondolkodásától, mely 
mélységes mély önismereti ralám!erü- 
alé•sben megbis.zbulvla, kritikai szán-
dékát kiélezve nézett szembe kora  

valóságával Ma már tudjuk: ebben  
a magas szellemi Igényességben rej-  
11`Jk ,Péterfy magányának, egyre re-
ménytelenebb egyedüllétének titka,  
ami a:zlután m,egiadéz ője lesz tragikus  
pusztulásának kls. Önpusztító gesztu-
sának értelmét talán nem is eszméi-
nek :me,gsae,jbett kuidarcába.n keld ke-
resni, mint inkább az Ideálok vé,gi.g- 
;gron,dolásához szükséges következetes 
bátorság ,hiányában. A m űtörténész-
esszélista Lázár Pál írta. róla — akit, 
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kort "arsali szerint Péterfy Jenő  ri•váLi•-  
sánalk érzett —, .tragédia.jának !igazi  
oka az volt, hogy Taiine már nem le-
hetett, Nietzsche meg  - nem mert len-
ÜL • Németh G. Béla • ezzel szemben  
hangsúlyozza: „Úgy véljük, nem  
abban !lehetett a kudarc ,  oka, hogy  
»nem mert Nietzschévé lenni«, s  
nem lépett rá a mondott útra, ha-
nem abban, hogy nem tudott szem-
beállítani semntiii újat ezzel a szem-  
létettel és úttal. Mert ez a naiv gö-
rög loibjektirvitáis cskugyan legalább  

oly reménytelen eszköz volt, mint  
az Emersion-féle mtiaralizáló-expe-  

nifinentáltis liberalizmus. Azt a szem-
léletet, amelyet valóban szembe-
állíthatott volna ezzel az eláradó 
szwbjektiimizrrLussal, azt, amely a f,i- 
lo,zóf!iában lils járatos radikalizálódók 
szemléleti alapját adta, elzártat őle 
a társadailmfi élet él ő  s újuló áram- 
ilata~,tól való e!LszJigeteltsége. Pedig 
ez aszemléleti-alap s a feltör ő  tár- 
saJda4mfi áramtilatoktól való .átjártság 
tette lehetővé, hogy a következ ő  
nemzedék jelent ős képviselői ebből 
a szwb'jektiviiista.-szflrmlbolisztiikus sze+l- 
lemii=irdd:alMi »forradalomból«, át-
értékel ő  teivélkemységből• is kiemel-
hessék azokat az elemeket, amelyek 
segítették őket a történeti ,objekti- 

vitás korábbi s már avult képzetei-
nek széttörésében s 'egy valóban új,  
egy 'mélyebb, egy tágabb, egy gazda-
gabb , értelmű  irány, egy más fiako-  
zatú, egy más arculatú, a •szubjektu-  
met ás számba vevő , 'kritikusan-ob-
jektív és reális világszemlélet ;kia-  
l:akrtásában."  

Németh G. Béla. Péterfy Jen őrő l  
:rajzolt portréja megintegy korn,pro = 
misszumokra hajtó, sajátos módon  
kélnyszerhelyzetb.e került korszakban  
"kínál egy lehetséges. szellemi maga-
tartást, melynek célratör ő  iindtilata  
és végső  kudarca egyaránt tanulsá-
gos ahhoz, hogy mimdenf élé rend -
:teremtő  terem:t ő  s.zándék hitelét fe:lüZvizs-  
.gálj,uik. Régsiónk - társadalmainak  
megint új, vagy eredend ően Meg:-  
újított emberképre van iszükségük,  
éppen a bukásuk kockázatának a  
tapintható közelségében. Az új em-
ber szellemi individuum kell hogy  
legyen, és mint ályen autonóm egyé-
niség;  a maga ;sze!llernlil gazdagság.ában  
alkotva újra embe,x'i közösséget, tör-
vényt és törvénykezést, 'ítéletet és  

ítélkezést — morális meggy őződése-
nek teljes birtokában.  E föllilsmerrés-  
hez pedig :a Péterfy Jen őhöz hason .-  
l•óan távolra tekintő  nagyságok,ra  
mérhetetlenül nagy szükség van. -  •  

MAX FERENC  

AZ ÖRÖKÖSÖK HITE  

CSOÓRI SÁNDOR: Breviárium.  
Eötvös Kiiladó, Budapest, 1988.  

Az Eötvös Kiadó mustinduló bre-
várürum-sorazá árban „huszadik szá-
zadi fi+r+adalmlunk olyan kiemelked ő  
alkotóit mutatja be műveik és azok  
szemelvényei segítségével, akik bár-
miféle iilskolaii 'oktatástál függetlenül  

magyarságképünk törzsanyagához  
tartoznak". Sziinte 'magától értet ődő ,  
hogy e sokat ígérő  sorozat Csoóri  
Sándor kötetével lindull, hiszen a  
költő, až esszéíró — akit neveztek  
már „az elégedetlenség 'zseriljének"  
(Alföidy Jenő), , ,a magyar szellemi  
élet legnagyobb bujtogatójának" (Gö-
römbei . András), •,,a. Jóüwg.y szürke  
eminenciásának" (Grezsa Ferenc) és  

„a mai magyar szellemi élet centrá- 

ilius alakjának" <Kiss Ferenc) — Csoó-
ri Sándor I1ly.és Gyula halála után 
a legalkalmasabbnak bizonyult a:rra, 
hogy a nemzeti gondokkal wiasd ~.~odó 
költő  feilaidatát vállallnli tudja, annak 
a költőnek a fel+a:datát, akinek .ko-
rántsem csak a költészetben akad 
elintézni valója. 

A !breviárium vállalt feladatának 
megfelelően ibei7iutat'asát kívánja 
adni C90,ór,1 Sándor életművéiek, 
azzal a nem leplezett szándékkal, 
hagy-  megmutassa a nemzeti elköte-
lezettséget vállalni kész gondolkodó, 
"értelmiségi magatartás lényegét. En-
nek megfelelően ve•rsvála'gatásisal 
indul a kötet, s a versek élén száza- 
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dunk magyar lírájának egyik 
gyöngyszeme, az Anyám fekete ró-
zsa című  költeménye áll. De megta-
lálható a válogatásban az olyan nagy 
versek sora is, mint arnillyen 
Jóslás a te idődről, a Berzsenyi elé-
giája és a Furulya-csonk a szánkon. 

A versek sorát a kötetben a jegy-
zetek, a vallomások, az esszék fü-
zére ,követtl, köztük az olyan nagy 
.Ielegzetvételű  írások, mint A félig 
bevallott élet és az Egy nomád ér-
telmiségi, melyekben az esszéíró már 
nemzeti sonsunk ,történelmi mélysé-
geibe lát. Ez utóbbiban a magyarság 
szellemi életéről írja: „minden te-
hetségünk — Zrínytit ől Adyig. Beth-
len Gábortól Széchenyin át Illyésig 
— egész életén keresztül a magyar-
ság fönnmaradásával kínlódott. Egy-
ségesíteni és ,megnemesíteni akarta 
ezt a .népet. A sorozatos tragédiák 
láncolatától lelszakítani, hogy a ta-
nulsáigokból új történelem bontakoz-
hassek ki." Történelem, politika és 
irodalom ezért forrt össze oly szoro-
san e tájon, s aki itt 'emberibb vi-
lágot akart, az politázált. Pąolirtizájt  
versben és dalban, politizált prózá-
ban és a vászonra kent színekben. 
Tették ezt az olyan „művészlángel-
mék IS, mint Bartók! Nem beszélve 
a Kölcsey-, a Pet őfi-, a Kemény 
Zsigmond-, a Németh László-., a Bi-
bó-féle alkotásokról!" Politikai gesz-
tusai/Ik lényege a „megengedhet ő" 
gondolatokkal szemben a 'megenged-
hetetlen, de mindig isorsunkhoz kö-
tött gondolatok 'megfogalmazása, m ű -
vészá szinten történő  kilmondása 
Volt. A „sokáig használaton kívül 
helyezett sorskérdések" az ő  műve-
ikben éltek tovább az elmúlt csak-
nern fél évszázad során is, hozzájuk 
tért meg vigaszért minden bizony-
talanság., talán még a ,reménytelen-
ség is. Rejtőzkodő  értelmiségi maga-
tartásunk lényegéről van szó. S e 
szendergő  létállapot kapcsán fogal-
mazódik meg, a nomád értelmiségi 
digaZit, a létezés legmélyebb titkait 
fürke:sző  kérdése is: ,,Okosak. hasz -

nosak, cselekvők: egyáltalán korsze-
rű  értelmiségiek ekkora zavar köze-
pette hogyan lehetnénk? Nem a 
döntés, nem a végiggondolás. nem 
a választás. hanem a válogatás tüs-
kéi véreznek föl betnnünket: váloga-
tás a félseitések bozótosában.
Mozómunkára kényszerelünk ott, 
ahol elemző  és teremtő  Munkát kel-
lene végeznünk. A sötétben tanoga-
tunk, ~kor a 'sötétséget kellene 
eloszlatnunk." Semmi sem érzékel- 

tetti jobban kiszolgáltatottságunkat, 
mint az, hogy öröklött Igazságarinkat 
sem vallhatjuk a sajátunknak. Ezért 
lesz értelmiségi magatartásunk rej-
tőzködő, befelé tekintő, s külVilági 

,döntéseink lényege minden korábbi-
nál határozottabban :erkölcsi kérdés. 

Erkölcsi kérdéseink lényegéről 
szól esoóril Sándor A félig bevallott 
élet című  esszéjében is, s mintha az 
előző  írásában megfogalmazott val-
lomásait egészítené kii, hozzáteszi: 
„A félig elmondott igazságokból ki-
elégületlenség, rossz közérzet, erköl-
csi ,elbizonytalanodás" lett. „Mert 
aki csak félig ismeri meg és félig 
tár föl valamit, bizonyos id ő  után 
~Miben Se111  különbözik attól a 
hamis tanútól, ki önérdekb ől hallgat 
el súlyos és perdöntő  részleteket." 
Mégis, hányan és hányan hallgattak 
a legőszintébb, a legtisztább 'emberi 
kérdésekr ől Is! Olykor már der-
mesztő  volt a csend, :szótlanná vált 
maga a 'költészet is. Lehunyt szem-
héjunk mögött nagy-nagy sötétedé-
sek követték egymást, és mozdulat-
lanná váltak vérköreink. Hitelron-
tónk lett a világ, és nem volt, aki 
szóljon ,ele•ettségünkről. „ ...ahol a 
költészetnek még szerepe van, ott az 
életét még sorsként tudja átélni az 
ember" — szól a tanítás szótlan 
költőinkhez, scrsügyekben. 

Csoóri Sándor maga is a költé-
szetet tartja a legmeghittebb embe-
ri vallomásnak, azt a költészetet; 
melynek egzisztenciális szákrázása 
van. „Legszívesebben 'mindig verset 
írtam volna — hangzik a költő i 
vallomás —, mert 'Magyarországon 
talán Bartókot kivéve, a legteljesebb 
emberi, történelmi lírai 'jelenlét • a 
tizenkilencedik és a huszadik szá-
zadban ás a költészetben fejez ődött 
ki." A történelmi lírai jelenlét az'al-
kató szellem legteljesebb, s önmaga 
létéből eredően a legőszintébb jelen-
valóságot föltételez. S amíg a ;Ura a 
létezés legizzóbb, legmagasabb h őfo-
kát jelzi, addig a történetiség meg-
teremti annak egzisztenciális súlyát 
is. Hiszen az emberi sors éppen a 
Maga történetiségében leli meg 'ga-
zi lényegét, hiszen mán:den, ami lé-
tezését föltételezi!, történelmi erede-
tű : történelmi a hagyomány. törté-
nelmi a nemzeti, a közösségi örök-
ség, történelmi a művészet. és törte-
nelmlek az igazi sorskérdések is. E 
föltételezettsége folytán — 'illetve a 
történelmi tudat nagyfokú leépítése 
nyomán — érthet ő  meg mai kisz.ol-
gáltabottságunk is, hiszen aki el ől 
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maguk a társadalmi kényszerek ta- 
karják ell a való világ , történelani 
;eredetét, az önmaga • Iébezéséhez sem 
lelhet semminemű  bizonyosságot. 
Csoáni Sándor úgy látja: „ . . . a hu- 
szadik század emberének .egyre ha- 
tározottabban a történetiség tudatá- 
ba kellene .belekapaszkadmlLa, lega- 
lább úgy, mint ahogy valamikor a 
vallásba kapaszkodott. Ettől kapna 
eJligazítáist, mint ahogyan a közép- 
korban a vallástól kapott." A vallo- 
mástevőnél talán senki sem látja vi- 
lágosabban, hogy a történelmi táv-  
(baba/t elveszítő  gondolkodás kliiszol- 
gáltatottjává válik mindennem ű  em- 
berreldenes (indulatnak. Mert a törte- 

tanítás egyben erkölcsi pa- 
rancs, morálisspélidamutatás iis, amit 
felelőtlenül mesgtagadm;i bűn, az em- 

iberliség ellen elkövetett vétek. Vala-
kitől elváltatni történelme vállalásá-. 
nak jogát annyit jelent, mintha a 
hittétől fosztanák meg. Ugyanakkor 
az egyénnek sincs joga lemondani 
róla, mert ez olyan örökség, amely 
egyben folyamat ts, századokat egy-
befonó emberi magatartás. Csoóri 
Sándor példamutatóan nagy, költ ői 
és emberi magatartásának (igazi ta-.. 
nnalsága ez. A faparázs a hóra kivi-
lágít. című  versének lírai tanúsága 
szeirint: „ ... ó, régiek, régvoltak, 
eleliün, / váratlanul ti sajdultok meg 
bennem / a hótól roskadó diófa a-
latt. / Mintha vadhattyú csordát 
hajszolna felétek egy farkas: / hord= 
ja rátok a szél, hordja a havat." 
Úgy tetszik, fitt kell keresni a törté-
nelmi lírai jelenlét igazi titkát is. 

MÁK FERENC 

ÉNEK AZ ÉNEKBEN 

JOVAN ;ZIVLAK: Zimski izveštaj. 
Izdavački centar, Rijeka, 1989. 

Már e bemutatás kezdetén nehézsé-
gem támad: ha azt mondom, hogy 
Jovan Zivlak új könyve az eddigi 
költő i iolpu ból készült válogatás, nos, 
itt a megfogalmazás ellenem for-
dulhat. A válogatás szó egyvelegre 
is utal, és nemkívánatos konnotációt 
hívhat elő . Mert e kötet esetében 
nem egyszerű  válogatásról, hanem 
egy teljes alkotói projektumról van 
szó, amely kerek, de le nem zárt 
egészként mutatkozik meg. E költ ő i 
projektum a vers és verselés egy-
másra utaló rendszerévé fejl ődött, 
s noha egy kötetben esztétikai és 
művészi hitelét nyilvánvalóan els ő-
sorban alkotójának köszönheti, a 
szerkesztő  válogatásának min ősége 
mégis fontos mozzanat ennek ér-
vényre jutásában. Újra csak váloga-
tást mondok, de ez inkább a nyelv 
azon korlátozottságából ered, hogy 
önnön lényegét nem mindig ponto-
san fejezi ki — dolog és nyelv tel-
jes átfedése nem mindig valósul 
meg. A Zimski izveštaj anyaga Jo-
vica A ć in összeállítása, akinek si-
került kifinomult érzékletességgel 
egy köteten belül elénk tárni Jovan 
Zivlak költői világának lényegét. 
Ezt fontosnak tartottam kiemelni, 

mert ritka példája az alkotó és a 
kritikus szerves kapcsolatának, 
amelyre a modernizmus elhivatott- 
ságtudatából ered ően törekszik. E 
kötöttségben a valóság és a nyelv 
ontológiai összetevőjét fedezhetjük 
föl, amely az ember kiteljesedése 
mellett eschatologikus lehet őséget is 
nyújt. E vonalon• éltem át a köny-
vet, Zivlak költészetét pedig a fej-
lődés és világépítés spirális vonalán 
az emberi kezdetekt ől egy elképzelt 
végig — nem a világ, nem a nyelv, 
hanem a költészet végéig. 

A másik nehézségem abból ered, 
hogy tíz évvel ezelőtt a Tronožac 
című  verseskötet kapcsán írtam egy 
átfogóbb esszét, s így most lehet ősé-
gem nyílik arra, hogy ekkora id ő  
távlatából ellenőrizhessem és újra-
fogalmazhassam észrevételeimet a 
dolgok és jelenségek zivlaki rend-
jéről. A fő  kérdés az, hogy a kiin-
dulópont azonos maradhat-e, vagyis 
az akkori bemutatás kiállta-e az id ő  
próbáját, illetőleg csak első  benyo-
másra íródott. Inkább -a kompro-
misszum felé hallok, -ezért néhány 
olyan gondolatot emelnék ki az 
esszéb ől, amely alapján aztán foly-
tatható a fölépítés. Fontos hangsú- 
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lyoznom a fölépítés szót, hisz e köl-
tészet belső  töltése, sűrítettsége és a 
„balladai homály" aktív és alkotói 
megközelítést igényel. A passzív 
hozzáállás ezt triviálíssá fokozná le. 

Az a tíz évvel ezel őtti megálla-
pításom, hogy a Tronožac alapmotí-
vuma a Táplálék, a Zimski izveštaj 
verseire is érvényes. Elég megfi-
gyelni az élelem, táplálék, f űszer, 
asztal szavak előfordulási arányát. 
A közös szál természetesen nem az 
egyes elemek sajátosságában, ha-
nem ezek viszonyában és szerkezeti 
összefüggésükben mutatkozik meg. 

A Zimski izveštaj másik frontos  
eleme a világ építésének, a növeke-
désnek és a fejlődésnek az eszméje, 
amely egybefonódik Isten és ember 
viszonyának összetett kérdésével. 

Ehhez kapcsolódik a következ ő  
lényeges gondolati szál, az Isten 
trónfosztásáé — szerepe az, hogy a 
művészeten, Zivlaknál a versen ke-
resztül funkcionálisan összekösse az 
embert a világgal. Ez az állítás talán 
logikailag bizonyíthatatlan, s csak a 
teljes kötet nyújthat magyarázatot. 
Zivlak versei arról a belső  célról 
árulkodnak, hogy rákérdezzen a  
költészet lényegére és az ember lé-
tének' az értelmére egy olyan jól 
megszervezett világban, amelyben 
a dolgokat és jelenségeket megfoszt-
ják igazságértéküktől, s amelyet csak 
az építő  jellegű  tett, az alkotás ne-
mesíthet meg. 

Ha föllapozzuk a Zimski izveš-
taj c. kötetet, fölfedezhetjük, hogy 
a belső  feszültség már eleve, a kez-
dő  vers („ali poezija predhodi sve-
mu ovome” — ,ide la költészet mind-
ezt megelőzi") és a záróvers sorai-
nak (Ha) potenciális különbségéb ő l 
is adott: 

„a madarak énekelnek 
senki sem szólítja őket  
sem a szent sem a költ ő" 

Hadd ismételjük meg, hogy a 
könyv alapmotívuma a Táplálék, 
hisz a dolgok és jelenségek fönt 
említett rendjében az egyetlen ter-
mészetes közvetít őként jelentkezik. 
Az említett versek azt sugallják, 
hogy a líra mindent megel őz, Istent, 
nyelvet és beszédet, ezért egyfajta 
táplálékként szolgálnak. A Ha című  
sorai. a megtisztulás igényét fejezik 
ki azt, ihogy a madár és dala  
(vagyis az ember és világa) közé ne  
ékelődjön egy harmadik. A költ ő  
a rend tisztaságával olyan tökéletes- 

séget ígér, amely felé az ember esz-
mei szabadságának ideálja törek-
szik.  

Mint már említettük, a zivlaki  
költészet célja a vers és verselés  
mibenlétének, lényegének faggatása.  
Míg egykori esszémben azt állítom,  
hogy „a költészet célja abban mu-
tatkozik meg, hogy minél több ele-
ven szellemiséget vigyen a szikár  
tudatba", és hogy „a Poézis ma-
gasabbrendű  a logosznál", most e  
nyomot követve hozzátenném, hogy  
a költészet a szellemi és a tapasz-
talati rendjének összeforrott egysé-
ge; ez a rend az embert nem csak  
individuumként emeli ki, hanem  
olyan létformaként is, amelyet je-
lenségeiben alapvet őleg a művészet  
határoz meg. Tehát létezik egy szi-
gorúan berendezett, az igazság te-
hertételét ől mentesített rend és rit-
mus, amely fölszabadít az ember  
emberfölötti dominációjának szüksé-
ge alól az élet, a munka és az alko-
tás terén. Hogy a rend rend lehes-
sen, cikkelybe kell foglalni, és mi  
támpontként egy olyan terminusra  
támaszkodhatunk, amelynek átfogó  
jellege magát a realitást is meg-
haladja — egy olyan terminus,  
amely nem a rendb ől magából, ha-
nem a szerkezetb ől következik, s  
tartalmilag a szép fogalmával egyen-
lő . Zivlaknál az igaz és a szép nem  
állítódnak szembe egymással, s köl-
tészetére általában azt mondhatjuk,  
hogy nem kettős ellentételezésű . Jó-
val inkább „planetáris összetűzésrő l"  
van szó, amely kiépítve-kifejlesztve  
az istenit az emberben, egyfajta  
ateisztikus vallásosság felé törekszik.  
Célja az, hogy meghatározza a köl-
tészet azon rejtett lényegét, amely  
életnedvét nem közvetlenül az élet-
érzésből meríti, !hanem a szellemi  
és a tapasztalati szigorúan meghatá-
rozott viszonyából, érvényességét pe-
dig egy mozgási és hatályossági  
rendszeren belül nyeri el. Mindezt  
fontosnak tartottam kiemelni, hisz  
lehetőséget nyújtott arra, hogy Ziv-
lak költői eljárásairól is szólhas-
sunk. Összegezve azt mondhatnánk,  
Zivlak egy tervszerűen kiépített,  
megismételhetetlen alkotói minta  
szerint dolgozik. Félreértés ne es-
sék, a mintát a priori nem terheli  
semmiféle érzelmi el őjel, .  inkább  
szemibehe ~lyetikedik azokkal a versek-
kel, amelyek közvetlen élettapaszta- 
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laton alapulnak és a hangulati ele-
met áttételek nélkül viszik a vers-
be. 

Amikor azt állítottam, hogy e lí-
rához fölkészülten kell közelíteni, e 
Világ belső  gazdagságát és összetett-
ségét tartottam szem el őtt, tárgyi 
rétegezettségét és a vizsgált proble-
matika kiterjedettségét, isten és sors 
kérdésének komplex vizsgálatát élet 
és vers síkján, amely mindig új 
szerkezetet 'tesz lehet ővé. Az alábbi 
idézet, azt hiszem, híven illusztrálja 
ezt: 

„egyik kezemmel eszem 
a másikkal szorosabbra 
fűzöm sarumat" 

Az egész könyv tükrében némély 
sorról, mint például a föntir ől, akár 
egész esszét lehetne írni. Ha kie-
meljük őket szövegkörnyezetükb ő l, 
képiségükkel, közvetlenségükkel, a 
megénekelt trivialitását mutathatják, 
.lényegük :  azonban a tapasztalati és 
szellemi rend mezejében, isten és 
ember összekapcsolódásán van — az 
ember Isten cip őjében jelenik meg. 
A saru szellemi és fizikai közvetít ő  
az éghez és földhöz kötődő  ismere-
teink között, az út és az állomás, az 
évszakok megoszlása közti kapcsolat. 
A bonyolult műveleten keresztül, 
hogy egy kézzel táplálkozunk, a má- 

sikkal cipőt kötünk (miközben mind-
két kar versnyi súlyt kapott), meg-
tört a bels ő  egység és harmónia, 
miközben maga a rend nem bomlik 
föl, hanem éppen e párhuzamon át 
mutatkozik meg. A költ ő  szembesze-
gül a közvetlenül adottal: az Út, 
amely a saru konnotátumaként jele-
nik meg, szintén egyfajta táplálék, 
így az étel és a cip ő  közti magasabb 
rendű  összefüggés megvalósul. Min-
dez egy természetellenes testhelyzet-
ben miutatkoziilk meg, ám ez a ter-
mészetellenesség már a teremtésben 
megnyilvánul. A szandálok szimbó-
lumként az ember els ődleges isten-
hez kötöttségét ő l vezető  fejlődési 
utat ábrázolják, az építésvezet őn, a 
varázslón, a mesteren és a tanítón 
át ahhoz a teremt őhöz, aki a nyelv-
ből kialakította a beszédet. Hadd 
hangsúlyozzuk azonban még egyszer, 
hogy ez az értelmezési mez ő  csak 
akkor tárul föl, ha a Zimski ízveštajt  

életterünk költ ői projektumaként ol-
vassuk. 

Zivlak új kötetét különbeni a 
Tronožac, Čekrk és az újabb kelet ű  
Napev című  ciklusok alkotják•. 

Jovan Zivlak e könyve azt mu-
tatja, hogy költőnk meghódította a 
modern líra csúcsait: olyan költé-
szet ez, amely lehetővé teszi a köl-
tő iséget.  

VOJISLAV SEKELJ  

JÓSVAI Lídia f  ordítá ea  

EGY FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÁSA 

KISS MÁRIA: Délszláv szokások a Duna mentén.  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.  

A thaz!ánikból, Z+oxnbonbál elszármazatt  
kárváló népzenekutató, dr. Kiss La-  
jos néprajzkutató leánya, Kiss Má-
nia  egész  eddigi  életét a magyaror-
szági délszláv szokások gy űjtésének  
és _feldolgozásának szentelte. Szer-
zőnk eddigi  kutatásai és a vonatko-
zó szakirodalommal való összevetés,  
szembesítés alapján készült sommá-
zást, iillletve a változások eredmé-
nyeinek  keresct,nietszetjét iolvashat-  
jhzk jelen munkájában. De nem  egy- 

szerű  összefoglalásra került sor,  ha-
nem a cél az élő , a változó, nem  
meg.köve sedettt szokáshagyomány egy  
történetii fejlődési szakaszban bekö-
vetkezett változásainak, mozgási  'i:rá-  
nyallnak megismerése volt. Tudott  
dolog ugyan;is, hogy a társadalmi, 
gazdlaSágá, iműveAődési,  c ~iRri~lizációs 
viszonyok Vállhozása tárgyi és szel-  
lenni.  világunk változását  . eredmé-  
n.y!e:zi. Erről mi  magunk is ,meg-  
győződhetünk, az fidősebb generáció  
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szlinte kézzelfoghatóan, szemmel 
láthatóan le tudja méni pl. az 
utóbbi 40-50 év népí kultúrájának, 
tradicionális kulturális örökségének, 
a falu képének, a családi életformá-
nak, a Viseilkedésii normáknak, az 
értékrendszemek a változását, a vál-
tozást akár a földművelés, állatte-
nyésztés, a lakás és berendezése tár-
gyi világában; munkakörülményei-
ben, akár a hagyományos tudás-
anyagban, a szokásrends.z,erben, a 
biedelemVilágban, a közösségi szel-
lemi termékekben, a hagyományok-
ba belenevelődésben, a kommuniká-
diós alkalmak számában, Idejében és 
minőségében stb. A régi hagyomány 
többnyire már csak az idősek emlé-
kezetében él. Onnan kell „kibá-
nyászni" az emlékanyagot. Sokszor 
már- csak töredékek, morzsák, szi-
lánkok kerülnek elő , de azok is fon-
tos • Információkkal szolgálnak, nem 
hanyagolhatók el. A korábbi zárt 
rendszerű  népi kultúrának a táji 
differenciálódás jegyeit mutató em-
lékeit ismerhetjük meg belőlük. A 
régi tárgyak pedig a padlás zugai-
ban vagy kamrák sötét ,sarkaiban 
hányódnak kidobottan, elfeledve, ki-
téve az elmúlásnak, az elkallódás-
nak. Az életmódváltás megteszi a 
magáét! Az előbb táji -differenciált-
ságot emlegettünk, ezért foglalkozik 
Kiss Mária its á Duna mentén élő  
délszlávok szokásaival, mellőzve a 
Tisza :mentieket. 

A magyarországi etnikailag sokfé-
le (szerb, szlovén, horvát és ezek ki-
sebb csoportjai: bosnyákok, bunye-
vácok, sokáook) délszláv lakosság 
zöme — a már régóta Magyarorszá-
gon..élő  csoportok mellett — 1690 
ó'Szén vette kezébe a vándorbotot és 
hagyta 'Oda ősei földjét, menekülve 
a :török elöl északnak tartva, Ma-
gyarországra. A Dél-Alföldön, a Du-
na és a Tisza Vonalán telepítették le 
Őket, s kaptak bizonyOs szabadság-
jogokat A „velika Seoba", a nagy 
rnigrádifó népe nem volt homogén, 
a szerbek mellett a Balkáni keresz-
tény népességének töredékeit Is ott 
találjuk az új hazát keresők között. 

Szerzőnk főleg a Duna mentén 
élőkkel foglalkozik, lakik között van-
nak szerbek, horvátok !is. Az össze-
hasonlításkor, a szokásmagyaráza-
tokban azonban természetesen más 
Vidékek, pl. a Tisza mente délszláv 
népének anyagára Is hivatkozik. 

Kiss Mária., mielőtt a szokásha-
gyomány fukcionális vizsgálatához 
fogna, számba veszi a témába vágó  

eddigi vizsgálatokat, kezdve az 1889- 
ben megalakult Magyar Néprajzi 
Társaságtól és folyóiratának,  az  
Ethnographiának első  évfolyamal-
ban Megjelent közleményektől, szo-
kásleírásoktól, a Társaság önálló so-
rozatának, a Magyar Néprajzi 
Könyvtárnak fundamentális értékű  
tanulrnányaitól a forrásérték ű  törté-
neti-statásztákaii irodalmon., a múlt 
,századi -tudományos folyóiratok, saj-
tótermékek magyar és anyanyelv ű  
népismertetésein, a Székács-féle, 
1936-ban megjelent, Vak Stefanovié 
,Karadžkié gyűjtéseiből összeállított 
Szerb népdalok és hősregék c. gyű j-
teményétől — melyre és Vuk más 
munkáira sokszor hivatkozik a 
szerző  — Jakab Ignjatovi ć  feljegy-
zésein, Pavle Sofrié tudatos néprajzi 
gyűjtő  szokásgyűjteményén keresz-
tül Jankó János., Bellosics Bálint, 
Gönczi Ferenc és mások értékes a-
datokban, bővelkedő  munkái mellett 
Margalits Ede műfordításaiig, P,ável 
Ágoston, Róheim Géza kutatásain át 

'zenekutató Kiss bajos, Vujicsics 
Tihamér publikációidig, a néptánc-
kutató Krákovies Antal, Martin 
György imunkájaiig, az 1944 után fel-
lendült népszokáskutatás képvisel ői-
Ig (Dömötör Tekla, Bálint Sándor, 
Ujváry Zoltán), valamint a M,agyar 
Tudományos ." Akadémia Néprajzi 
Kutatócsoportjának a délszláv ha-
gyományokkal foglalkozó kutatócso-
portjáig. 

Ami a feldolgozás módszerét ille-
ti., egy szóval !mondva: funkcionális. 
Ez azt jelenti, hogy a: vizsgált szokás, 

szok,ás jellegzetes személyének, 
tárgyi kellékének a :szokásgyakor-
lás során betöltött szerepével, sze-
repkörével foglalkozik szerz őnk. 
Közben figyel a szokások tájd-tör-
téneti változataira is, a szokások, 
szokásformák továbbélésének, Illetve 
elhalásának ■okaira — főleg az egy-
ház szerepére —, valamint — a fül- .  
szöveg szerünt — „a szokáselemek és 

szokásköltészet integrálódási és 
differenciálódási foly.arnataira, "szól 
az affilnitás és a helycsere problé-
máilról is". S teszi mindezt a magyar 
és a jugoszláviai szerbhorvát, Illet-
ve más nyelvű  szakirodalom tökéle-
tes ismeretével, alkalomszer ű, az a-
dott kérdés tisztázására szolgáló fel-
használásával egy-egy fejezetben a 
kutatás során el őkerült elemekkel 
való öss:zevetés alkalmából. 'Nem fe-
ledkezve meg soha az évszázados 
együttélés során kialakult szokás-
alakulatok, 'változatok magyar és 
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szoms;zéclné.pá k,a,pcs+oiLatai,ról sem 'tör-
téneti szemléletű, analitikus mód- 
szerű  kutatásal'vbam. 

A •s,zokás.hagyomány említett mód- 
szerű  vizsgálatának tárgyait: a jeles 
mapokhoz fűződő  közösségi;  társas és 
egyenli szokások, a szokások gyakor-
lásában néhány fontos és jellegze-
tes személynek, tárgynak bemutatá-
sa, elemzése. A karácsonyi-újévá ün-
nepkörből foglalkozika szerző  a 
ib,a,dnjak, a karácsonyi tuskó, az el-
ső  látogató, a poilaža.jniik, a palázo- 
lás., a kaláclsolk, a Ikoiledálás problé-
májával. A tavaszi ünnepkörb ől a 
húsvét, .a Lazarlice-járás és vrbica, 
ra nagypénteki mosdás, a ,b őj+t, a böj-
tős ételek, a toj,ásfesités, a húsvéti 
kalácsok, az aj•ndékozás, az étke-
zés, a locsolás kérdésével és a Szent 
György-nlap szokásaival.. A nyári 
Ünnepkörből tárgyalásra kerül a kra- 
ljlĐce-pi.inkösdai királynőjárás, továb-
bá iIváln-inalp, +a.z 'I.ván-+napi koszorú, 
tűzugrás, komálás szokása. A csalá-
di és közösségi ünnepek szokásait 
tárgyalva sor kerül a védszent ün-
nepekre, búcsúkra, halotti emlék- 
ünnepekre. A gazdasági élet szoká-
sai közül a marhaszentelés, a tár-
sasági, a iközö.s szokások közül pe-
dig a prealo, a fonó szerepel,. 

A viszgáLatokból levonható követ-
keztetések  A szokások álakulása c. 
fejezetben kapott helyet. 

A tárgyalás sorát az analitikus 
vizsg.álat eredményeként a sok ősi 
vonást -  Megőrző  szokás mellett nem-
csak a lokális -  színekben gazdag szo- 
dĐá.s+ok aegységesü!lése, liinteg+ráládása. 
tapasztalható, hanem az a tény is, 
hogy sok szokás str,uktúrája m=egvál- 
toziik,• tartalmi és +értékren+dbeli vál-
tozást szenved, az Íiis megesik, hogy 
más .ünnepnapra, • .i,lnnepre helyez ő -
dik át a .szokás,.más szokással kom- 
Ibamfin,álád'ik. Enn'ek a fejlődési di-
vergenciának több., egymással köl-
csönhatásban levő  oka lehet. Egy 
rfrđntas, állandóan Munkáló ok a gaz- 
ida:sá:gli változás, a termelési struktú-
ra megváltozása, la. aszdciáal!ils rétegek 
kialakulása a falu társadalmában., a 
iktul!tíuraaváltás, vele együtt az -  új ele- 

mek megjelenése és  'idők múltán a 
régivel való ö,ss,zeötvöződése, egyál-
talában a gazdasági és szellemi,szím- 
vomaal emelkedése, a hagyományhoz 
való vászonyrwlás,, a hagyománynak 
a legszegényebb réteghez val•ó kö-
tődése, de ható erő  a szokásfunkció-
váltása vagy funkcióvesztése, érték-
vesztése, a társas alkalmak csökke-
nése, esetleges kapcsolatok más fal-• 
vakkal, népekkel', kultúrákkal. • 

A Befejezés c. - fejezet megindo-
kolja szerzőnk témaválasztását, azt, 
hogy mely és hol élő  'népekkel fog-
lalkozna< és miért, megemlíti azt is, 
hogy a tárgyalásban figyelt pl. a nö-
vényekre, a növényi kelLékeknck a 
szokásokban betöltött mágikus, illet-
ve esztétikai szerepére, de figyelt 
még a férfi-női  ,dichotómalára, lkét- 
slarkúságra is (a karácsonyi badn,ja- 
Ikot férfi, a családfő  vágta ki, a ka-
lácskészítés a n ő  tiszte, viszont a 
česinliaa ielkészítésekor mind a férfi-
nak, mind a nőnek fontos szerep ju-
tott. A halotti emlékünnepeken pe- 
dl:lg szinte kizárólagosan csak n ők 
vesznek részt) . - 

Ez az „első  összefog!lailása az ál- 
talam körülhatárolt eíbnikai-Ikultwrá- 
1+üs-temnatikai területnek" — mondja 
a szerző  a  Befejezésiben. lVlli .rnlilnd- 
nyája!n örülünk, hogy elkészült' ez a 
még élő  vagy már csak az errvléke- 
zetből visszaidézhető  szokásanyag 
értékes és kutatók számára !igen 
hasznos összefoglalása, mert ,különö-
sen nagy segítséget ;jelent nemcsak 
a szokások összevetéšében, de a szo-
kásalakulás fióalyamatának mnegism,e= 
résében 

Kíván,un k szérzőúvknek erőt, egész- 
cégét a további. -  kutatáshoz, a meg-'. 
kezdett munka befejezéséhez! • 

Garddag ilrö+daLamje.gyzék, függelék 
— Énekek cím alatt kottázott dal- ‚  
lammaal közölt, .az adatgyűjtés kö-
rülményeit, :iadeJ'élt, helyét, az adat-
szolgáltató nevét, korát, a :gyűjtő '  
nevét ;rögzítő , megjegyzésekkel kí- 
sért énekek sze:repelnek, valamint a 
szokáskö,ltés.žaetből valók. Bőséges 
képm+elléklet egészítiki. és varázsol-
ja elénk ;a szokáiš;akat, gyakorlóit, és 
tárgyi kellékeit. 

PENAVIY -OLGA 
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TERMÉSZETMAGYARÁZÓ HIEDELMEK 

POLTIER ZOLTÁN: Sárember. 
Szegedi Nyomda, Szeged, 1989. 

„Az Úristen csinált égy agyagembört, 
égy sárembört, osztán látta, hogy az 
nem sikerült. Ilyen sikertelen vala-
mi lőtt. Akkor azt mondta, hogy ez 
jó lösz nőnek. Elfelejtötte rátönni 
a koronát arra a testre, osztán azért 
mondta, ez majd jó lösz n őnek. 
Aztán mögcsinálta újra Ádámot, 
oszt annak már csinált koronát is" 
— ezekkel a sorokkal indul Polner 
Zoltán szegedi néprajzkutató új 
könyve. A naiv bájjal és egyszer ű -
séggel megfogalmazott gondolatok 
egy világképbe vezetik be az olva-
sót. Annak a különös, leegyszer űsí-
tett, az érthet őség érdekébe állított 
világnak képei tűnnek elő  belő le, 
amely évszázadokon át nemzedékr ő l 
nemzedékre hagyományozódott. Ez 
a kozmogonikus hiedelemvilág er ő -
sen átitatott népi jellegzetességekkel: 
elsősorban népiesített biblikus kép-
zetekb ől, naiv, esetlen természettu-
dományos magyarázatokból szívja 
életét. A gyűjtő-szerző  nem véletle-
nül idézi Bálint Sándor magyaráza-
tát a világteremtés naiv mondáinak 
elterjedéséről: „A Biblia világterem-
téséről szóló előadása népünkhöz 
részben a szószéken, iškolán, rész-
ben apokrifok és bogomil képzetek 
élőszavas szűrőjén jutott el. Az Ószö-
vetség szűkszavú történeteit kevesell-
ték, ezért már a legrégibb id őktő l 
fogva átsz őtték mesei szálakkal, folk-
lorizálták. Másfelől nehezen fért az 
egyszerű  nép fejébe, hogy miért van 
a világban annyi rossz, amikor a 
Biblia Istene jó és mindenható." 
Bálint Sándor tulajdonképpen a for-
rást jelölte meg, azt a láthatatlan 
sablont rajzolta meg, amely a nép 
fejében a teremtés, a lét, a világ 
keletkezésének kérdéseire kísérelt 
még magyarázatot adni. 

Az természetes, hogy a népi vi-
lágképről az elmúlt századok során 
bőségesebb adatokat lehetett volna 
gyűjteni, mint századunk hatvanas-
hetvenes éveiben. Polner Zoltán 
azonban jó érzékkel szeg ődött a 
téma nyomába, bár el őképekből nem  

sok állt rendelkezésére. A klasszi-
kusok közül elsősorban Ipolyi Ar-
nold, Kálmány Lajos és a már emlí-
tett Bálint Sándor tudós professzor 
munkálkodása szolgálhatott példa-
képül. Talán népünk szemérmessé-
gével magyarázható, hogy a téma 
nehezen gyűjthető, ezt Polner Zol-
tán is alátámasztja, hiszen maga is 
tapasztalta a „hallgatásba burkolód-
zó tartózkodást", amikor a téma 
szóba került. A tapasztalt gy űjtő  
jártassága mégis áthatolt ezeken á 
falakon. A témakörb ől a közelmúlt-
ban nagyon kevés gyűjtés látott 
napvilágot. Legutóbb a Drávaszög 
természetmagyarázó hiedelmei jelen-
tek meg nyomtatásban. 

Polner Zoltán kötetét a világ és 
az ember teremtésének a szegedi 
nagytáj népe által értelmezett tör-
téneteib ől és természetismeretéb ől 
állította össze. Azt állapította meg, 
hogy a szellemi folklórnak éppen 
ez a területe halványodott el legin-
kább. Az okok között els ő  helyen, 
mint az más folklórműfajok eseté-
ben is érvényes, a huszadik század 
második felének változásait hozza 
fel. Részben ez a magyarázata an-
nak is, hogy mesélő  kedvű  adatszol-
gáltatói igen szűkszavúak. 

A kötet első  részében eredetmon-
dák olvashatók, összesen egy tucat. 
A második részben kaptak helyet 
a természetmagyarázó hiedelmek, 
amelyek ráolvasások vagy más elhá-
rító jellegű  népi imádságok szöveg-
kíséretében jelennek meg. A népi 
kozmonógia ismerő i ugyanis egyben 
legtöbbször a legjobb népi imádság-
tudók is. A szövegek az alábbi té-
makörökhöz kapcsolódnak: föld, nap, 
hold, újhold, csillagok, égzengés, 
szél, forgószél, szárazság, délibáb, 
eső, gonosz felhők, szivárvány, vil-
lám és jégverés. 

A gyűjtőhelyekről térkép ad tá-
jékoztatót. Az adatközl ők külön mu-
tatóba vannak besorolva. 
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Polner Zoltán új gyűjteménye 
karcsúsága ellenére is fontos kiad-
vány, hiszen szellemi folklórunk ke-
vésbé kutatott területét segíti job-
ban megismerni. F ő  hangsúlya a 
szövegközlésen van, s ez az igyeke- 

zet jól szolgálja a hitelességet. A 
ma nagyon nehezen gyűjthető  naiv 
mondákból, hiedelmekből értékes kis 
kiadvány kerekedett ki, ugyanakkor 
esztétikus is, mert Papp György 
metszetei izlésesek, atmoszférát te-
remtők. 

LÁBADT KÁROLY 
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MEGJELENT 

ÉLET JEL ÉVKÖNYV 5. 
(1983-1988) 

Az Életjel — az élőújság megjelenésének harmincadik év-
fordulójára megjelent — ötödik évkönyve ugyanolyan impozáns 
kiadvány, mint amilyen az el őző  volt: csaknem négyszáz olda-
lon ad számot 1983 végétől 1988 november végéig végzett 
munkájáról. Felépítése azonos az el őbbiével. Szerteágazó tevé-
kenységét ezúttal Dudás Károly, Horváth Emma, Barbara 
Miklenović, Papp Imre és Gubás Aggta 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 
m2niműsort 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 
időszakban elhunytak. 

Nem kevésbé jelent ős az a két fejezet, amely az Életjel 
irodalmi estjeiről és kiadványairól szóló beszámolókat, ismer-
tetéseket és kritikákat tartalmazza, hiszen lehet ővé teszi szá-
munkra, hogy 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 Művészetbaráti Kör fiataljai a 
községi, tartományi és köztársasági szemléken. 

A szép kiállítású, félvászon kötés ű  könyv 20 000 dináros 
áron megrendelhető  a Veljko V1ahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 




