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HOLTI MÁRIA 

KEZDÉS HÉTFŐN 

A TÉR 

A tér reggel sem látszott túl forgalmasnak. Körben az ablakok-
ban megjelent az ágynearaű, itt-ott a járdán nagy égzengéssel ■beindí-
totta'k egy--egy leapadt akkumulátorú Škodát, a házak f öldsziavtj én 
végigfutó kocsma-kávézósor el őtt a tulajdonosok egykedvűen csapkod-
ták !konyharuháikkal a kint maradt kis :asztalokra az éjszaka folya-
mán lepergett falevelet és madarszárrnazékokat. 

Az első  napsugár természetesen a tér fels ő  végében ügyetlenül 
elhelyezked ő  :kis templom tetejét ragyogta be, csak utána következett 
a belőle gyűrűformán jobbra-balra kiinduló házsor beragyogása. Lát-
szott a házakon, hogy fukar kez ű  bakárok építették őket — sehol egy 
stukkó, sehol egy ciráda — még a század eleljén ijiobb iparosoknak., 
kishivatalnokoknak, óraadó magántanároknak, magánzó m űvésznők-
nek. 

Kilenc ára tájban megjelent az els ő  festő  a téren, és szeanbein a 
templommal elhelyezkedett a horgászszéken. Még ki se csomagolt egé-
szen — mindig a terpentint hagyta utoljára, a dugón át is szivárgó 
szaga m'iatrt —, amikor sorra.. kezdtek érkezni a többiek. Tízre már 
egy kisebb !pliein a'ir-iskola alakult ki, valamennyien arccal a temp-
lomnak. Tízkor la fest őkhöz legközeleb eső  kocsmából egy meglett 
papírmasé tálcával kilépett a kötényes tulajdonos, és ahogy az szeriim- 

• te iéhenkórászoknak kijár, megvendégelte a fest őket egy-egy csésze 
kávéval. 

Dél körül, mikorra a képek. kezdtek kialakulni — köztük egy-két 
ideges, vízben remeg ő  'akvarell — és a képek egyikére-másikára már 
az égbolt !is felkerült néhány, a valóságban • nem létez ő  bárányfelhő-
vel, ;berobogtak a térre a :fekete b őrzakós, motoros fiúk, és inkasszál-
ni ‚kezdték a helypénzt. 

VELENCE KÖVEI 
.nSŠA 

D. Károly, volt politikai elítélt, mind a hat évét letöltötte. Ami-
kor kiengedték, ugyanabban a szerszámgyárba ment vissza, ugyan-
ahhoz a precíziós munkapadhoz, ahonnan elvezették. Újabb munka-
éveket szerzett, amikor egyszer a szakszervezet elvitte a tagságot Ve-
lencébe. A vonataon egykedvűen nézdegélt az erd őkből kifutó, egyre 
kövesedő-fehéred ő  tájra; és akkor is egykedv űnek látszott, amikor meg-
állt a Szent Márk-komplexus és a Prokuraziék között. Állítólag egész 
úton csak egyetlenegyszer szólalt meg, akkor, amikor a gondolán 
érkező  és :a galambokat .hesseget ő  idegenvezet ő  azt ecsetelte, hogy a 
Szent Márkban karnagyoskodott Monteveardi. Ekkor szólalt meg ő ; 
izgatottan megkérdezte, hogy hol vannak az ólomkamrák: 

KEZDÉS HÉTFŐN 

— Más nincs — mondta a b őrbekecses, és +többedjére is végig-
mérte a láthatóan szorongó, nem éppen fiiatal férfit. — Még ha a ta-
vasszal jött volna ! ' Nem éppen vigasztalásul, de vegye tudoanásul, 
hogy voltak már nálunk egykori f őmérnökök is szemetesek. Aztán 
szépen avanzsáltak; ahogy szokás, bekerültek -a ruhaelosztóba, ők ke- 
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zelték a vásziomkeszty űwkeat is, például. Vagy ott van a klórtároló., télen, 
havazáskor pedig a sóraktár. Volt olyan ás, aki eljutott közülük az 
utcakartonozóig, na, de minek is mondjam. Vegye tudomásul, hogy 
újra csak azt mondom, nem bátorítani akarom magát, legfeljebb csak 
azt, hogy ezekben az inflációs id őkben ne nézzen úgy rám, mint aki-
nek osztáskor nem került búzaföld. Ahogy azt, ugyebár, ;mondani 
szokás. Az pedig, hogy maga hogyan dönt, az már más téma. Az a 
maga dolga. 

Békési az asztal túloldalán :rábiioeentetrt a felmondott szövegre; a 
bőrbekeoses úgy mondta, mint aki egyenesen a kamerába néz, holott 
egy tábláról olvassa. A szorító érzés a gyomor tájékáról nem akart 
eltűnni, sőt lassan emelkedni kezdett, a garat felé. Eljátszadozott a 
gondolattal: ha elér a feje búbjáig ez a kellemetlen micsoda, vajon 
emelkedik-e akkor is tovább, egy láthatatlanul meghosszabbított vo-
nal mentén, merőlegesen rá és az alatta lev ő  földgömbre, vagy szépen 
visszafordul, és csak kering, mint .általában a fájdalmak szoktak? 

Szóval megértette — mon:dja a tisztvisel ő. — Akkor döntse 
el gyorsan, mitévő  lesz, látta, hányan várakoznak még odakiant. Vég-
ső  soron — a szavak itt szinte áhítatba hajlók — minden munkáinak 
megvan a maga gyönyörűsége. Csak rá kell tapintani, aztán már 
megy minden, mint a karáakacsapás. 

— Rátapintaná — ismételte Békési. Maga is meglep ődött, ahogy 
utólag felmérte a rátapintani szó lejtését, hogy a hangjában nem volt 
gúny. Pedig már figyelt, annyira, hogy szinte el ás felejtette, kir ől-
máról van szó. Végül mégiscsak rájött, hogy róla magáról tárgyal-
nak, és egy hirtelen fordulattal, vagy talán azért, hogy elejét vegye 
a további táarasalg.ásnak, megkérdezte, hogy akkor mikor is állhat be 
a munkába. 

Hétfőn — mondta a :bekecses. — Nálunk mindig hétf őn kez-
denek — és átadott Békésinek egy papírlapot. — Hajnali ötkor. Húz-
za majd fel a vekkert, de jól, mert nálunk vis majorból kell pontos-
nak lenni. 

Békési már hetek óta húzta-vonszolta-emelgette a kukákat, ami-
kor egyszer m000rgásra lett figyelmes. A mocorgó zaj a kannából jött. 
Apró, eleven mocorgás volt, a zörejt mintha vinnyogás kísérte volna. 
Aztán arra gondolt, hogy az utca nem arra való; hogy iadafágyeljen 
mindenféle zajokra. Hengerített egyet az ormótlan edényen, de ak-
korra már nem volt semmi kétsége: él őlény van a kannában. Társa, 
az a micisapkás is hallotta, mert szokása szerint elkáromkodta magát, 
mint mindig, mikor nem az ő , saját agyából pattan ki a beszédtéma. 
A talányt is ő  akarta megoldani, de úgy, hogy véget vet a viinnyogás-
nak. Kikapta Békésii kezéb ől az alkotmányt, és a forgó szerkentyűbe 
zúdította a tartalmát. Hirtelen beszédes lett: 

Ebben a kerületben rengeteg szobaállatot tartanak. Hallottam, 
hogy általában zacskóba rakják a fölösleget. Ez egy men ő  kerület —
aYtiondta még ráadásul, és mintha rögött volna egy kicsit mindig mor-
zsás bajsza alatt. 

Békési ismét csak a szavak hangértékét vizsgálta, mint a b őrbe-
kecsesnél ,, ,a rátapintani szó esetében, aztán gondolkodás nélkül utá-
nanyúlt a forgótárcsa mozgásából kifolyólag éppen emelked őben levő , 
már visító csomagnak, és magához rántotta. Nem hallotta viszont a 
micisapkás szívb ől jövő  morgását, miszerint ő  egy őrült, akinek akár 
a karját is letéphette volna a tárcsa. Leült a járdaszélre, a csomag 
tartalma fel ől már egészen biztos volt. Ahogy lekuporodott, eszébe 
jutott, hogy az irodában egy durva vászonkeszty űvel is ellátták a pisz-
kosabb munkákhro;z, és hogy az a keszty ű  azóta is ott lapul haszná- 
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latlaméul a köténye zsebében. Amíg a tisztakesztyűs kezével kíváncsian 
kibogozta a kis csomagburkot, az ölét a ponyvakötényen át átmebegí-
tette a kfis test. S hogy ő  is mondjon valamit, éneklősen odaszólt a 
anidisapkásnak : 

— Ide nézz, komám! 
Az ökölnyi gyerekfej vörös volt a sírástál. Aztán Békési anélkül, 

hogy valamennyire ás lelnnérte volna a kibontakozni kezd ő  helyzetet, 
motyogni-énekelni kezdte füstrágta hangján a valahonnan a gyerek-
korából az agytekervényei kanyarulataiban • megtapadt szöveget: 
Nyisd ki, Isten, kiskapudat, Hadd lássam meg szép napodat. Amíg 
még ott kuporgott a járdaszélen, azon törte a fejét, hogy hogyan is 
megy tovább a vers, de a folytatás csak nem akart az eszébe jutni. 
De a micisapkás is feltűnően furcsán viselkedett; ahelyett, hogy ott 
mellette körülkáromkodta volna a világot, már háztömbökkel odébb 
járt, és szokásosnál hangosabban csapkodta horpadtra a kannákat, a 
karbondobazakat pedig — amit még soha nem figyelt meg nála Bé-
kési — a fején egyensúlyozta. A macisapka úgy benyomódott a fe-
jébe, hogy jóformán egy ujjnyi sem látszott ki a homlokából. 

Tanulmány III. (olaj, 1983) 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

GÖRÖG REGGELI 

Feszül a kék a sziget fölött. Akár az eszeveszett szélben a vitorla, 
úgy dagad. És vakít, még akkor Fis, ha a vörös, omlós földet nézem, 
vagy a homályt és hűvöset adó zöld erd őket az enyhe ívű  hegyek 
mentén, arra a tengerhez közel, a part felé. Ez a kék úszik a szemek-
ben is és a csattogó, verg ődő  zászló keresztjében is, ha kit űzik, hogy 
lássa a világ, hogy emlékezzen, és bántsa, zavarja azt, amii még él 
bennünk talán, mert nincs nyugodtság, kellemes ernyedtség, a kocka 
el van vetve, és azóta, is gurul, gördül, mind nagyobb zajjal, 'robajjal, 
Mert varinaik dolgok, melyeket nem érhet nyugalom. A sziget pedig 
zsong, mint méhek teszik a kaptár körül, ezer és ezer cirtp.el ő  fújja 
egyhangú, bágyadt ,dalát, újrakezdve, újrakezdve, végtelen folyam ez 
immár, föltartóztathatatlan, de ha az árnyak benövtik a szigetet és 
horgonyt vetnek egymás után, akkor elhalkul azapró állatok dala, 
majd lassan teljesen kifakul. Ilyenkor indulnak útjukra a csillagok 
vízen és égen egyaránt, hogy reggel ismét visszatérjen minden, ami 
waolt. 

De most még a kék az úr. A csontba, szívbe markoló. Akár a 
márvány, gondolom. Hatalmas súlya van, ereje, mondogatom. 

Apró tört kövekkel kirakott utcák vezetnek fel a faluba. Néha 
nagyobb, éles, álnok sziklák állják el az utat. Lent pedig fáradtan 
habzik a tenger. Hangja már elveszett valahol. Szamarak és öszvé-
rek kapaszkodnak fölfelé, repedezett patájuk meg-megcsusszan az 
éleken, hátukon féloldalt ,öreg emberek gubbasztanak rövid, füzérre 
emlékeztet ő  gyöngyökkel a kezükben, és számolnak, számolnak ma-
gukban, csendesen. Az állatok szeme olajos, olyan, mintha minden 
pillanatban kifolyna, kisurranna a fehér szegélyre. A házak pedig a 
magasba törnek, nyomorított ablakaik akárha leveg ő  után kapkodná-
nak, hisz keškeny, szűk terek választják el őket egymástól, akár egy-
másra 'is zuhanhatnának, ha úgy alakul. De ilyen mégse lesz, és ezért 
csak pihegnek, zihálnak nagyon. A lapos tet őkön fű  nő  és veretes 
paré, mintha csak mez ő  tanyázna a magasban, de majd eljő  a szél, és 
szüretel., arat, hogy nem marad más, csak a szigorú fehérség. 

Az ódon várban senki se tanyázik, megroggyant falai, bástyái 
pusztába kiáltott szó. Ágaskodik ugyan, de -  minek, kérdem, felfelé 
menet, fogódzkodva., hisz hatalmas kapuja hozzáfagyott, hozzátapadt 
ahhoz, amii már rég nem a miénk. És döngetni sem érdemes már, 
mert ki jönne ki és ki .nyithatná meg az utat, amely sehová sem vezet. 

De a csúcsról megnyugtató a kilátás; a part f'ddras, játékos sze-
gélyét nézem, a messze hajított 'köveket, az eget, azt, ahogyan behaj-
lik a vízbe, hozzásimul. Akárha szerelmes lenne és teszi, amit tennie 
kell, kedvvel, örömmel, nem ismervén még a csalódás, a harc keser-
veit, a szomjat, a lángok rnardosását és a megpattant .ereiket. 

És hozzáértően elkap a növekvő , dagadóhőség, fejem az árnyék-
ba dugom és hallgatom ezer és ezer kitartó, fáradhatatlan ;piciny sállat 
dalát. Ugyan miről szólhat az ének? És kinek? Csak egy dolog ismét-
lődik állandóan, ezt értem, de mi lehet az? Ennyiszer elmonidva, el-
dalolva, felröpítve. Zúg, zúg a táj, szinte már hömpölyög a hang, a 
hátára vesz, számtalan apró fehér kukac hemzseg körülöttem. 

Felállok és lefelé indulok, mert betemet, magába fogad. És akkor 
nincs tovább. 
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A teraszok a semmibe lógnak. Ciprusok kardéles csúcsa mered 
az arra téved őre. A zöld halál, gondolom. 

Pedig nyár van, oly nagyon. 

Leszbosz szigete ez. 
Szapphó nyomait'viszi a szél, hurcolja magával, de ölelgeti., ezt 

látom, hiába a tettetés ,a szemérem, forró a lehelete, szinte süt föl-
ajzott, ó de mennyire az, és hagyja a fákat, a bokrokat, a magas fü-
vek szálait, egészen a talajhoz tapad, akárha földönfutó lenne csak, 
pedig az övé a repülés, a fenti siklás, a bemérhetetlen űr, de mégis 
lent bukdácsol, matat, mert érzelem ás eksztázis és kéj kell annak, 
aki e szigetre lép, hiába 'dugdossa, űzi el, úgyis kibuggyan, napfényre 
kerül, akár a tátongó, véres seb. 

És utána már mindegy. Vagyunk, akik vagyunk. És ez így' jó. 
Őszintén azok. 

A nap fehér ponttá zsugorodik és a vörösbe hajló fáik koronái a 
közelgő  hajókra merednek. Csend van. A zizegés kerete a csendnek. 

Lefelé megyek, hisz nincs máshova. De még látom a tengert, ezt 
a kifeszített, megfeszített hatalmas vásznait, mely nem hasad sohasem. 

Délelőtt van. Pékek kezében g őzölgő  kenyerek. Sapkájuk alól ki-
bukó fekete fürtijeik., akár a 'közeli lugasok nagy szem ű  szőlői, ahol a 
fény csak eltévedt vendég, mert a bogas vessz ők és a tenyérnyi sötét 
levelek falat alkotnak, falakat, amelyeket bevenni oly nehéz, de jó 
itt, a levegő  hűs és rezzenéstelen. 

Érzem a kenyér friss illatát, de más illatok is vannak, ritka f ű-
szerek, magok lehelete, és a kocsma felé indulok, a viaszterít ővel be-
.vont asztalokhoz, mert még messze a dél és reggelizni kellene. Fok-
hagymák füzére, koszorúja a sápadt, málladozó falon, a teraszajtó 
nyitva, átlátni a házon, látni a villogó tengert, mintha csak itt lenne 
akár, mintha csak belelépnénk, ha átmegyünk az épületen, a tágas 
földíszített termen, pedig odébb van jóval, a gazda jól tudja ezt, han-
kotskodása, kerepelése nem jut el a habokban tanyázó apró él őlénye-
kig, rikácsolhat, .kiabálhat, ahogyan csak akar, a természet nem veszi 
vokon. 

Az asztalok mellett a szokásos vendégek, fekete ingben, fekete 
nadrágban, férfiak, mert az asszonyok szoros kend őjükben, hosszú 
száknyájukban másfelé mennék, haladnak, a délel őtt és az este a szi-
kár férfiaké, akik kisuvickolt bajuszukat büszkén viselik. És itt van 
a (falurossza +is, kigombolt inge sz őrös mellet sejtet, hatalmas vállai 
vannak, fölfelé fésült haja engedetlen, az ég felé mered, a mozgásán, 
a tartásán látszik, hogy ő  az Úr. És intésére, hangjára várnak a töb-
biek, ő  rendel, ő  fizet, ő  nevet. Fontoskodik. Üzletet köt, szervez, mert 
furgonja ,ott álla bejáratnál, gyümölcsöt, veteményt szállít, mint oly 
sokan, de mégis máis., mint a körülötte lévők. Hisz ő  a falurossza, 
neki mindent lelhet. +Persze hogy néz, felém fordul, de azért vissza-
tartja magát. Ő  van otthon,, hiuz világos ez. 

Szardellát hoznak, hars salátát, birkatúrót és kenyeret. 
Reginát kérek és olajbogyót. A lábamhoz öreg macska dörgöl őzik. 

Dorombolása, mint halk, begyújtott motor. 
Bekapcsolják a rádiót. Zene szól. Itt mindig zene szól. 

Délután lenn a parton a forró sziklák között. Hangos a tenger, 
ostoroz. Furcsa párok a vízben és kint a homokon. Tüskés növények 
a hegyek lábainál. Mindent letarol a meleg. Learat. 

Kagylókat keresek és kicsi rákokat. De csak a p őre testeket lá-
tom a villogó napon. A kezet, az ajkat, a fölhúzott lábakat. És az öl 
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sötétjét, amint fakul, hívódik elő  a fényben. És nyomokat a homok-
ban, amelyek a hullámokba vezetnék. Mert a meleg, legyen az lélek 
vagy test, fitt nyer pihenést, szabadid őt, hogy utána lobbanjon újra, 
dobálja magát éhesen. 

Lapos kavicsokat pattintok a vízen. 
A távolban apró felhők úsznak alacsonyan. 
Eltévédlt gyíkok az eres köveken: Vagy csak mi vagyunk rassz 

helyen? A bécsi lány kutyája n őnemű . Messze elkerül, kihagy. 
A fenti útról berregés., óriás vörös por. Akárha vér spriccelne, 

permetezne, gondo!loQn. Majd újból csend, a vel őkig ható. Csak a ten-
ger ,nyújtáókadri'k. Hisz ez a dolga, mondhatná (via'lalki. 

Lépteinek finom zenéje van. Fekete ingje, nadrágja kirí a tájból. 
Ebből a világból. Félrenézne, jól tudom, odanézne, -pillantana, már-
már meg is fordul, de mégis egyenesen, céltudatosan halad, hegyes 
bajusza azonban remeg, ficánkol, de nem szabad, hisz ő  az, a falunak 
rossza, mit neki Domb és hónalj, magas sarkú csizmája lemerül, csak 
maradjon fönn, a felszínen, könyörgöm. 

Almát .hoz magával és zöld fügét. Ez még a reggeli, mondja. És 
leül a tengerrel szemben. Arcából kifolynak a ráncok. 

BOZSIK  PÉTER  

ÉSZAK-BÁCSKAI HAIKUK 2., 

;CÉLRATÖRÖ 

A szoknyád alá 
nyúlni, te vers, s rögtön meg . . 

fogni lényeged! 

HISZTÉRIA 

Ne fogdossátok! 
Elfostosodik versem, 
aztán baszhatom. 

)PÁRBESZÉD 

Böndör Pálnaak, egy haiku-
veréses őszi délutánon 

Hogy a leborult .. . 
Mit mondtak az elvtársak? 
Eső  lesz. Borul. 

ÁLLÍTÁS 

A béka segge. 
Alatta a tört : én : el 
: inti tapasztalat. 

1985-1988 októbere 
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BRASNY6 ISTVÁN 

ZSÁKUTCA 

Befordulva ide 
miként egy illúzió közepébe 
lehalkítva a hangom 
kilehelve a lelkem 

■ 
Tekintsük olybá 
oda a szerző  
lábánál fogva elvitték 
vonszolták végig az égen 
mintha szemétre vetnék 
feje fellegekhez ver ődött 

Merő  ,látszatként 
leendő  társadalmak partjain 

De ha bekiabálok zsákutcámba 
magamra öltöm 
szorosra gombolom idegen ajtait 
valaki majd csak fölérez 
megsejti sorsom 
eloszlatja lélekjelenlétem 
vére kicsordul fülemen 

Nem ebbe akartam én belefulladni+ 
üdvözülve 
üdvözlést viszonozva 
megkondítva ra csöndet 
kívülr ől a búvárharangot 
amellyel egykor leborítottak 
És piszkavassal nekiesnek 
mintha tüzet élesztenének 
ólmot csapolnának 
vagy halántékomra higanytkennének 
amely majd mutatja a hőfokot 
széttagolódott dadogást 
berepedt körmöt 

Kikísérve 
habár befelé tartok 

A tet őgerincről perdülnek 
lefelé egyenként 
csigolyáim 
a többi már mind oda 
vázában ,tartanak fél lábon 
akár a virágot 
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KÉZFOGASOK  

DRAGUTIN TADIJANOVIC:' 

MEGEMELTEM A KALAPOM AZ ÚR ELŐTT 
(Skiinuo bih šešii+r pred Gaspadvn,om) 

Rastušje házai közelében, azon a kis dombon, 
Ezerkilencszáztizenkilenc óta, 
Egy fekete vaskereszten, 
Ott függ a mi Urunk Jézus, 
Ezüst szín űre festve. 

Telente csupa jégcsap, 
Nyáron pörköli a magasságos ég : 
Ha, az esőkkel, rozsda fogja meg, 
Gondosan befestik újra, 
Arannyal, ezüsttel. 

Én meg? ... Valahányszor jöttem 
Rastušjéba, a messzi városból 
Térve meg, lehajtott f ővel, szomorúan, 
Az ezüstös Úrjézus el őtt 
Jámboran megemeltem a kalapom ... ha volt. 

SZOBA KORA ALKONYATBAN 
(Soha u prvi sumrialk). 

A f őfalon 
Sárgás tükrök között 
A keresztre feszített Jézus: 
Maroknyi fonnyadt kalász 
Van ráakasztva. 
Tornyos nagy nyoszolyák. 
Rajtuk tarkára hímzett 
Zöld gyapjú ágytakarók. 
A régóta nem meszelt falon 
Két-három olcsó kép: 
Jézus Szíve, Mária Szíve, 
Sárkányölő  Szent György. 
Az ablakhoz közel régimódi óra: 

Két 
Vékony 
Hosszú 
Drótszem 
Láncon 
Körték 
Lógnak. 

A kuckóból, a kora alkonyatban, 
Hallatszik a házitücsök: cirp, cirp. 

Rastušje, 1931. 	FEHÉR Ferenc fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

Az idei Csépe Imre-emléknap anyagából 

SIMONCSEK JUDIT 

DOSITEJ, AZ ÍRÓ 
TÁJKÉPEK AZ ÖNELETfRASBAN 

I. 

Az irodalomtörténészek és az irodalomkritikusok Dosii,tej O'bradovi ć  
jelentőségét főleg felvilágosítói munkájában látják, és felróják neki, 
hagy műveib ől Hiányzik az ,„irodalmi". Még Jovan S,kerilfi ć, aki nagy 
elismeréssel beszél róla, és a KVIII. századi „iirodalmunk egyetlen iga-
zi írójának és legszimp:atikusiabb egyéniségének, a szerb irodalom 
igazi megálalpítójának" tartja, sem szól írói kvalitásairól. Ő  ugyan 
igen sok tisztelettel védd Dositejt a kés őbbi, ellenséges beállítottságú 
romantikus íróktól, de csak racionalista és reformötleteinek értékére 
rámutatva, amelyek fontosságát a megfelel ő  történelmi pillanatban 
többre becsüli az érzelmeknél, képzeletnél és mindannál, ami a ro-
mantikusok szerint Dositej műveiből hiányzik. Ezenkívül az els ő  szere 
potiitaivistánaik és realistának, az els ő  szabadgondolkodónak nevezi, 
„eklektikus és gyakorlati filozófusnak, felvilágosítói népszerű  írónak, 
aki saját népére :alkialanazba az akkori racionalizmus ,általános. elveit". 

Nem kétséges, hogy Dasiitej felvilágosítói szerepe rendkívül fon-
tos, hogy ő  ma is aktuális olyan egyéniségként, akit a körülötte lev ő  
dolgok miinél sokoldalúbb megértésének igénye vezérel, olyan ember-
ként, aki áhítozza a tudást, aki bejárta az európai országok nagy ré-
szét, aki több idegen nyelvet megtanult, akinek volt bátorsága elítélni .  
számos ünnepet és szembeállítani velük az alkotómunkát. 

Lévén, hogy valószerűtlen módon keresked őinasból és a hopovói 
kolostor remetéjéb ől kora ,S.zerbi,áj ának legjelent ősebb tanult emberé-
vé vált, érthet ő, hogy műveiben előszeretettel adott helyet az erkölcsi 
tanulságoknak, azzal  a szándékkal, hogy kortársainak és utódainak 
értékes és gazdag tapasztalataiból minél többet átadjon. 

Annak ellenére azonban, hogy Dosnitej képességeit valóban teljes 
egészében népe európai műíveltségi szintre való felemelésének szolgá-
latába állította, bizonyos pillanatokban el őbukkan belőle a szó klasszi-
kus értelméiben vett művész, így ebb ől a szempontból is megalapo-
zónak tekinthetjük. Már maga az a tény is, hogy természeténél fogva 
hajlamos a lelkesedésre., hogy át tudja magát engedni az érzel-
meknek és az erőteljes ,benyomásoknak, megteremti a hajlamot ahhoz, 
hogy néha akaratlanul is a költ őiség tájaira kalandozzon. A legtöbb 
lehetőséget erre saját önéletírása nyújtotta, amelyet Élet és vi-
szontagságok címen adott közre. 
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II. 

Éppen abból a képességéb ől, hogy az őt körülvev ő  világot ilyen 
intenzíven élje át, következnek Dositej tulajdonságai iés irodalmi kva-
litásai., amelyeknék minden valószínűség 'szerint maga sem volt tu-
datába:n, vagy amelyeket legalábbis saját felvilágosítói programjával 
nem irányzott elő . 

Hála a természet, a szép helyek és városok iránti megszállottsá-
gának és annak, hogy gyönyörködjék bennük örökös utazásai során, 
amelyek kitöltötték életét, önéletírásában találunk néhány szép, rend-
kívüli ihletb ől született tájképet, amelyeik többé egyáltalán nem a 
racionalistát jFeilernzik. 

Az esetek többségében Dositej, igaz, csak felületesen, érinti az 
egyes Vidékeket, hogy utána azonnal rátérjen a népének valószín űleg 
hasznosabb elmélkedésre. Néha magánál a tájképnél fontosabb szá-
mára az egy-egy vidék által kiváltott saját érzéseinek közlése. Egy 
helyen mégis rábukkanunk egy egészen különleges és m űvészileg 
rendkívül szépen kidolgozott leírásra, amely nagymértékben eltér 
mindattól, amit addig a szerb irodalomban leírtak. Ez a ihopovói ko-
lostor környékének a leírása. 

A többi hely közül, amelyek az íróban nyomot hagytak és megih-
lették arra, hogy könyvének lapjain megörökítse ezeket, kiválik Bécs, 
az albán hegyek, Khíos török város és London. 

Első  találkozását Béccsel Dositej egészen szubjektívan éli át és 
írja le. Bécs csodálatos város, gyönyör ű  parkokkal, és Dositej otthon 
érdi. magát benne, mert állandóan az az érzése, hogy itt minden a 
Prater, az Augarten, az erd ők és mezők a habalma alatt állnak, és 
hogy a fülemülék az Augartenban ugyanúgy neki énekelnek, neki 
magának, mintha a legnagyobb urak lennének ott. Ebben a városban 
minden, a Schönbrunn, a császári nyári lakhelyek, „a :kimondhatatlan 
szépség, kertek és édenek", a Belvedere, Eugén herceg kastélyai, 
minden mintha neki lenne nyitva. Ezek a gyönyör ű  tájak és épületek 
olyan nagy 'hatással vannak rá, hogy ő  szegénységében {ami miatt 
életében különösebben sohasem panasZkodott) és gyalogos státusában 
a kocsikázó uraknál annyival hatalmasabbnak és fels őbbrendűnek érzi 
magát, hogy sztoikus önkívületében (amely még abból a valamikori 
heves óhajából eredt, hogy aszkéta legyen) büszkén kiált fel: „Aki 
az esőtől és a sártól fél, ne szülessen erre a világra !" Habár ezekben 
az igyekezetekben, hogy a gyalogosokat részesítse els őbbs1égben az 
urakkal szemben, vannak bizonyos racionaliszttükus tendenciák, de 
maga a tájkép és az ilyen hangulat is mindenképpen az író érzelmi 
beállítottságát tükrözi. 

Szép az Albániáiban, a magas hegyek között lev ő  város egészen 
rövid leírása isi, ahol minden kőépület olyan, mint egy kastély, és ahol 
sok a forrás, amelyek a város szélén kis folyóvá egyesülnek. Kezdet-
ben Dositejnek úgy tűnt, hogy itt a víz morajlásától sohasem lesz 
képes elaludni, de gyorsan meggyőződött az ellenkez őjéről. 

Mindjárt e rövid lírai leírás után ismét raoionalittává válik, és 
felsorolja az okokat, amelyek miatt nem maradhatott a számára 
egyébként annyira vonzó vidéken. Ő  innen az emberek el ől menekül, 
akik bár csodálatosak és bátraik, barbárságban élnek, és megölik egy-
mást „tiszta tudatlanságból és az ész vaksága miatt", azért, mert 
nincsenek törvényeik. 

Khíos várcsábian Doisiteij úgy érzi magát, mintha Toscana köze-
pén és nem „a török birodalom szigetén" lennie. Az egész sziget szo- 
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katlan távlatok képzetét kelti, amelyek mellett oldalt magas hegyek 
emelkednek. Kora tavasztól kés ő  őszig a kertek, amelyekb ől végtele-
nül sok van., tele vannak naranccsal és citrommal. 

Érdekes, hogy Dositej sem Párizsról, sem Versailles-ról nem ír 
rakat. Említi ugyan, hogy itt annyi sok szépet látott, hogy túl sokba 
kerülne a nyomtatás, ha mindazt le akarná írni. 

Anglia külön élményt jelentett a számára. Londonba a magas 
fekvésű  Canterburyb ől érkezett, így volt alkalma ezt az óriási várrost 
fentről megtekinteni. A látvány annyira elb űvölte, hogy első  helyét, 
amely a „hintóban" volt, átengedte valaki másnak, és felköltözött a 
tetőre, hogy jobban élvezhesse a vidéket. Úgy rémlett neki, mintha 
újból egy új világba született volna, ás tudatában váratlanul megje-
lent a kontrasztkép. Látta magát néhány nappal ezel őtt, ahogy ,bá-
náti szomszédjával Szeremségbe utazik, majd piros hajdukbocskor-
ban folytatja útját a Duna mentén, Horvátországba, most meg ma-
gát látja ebben a .„hintóban", amelynek a tetejére létrán kell felmász-
ni, és úgy tűnt magának, mint egy római diiktátor, aki híresebb és 
szebb városba lép be, mint Róma. 

Mint már említettük, a legszebb tájkép Hopovo képe és a kolos-
tor környékéé. A szó klasszikus értelmében valójában ez az egyetlen 
igazi tájkép .a műben, irodalmunkban padiig !az els ő  művészi tájkép, 
ahol az író kihasználta minden költ ői hajlamát, hogy elénk varázsolja 
e szép és számára rendkívül fontos hely saját, ismét szubjektív vízió-
ját. 

Dositej H,opovóba el őre kialakult képzetekkel indult. Egyrészt 
felkészült arra, hogy a !kolostor környéke szép, mint az ,„.édenkert", 
másrészt sokat várt ett ől ta helyt ől, ahol legszebb vágyainak kellett 
teljesülniük. Es az els ő, vizuális benyomást illetően nem• is csalódott. 
A kolostor környéke valóban gyönyörű  volt, és kellemes látványával 
mintha arra teremtették volna, hogy teljesen leny űgözze a fiatal, hit-
buzgó fanatikust. Ebb ől az impresszióból született a sok, jól sikerült 
megs.zernélyesítésben, fokozásban és díszít ő  jelzőkben gazdag leírás. 

A kolostorhoz vezet ő  úton úgy tűnik néki, hogy a nagy diófák azért 
állnak a kis patak mellett, hogy óvják a naptól. A völgy „pillantást 
vidító", feltehetőleg az őt díszít ő  füvek és liliomok ,miatt, de lehet, 
hogy amiatt, mert Dositej tudat alatt olyannak szeretné látni. A gyö-
nyörű  szerérns+égi sz őlőskertek, amelyek kés őbb még néhány költőn-
ket foglalkoztatták, Dositej szemében olyanok, mint a császári kertek. 
Ezután egész sor nagyon szép megszemélyesítés következik: 

.,, ...halomra halban tornyosul, mintha barátságosan egymásra 
könyökölnének, hogy keresztülpillanthassanak az el őttük levő  büsz-
kélkedő  fején, s így jobban láthassák húgukat, a gyönyörűséges völ-
gyet, meg kedvesét, a kis patakot, mely átölelve tartja, s azokat, akik 
végighaladnak a partja mentén; és hogy ugyanekkor valamennyien 
megmutassák minden rájuk eső  pillantásnak szépséges, tavaszi, nyári 
és gazdag őszi ajánadélkoktól, terhes és díszelg ő  homlokukat ..." 

Dositej leírását olvasva és szem el őtt tartva F,ruška gora szép-
ségeit, az embernek .akaratlanul is az az érzése, hogy a természet élet-
re kelt. 

.x Az idézet Bra;snyó István fordítása, Dositej Obradovi ć  Szívemnek 
drága föld című, a Forum Könyvkiadó •goa ,dozásában .1989-ben megjelent, 
a szerző  műveibő l készült • aválaogaitásból.. 
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A hegyek egymásra támaszkodnak, mintha szeretnék minél ké-
nyelmesebben frngyelnii a völgyet, a patakot és a járókel őket, mintha 
tetszelegve ráer őszakolnák pillantásaikat a ritka járókel őkre. A ter-
mészeten 'belül némrély egészen irracionális kapcsolat jön létre — a 
gyönyörűséges völgy a .lombocska húga, a patak ;pedig a völgy ked-
vese lesz. Mindezt a szépséget a költ ő  díszítő  jelzőkkel varázsolja el ő , 
amelyek kissé archaikus ■osengésük miatt még er ősebb hatást gyako-
rolnak. A nemrég „.pillantást vidító" völgy most „gyönyör űségessé" 
vált, a hegyek pedig „barátságosan" dugják ki „büszkélked ő  fejüket". 
A „,díszelgő" melléknévi igenév kiváló, díszít ő  jelzői -  funkciójában va-
lamilyen túlzást rejt magában, ami esetleg a természetben megenge-
dett. Míg az ember valószín űleg szörnyen festene, ha „díszelg ő" lenne, 
Dositej idoanbjai hihetőleg varázslatosak voltak „tavaszii, nyári és gaz-
dag őszi ajándékaikkal". 

Ehhez a szép képhez kapcsolódnak még a hangeffektusok, a pa-
tak csobogása és játszadozása a völggyel, a madaraik éneklése, a szel-
lő  lengedezése és susogása a levelek közt, amely „elb űvölő  hangzatok-
kal teli zsongást varázsol a fülbe", hogy az ember teljességgel elfeled-
kezik önmagáról. Es végül a különféle illatok „balzsammal hatják át 
azt a szelíd zamatú leveg őt". 

És a túlságosan szerény Dositej még most sem érzi, hogy láto-
mását teljes egészében sikerült m űvészivé formálnia, ezért azt ajánlja 
az olvasónak, hogy menjen el maga Hopovóba, hogy láthassa azt, 
amit szavakkal nem lehet kifejezni. 

A művelődés, a tanulás utáni erős vágy Doslite'j'ban háttérbe szo-
rította a művészt, ezért önéletírásának második részét így kezdi: „A 
tanulás utáni vágy volt a legf őbb ,oka annak, hogy többé egy csöppet 
sem leltem kedvemet abban a szexéntiségi mennyországban, vagyis a 
Fruška gorában, a Ilopovo Ikrolostorban való tartózkodásomban." Így 
indult az élete végéig tartó utazásokra Dzróp:áaban. 

Ezek a tájképek és velük együtt néhány, nagyon szemléletesen 
bemutatott jellem, az író közvetlensége a kifejezésben, rendkívüli 
humorérzéke és készsége arra, hogy saját személyiségét is humoro-
san mutassa be, azt bizonyítják, hogy ,Dositeij — ha mennyiség szem-
pontjából nem is, de min őség tekintetében mindenképpen — egyesí-
tette magában az írót és' a népszer ű  filozófust. Más szóval, ő  népszerű  
filozófus, racionalista, felvilágosító, mindebben eklefktikus; ennek az 
az oka, hogy kultúránkból abban a történelmi pillanatban éppen ezek 
hiányoztak. Irdőnként azonban el őbukkan belőle az elnyomott költ ő  is, 
aki nálunk az els ő  átmenetet jelentette a felvilágosodásból a szenti-
mentalizmusba. 

BALÁZS ART Valéria fordítása 
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MÁK FERENC 

SZEGÉNYSÉG, TIÉD AZ UTOLSÓ SZÓ 
CSÉPE IMRE ÍRŐI VILÁGA 

Élni és tűrni kell, meg meghalni. 
Sírni vagy jajgatni már nem muszáj .. . 

MEGTÖRT FÉNYESSÉGEK 

Csépe Ianre írói eszmélése, emberképe és világlátásának ,kialaku-
lása során sajátos utat járt végig. Sajátos ez az írói út, hiszen nem-
igen van rá példa századunk irodalmában, hogy a paraszti világ meg-
hitt ábrázolása id ővel, az írói világ szenl.léletbeli módosulásai során 
ne jutott volna az adoitt kor kínálta ideológiák közelségébe, s ha az 
ideológiai hátszél még segítette is a világkép megannyi (l,olboagójának 
a kibontását, úgy az író nem egy esetben — olykor harsány irány-
váltások révén — korábbi pártatlanságát föladva állt az üdvösnek 
hitt .,,eszme" szolgálatába. Veres 'Péter életm űve a példa rá — és vele 
szemben Sinka Istváné —, s melletük Szabó Pálé, hogyan vezetheti 
tévútra a délekb ől fakadó — éppen ezért a — legtisztább humánumú 
iv+ilágszen-ű..életet és .világlátás!t az ideologikum kényszere. Amint az 
írói szándék ideologiai megkötöttségek alá rendeli magát, egyszerre 
feladja a belső  világ emkölcsi törvényeire épített önállóságát, s azon-
mód a külvilág morális törvényekkel már nem befolyásolható hatal-
ma szolgálatába rendeli írói „meggy őződését". S itt nem csupán arról 
van szó, hogy a művészet lényegéb ől eredően nem tűri az ideológiái 
kényszereket, lévén, hogy valódi mibenléte saját, bels ő  rendeltetésű  
törvényeib ől ered, hanem arról is vagy mindenekel őtt arcról —, 
hogy a paraszti világ ábrázolója életközelségéb ől eredően magával az 
élettel szemben követ e1 árulást, ha föladja a függetlenségét. Mert 
sem a világ, sem a világot betölt ő  és otthonává avató élet nem idea-
Lagizálható. S hogy mégis ideologizálták a történelem során, létrejött 
a kényszerek és kényszer űségek szövevénye: a társadalom. Az iro-
dalom (és a művészet) ezzel szemben csakis akkor marad h ű  önmagá-
hoz, ha megőrzi függetlenségét, mentes marad mindennem ű  ideoló-
giai befolyásoltságtól., mert ez egyben azt is jelenti, sikerült meg őriz-
nie a tisztahumánumot, amelynek voltaképpen létezését köszönheti. 
Az irodalom — Ia. ,művészetekkel együtt — csakis bírálója lehet a tár-
sadalomnak és a társadalmi rendet megteremt ő  — vagy meg nem te-
remtő  — ideolagikumnak, bírálója az élet mindenhatóságának az i!gé• 
.zetében. Bírálója mindennek, ami parancsol és megtör, mindennek, 
ami megszeg és kicsinnyé tesz, mindennek, amii. !az élet határtalansá-
gából tragikus földhözkötöttségében emberi sorsokat teremt. Hiszen 
a. sors Mindig a kicsinység büntetése. Ezért tragikus. Csépe Imre 
tisztán látta az életek mélyén e kicsinységet, s a rettenetes büntetést, 
amit az emberek a sorsukban magukkal vonszolnak. Láthatta, mert 
határtalan volt emberszeretete, s határtalanságában az 'egyetlen, ami 
világképét írói pályáján mindvégig meghatározta. Tanúságtev ője volt 
a nagynak álmodott élet bácskai kicsinységének, .a lehatárolt paraszti 
sorsnak, a röghöz kötött, szárnyaszegett mindenség utáni vágynak. . 

Irói pályája a szemlél ődés jegyében indult, s a paraszti világlá-
tásnak megfelelően életképekben — ezen belül pedig anekdotikus tör-
ténetekben -- láttatja Közép-Bácska a paraszUtársadalaná.nak életét. A 
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derűsebb, a mosolygósabb oldaláról közelíti meg a mindennapi élet 
apró tényeit, a születés, aházasság, a halál, a szántás, vetés, gazdál-
kodás, :az ünnepvárás., a virradat és az alkonyat, aa ver őfény és a zi-
vataros jégverés egymást váltó, egymást követ ő , hullámzó játékát, az 
égi és a földi tereken botorkáló és szárnyaló lélek der űjét és kétség-
beesését. A barázdáktól körülzárt életben együtt van virtus és dévaj-
ság, együgy űség ,és botorság, ravaszság és leleményesség. Az indula-
tok áradását a táj bukolikája oldja békévé, is az 'élet nyomorúsága fe-
letti elborzadást, a nyomába szeg ődő  kétségbeesést a virágzó mez ők 
s a gondozott kertek látványa 'osendesítt el. A Mondom Balázs há-
zasságában a házaséleit előítéletei, a Tamás bácsi meg a süldők című  
elbeszélésében +a paraszti leleményesség, a Vérdíj címűben pedig a 
melldöngető  virtus felett derül az író, A hintázó Krisztus című  elbe-
szélés edényfoltozó vándorának leleménye feletti vidámságba azonban 
már mintha belopta volna magát csöppnyi mélabú is. 

Csépe Imre világlátásában az 'első  komor sötétedések tájleírásai-
ban jelentkeznek. S amíg korai történteti legtöbbször virágzó „má-
jusi mezőkön" játszódnak, vagy a betakarítás gazdagnak hitt, a b ő-
ség álmait meghozni látszó kora őszi 'földeiken, addig az élet megsej 
tetttragédiáinak előképe éppen az író tájélményedben veti el őre ár-
nyékát. A megrontottak című  jelbeszélésben a táj még der űt és bé-
kességet sugall: „Kint pedig a júniusi ég alatt lágyan pihegtek a ter-
hes -mezők s fölöttük tele arccal mosolygott a hold. A nagy fej ű  
bácskai kalászok rácsodálkoztak az égre s hosszú pilláikon kristály-
könnyek ingtak, ,amik szikrázva gördültek le karcsú derekukon. — A 
homály mindig jobban szürkült az er ősödő  ,holdtól, aminek viilágánál 
fölmerültek az alvó tanyák. A radicspzsztai erd ő  némán nyújtózko-
dott a csillagok felé, amik fürgén kerget őztek fölötte a végtelenben. 
A nagy lomha major ifölborzolt nádfödeles tet őivel úgy ült 'az alája 
húzódott életek fölött, mint kotlóstyúk a csfi,rkéi.n, s fejét a kiemelke-
dő  kastélytornya képezte vörösréz kupolájával." Tündért tájon „tün-
dérii emberek" megérdemelt békés álmukat alusszák, semmi nincs t ő-
lük oly távol, mint a való élet gyötrelmes me;gpróbáltatásaii. Hogy 
reggelre nem kel meg a kenyérnek szánt kovász, s hogy ennek b űnét 
egy vaj ákosinak hitt ,öregasszony nyakába varrják, aki azután meg-
rendültségében fölakasztja magát, nos, mindez csak aanodLyam balladai 
színfoltja az élet megbonthatatlan szövetének. Ezekben a korai elbe-
szélésekben még az élet rendje a világkép meghatározója. Még a Ha-
lál a búzaföldeken című  elbeszélésében is fölébe n ő  a táj békéje az 
emberi tragédiának. „.A júniusi reggeli nap, mint egy nagy kannaró-
zsa locsolta a tájra ikráit. A kalászok kontyán ,harmatcseppek ültek, s 
millió színnel tündököltek a sz őke fürtök között. Könny ű  pára emel-
kedett a mezők fölé, amely lassan fölivódott a magasságukba. A tég-
lagyár füstje tétován állt a kémény fölött, mint aki ágya szélén nyúj-
tózkodik, majd lomhán ellépve rád ől a kékségek keblére. A nyugati 
szemhatár szélén borult volt az égalj, ahonnét apró ;bárányfelh ők le-
gelésztek kelet felé." liirdemes azt a parányi borulást eszem el őtt tarta-
ni, talán ez az a pillanat, amikor az egyre sötéted ő  felhők Csépe Im-
re írói világán belül is lassan elborítják a láthatárt. 

Hősei, a bácskai emberek --- úgy látszik -- ekkor még mit sem 
sejtenek életük eljövend ő  nagy viharairól. Mérhetetlen ugyan a sze-. 
génység, de még őrzi csendjét a lélek. Kenyér alig kerül az asztalra, 
de még sugárzik a szeretet, és derűs minden egymásra találás. Látha-
tóan, azélet még őrzi öröknek hittértékeit. A lélek bels ő  határtalan-
ságán • túl a mindennapiság apró kellékei jelzik az élet valódi áaattal- 
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-mait. Azok az apró, de a bácskai ember életét teljes egészében kitölt ő  
tárgyak, amelyeket a Kaszával Amerika felé című  elibeszélés h őse, 
Kiss Mihály Lajos is fontosnak tartott magával vinni, Kamikor útra 
kelt az ígéret földje efelé :.,,A batyu lassan elkészült. Belekerültek a 
szükséges nélkülözhetetlen dolgok, amik nélkül még Amerikába se 
mehet az ember. Egy pár új bakancs volt az :els ő , három pár vastag 
'kapcával teletömve a szája, hogy esetleg ne sivalkodja el magát örö-
mében a határon., az mellé került azután a tokmány a kaszak ővel, 
meg a kalapács. Köll az ott is. Utána következett a nagykabát, ki-
tömve az ujjfa levelesdohánnyal, a bels ő .  zsebbe borotva került pa-
maccsal, egy gidarab szapannal meg a kis tÜkörrel. A küls ő  zsebbe 
benzines üveg fészkelte meg magát, finoman bedugaszolva, mellette 
egy gyufásdiaborzban ,papárba csavart tűzkő  is hitet tett az útra. Ez-
után következett egy rend ruha, két ing, egy téli meg egy nyári ga-
tya, majd az asszony ruhái, leterít ős nagykendője, virágos papucsa, 
téli-nyári ifejkendőii, három pendede, ingek, köt ők, közéjük rejtve a 
nagybugyellámiiis a katona:könyvvel, benne malacpasszusokkal, meg a 
tavalyi aratási szerz ődéssel. Ennek a tetejére jött azután a rongy-
pokróc, ami olyan sokat megvédte a legyekt ől humás közben. Már 
csak ezt nem hagyja itthon, ki tudja, milyen dungók járnak arra. 
(...) No most gyühet a másak ... Abba kerül azután egy vánkos, rá 
a bekecs, bárányb őr süveg, két pár szoknya, a kalendárium meg a 
plajbász, egy kis csöcsös kanta, amit még Máriagy űdről hozott az 
asszonynak, papíniba, ,csavarva a pogácsaszaggató, csörögemetél ő, a cér-
nás :kisszakajtó, benne ár, szurokkal meg idratvával, sárkefe, ruhake-
fe, glancszerszám bakancszsírral és így tovább." S mindezek mellé 
persze ami a legfontosabb, a kasza. Voltaképpen ezek azok a tárgyak, 
kellékek, amelyek nélkül a bácskai ember el sem tudja képzelni az 
életét. Hogy végül is mindez elesettségének, ágrólszakadt szegénysé-
gének bizonyítéka? S hogy egyben a benne kialakult értékrendet is 
jelképezi? Az csak természetes. Sokkal fontosabb ennél, hagy a lé-
lek, is lélek még sérthetetlen, törvényei töretlenek. A tragédia még 
nem tragédia, csuk az élet rendjének 'beteljesülése. Mintha az embe-
reknek csak életük lenne, sorsuk nem — akár az ókori népek miti-
kus világszemléletében. Ünnepek és hétköznapok, szokások és hiedel-
mek, cselekedetek és szemlél ődések megalkotják a rend mindent be= 
fedő  szövetét. Természetes rendjében virrad az éjszakára a hajnal, és 
sarjadnak a búzaföldek téli olvadás után, majd beérik a föld gazdag-
sága, s az emberek újra nekifeszülnek a munkának. A patriarchális 
viilág békés rendje ez, a ciklikus élet- és természetfelfogásé, a ,foly - 
tonos ismétlődésé, amelytől még idegen az idő , a világ történetiségé-
nek életet sorssá érlél ő  tragikus súlya. .Még nem zökkent ki az id ő , s 
még nem kell helyrehozni helyrehozhatatlant. Még minden emberii 
tett önmagáért és önmaga hiteléért van. Nincsenek megkeseredett tit-
kok, nincsenek elárult szentségek, csak az élet örök és megingathatat-
lan törvénye az egyetlen megtartó er ő . 

S ha az élet igazi tartalma önmaga békéjében rejlik, s hogy ez 
a béke teljes és mindent átfogó, azt a :gesztusok sugározta türelem 
— és bizonyos mértékig a fegyelem — bizonyítja a legteljesebben. Az 
imádságiból merített áhítat mellett csak a dohány, a pipa, a pipaszó 
az, ami kérekké teszi a küls ő  és a belső  világ egymásra - boruló egé-
szét. Illyés Gyula a Puszták népében mutat rá, mekkora jelent ősége 
van a pipagyújtással járó szertartásnak, ss hogy a paraszti világkép-
nek milyen fontos eleme a dohány. Csépe Imre elbeszéléseinek is 
:gyakran a legfontosabb mozzanata a pipatömés és -..gyújtás, az a 
rövidke -idő , amikor az ember csak önmagával tör ődik, s amikor j ö- 
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vőjére nézve fontos döntések születnek. A felfokozott áhítat az elha-
tározások jelentős pillanatait idézi meg. „— Dohányt hozzá, meg ma-
sinát! — szólt Jóska az öccse után, s kinyújtotta ültéb ől bal lábát, 
hogy könnyebben a zsebéhez férjen, amib ől üggyel-bajjal, lapos nyö-
gések között, ,előrángatta a' harisnyaszár dohányzacskót meg a masi-
nát. A pipa már kéznél van, még rendesen ki sem h űlt, de máris elő  
kell állítani:, hadd szóljon. No de hát igaz is: mit csináljon az ember 
így egymagában? Pipaszó mellett mégiscsak könnyebben elvan. Meg 
hát tudja a fene, mintha a gondolat Fis jobban kedvelné a pipafüstöt, 
amit magára borít, mint hazajáró lélek az ágyleped őt. Kiverte marká-
ba a még mindig szikrázó hamut, és ledobva +rátaposott. Beleszelelt a 
pipába és nekifogott tömeti. Nem sokáig billegette a rövid pipaszárat, 
.mert úgy negyedig tömve bajusza alá tartotta és a pipába köpött, 
majd újból 'belemerítette a dohányba. Ezt azért csinálta, hagy bagót 
élesszen, amin majd hát elid őz lefekvés után, mivel úgysem bír ha-
mar elaludni." S a Jóska megbizonyosodik című  elbeszélés hőse a 
pipa mellett ugyancsak fontos elhatározásra jut. Kocsis Tamás viszont 
égtelen haragra gerjed, amikor hajnali itatáskor a kút ostorfája kiüti 
szájából a pipát, •s az a kútba esik, égi és földiösszeomlást jósolva a 
béresnek, ami hamarosan meg is érkezik a gyűlölt gazda személyében. 
Ezzel szemben békét hoz a pipafüst a kapálóknak, a szántóvet őknek, 
az aratóknak., de még :a csépl őknek is — feltéve, ha szigorúan lezár-
ják a pipa kulpakj át. A földi nincstelenségben igazi gazdagságot jelent 
a tömött pipa fölszálló füstje. Mintha az egyetlen állandó valami len-
ne a folyton új és új alakot ölt ő  valóságos élet lassú áradásában. 

De mintha az a parányi felh ő  ott a nyugati égbolton egyre széle-
sedő borulással takarná .be az .ég alját. 

A TRAGIKUS ÉLET SrTLYA 

A változás, az elkomorodás Csépe Imre világlátásában Ismét csak 
tájélményeiben, azok módosulásában érhet ő  tetten. Mintha az élet 
öröklött rendjének szövedéke felfeslett volna valahol, egyre kevesebb 
a tájban a virágzás, egyre kevesebb a term ő  gazdagság, s valahonnan 
beköszönt a magasztosnak hitt élet elszikárosodása, tragédiák által 
alakított sorsszerűségének kiteljesedése. A szátlanság már nem az élet 
gazdag rendjéből merített bölcsességet rejt magában, hanem az egy-
re .határozottabban felismert kín és gyötrelem nyomán született meg-
keseredést. A pacsirtatrillás virradaték napfélyes nagyagásának he-
lyébe súlyos, gondtól terhes látomások lépnek: „Vén kis vityillót tapos 
az idő  — hangzik Az üstökös hátán című  elbeszélés komor bevezet ő-
jében. — Súlyos talpát ráteszi s nyomja lefelé a földbe, - Mintha útjá-
ba[n] volna neki. Fedele félre van billenve, ami alól homályos egy 
ablakával megtörten pislog vallatója felé. Hátát az iparkamara magas 
végének döntve úgy lapul alatta, mint öregember a cserépkályha mel-
lett, akit álmai a banyakemencéhez visznek vissza. Homlokzatán gy ű-
rődések futnak szanaszét, amivel úgy néz ki, mint gondtól feszít ő  
:ember halántéka táján a kidagadt erek. Ajtajának két rossz szárnyá-
val egy beteg madárhoz .  hasonlít, amely széttárulkozva melengeti ma-
.gát a téli napsütésben.'? _Az elesettség, a kifosztottság, a lepusztulás 
tragédiát sejtet ő  világa köszönt be ezzel az újszer ű  látásmóddal Csépe 
Imre írói világába. Az_ élet egyszerre parányivá zsugorodik, s fölébe 
magaslik a sors kegyetlen rémülete. Az id ő  hatalmas talpa — amn 
majd később a történelem és a történetiség fogalmává tisztul — föld-
höz szegezi a rónák h őseit, a béreseket, a cselédeket, a kommenció- 
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sokat, a zselléreket, de még a gazdálkodó parasztokat 6s. Mennyire 
más Vica néríi, a taplóf őző  asszony .sorsának az ábrázolása, mint a már 
idézett Kiss Mihály Lajosé, aki minden szegénységét összecsomagolva, 
lélekben gazdagon indult Amerika felé. Ebben az elbeszélésben — 
Csépe egyik legszebb írásában — már mindent a halál sötét gondolata 
jár át. Az asszony mérhetetlen nyomora kilátástalanságában csendesen 
fohászkodik: ,Majd csak rátalál őrá is az a megváltó halál, akti lassan 
minden korabelit .elhordoz a faluból. Ű  sem marad itt dísznek ebben 
a kis rossz cs őszkunyhóban a két jegenyefa alatt a faluszélen ..." S 
amikor jégbe fagyva valóban rátalál a sokszor megidézett halál, az 
elbeszélés záróképe balladai színeket ölt: „Alkonyattájon a kunyhó 
melletti jegenyére egy varjú száll föl s ott 'károg sokáig, mintha ah-
hoz a kócos árva macskához beszélne, amely ott nyávog minden este 
a rozoga cs őszkunyhó ajtaja el őtt." Hová lett a táj meghittsége, s 
benne az élet virágzó bukolikája? Hová lett a törvényeit maga terem-
tő  paraiszbi világ rendje? Megsokasodnak a tragédiák Csépe Imre el-
beszéléseiben. Az eldobott gy űrű  című  írásában Gyuri megöli régi 
szeretőjét, s annak t őle fogant fiát, a Mirtuszszirom a Tiszán című  
elbeszélésében az elhagyott lány ölimagát a léken át a folyóba, 
majd néhány lépéssel arrébb a boldog v őlegény új menyasszonyával 
és a násznéppel szakad a jég alá — a m ű  Csépe írásművészetének 
legékesebb gyöngyszeme! —, a Vízililiom Ilonkája pedig a féltékeny 
férj kegyetlensége el ől menekülve veti magát a kútba. Nagyon meg-
keseredett a Csépe Imre láttatta világon belül az élet. Békés kará-
csonyra készülő  emberek feje felett kigyullad a ház, és a tűzben benn-
ég a legfiatalabb 'gyerek, az éhségt ől űzött béres a téli éjszakában 
megfagy a hófútta határban. A sors ekkor már fölébe kerekedett a 
korábban békésnek hitt életnek. Csépe Imre világlátásán belül az élet 
belső  meghittségének helyébe a külvilág kényszerít ő  erőinek hatalma 
lép, s a korábbi védettséget a kiszolgáltatottság váltja fel. Eljön a pil-
lanat, amikor az írónak — h őseivel együtt — meg kell kérdeznie: 
Miért? Honnan e változás? Ehhez azonban ki kell lépniük az eresz-
alji védettségb ől, s meg kell látni a történések eredeti okait is. 

MEGÉRKEZNEK A FAGYLALÓ SZELEK 

A hatvanas évek elejére Csépe Imre világlátásán belül jelent ős 
változás megy végbe, korábbi tapasztalatai arra kényszerítik, hogy 
zárt világképét feltörje, s az elbeszéléseiben láttatott és leírt tragédiák 
mögött meglássa a megtört élet lényegét, a kiteljesedett emberi sor-
sokat. Meg kell látnia, hogy az egyéni szándékok sorsáról mindig ma-
gasabb, közösségi eredet ű  „törvények" döntenek, s e társadalmi-törté-
nelmi törvényekkel szemben az egyes ember mindenkor alárendelt 
szerepet kap. Meg kell látnia, hogy az élet holdfiogyatkozásant távoli 
erők összjátéka okozza, s hegy az ember ,sorsában a porszem kicsiny-
ségének büntetését kénytelen elszenvedni. Világszemléletén belül las-
san kirajzolódik az emberi sors társadalmi feltételezettségeinek ere- 
dete, ugyanakkor kirajzolódnak meglátásaiban a társadalmi feltétele-
zettségek történelmi determiináltságának folyamatai is. A paraszti élet 
kényszerít ő  erejű  törvényeinek eredetét mindinkább egy határozottan 
megrajzolt társadalomképen belül kutatja, s a társadalomképe egyre 
határozottabb formában ölti magára a történeti jelleget. S amikor 
egyik hőséről azt írja: „Mindenhol édes gyermek volt, ahol a kenye- 
ret termelik, csak ott volt mindig mostoha, ahol szegik", már világo-
san látja a béresek, a szolgák, a zsellérek és a cselédek társadalma 
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felett azokat a habalmukat, amelyek ezeket az embereket az élet meg-
vetettjeivé és száműzöttjeivé süllyesztették. Csépe Imre ugyanakkor 
azt .is felismerte, hogy az elbeszélés szabta határokon belül képtelen 
megmutatni az emberi sorsok meghatározó er ővonalait, a műfaji zárt-
ság ,nem ad lehetőséget az erővonaluk kwszaságának kifejtésére. Már-
pedig ezt +a szövevényt társadalmi összefüggéseiben kell láttatni ah-
hoz, hogy azok hatalmát hitelt érdeml ő  határozottsággal feltárhassa. 
Felismerése nyomán született meg Fordul a szél című  regénye, a bács-
kai parasztélet máig leghitelesebb m űalkotása. 

A regényben benne van az egész paraszti társadalom a maga sok-
féle tagoltságában, úgy, ahogyan az Bácska történelme során k őala-
kult. Életük, sorsuk ábrázolásában már elhatározó szerep jut a törté-
netiségnek, ,a történelmi meghatározottságnak. 

Bácska paraszti világát az 1930-as években egyfel ől az egyre gya-
rapodó és virágzó, a világgazdasági ,válság által sern igen befolyásolt 
középbirtokosi réteg határozza meg, a Bieber Fülöpök és a Tappert 
Martinok feudális örökséget őrző , de az ipari vállalkozások felé is 
nyitott, porosz módra fegyelmezett, sváb gazdálkodói világa, másfe-
lől a ninostelenck, a cselédek, béresek, szolgálók és kornanenaiós'ok 
földhözragadt és 'kilátástalan szegénysége jellemezte. Ebben az élet-
helyzetben a kiszolgáltatottságon túl számukra az öröknek hitt el-
rendeltetés tűnt mindennél kilátástalanabbnak. .„Van szegény,koldus 
és kéreget ő  — írja a szerz ő  a regény bevezet ő  soraiban. — Ez a táj 
évszázadok óta b ővelkedik bennük, szüli őket, mint útszéle a macska-
tüsköt. Itt sárgállanak, érnek a napon, hegyezik magukat az id ők 
talpa alá.” Érezhet ően Csépe Imre világlátása ezeken a lopokon már 
az időbeli történések, a századok folyamatai felé vált nyitottá, s a 
társadalom éget ő  !gon!djait, sorsokra lebontott kínjait már határozottan 
a maguk történelmi ,eredetiségében szemléli. Közben társadalomképe 
is kialakul a maga bonyolult összetettségéi . „A cselédnek sehol nem 
lehetett szerezni semmit, csak a svábnál. sOtt sem m.indegyiiknél. Men- 
nél gazdagabb volt, annál kutyább és fösvényebb. A sz.ázlánools vagy 
azon felüli gazdák már nem mentek »kanét« keresni, sem cselédet. 
Ott volt nekik a cselédszerz ő, az szállította hozzájuk a szolgát. He-
gyesen ezt a rabszolgavásárt a Kocsis Boris néni bonyolította le, aki-
nek raktárán mindig voltak cselédek is, gazdák is., mindenféle fajta. 
Zsidó is, sváb is, szerb is, magyar is, csak a béres és szolgáló volt 
mindig egyfajta Hegyesen: magyar." 

Az elmúlt két évszázad során a nagy, százláncos uradalmiak hatá-
rozták meg Bácska életét, gazdasági, társadalmi és kulturális tekintet-
ben egyaránt. Bekapcsolták vagy elszigetelték a szélesebb európai 
folyamatoktól, s a napóleoni háborúktól kezdve minden/lapjait a • ga-
bona és a mezőgazdasági termékek piaca határozta meg. Mindez per-
sze a cselédek világát vajmi keveset befolyásolta. Afentr ől rájuk 
szakadt kényszerít ő  erők hatása azonban vitathatatlan. „Szörny ű  az 
ilyen állati sorban él ő  ember" — mondja a regény egyik h őse, Virág 
Ignác, amihez beszélgetőtársa hozzáteszi: '„De még borzalmasabb., (...) 
hogy tudatosan tenyésztik ezt a fajtát̀ .. A nagy uradalmak poloska-
szagú, légypiszkos cselédlakásai a melegágya ennek. Az itt született-
ből állatkezelő  állatokat idomítanak az uradalmak intéz ői. Nem látsz 
te azoknál még kalendáriumot sem. Hajszolják és éheztetik őket. Ez 
a két vezérelvük az intéz őknek az uradalmon, .ez vonja el az amúgy 
is szűk látókörű  emberek figyelmét minden más dologról. Enni, csak 
enni, akármivel is kitömni u pucrot, és hamar-hamar feküdni, mert 
mindjárt hasad a hajnal...” Hasad a hajnal és kezd ődik egy újabb 
nyomorúSágos nap, a kilátástalan napok sorában a következ ő. S ha 
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Csépe Imre korábbi, tragikus tartalmú elbeszéléseiben a végkifejletet, 
a tragédia bekövetkeztéit, leg.felijiebb annak közvetlen el őidéző  okait 
ábrázolta, Fordul a szél című  regényében már a tragikus élet kimerít-
hetetlenségét, végtelenségét és leküzdhetetlenségét látja, annak min-
den közeli és távoli okozójával együtt. A tragédiák e szigorú sz őttesé-
nek világában hogyan is lehetne emberi megértésr ől, együttérzésr ől, 
sorssal szembeszök ő  szándékról beszélni? Oly kevés a szeretet ebben 
a világban. Csak gyalázat van és kegyetlenség, er őszak és mérhetet-
len kín..S közben élni és tűrni kell. 

.Csépe Imre ,világlátásában most játszódik le a tragikus élet valódi 
okainak a felismerése, most, hogy igazi méreteiben bontakozik ki el őt-
te a sorsukkban megtört emberek nyomorúsága. Ezzel eljutott az igazi 
sorskérdések megfogalmazásának küszöbéhez: „Mekkora hatalma le-
het ott az éhségnek, ahol a jóllakottság az úr? Es f élhet-e a törvény-
től az, aki maga szabja azt? Nem a humanizmus kovácsolja itt ra parag-
rafusokat, hanem a lakkcip ős, zsakettes, gyémántinggombos, kemény-
galléros érdek" — adja a panaszt egyik h ősének a szájába. S valójá-
ban a :humánumot és a humanizmust számon kérő, a tragédiák törté-
nelmi súlyából ered ő  kérdést ismétli meg Virág Ignác lelki viaskadá-
sai, tépeclódései során: ,;Miért ilyen az ő  népe, honnan ered ez a sok 
szörnyűség, ez a sok mocsok az emberi életben? (i ..) Honnan is eredt, 
misből is lett az a nagy szakadék, ami az emberek közé ékel ődött?" 
Jó, hogy erre a kérdésre a regényben nem fogalmazódik meg a válasz. 
Jó, mert kimondott válasszal már az ideológia területére lépnénk. A 
szerző , a regényíró megérezte: az ő  feladata a kérdés lehet ő  legponto-
sabb megfogalmazásával kimerül. A közösségi 'viszonyokban meglelte 
az emberi sorstragédiák erecl őjét, meglelte az élet történetiségének 
lényegét, s ez jelentősen módosította művészi látásanódját. Azt a lá-
tásmódot, amely a ciklikus id őnkívüliségből eljutott a folyamatok 
időbeliségéig és ezzel az emberi tudat patriarchális rendjét ől elszakad-
va a törvényszerűség és okozatiság felismerésének felszabadult szelle-
miségéhez emelkedett. Az egyetemes kultúrán belül sok évszázados 
ez az út, amely végeredményben európai gondolkodásunknak is a leg-
fontosabb szakaszát jelentett. S hogy Csépe Imre írói pályáján belül 
ugyanezt az utat tette meg, a világgal szem;be.nn mérhetetlen nyitott-
ságát jelenti. Az élet nagy törvényeit nem a tanításokból merítette, 
hanem az emberi sorstragédiák sötét örvényléséb ől. Előbb látta a tra-
gédiát, s csak 'azután a sorsszer űséget, el őbb látta az életet, s csak 
azután a mögötte meghúzódó, szándékos törvényeket. 

Módositotta,e a felismerés •Csépe Imre eredeti íxái szándékát? 
Jelentett-e a tények felismerése értékváltozást világlátásán belül? 
Felszabadította, vagy visszafogta a látomásai mög őtti írói indulatokat? 
S vajon megkísértette-e a felismerést követ ően holmiféle életbölcselet 
kimunkálásának az igénye? Az emberi sorsok determin.izmausa milyen 
tanulsággal szolgálta a látás és a láttatás igényét? Hová emelte, s ho-
vá süllyesztette a paraszti v lág ábrázolóját a történelem sorsformáló 
hatalmának a felfedezése? 

Nem emelte és nem süllyesztette őt sehová. Csépe Imre embersze-
retete s emberképe által kialakult ragaszkodása a tájhoz megingatha-
tatlannak. bizonyult. Túl mindenen, föloldva az élet minden titkát és 
elcsendesítve minden háborgást, a gyógyíthatatlan kínok és aa feled-
hetetlen tragédiák szomorúsága mellett is megmaradt eredend ő  ra-
gaszkodása a földhöz és a természethez, ami mögött már sajátos pante-
izmust kell látni. Jelképes leveleket számlálva, az elmúlt évekr ől, 
évtizedekr ől készít számvetést; elcsendesednek a kétségek, a hival-
kodások, hallgatag lesz a büszkeség: „Színes tavaszok, virágzó nyarak, 

749 



füttyös kedvű  őszök, bandázó telek törtnek szét részleteikre rajtuk. El-
múlott éveiim, minden kis szilánkja &le van tűzgélve ezekre a levelek-
re, az ibolyanyílástól a vadvirágos búzakévéig, vagy az őszi forgósze-
lektől a téli tanyamélyig, minden kínjával vagy háborújával együtt." 
Kiderül, töretlen maradt Csépe Imre világképe, nem szédítették meg 
őt a nagynak hitt felismerések sem. Az élet rendjét számára a virág-
zó mezők bizonyorrsága jelentette, a tragédiáktól érintetlen természet 
Pazarló gazdagsága. Sejtése szerint ebben a gazdagságban 'oldódik fel 
az élet, minden élet, így az övé is: „Utam az avaron elvész, és én itt 
maradok az örök dér alatt dermedve, hangtalanul a nagy-nagy pusz-
taságiban, amelyben szárnyára bukva Lehull a 'dics őség aranymadara 
is ..." A békesség haragtalan aranymadarán nem sértik, nem sérthetik 
a földi viharok. 

Tanulmány I. (olaj, 1983) 
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KASZÁS JÓZSEF 

VISSZAPILLANTÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS 
25 ÉVES A VAJDASAGI MAGYAR NYELVMÜVELŐ  EGYESÜLET 

A Vajdasági Magyar Nyelvművelő  Egyesület az idén ünnepli fenn-
állásának 25. évfordulóját. Jogel ődje, a JugoszláviaG. Magyar Nyelv-
művelő  Egyesület 1964. május 1-jén alakult meg. Csaknem másfél 
évtizeddel később, 1978tavaszutóján a JMNYE közgyűlése feloszlatta 
egyesületét Újvidéken, hogy azon nyomban megalakítsa •ogutódj át, 
a VMNYE-et. Erre az adminisztratív névváltozásra az akkori ren-
delkezések kényszerhajtása és bizonyos társadalmi-politikai tényez ők 
sugallatára került sor. Nem mondhatjuk, hogy ez a változtatás 
mindenki ínyére volt. Szép számban akadtak ellenz ői. Sokan viszont 
az egészet csak alaki változásnak tekintették. Lehet! Végeredmény-
ben még unja is felvethet ő  az is kérdés, hogy az egyesület vajon csak 
tartományi keretek között tevékenykedjen-e, vagy országos jelleg ű  
legyen. A válasz nem sürget, de várat magára. Vannak, akik jid ős:ze-
rűsítrik, s a közeljöv őiben bizonyára ezzel kapcsolatban ki is alakul az 
állásfoglalás. 

Hogy időben léptéke poronldria a nyelvművelők tvijdékünk•ön, 
szintén különböz ő  elbírálást kap id őről 'időre. Ezért meg kell 
mondanunk, hogy sokak véleménye 'szerunt is JMNYE elég kés őn ala-
kult meg, különösen akkor, ha tudjuk, hogy már az ötvenes évek 
elején létrejött a szerbhorvát, majd a román, ezt követ ően pedig a 
szlovák nyelvművelők egyesülete, hogy a magyart a ruszin egyesület 
megalakulása kövesse. A hatvanas évek derekán már halaszthatatlan-
ná vált a JMNYE létrehozásia, hiszen a Magyar nyelv tájainkon 
konzerválódni kezdett, némileg ,beszűkült, szókincse mind szegényebb 
lett, a környezeti nyelvek sok mindenbe beszivárogni látszottak, 
nyelvünk kifejező  készsége 'erőtlenebbé vált, az önigazgatás rendsze-
re és Jugoszlávia sajátos helyzete -pedig számtalan új fogalmat ered-
ményezett, melyeknek nem voltak araagyar m•egfelel ői. 

A felsoroltak ellenére az egyesület nehezen alakult meg. Talán 
azért, mert la. kezdeményez őkre a „Sokat fakar a szarka ..." szólás is 
vonatkozhat. Még ma is jelen van az colyen irányzat — legyenek a 
nyelvművelők mindenütt, ott, ahol írnak, beszélnek. Az említettek 
ellenlábasai ugyanakkor a lépésr ől lépésre. hozzáállást javasolják. A 
legéget őbb kérdésekre összpontosítsunk, s lehet őleg ne kap:kodjunk, 
mondják. Van ebben valámi. 

No de kanyarodjunk vissza előbbi gondolatsorunkhoz! 
• A szervezési csatározások ellenére a .nyelvm űvelés nagyban folyt. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a magyar helyesírás 
szabályzatának tizedik kiadásához -ia Jugoszláviai függelék is eliké-
szült, s valamennyi érdekelt intézmény el is fogadba. azt. 

Két évvel ezelőtt a tizenegyedik kiadás is megjelent. Tudjuk, 
közben hely. viszonylatokban is vannak bizonyos • nyelvi 'mozgások. 
A függelékről viszont nemigen esik szó manapság. Érvényben van-e 
még, kell-e vele kapcsolatban újabb követelményeket támasztani? 
Ideje, hogy erre ás mihamarabb reflektáljunk. 

Nem m-éltánytala.n feLv:etzvi, hogy a magyar nyelvm űvelők kez-
dettől fogva érdekes helyzetben voltak. Ugyanis két elképzelés urai- 

751 



kodratt el. Az egyik, hogy a nyelv m űvelésével csak magas ,szakkép-
zettségűek, a nyelvészeik foglalkozzanak, mert az ,amatőrök alkalmat-
lanok erre a feladatra. 

Sajnos ebben a kérdésben a mai napig nem szühle1tett egyetér-
tés. . 

A másik kérdés, amely bizonyos zavart okozott, a nyelvművelés 
tevékenységi kerete. Rá kell mutatnom, hogy erre a problematikára 
a többi nyelvművelő  egyesület helyzetének szemszögéb ől kell tekin-
teni. Azok sok mindent feladatul vállaltak. 

Magyar vizsonyllat±ban a jelzett időben már megvolt a Tanszék, 
a Hungarológiai Intézet, a rádió, a sajtó sokfélesége, a kiadványok 
egész sora, a többi nemzetiségnek viszont akkortájt mindéb ől sokkal 
kevesebb állt rendelkezésére. Ebb ől kifolyólag a V,MNYE bizonyos 
tevékenységében még ma ás keresi helyét, bizonytalantkadntk, s eláll 
sok-sok feladat vállalásától, attól félve, hogy illetéktelen erre vagy 
arra, hiszen más intézmények, szervezetek talán jobban munkálkod-
nának bizonyos tárgyköriben. De talán nem kellene •lbizonytalankod-
ni, hiszen az első  naptól fogva kéznél van a kezdet kezdetén meg-
született egyesületi alapszabály és atevékenységet szabályozó mun-
tkaprrogramrn. 

Ezek szerint •a magyar nyelv m űvelői feladatuknak tekintik a 
magyar nyelv tanulmányozását; a nyelvi kultúra fejlesztését; az élet 
számtalan területén a magyar nyelv használatának figyelemmel kí-
sérését ; .nyelvhhas:znábat során felmerült kérdések megoldására való 
törekvéseket; a nyelvtudomány eredményeinek népszer űsítését; a kü-
lönböző  nyelvi kutatások megszervezését; a nyelvek egymásra hatá-
sának követését és más feladatokat. 

Nem lenne rossz egy, valmiiféle egyeztet ő  szervet létrehozni, hogy 
a munkálkodás kereteinek vitás kérdései megoldást nyerjenek. 

Most pedig szóljunk a tevékenységr ől, tevékenykedőkről. 
A kezdeti felbuzdulás szép eredményeket hozott. Különösen a 

szabadkai nyelvművelők dolgoztak a jogi terminológia kérdésein, az 
egészségügyi dolgozók viszont a saját szakterületük szakkifejezései-
nek viszonylatában serénykedtek. Az egyesület megalakulását köve-
tőem nemsokára, 1970-t ől — az adaiakkal együtt — megindította a 
Szarvas Gábor Nyelvművelő  Napok kétévenként egymást követ ő  ren-
dezvénysorozatát. Ezt követ ően, 1972-ben napilaprunk akkori szer-
kesztőinek megértő  jóvoltából sajtóterméke is lett a JMNYE-nek : a 
Nyelvművelő , amely mint állandó melléklet jelent meg. 

Mindezek után, amint az az életben sokszor el őfordul, jött a 
megtorpanás, a lanyhulás, a kedvevesztettség. No ez alkalommal nem 
véletlenül. 

Szabadkán a magyar nyelvművelők túlbuzgóságát, serénykedését 
komoly politikai tényezők holmi nemzetieskedésnek tüntették fel. 
Újvidéken a helyi egyesületek megalakítására és ezek szövetségbe 
való kicsúcsosodására tett javaslatot elfogadhatatlan, nemzeti alapon 
történő  vertikális ,szervez ődésnek minősítették az akkori illetékesek. 
Adán a beszélt nyelvben található illusztris helytelenségekre rámu-
tató tudományos - értékű  szakdolgozatokat tendenciózus cselekedetnek 
tartották a hivatalos szervek. Ezekb ől a szakdolgozatokból a beolva-
dás érzékeltetését és egyéb (képtelenségek körvonalazását vélték' ' ki-
hallani a kihallgatási bizottságok. 

így hát nem csoda, hogy az ezren már jóval túln őtt taglétszám 
érezhetően megcsappant. A munka azonban nem állit meg. A jól. be-
vált szervezési forma kimutatta eredményességét. A szakosztályok a 
nyelvművelés szakműhelyei maradtaik továbbra is. A terminológiai 
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szakosztály — a jogi ,alosztályon kívül — az élet csaknem valameny-
nyli mozzanatának terminológiai kérdéseit különválasztó alosztályai-
val együtt megannyi szószedetet tanulmányoz, vitat meg, értékel. A 
helyesírásit szakosztály a szakterületéhez tartozó ,problematikán dol-
gozik. A pedagógiai az iskolai nyelvművelés terén fejti ki figyelem-
re méltó tevékenységét. A sajtó szakosztály a hírközl ő  szervek beszélt 
és írt nyelvét taglalja, górcső  alá helyezve minden elhangzott és le-
írt szöveget. A könyvnép:szer űsítők a .nyelvművelés, a nyelvészet ki-
adványait propagálják, ,gyűjtik egybe. A beszédművelők ;a beszélt 
nyelvet pallérozzák :s hangot adnak észrevételeiknek, megjegyzé-
seiknek. 

No de nincs itt szándékomban beszámoló jelentést adni, hanem 
inkább rámutatni az id őszerű  nyelvművelő  feladatokra. 

Talán hasznos volna, ha vázlatszer űen felvetnénk a sokak által 
elfogadott álláspontot, hogy beszélt nyelvünk területén kell keres-
nünk a legsürgősebb tennivalókat. Mondatszerkesztésünkben keres-
hető  a legtöbb hiba, mert a környezeti nyelvek rendszerei nagy ha-
tással vannak a jugoszláviai magyarok nyelvére, beszédére, nyelv-
kultúrájára. Vajdaság-szerte munkálkodni kellene e feladatkörben. 

Emellett leckeként áll el őttünk a helyesírás egésze, illetve a Sza-
bályzat XI. kiiaid.ásia níjdonsága:inak alkalmazása. .Feinérés készülhet-
ne az új helyesírási normák életbelépésének fokáról az iskolákban, a 
közéletben s egyebütt. 

A minap lezajlott emlékünnepségen más egyebek is ,elhangzot-
taik. Például szükségesnek mutatkozik tankönyveink nyelvezetének 
felülvizsgálata. Nem lenne rossz a magyar nyelvnek mint tanítási 
nyelvnek kü+étíbékelése is. Nem rejlilk-e helyenként alacsony szintjé-
ben annak az oka, hogy bizonyos számú igényesebb vagycsak nagy-
ratörő  magyar szül ő  nem 'anyanyelvén iskoláztatja gyermekét? Szó 
volt még egy nyelvművelő  fórum megalakításáról rir`s, melyben nem 
csak a nyelvművelők foglalnának helyet. Ennek kapcsán említsük 
meg, hogy a Szocialista Szövetség tartományi választmánya tavaly 
alakított egy ún. nyelvipolitikaii különbizottságot, melynek Vajdaság 
valamennyi nyelvének megfelel ő  albizottsága is van. 

A fentiek mellett a Tartományi Közm űvelődésű  Közösség kereté-
ben is működik egy hasonló bizottság, Vajdaság nemzetei és nemze-
tiségeii nyelvművelő  egyesületeinek egyeztet ő  bizottsága. 

Tehát szerv,szervezet, illetékes és tényez ő  van elegendő , a sür-
gető  feladatok egy jelentős hányada mégis végezetlen marad. 

Hol az út, hol a kiút? 
Ebben a mondatban van mondanivalónk lényege. 
Zárógondolatként a következőket mondanám: éne várjunk min-

dent a VMNYE ,elnökségétől! Mert az, az idei hatmillió dináros költ-
ségvetésével vajmi keveset tehet. De annál többet a helyi füó'ks.zer-
vezet. Alakulhat községenként, ágazatai pedig máshol is létrej ö-
hetnek. 

Minden községben van fordítószolgálat, mely nap mint nap ha-
dakrozik a terminológiával. Minden községben vannak írni-olvasni 
tudó emberek, szolgálatonként szaklektorok. Kell-e másra bízni a he-
lyesírás kérdéseit, dilemmáit? 

Nincs olyan község, amelyben nem tájékoztatják a lakosságot 
ilyen vagy olyan formában. Kell-e nagyobb lehet őség a sajtó szak-
osztály munkájához? 

.Mondjuk ki azt is, hogy az iskolai ,nyelvművelés elsődlegesen a 
helyi tanintézet, tanintézetek dolga. Íime a munkalehet őség a pedagó-
giai szakosztály számára. 
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Nincs olyan helység, aho ne volnának amatőr szímj,á.tszák, ahol 
ne volnának műsorvezetőkkel, szánokok Đal, felszólalókkal megszer-
vezett rendezvények. Ugyancsak megfelel ő  tevékenységi lehet őség a 
beszédművelés iránt érdeklődők számára. 

Kevés az olyan helység, ahol ne volna könyvtár. Kérdés azon-
ban, hogy polcxaln találhatók-e nyelvm űvelő  könyvek, szakszótárak 
és hasonlók.. 

Nem egy helységben könyvesbolt is van. Vajon  az üzletvezető  
csak k7liarLit, irodalmi bestsellert, mesekönyveket rendel-e? 

A könyvtáros, a könyvesbolt vezetője, a könyvbarát a nyelvmű-
velő  könyvtár és a könyvnépszerűsítő  szakosztály tagja, netán veze-
tője is lehet. 

S végül szabadjon hinni, hogy a magyar nyelvművelés nemcsak 
Szarvas Gábor szülőhelyén, hanem kimagasló irodalmi egyéniségünk, 
Csépe Imre városában is újra fellendül, s az új nemzedék továbbvi-
szi a nyelvművelés ügyét az új évezred felé. 

Tanulmány II. (olaj, 1983) 
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BORI IMRE KÖSZÖNTÉSE 

Hallottuk a bevezet őben: Bari Imre hatvanéves. De nem az id őt, nem 
a múlást, hanem a művet és a mű  alkotóját jöttem köszönteni. 

Annyiszor vártam, mit ír rólam Bari Imre, s annyiszor várta a 
többi jugoszláviai magyar író 'is, hogy most élveznem kellene ezt a 
pillanatot, hiszen most Bort Imre várja, mit írtam róla én, mát írnak 
majd a többiek. És élvezem is a pillanatot. De egy csöppet sem vala-
miféle kicsinyes örömért, hanem azért, mert ritkán adatik meg, hogy 
ilyen ősszintén, félrebeszélés nélkül mondhatom ki a véleményemet, 
a mű  olyan hatalmas, olyan leny űgöző , annyira sokoldalú, érdekes, 
hogy körbejárni is teljesítmény,nemhogy áttekinteni és értékelni. 

Valamivel több mint hétezer könyvem van otthon négy polcon 
és két könyvszekrényben. Minden polcnak nyolc rekesze van, az 
egyik polc egy teljes rekeszét a Bari-könyvek töltik meg. A barátaim 
tudják, mert' sokszor dicsekszem vele, amíg el nem olvastam, nem 
rakom a helyére a könyveket, hanem külön őrzöm őket, amíg sorra 
nem kerülnek. Gondolhatják, milyen rengeteg munkámba került el-
olvasni, iaml;it Bori Imre, az irosdalomtörténész, a mvonográfti,aszerz ő, az 
antológiák összeállítója, a jugoszláv—magyar irodalmi kapcsolatok tu-
dósa, a tankönyvíró, a kritikus, a publicista, a jugoszláviai magyar 
irodalom ii,stápolójia és -- a szükségletek szerint — ostorozója Is, ezen-
kívül némileg néprajzos, teljességében pedagógus, és sokunk igaz ba-
rátja megírt és könyvekben kinyomtatott. 

Most idézek t őle egy mondatot, amelyet sokszor idéztek . már, de 
nem állom meg, én is felidézem, mert az irodalomtörténész munkájá-
ról vall benne, arról a munkáról, amely rólunk, itteni magyar írókról 
szól. ,Munk,ája sok tekintetben a földrajzi íróéhoz hasoinhatos — írja 
—, aki arra vállalkozik, hogy Vajdaság földrajzát írja meg, s azt 
kényszerül leírni, hogy Vajdaság legmagasabb csúcsa a Čot — ám 
abban a tudatban, hogy az ország legmagasabb csúcsa a Triglav és 
Európáé a Mont Blanc." Ugyanis mióta ezt leírta, azóta megszaporod-
tak Vajdaságban a Čotok. Itt is, ma is jó néhány — számot nem me-
rek mondaná, mert az írótársak számolni kezdenek — ;igazJi Čot áll, 
ül, sétál vagy éppen beszél. De fölvet ődhet — teoretice — az a kérdés 
is bennünk: lehet-e olyan irodalom, amelyben egy adott periódusban 
éppen az. irodalomtörténész a legmagasabb csúcs? Mondom, ez tisz-
tán elméleti kérdés, mert az írók közfelkiáltással természetesen nem-
mel szavaznának, hiszen nagyon szubjektívek. Annyira szubjektívek, 
hogy ahányszor Bori Imrér ől kezdenek beszélni, azt a tényt emelik 
ki, hogy róluk írt. Mi úgy látjuk, hogy a legfontosabb: írt egy külön 
könyvet rólunk. Számba vett bennünket, rendszerezett bennünket, 
elemzett bennünket, osztályozott bennünket, bizonyított bennünket, 
ö.ntudatos:sá tett bennünket. De ha nem lennénk ennyire szubjéktíivek, 
akkor láthatnánk, ennél sokkal többet tett. Olyan m űvet épített, 
amely ,a nii városunk is, bennünket isis befogadott, de olyan város, 
amely tovább építhet ő, amelynek utcái többfelé nyílnak, és helyet 
adnak újabb épületeknek is. Szinte kínálják a továbbépítés lehet ő-
ségét. 

Azt hiszem, Bori Imre munkásságára ez a legjellemz őbb. Sokszor 
tett eleget lradalmunik alapvet ő  szükségleteinek, mikor egy-egy mun-
kán dolgozni kezdett. Azért fogott hozzá, hogy hiányt pótoljon. De 
miután ejt megtette, újabb üres - telkek nyíltak meg el őtte, és ő  elég 
erős volt ahhoz, hogy ne álljon meg, építsen tovább. 
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Mondok egy-két példát erre. Az 'ötvenes évek legelején jelentke-
zett, akkor, amikor az ország m űvészetében folyt a harc a dogmati-
kus eszmerendszer, a sematizmus, .a szocreali.zmnzs ellen. Bari ebbe a 
harcba úgy kapcsolódott be, hagy kortársaiban, a jugoszláviaii magyar 
írók munkáiban kereste és védte az újat, az eredetiséget. Els ő  tanul-
mánykötete, Az ember keresése (1960).  a bizonyíték erre. De miután 
ez megtörtént, vagyis a kortársak tovább alkothattak, Bari már nem-
csak róluk, az egész jugoszláviai magyar irodalomról kezd gondol-
kodni és írni, elemzi és bizonyítja eredetiségét, mutatja, merre épül-
het tovább. Egy évvel a tanulmánykötet megjelenése után Vajdasági 
ég alatt címmel jelenteti meg a jugoszláviai magyar költészet anto-
lógiáját, amellyel a konkrét verseken keresztül bizonyítja ítéleteinek 
helyességét, építi tovább irodalmunk épületét. 

Hiányt pótolni született az Idő, idő, tavaszid ő  című  válogatás is, 
az ellen a hiedelem ellen készítette, amely szerint a jugoszláviai ma-
gyarságnak nem volt, tehát a jelenben áincs említésre méltó .népkölté-
szete. 

Hiányt pótolni születtek a Magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok 
tanulmányai is. Az ellen a hiedelem ellen készítette, amely szerint az 
itt élő  népek főleg ellenségei voltak egymásnak, s egymás kultúráját, 
szakásait, nyelvét, nagy embereit nemigen ismerték, s nem akarták 
megismerni. 

De miért írta doktori értekezését Radnóti Miklósról? S hogy-hogy 
Radnóti után egyszer csak távlatai nyíltak Juhász Ferenc és Nagy 
László, majd Kassák Lajos felé? Persze hogy a magyar avantgárd el-
kötelezettje, ahogy dr. Juhász Géza írja róla, de úgy, hogy elkezdte 
építeni a saját utcáját az egyetemes magyar irodalom rendszerében, 
s hiába csodálkoztak egyesek, hiába szörnyülködtek mások, elkezd ő-
dött a nagy hozzászólás ehhez az akkoriban mozdíthatatlannak t űnő , 
merev rendszerhez, a beleszólás a dogmatikus irodaloirntörténet-írás 
folyamataiba, és ahogy születtek A magyar irodalmi avantgarde kö-
teteli, úgy változott a város képe is. Más lett az értékrend a magyar 
irodalomban, és talán nem mondok nagyot, ha azt állítom, hogy Bor 
Imme új utcájának hatására lehet őség nyílt az igazi értékek előretö-
résére iás a magyar irodalomban. De érdemek arra is rarmutatni, hogy 
közben mi történt Bari Imrével. Hátranézett az utcán. Ezen az utcán, 
amelyről beszéltem. A magyar avantgárd utcáján. És észrevette, hogy 
hiányzik az utca eleje. Így került sor a -két Cholnokyról írt tanulmá-
nyokra, a Török Gyuláról szóló írás után így. jutottunk viissza J!usthig, 
majd Jókai Mórig. S a teljesség igénye, a továbbépítés vágy. juttatta 
el odáig, hogy belássa: csak akkor tudja kitelvj esí'teni a munkát, ha 
sajátos szemmel az egész magyar irodalmat áttekinti. S hihetetlen, de 
csinálja is. A kezemben tartom A magyar irodalom modern irányai 
című  könyvének .II. kötetét, amelynek els ő  példánya a aulai napon 
hagyta .el a Forum. Nyomdát. 

mindemellett, s ezzel együtt külön könyvet írt az említetteken' 
kívül még Kr'ležárról, Fehér Ferencr ől, Krúdy Gyuláról, Sinkó . Ervin-
ről, Móricz Zsigmondról .. . 

még két könyvet az egymás mellett él ő  népeink irodalmainak 
kölcsönhatásáról .. . 

Néhány könyvet irodalmunk múltjáról, néhányat jelenér ől. Dr. 
Szeli Istvánnal együtt megírta a sokak szerint még ma is a legjobbnak 
ítélt, a magyar szakosok által ma is keresett és titokban használt kö-
zépiskolai tankönyveket ... 

minden-áldott héten több publicisztikai írást, f őleg rólunk, iro-
dalmunkról és kultúránkról, sajátosságaiméról és öntudatunkról (ön- 
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tudatlanságunkról is), hagyományainkról és folytonosságunkról, fehér 
falüjairnkerál és hiányainkról, eredményeinkr ől és alkotásainkról 

S közben tanított is. A kollégák szememre hányták, hogy a né-
hány éve készített tévéinterjúban tanár úrnak szólítottain. De mit 
csináltam volna, mikor valóban tanított? Engem ás, s nagyon sokun-
kat még. 

S nündenek mellett, s mindenekfölött barátunk is. Lehet, hogy 
legtöbbet barátként dolgozott. Meghallgatott bennünket, biztatott ben-
nünket, tanácsot adott. Rengeteg ideje múlt el velünk, de sohasem 
láttam, hagy sajnálta volna. A barátság utcája Borfl Imre városában 
nem melléksutra. A barátiág utcája nemcsak az írótársnak és nemcsak 
a kulturális életben dolgozók felé vezet. Minden olvasó felé nyitott 
és járható. 

Bori Imre saját értékeink felismerésére tanított bennünket. Nem 
azért, hogy önteltek és elégedettek legyünk, hanem azért, hogy ne 
zámkozmumk be saját kis ketrecünkbe, azért, hogy merjünk nyíltak 
lenni, ne féljünk az objektív megmérettetést ől. Egységbe foglaló mű-
vei a magafalbb egység, a teljes egész felé vezettek bennünket. Hat-
vanadik életéve alkalom arcra, hagy művét és őt mint alkotót saját 
értékünkért elismerjük, felismerjük, és ezt meg is mondjuk ,néki. 

Azt várjuk, hogy a város, amelynek alapjait lerakta, tovább 
épüljön. Ehhez kívánunk ma is neki er őt, egészséget és hosszú életet. 

GOBBY FEHÉR GYULA 

Zsellér (filctoll, 1963) 
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HÖZSA ÉVA 

KÉT iRŐ  ÉVFORDULÖJA 
160 ÉVE HUNYT EL VITKOVICS MIHÁLY (1778-1829) 
ÉS 100 ÉVE JAKIOV IGNJATOVIČ  (1822-1889) 

„Szerb—magyar" író volt. Így jelöli meg Bori Imre Jakov I,gnjafiio-
viićtyal és Jovan Jovanović  iZmaj jal, illetve Laza Kosti ćtyal szemben 
azt az írótípust, amelyet Vitkovics Mihály képviselt. Eger szülötte, 
de apjától Cirill és Metód bölcsességét is elsajátította. Kazinczy álla-
pította meg róla: ,,,Te léssz az els ő, kit később Horányink / .Tisztelve 
fog nevezni, hogy hazánk / nyelvét, mint annak méltó gyermeke, / 
Páp:aynk tüzénél gyúlt szívvel szeretted; / S feledd között az elsó, s őt 
korunkig / Egyetlen voltál, aki azt m űveléd." Ma mégis pirongathat-
na bennünket Kazinczy, hiszen kortársaink meglehet ősen keveset tud-
nak róla, nevét els ősorlban az iradalani vezér imént említett poétai 
episztolájából ismerik. Egy forrongó korszak jellegzetes íróalakja volt, 
mint Horvát István, Virág Benedek és a többiek. Viitkovics szervez ő-
ként is sokat tett a magyar nyelv és irodalom ügyéért, hiszen irodal-
mi összejöveteleket tartott, és a kés őbbi ;Szerb utcai lakásban a kor-
szak valamennyi jelent ős írója megfordult. Megvitatták az irodalom 
és a könyvkiadás aktuális kérdéseit, anyagi támogatásról is gondos-
kodtak. Vörösmarty '„.a vidámságnak lantosaként” említi őt halhatat-
lanságot jósoló elégiájában, hiszen ő  maga iis részt vett ezeken az 
összejöveteleken. Az Aurora '.költ őn ás írói szívesen látogatták Vitko-
vics estélyeit, két népdalát is közölték. 

A Pirongatol... című  költemény Vitkovics legismertebb helyzet-
dala. A műnépdal Minden fortélyát jól ismerte, ezt bizonyítja ez a 
szerelemr ől szóló rverse is , de a cím és a jellegzetesen dacos költői 
magatartás az évforduló kapcsán többet jelent. Versei „pirongatnak" 
bennünket, mert keveset tudunk róluk. Pedig Vitkovics gondoskodott 
elődeinek ás kortársainak elismerésér ől. Bessenyei kezdeményezését 
például ő  szorgalmazta legfőképpen Kazinczy köréb ől. 1817-ben nevé-
nek említése nélkül ugyan, de a Tudományos Gyűjteményben közzé-
tett egy újabb akadémiai tervezetet Beszéd az országnak Tárgyárul 
címmel. Ugyanezt átírt szöveggel, de már Bessenyei nevének megjelö-
lésével 1823-ban újra megjelentette la folyóirat, 1826-ban pedig az 
íróelőd egyik röpiratát is közölte. Ném'edi Lajos mutatott rá arra, 
hogy Vitkovics Mihály megtette azt, amit Döbrentei Gábor a Tudós 
Társaság megalakulásakor elmulasztott, ugyanis Bessenyei nevét meg 
sem említette a kezdeményez ők között. .Egyébként 1828-ban Vitkovics 
Mihályt is meghívták a Magyar Tudós Társaság létrehozását el őké-
szítő  bizottságba. 

Költőnk őszinte csodálója volt Virág Benedeknek, akikhez ódát 
írt, és akit írásra ás harcra ösztönzött a „gondtalan id őkben". Kazin-
czyhoz intézett levelében szintén szeretettel írt róla. Berzsenyi zárkó-
zottságáról is beszámolt Kazinczynak: „Ez az oly érdemes barátunk 
igen elszokott az emberekt ől, és minden gyönyörűsége, +aműnit szavá-
bul, viseletébül kitetszik, a magányosság. AZ ő  szép munkái rés kül-
sője között ég, föld a különbség." 

Vitkovics Mihály korának jelent ős költője, írója volt. Kedvelte a 
klasszikus időmértékes verset, az ódát, elégiát és a görög típusú epig-
rammát. Az utóbbi műfajnak egyik legszebb példája A 'mai világ 

758 



című  epigramma, amely kritikus szemlélete araellett a lágy és a ke-
mény motívumának ellentétbe állításával ér el megfelel ő  esztétaikaii 
hatást. 

Szerette a költ ői episztolát, nem véletlenül írtak költ őtársai hoz-
zá is hasonlókat. Kazinczy és ,Berzsenyi Vitkovicshoz írott verses le-
velei jelentős művei a magyar irodalomnak. Szerz őnk a népköltészet-
hez is vonzódott, a népdalokat különösen becsülte. A szerb népdalokkal 
behatóan foglalkozott, néhányat közülük magyar nyelvre is lefordí-
tott. A műnépdal egyik jellemző  műfajává (vált. Lírájára a fokozott 
személyesség jellemz ő , a költői én valamennyi költeményében el ő-
térbe kerül. Bár Szegedy-Maszák Mihály egyik tanulmányában ki-
emelte, hogy Vitkovics költészete metaforában szegény, mégis felfi-
gyelhetünk néhány bravúros formai megoldására, s őt metaforájára is. 

Prózai művei közül megemlíthetjük meséit, amelyekben a lessingi 
esztétikai alapelvek érvényesülnek. A Weöres Sándor által felfedezett 
Ungvárnémeti Tóth mellett ő  foglalkozott ezzel a m űfajjal. 

Írónk kiemelked ő  teljesítményei a fordítások, bár itt átdolgozá-
sokra is találunk példát. Kármán József Fanniját Spomen Milice cím-
mel dolgozta át, és az alkotó feltüntetése nélkül adta ki. Pápayhoz 
küldött levelében viszont a következ őket írta 1817-ben: ,., ... ha kü-
lönös eredetit nem szülhetünk, inkább fordítsunk anyai nyelvünkre 
a szép trákiból." A kétnyelvű  író ezen a téren is eredményesen tevé-
kenykedett. 

Költői ars poeticájában írta ta művészről; ,„Szívhe.z dalol, s fel-
lelkesülve / Emberi társait üdvözíti.” Azok közé tartozott, akik Ber-
zsenyi megfogalmazása szerint „a ,Minden titkait" vizsgálták, és akinek 
hagyatékához időnként érdemes visszanyúlnunk. 

A szentendrei keresked ősegédből emelkedik ki Vasa Rešpekt, a vég-
leteket kedvelő  hős, aki előbb -más bűnéért lakol, majd az 1848-as ma-
gyar forradalom katonájaként harcai. A képmutatást megvet ő  jel-
lemben gaz író önéletrajzi mozzanatait fedezhetjük fel. Történetét ma 
is olvassuk. Még ismertebbek számunkra az Örök v őlegény című  re-
gény férfihősei. Sofra Kirić  sikerrel teljesíti üzleti vállalkozásait a 
szentendrei miliőben, talpraesett jellem, aki a különféle viszontagsá-
gokat zökkenőmentesen viseli. Fia azonban, a már iskolázott Šarni-
ka, léha és céltalan életet él, sodródó értéket képvisel. Ő  az örök vő-
legény, aki végül egykori n őismerősei lányainak udvarol. A Furcsa 
világ című  regény színhelye a bánáti falu, h őse pedig Đoka Grozdić , 
akinek magatartása egész családjának széthullásához vezet. A falu 
gazdasági és erkölcsi süllyedésének lehetünk szemtanúi. 

A száz évvel ezelőtt elhunyt Ja'kov Ignjatov!i ć  művei közül fő-
ként ezeket ismerjük, ezeket 'olvassuk. A szerb irodalomtörténészek 
is az említett alkotásokat értékelik, hiszen szerz őnket a szerb realizmus 
kezdeményezőjének tekintik. 

Csuka Zoltán jóvoltából „szentendrei rebelliseként" emlegetjük őt, 
a magyarországi szerb írót, aki Sima Ignjato. vtić  neveltjeként a szent-
endrei keresked ővilágból indult, és ügyvéd-íróvá, szerkeszt ővé vált. A 
Szentendre—Buda—Újvidék háromszögben élte le életét. Prózája pe-
dig a romantikától a realizmusig, s őt a naturalizmusig ível. Életké-
peinek jelentőségét, ezen alapuló anekdotizmusát már sokan ki-
emelték. 
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Jaloov Ignjatovič  művészete még mindig sok kérdést vet fel. Már 
Jován Skerli č  monográfiiája útnak indítja ezeket a problémákat. Kü-
lönösen vitatott Jakov Ignjatavié 1848-as magatartása, amellyel Miod-
rág Popovié is foglalkozott • Bort Imre sajátos kérdéseket érintett, 
amikor a .„nemzetiségi író" helyzetére [mutatott rá, és kiemelte mun-
kásságában azt a romantikától realizmuság terjedő  fejlődésvonalat, 
amelyet a magyar drodalormban Jóska, Jókai és Tolnai Lajos együtt 
valósított meg. ,Ugyancsak ő  tulajdonított nagy fontosságot annak a 
fénynek, hogy Ignjiatovié valódi ihletését még az 1848 előtti idők-
ben kapta. 

Többen bírálták  regényeinek laza és következetlen szerkezetét, 
lélektanilag kevésbé hiteles jellemeit, nyelvi császolatlanságát. Dicsér-
ték eredetiségét, életképeit, és az első, már korszerű  témát feldolgozó 
realista társadalmi regény íróját tisztelik benne. 

További irodalomtörténeti ás kaposolattörténeti kutatásokra van 
tehát szükség Jakov Ignjatoiviié munkásságával kapcsolatban. Az év-
forduló újabb alkalom a rákérdezésre, és főként a művek újraol-
vasás ára . 

Utcarészlet (olaj, 1955) 
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VAJDA GÁBOR 

AZ ELMAGÁNYOSODÁSOK SZÜKSÉGSZERŰSÉGE 
A 150 EVE SZiULETETT GOZSDU ELEK NOVELLAIRÓL 

;A. te hang jaidban, nagy költője a gyásznak, éreztem a legtisztábban, 
hogy a hatalom, az erő, a dicsőség önmagában semmi — s hogy a 
szeretet — minden." 

(G. E.: Emlékezés  Jhuslthh Zságmondra:) 

„Alig van magyar elbeszéléskötet, -mely hangban, világlátásiban, tema-
tikában egységesebb lenne a Tantabusnál. A századvég természettudo-
mányos, darwinista bölcselete jelentkezik itt egy álmodozó m űvész 
képzeletén át" — írja Lovass Gyula 1942-ben a Vigiiliábán. Megábbapí-
tásához annyit tehetünk hozzá, hogy ez az egységesség — néhány ki-
vételt ől eltekintve — Gozsdu.  .novellaírói pályájának egészét jellemzi, 
tehát kifinomultabb formában akkor is többnyire jelen van, amikor 
már a szecesszió elemei is kimutathatók m űvészi világ-képében. Noha 
értekezések is készültek már Gozsdu Elek pályájáról (a Szántó Erzsé-
beté 1939-ben és a Reisz Mihályé 1941-ben), novelbisztikájának egysé-
ges szempontból való áttekintésére eddig nem történt kísérlet. Éppen 
ezért dolgozatunkban a novellák nagy többsége és a bennük megmu-
tatkozó alkotói törekvés összefüggéseinek taglalásával az ifjúkori ter-
mészettudományi-filozófiai ,olvasmányélmények egész novellisztikát 
meghatározó jellegére k:íiv,ánunk r.átalpintanii. 

Gozsdu Elek, nagy ambícióval' indulván, de rövidesen elbizony-
talanodván az írói és társadalmi érvényesülésért vívott ' .harcban, az 
elmagányosodó gyöngéknek egy Sajátos csoportja fel ől tárta 'fel až 
élethalálharc ellentmondásait. Ezért - méltán írhatta Diószegi András 
A magyar irodalom történetében: Gozsdu „A jelenségeknek — a kar-
rierek és jellemek kettétörésének, az ambíciók elpusztulásának, az 
emberek magányosságának, romlottságának és nyomorúságának — a 
mélyére akar világítana, meg akarja mutatni az okokat, törvényszer ű-
ségeket." Ennek megfelel ően a Gozsdu-novella egy-egy olyan, • az író-
val véletlenül megismerked ő  embernek a vallomása, akinek pályája 
feltűnő  törést szenvedett, ám a harcból való kiválás, elmagányosodás 
lelki nyugalma megteremtését tette lehet ővé. Ez a rezignáció (sőt ése-' 
tanként boldogság) az élétet az. élményben többször a természetben 
lét egyetemestségéig szélesíti ki, ami által már egyik-másik korai no-
vellába beszüremilenek a romantikának kés őbb egyre inkább elszá-
porodó jegyei. 

Ehhez a szinthez viszonyítva .az 1882-ben született Sámson mada-
ra még zsengének tekinthet ő. Annál inkább, mert tételszerű  nyoma-
tékkal, divatos gondolattal indul. Már az els ő  bekezdés az erő  para-
doxonának talányát rejti magában. Az író h őse - gyöngeségének ki-
hangsúlyozásával Indítja. novelláját: „Sámsonnak hívták, mégis gyön-
gébb volt egy közönséges egérnél." Ezután h őse rendkívüli fizikai 
erejének kiemelésével gondolkodtatja el olvasóját: vajon miben rej-
lik Sámson gyöngesége. A név, a bibliabeli összefüggésekre gondolva, 
már sejteti: mi a gyöngéje a- hatalmas erej ű  férfinak. Fizikumából és a 
természetéb ől egyaránt hiányzik az, ami a feleségének imponál. Nem 
adatott meg neki a:z asszony helyzetébe való beleélés képessége, az 
ész ereje. Más szóval Sámsonnak. az a naivitás a gyöngesége, amély 
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ről már Gozsdu előtt ás sokat írtak a polgári írók: a boldogság nem 
vásárolható meg. De vajon csalfa nejét er ősebbé teszi-e ravaszsága? 
Csupán egy időre, mert végül is, miután visszamegy férjéhez, ugyan-
olyan életképtelennek látjuk, mint a jóságában együgy ű  Sámsont. 

A veréb (1883) hősének gyöngesége, • életb ől való kimaradásának 
oka hasonlóképpen a helytelen önértékelésben van. !fim ha Sámson 
szánalmasságában csupán nevetséges, Gránátos János visszataszító és 
megvetendő  is. Az ő  alakja ugyanis egy hatalmaskodó, öntelt dilettáns 
karikatúrája. Az elvakult dilettánsnak sikerül elhitetnie családjával, 
hogy ő  meg nem értett zsenii. Az alázat hiányzik bel őle; lénye csupa 
erőlködés. Az igazi tehetségnek nem töltheti ki üres fölényeskedés a 
lelkét. Gránátos, miként a neve is utal rá, az erkölcsi er őszak meg-
testesítője. Számára a madárdal vagy a népdal semmit sem mondhat. 
Kizárólag csak önmagának, vélt önnön nagyságának él s ezért nem 
Mehet élete, sem pedig léte. Beszéde csupa kritikai vagdalódzás — az 
önkritika árnyalata nélkül. A zeneköltészet legnagyobbja iránt sem 
érez áhítatot, ám egyedül őket említi puszipajtásaiként. 

Az étlen farkas (1884) el őtt már felszakadnak a horizontok — 
igaz, a szánók nem a jó értelmében. Ordas Gidát ugyanis már vitalis-
ta indulatok fűtik s nem egy fűszeres boltban vagy egy piszkos szo-
bában keresi önbecslését, hanem az elébe újabbnál újabb akadályokat 
állító nagyvilágban. Ő  tehát méltán tartja magát ,,er ős" embernek: 
mint tönkrement egzisztencia, nem az öngyilkosságot választja, hanem 
az élősdiséget. „Ki vagyok rekesztve az engem megillet ő  osztályból, 
hát élek, ahogy tudok. Kinevetem a maguk moralitását, kijátszom 
morális megállapodásaikat s élek a saját felel ősségemre. Mi ér többet? 
Egy morális elvnek a kivitele, vagy pedig az élet? Az egyik elmélet, 
cselekvési mód, a másik valóság s így érték" — mondja a narrátor-
nak. Ordas •azt hiszi, hogy a nagy egyéniség jogainak megfelel ően él, 
amikor a mindennapi élet küzdelmeinek vállalása helyett másokat ki-
használva igyekszik érvényesülne. Fels őbbrendű  embernek véli magát, 
akinek magától ért ődő  magatartása a gátlástalanság. Ordas tétje: min-
dent vagy semmit. Az egyedüli alternatíva: a másokon felülkerekedés 
eltökéltsége — szemben a munkálkodó életforma sivárságával. ILa a 
helyzet úgy kívánja, a gyilkosság vagy lopás sem lehet akadály. A 
jelszó:  „Élek — élni akarok." Ezek a célok egyedül megvalósíthatat-
lanok s ezért kezdetben Ordas Bertában, munkaadója feleségében ta-
lál szövetségesre. Rövidesen azonban egy cselédlány lesz a támogató, 
mert Berta előtt (mint általában Gozsdu többi n őalakja előtt) vég-
eredményben a társadalmi tekintély és a cím jelenti az er őt, ezért 
nem vállalhat teljes közösséget a felkapaszkodóval. Ugyanezekkel az 
erőkkel, vagyis a századvégi bürokrácia érdekszövetségével szemben 
szenved vereséget az Egy falusi mizantrop (1886) hőse, az érzelmei 
teljes megtagadására képtelen ambiciózus hivatalnok ás. Pakaszky szin-
tén gyűlöli a formaságot és hazugságot s a fiatalélet íratlan törvényei 
szerint akar érvényesülni. Ő  is elszereti f őnöke temperamentumos fe-
leségét, majd pedig, a férj machinációiról és sikkasztásáról értesülvén, 
azt ajánlja neki: legyen öngyilkos. A. tetejében, még. fel is ,jelenti. Er-
re a képmutató bürokrácia mint hóhért veti ki soraiból, ő  viszont a 
természetben vadászgatva találja meg békéjét. Pakaszky történetének 
nincs bels ő  drámája, úgyhogy túl könnyen fordul szembe azzal a 
környezettel,. amely felemelte őt. Ezért részben ő  is szörnyetegre em-
lékeztet, még ha ismer ősei és barátai erkölcsileg jóval alacsonyabb-
rendűek is nála. Ne feledjük el, hogy ő  akkor jelenti. fel az alispánt, 
mikor megtudja: f őnöke kidobott egy beteg szerb asszonyt, aki a há-
borúban árván maradt unokái számára kért volna segélyt. Mellesleg 
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arra is emlékeztetnünk kell: Pakaszky anyja szintén szerb asszony 
volt, mint ahogy az írónak, >Gozsdunak is voltak közele délszláv ro-
konai. 

Ha az „étlen farkas" egoista volt, a „falusi mizantróp" pedig az 
egyéniség és az egyén jogait követel ő, akkor a „néma apostol" (Egy 
néma apostol, 1886) egyszerűen rögeszmés különc, olyan eszméknek a 
megszállottja, amelyekkel csak saját magának árt. Inkább egy meg-
mosolyogtató életstílusról van tehát szó, mint társadalomfelforgatást 
hirdető  gondolatrendszerr ől, hiszen Jávor Bálint egyházellennesség.e 
nem programszerű, hanem csak .alkalmi cselekedet, egy megszállott 
önfelmutatása. Gépies átvétele gépies tanoknak, importcikk, mert túl-
ságosan homályos, amikor nekibuzdul: „Az önzést hirdessétek, me-
lyet ne a szeretet korlátozzon, hanem a szükségszer űség kényszere." 
Jávor Bálintot nem a, kegyetlenség, hanem a .közöny jellemzi, ezért 
érthetetlen, miért tiltakozik olyan nyomatékosan a szeretet ellen s 
miben látja a társadalmi alakulás helyes irányának lényegét. Valójá-
ban nincs átgondolt törekvése s csupán a kor új közhelyeit ülteti el 
diákjai fülébe, ezért hasonlóképpen magányosodik el, mint A veréb 
c. novella Gránátos Jánosa, noha az emberekkel szembeni daoolásá-
ba.n mérsékeltebb ennél. Azonban igen távol áll az élet valóságától, 
mert különben feltenné a kérdést, hogy vajon hova juttatná a társa-
dalmat az általa üdvözít őnek tartott fékevesztett önzés. Nem látnánk 
benne egy dilettáns torzképet, ha a társadalomból hiányzó szeretetet, 
vagyis az embertelenség tényét igyekezne bebizonyítani. Ez azonban 
már lázító cselekedet lenne, amit a hatóság is komolyan venne igy 
viszont egy vitalisztikusan misztikus költ ő  lakik Jávor Bálintban, aki 
a következőket mondja vadházastársáról: „Az anyát láttam benne 
csak. Nem volt ő  már az én kedvesem; az élet képvisel őjét láttam 
benne, összes titokzatos hatalmával és leborultam el őtte. (...) Anya 
volt ő ; az élet forrása, amely forrás újra .és újra megteremtve: örök. 
Igen, örök. Benne nyer kifejezést a kifejezhetetlen örökkévalóság: a 
halhatatlan élet." 

Jávor Bálint homályosan, id őszerűtlenül beszél ahhoz, hogy az 
emberek elfogadhassák szemléletét. A mártír című  novella szerb sza-
kadárja, Daniszin Péter viszont olyan világosan beszél célkit űzéselvről, 
hogy a nép. képvisel ői valóságos cirkuszt rendeznek körülötte, hogy 
megjátszhassák az értetlent s tudtára adják: eszméire, forradalmi ter-
veire semmi szükség sincs, mert csak a házuk tája érdekli őket. Ez a 
novella tehát a forradalomnak, a népfelvilágosító eszmék megszállott-
jainak és a mindennapi élet örömeivel beér ő  népinek az ellentétét áb-
rázolja. A fiatalkori bukását, családja anyagi cs ődjét elbeszélő  Dini-
szín Péter önkritikát gyakorol s meggondolatlanságnak látja a múlt-
beli és a jelenkori forradalmi kísérleteket. Naiv önzésében addig 
álmodik az ember, nemzete felemelkedéséért küzd ő  hősnek képzelve 
magát, míg rá nem jön: a mindent kockára tev ő  vállalkozásból senki-
nek sem lehet haszna. Igy aztán a lázadó Diniszin Péternek és társai-
nak szervezkedése nem több fiatalos virtusnál, az életer ő  kiáradásá-
nál. „A diófák elkezdtek velem beszélgetni. Buzdítottak, lelkesítettek. 
Mire? Valami határozatlan valamire, valami nagyra, aminek azután 
nem volt neve. Éreztem, hogy ereimet feszegeti a vér, hogy karjaimon 
az izmok feszülnek. Valami nagyszer űt akartam véghez vinni, de hogy 
miit, azt nem tudtam meghatározni." A háttérben felsejl ő  másik erő , 
amellyel, miként fej a testtel, szövetkezni kellene, nem ad életjelt ma- 
.gáról: „Hát a nép? Az alvó oroszlán, •a szunnyadó bika nem tör ődött 
a magyar nyelven írt postavevényekkel ... evett és ivott. Igaza volt. 
Az eszméket úgysem találják fel másra, mint hogy egymást ámítsák 
velük." 
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Vannak Gozsdunak (már a Tantalus c. kötetben) olyan novellái 
is, amelyek hősei kezdettől fogva a saját törvényük szerint élnek, il-
letve olyan_ körülmények közé jutnak, amelyekben nyomatékosan ki-
mondják, tudatosítják azt, .ami (kevésbé felt űnően) már eleve jelle-
mezte őket. A Nemes rozsda (1886) „erős" emberekről készült életkép. 
A duhajak duzzadnaik az életer őtől és testileg-lelkileg hatalmasoknak 
érzik magukat. Egyik őjük még azt is megkérdezi társától, hogy nem 
akarna-e király lenni. A megkérdezett Hüke igennek válaszol, majd 
darwinista szellemben a következ őket mondja: „Hiszen, ami azt illeti, 
kevés olyan király van a világon, aki holmi hazudozások nélkül, apai 
ágon olyan magasan föl tudná vinni a nemzetiséget, mint a Hüke 
család!" A közéjük a kocsmába belép ő  Bozsó Feri, aki a f őispánnal 
szembeni gőgjében éppen a szolgabírói állást utasította el, a megjele-
nésével egészíti ki azt, amit a barátja mondott: „Er ős, izmos ember 
volt, alig fért bele prémes kabátjába. Arca piros volt a bortól és 
egészségtől. Hatalmas fejét hátraszegetten hordta, büszkén, mint aki 
ereje tudatában kész az egés:z világgal birokra kelni. Nézése g őgös 
volt; hatalmas üstöke, mint az oroszlán sörénye: s űrű , rendetlen für-
tökben gyűrűzött. Könnyedén lépett, mintha izmai acélrugók lettek 
volna." A Nirvána (1886) f őhőse, gróf Kanuth István is hasonló típus, 
mint az érintett dzsentrik. Olyan ember, aki a pillanat élvezetein túl 
másféle eszményeket nem ismer. Tudja, hogy a szerencsések, az er ő-
sök közé tartozik s ez egyib1n erkölcsi jogot is jelent számára, hogy 
csak az örömöknek éljen. Szerinte — m űként az önkritikus Dini,szin 
Péter is hangsúlyozta — csak a kenyerükért s egyéni boldogságukért 
haroolók lobogtatják a népboldogítás és a .nemzet zászlaját. A nihil 
a végállomás, amely úgy közeledik, ahogyan fogynak az örömök s 
ahogyan nő  a:z 'unalom. Amiként Gazsdu e novellasorozatának többi 
hőse sem ismeri az érzelmeket, a gróf is mindenkivel szemben közö-
nyös s az anyjával folytatott beszélgetése során is csupán egy percre 
lobban fel benne a szeretet. Jelensége egyszerre vonzó és taszító. 
Vonzó: mert önzése, élvezeteknek élése, szabadságának .korlátlanságá-
ban a minden emberben lappangó igényeket testesíti meg. Visszata-
szító: mivel gépiesen adja át magát annak, ami már túl van az embe-
rin és a társadalmin, ti. önzése a nemes lelk ű  .idealizmusnak éppen 
az ellentéte. Magatartásához az anyja fiatalkori életvitele szolgáltatott 
példát. Emiatt kénytelen lefojtani az iránta érzett szeretetét. De nem 
csupán neki, a legfelül állónak van gyönge pontja, hanem a boldog-
nak képzelhet ő  társadalmon kívüli, a „vadember" sem érzi jól 'magát 
a bőrében, ami azt jelenti, hogy Gozsdu egyel őre dacol a rornanti:ká-

. val. Az Ultima ratio (1886) agg temet ő:csősze mindaddig az életével 
azonos léleknek a csodája, míg legvégül ki nem derül: ő  ,`is fél valami- 
től, 	

i- 
től, attól, hogy nem emberhez méltó módon fogják eltemetni, hanem 
úgy, mint a szegényeket, amint a kutyát. 

E korszak novellái között még egy olyat találunk, amelyben az 
erős egyéniség, a vitatható erkölcsi tartalom ellenére, annyira impo-
náló, mint amilyen a Nemes rozsdában volt. Pedig a Márta (1886) cí-
mű  novellával kapcsolatban egészen.elmarasztaló bírálatot is olvas-
tunk. Nem feledkezhetünk meg azonban róla, hogy a téma elcsépelt-
sége önmagában nem negatívum, ha az író sajátos, az ő  szemléletének 
megfelelő  tartalommal tölti fel. Márpedig itt ez a helyzet. Annál is 
inkább, mert ennek a történetnek nem a többi Gozsdu-novellah őshöz 
hasonlóan vallomást tev ő  Berti a főhőse, hanem a mögüle egyre inkább 
kimagasló feleség. Márta ugyanis erkölcsi fölényének tudatában, ma-
gától értődő  természetességgel csalja meg életerejét eltékozolt férjét, 
hogy gyermeke születhessen. Noha állandóan veszekednek, Berti i11ú- 
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ziókba.n ringatja magát, s a .hozzájuk ellátogat() .narrátornak azt mond-
ja nevetve az asszonyokról: azért vannak, hogy boldogítsák =a férfia-
kat. A narrátort elb űvöli a feleség jelensége. „Önálló,' er őteljes asz-
szony volt, megszépítve n ői varázslattal. Másnap, harmadnap meggy ő-
zött, hogy csodálatosan világosiságban látott minden dolgot. Valami 
bűbájos, engesztel ő  összhang áradt beszédjéb ől, mely megszépíteni 
látszott mindent, amir ől beszélt. A kiváló egyéniségek hatását tette, 
akik akaratlanul elárulják, hogy a nekik jutott szerepet híven és be-
csületesen teljesítették. Nyugodt, bátor nézése volt, s ha Bentire vetet-
te szemeit, ez mindig mintha zavarba !j ,ött volna, mosolyt erőltetett, s 
nem bírta ki:állani tekintetét. Pedig szemeib ől nem lehetett egyebet 
kiolvasni, mint öntudatos,• bátor nyíltságot, mely az igazságot követel-
te." Ez az elbűvölő  asszony, miután a szemébe mondta férjének, hogy 
a gyermek nem az övé, a .narrátortól a következ ő  szavakkal búcsúzik 
el: „Megbocsátottam neki!" — „Ilyen nyugodt, ilyen józan a b űn 
nélkül való ember" — teszi hozzá az író. Ez a novella a hagyományos 
erkölcs cáfolata, mert a feleség (és az író) nem a házasságtörést, ha-
nem a férjnek magtalanságához vezet ő  züllött előéletét tartja b űnnek, 
ha egyáltalán bűnösnek minősíthetünk itt valakit. Valójában itt is a 
darwini logika érvényesül: az er ősebb győz is a tetejében még morá-
lisnak iszuggerálja tettét. Az asszony nyugodt, tehát az ő  erkölcse ér-
vényes s legfeljebb (gondolhatjuk mii) szókimondó kegyetlenségében 
válik monstrummá. 

A gyöngébbek, elnyomattak, szerencsétlenek életerejét egyre 
többször csodálja meg Gozsdu Elek. Azonban ezt elég nagy távolság-
ból teszi, hiszen a hivatali munkában való elmélyedéssel nagy alko-
tói lendülete (1886) fokozatosan alábbhagy. Azonban materialista 
szemléletét nem adja fel olyan gyorsan, mint ahogy azt Diószegi And-
rás gondolja, ti. az Una poenitentium (1889) c. novellája nem els ősor-
ban azt tanúsítja, hogy „az énekl ő  apácák szuggesztiója hirtelen a 
vallásos rajongás érzelemhullámát kelti fel az íróban". Inkább úgy 
mondhatnánk, hogy ebben a szövegében az író a létnek egészen .ellen-
tétes princípiumai szerint él ő  lényeit csodálja. A „vallásos rajongás" 
csupán az egymást kizáró ellentéteket alig láthatóan összef űző  kapocs. 
A látásé és látomásé a szó itt, amely minél egyetemesebbé kívánja 
alkotni a létez ők képét. Először a kórházat környez ő  buja növényvilá-
got látjuk egy kora nyári délután. 'Ezután a narrátor lelki szemei 
előtt megjelennek az épületben fekv ő , szenvedő  betegek, de azok is, 
akik gondoskodnak róluk. Már itt érezzük: maga a látvány fontos 
ebben a novellában. Az apácák, akiket a köztudat leginkább gyön-
géknek, szánalmasoknak ismer, a narrátor szemében a lelkier ő  és a 
méltóság megtestesít őn: „A lelkükben élő , elevenné lett idealizmus 
fényeskedék szép arcaikon. Legy őzték a hívság vágyait, diadalmas 
harcot vívtanak a szláv és a vér hatalmával; letépték ■szép- testeikr ől, 
gyermekded lelkeikről azéletezer kötelékeit, és felülkerekedvén a 
földi javak utáni vágyaikon, elhárították maguktól a gyönyörök va-
rázslatát — megölték lelkükben az »én« összes földi érdekeit, s ke-
resztyén létükre elérték a pogány nirvána eszményi régiéit. Szépek, 
üdék, frissek voltak valamennyien. Csak a m.eggyözódés vagy a mánia 
hatalma alatt végzett munka szépítheti meg így az embert. Ezek a 
durva, dísztelen, szürke köntösökbe öltözött, szelíd ábrázatú lányok 
tehát azok, iakifk nem ismerik az undort, a halál félelmét; akiknek elég 
arősek az idegeik, hogy naponként lecsukják a meghaltak megtört 
fényű, nyitva maradt szemeit." Ezzel ellentétes, de nagyon is ideill ő  
mozzanatiként a kóbor lány képe teszti. teljessé a novellát. Látványá-
nak a narrátor számára mitológiai jelent ősége van, mert háromszor is 
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Béliál lányának nevezi. Nem csupán leírja, hanem — erkölcsi fenn-
tartás nélkül — gyönyörködik ás benne: „Vékony, piros csíkos szok-
nyája,- tarka viganója elárulta kecses, gyöngéd idomait. Finom lábai, 
sima kicsi kezei mutatták, hogy dologkerül ő . Gyöngéd csontú bokái, 
széles vállai,, jól kifejlett, remeg ő  melle, karcsú dereka, széles csíp ői, 
sovány, gömbölyded arca fajbeli el őkelőségét mutatták. (...) Látszott 
rajta, hogy kóbor természet, aki revoltál az élet szabályai ellen, aki 
a:z éhség és nélkülözés árán barangol, kóborol a város utcáin, a zöld 
erdő  sűrűe:ben, s ki mindezekért kárpótlást talál 'az álmokat fest ő  
szemlélődésben, a semmittevés nyugalmában. Nem volt benne semmi 
félénkség, semmi a rongyokkal járó alázatosságból vagy szégyenb ől; 
öntudatosnak látszott, aki szívesen átengedte magát ösztöneinek, s 
akivel a vér vagy talán a benne eleven életre ébredt költ ői hangulat 
szeszélyes, kegyetlen játékait űzi. Rongyos volt, szép volt, el őkelő  volt 
— és én nem mertem volna őt alamizsnával kínálni." A lány, miköz-
ben a narrátor figyeli, az apácák énekében gyönyörködik. A lényeget 
illetően tehát egy velük, hiszen „buja arcán az átszellemültség glóreá-
ijával" hallgatta őket. Az áhítatban való találkozásuk jeleként arra 
emlékeztetnénk, hogy az apácák viszont „a pogány ,nirvána eszményi 
régióit" érték el. Ami itt lényeges: a „vallásos rajongás"-ban (Diósze-
gi) nem győzi le a testiséget a spirituális, hanem inkább hangsúlyoz-
za; előfeltételként fogadja él. Gozsdu vhtalizmusa itt már romiant:izá-
lódni kezdett. A testiség ugyanis itt nem zárja ki a lélek többletét, 
hanem a maga kiválóságában hordozója annak. Csupán azt nem té-
veszthetjük•szem el ől, hogy itt nem a társadalomba beépült emberek-
ről van szó. Az apácákat az alázat, a mások, a „beépültek" önzetlen 
szolgálata emeli önmaguk fölé, míg a lány testi-erkölcsi szabadságá-
nak teljességében ragadtatja el a narrátort (és az olvasót). Más szó-
val: a szigorú determinizmus szemléletét e szövegben egy líraibb, ol-
dottabb életérzékelés váltotta fel. Ennek az eltávolodásnak köszönhet ő , 
hogy Gozsdu e novellah ősei vonzóbbak azoknál, akik ha nem is min-
dig antliszoCiáliis+ak, de legalább aszociálisak voltak. Ezek a nagy lelki-
erővel rendelkezők a társadalmi ranglétra legalján találhatók meg. 
A .nádsíp - (1889) című  novella például Gavnlil+avics Jas.zánaik, egy be-
teg csavargónak a dicsérete. E körülményekt ől m.egnyomorított szerb 
ember nem jó és nem rossz: a pillanatoknak él. A n őkkel nem volt 
szerencséje: akit ő  akart, az nem ment hozzá, akik viszont őt szeret-
ték volna, neki nem kellettek. Így aztán akkor érzi jól magát igazán, 
ha sípját fújva művész lehet. Egyetlen vágya egy duda, hogy kímél-
hesse  gyönge tüdejét. Hangszerét fújva nemcsak önmaga min ősül át, 
hanem hallgatóit is elvarázsolja, ior.vasfél+e áhítatot ,keltvén, mint ami-
lyen az el őző  novellában az énekl ő  apácákat és a hallgatódzó lányt 
kapcsolta egybe. 

A közönségesnek, a szinte állatfának az átszellemülése nagyobb, 
sőt botrányosabb ellentéten e+s diadalmaskodhat. A tigris (1888) példa-
beszéde arról szól, miképpen bizonyul er ősebbnek a szellem a vad és 
kíméletlen fizikai erővel szemben. Az idegen kultúrember gúnyos., a 
vadeanber számára érthetetlen fejtegetésével fegyverzi le a gátlástala-
nul erőszakoskodót, úgyhogy az végül elsompolyog. A novella utolsó 
mondata így hangzik: „Elmosolyodott, s eszébe jutott, hogy Indiában 
kerepelőkkel. szokták a tigrist hajtani." Talán attól sem függetlenül, 
Hogy Gozsdu Elek figyelme Turgenyeivt ől Tolsztoj felé fordult, á lé-
lek. hiánya annak a típusnak a válságában is dönt ővé válik, amelyet 
kezdetben csupán az önelégült er ő  perspektívájából ábrázolt az író. 
A • Spleen (1896) Kanuth István grófja, akit egy novellából már meg-
ismerhettünk, azért utálja meg szeret őjét, Raxane grófn őt, amiért 
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korábban rajongott érte, ti. mert :,.,olyan istenien állati" volt. A csö 
mör önkínzó állapotában már az is eszébe jut, hogy kapcsolatuknak 
nem volt igazi tartalma: „Lelketlen érzések! Nem volt mit monda-
nunk egymásnak! Lelkem sohasem id őzött nála! Utálatos !" Másik 
szeretőjében, a másodrangú énekesn őben viszont az anyagiasságnak 
megfelelő  erkölcsi magatartást, a hálálkodó beállítottságot találja 
visszataszítónak : „Meg lehet dermedni e fagyos valóságtól! Igyunk, 
Emmy! A te és a fajtád egészségére!" Az öngyilkosság tehát csak 
szükségszerű  'kifejlete ennek az egyre mélyül ő  válságnak. A Mea 
culpa (1902) anekdotikus csattanóval ugyancsak az önnön állatisá-
gával meghasonlott emberről szól. A baromi erej ű  és kegyetlenségű  
Kelemen Péternek azonban az a többlete az el őző  novella kiégett 
arisztokratájával szemben, hogy ő  még megvívhatja a harcot önma-
gáért, saját lelkéért. Kelemen Péter tehát azért vállalja az önkéntes 
bűnhődést, hogy, miután elszenvedte azt, amit egy szerencsétlen tol-
vajnak okozott, ismét embernek tudhassa önmagát. Legalább eny-
nyire rendhagyó a döntése az Országúton (1902) hősének is. Itt már 
az. indításnak is .romantikus íze van, s erre az élet és a halál egy-
másmellettisége figyelmeztet. Már a novella els ő  bekezdésében ezt-
olvassuk: „Az életfenntartó búza és a gyilkos belladonna gyökerei 
egymás mellett szívják az élet és a halál er ősségeit. De ezeket az 
embereket az életnek és a halálnak ez a közelálló képe nem zavar-
ja." Ez az állítás a természetbeli, élet kiemelésének következménye: 
„ ... nem egészen bizonyos, vajon a legbüszkébb virág, a haarlemi 
tulipán, az összes üvegházi csodákkal együtt, nagyobb örömet szerez-
het-e a léleknek, mint ezeknek a különféle gazoknak a virágszépsé-
ge." A novella szereplőjét, az ulánus tisztb ől önként lett csavargót 
És spontaneitás élteti és teszi különbbé (a narrátor kimondatlan fel-
fogásában), mint azokat, akiknek mesterkélt er őszakrendszerét el-
hagyta. Különben ő  is békében él a halállal, mint (miként az els ő  
bekezdésb ől vett idézetb ől már láthattuk) Dél-Bánátnak (Alibunár 
környékének) a lakossága. Párbeszédük végén mondja a következ őket 
a narrátornak: „Az országúton élek és ott fogok meghalni a szabad 
ég alatt. Nem félék a haláltól, aki magányos utaimon éjjel-nappal 
velem van, kísér." Noha a természetszeretetnek kezdett ől fogva sze-
repe volt Gozsdu ,prózájában, az elvágyódásnak nem volt (lírai) hang-
súlya. Itt viszont: „A messzeségek hívtak: a kékl ő  távolságok nagy 
vonalas után vágytam." A természet szépségeinek valósággal lelken-
dező  leírása azzal van összefüggésben, ami a novellákból kezdetben 
tüntetően hiányzott: az érzésekkel. 

Az erő, illetve a lélek princípiuma közötti angadozás néhol ma-
gában a novellában is jelen van. A Napraforgó (1897) szerelemre éhes 
grófnője például sokáig ingadozik: vajon játssza-e továbbra is az ön-
fegyelemmel rendelkez őt, vagy pedig adjon lehetőséget udvarlójának, 
Péternek a vallomástételre. A már öreged ő  grófnő  számára szinte lét-
fontosságú ez az alternatíva, mert most úgy rémlik neki, hogy „Aki-
keÉ eddig szeretett, csak mind anyagi, durva emberek voltak, a szép-
ség, a raffinement érzéke nélkül. Ebben a majdnem kölyökszámba 
menő  'Péterben sajátságos vegyülete van az isteninek és az állatinak." 
Ám hogy ezt lelkiekben, vagyis a legtartósabban birtokolhassa, „Lí-
via • grófnő  megtanult erősnek lenni. Az esze mégiscsak uralkodott 
idegein, úgy számolt az érzésével, mint egy vén uzsorás, aki fél ke-
nyeret venni ma, nehogy holnap éhen haljon". A novella második 
változatában a grófn ő  feladja elvét és enged érzéseinek, — ami (1897-
ben) azt is jelenti, hagy Gozsdu Elek ez esetben is engedett ; szemlé-
leti merevségéb ől. A grófnő  igenlő  döntése e szerelmi kapcsolatban 
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azonban. mégsem a romantikus princípium gy őzelmét jelenti, mert 
az érzelmek kiélése (a felemel ő  önmegtartóztatás helyett) a minden-
napok törvényének elfogadását jelenti, vagyis azt, hogy a grófn ő  ezt 
a szerelmét is ugyanúgy meg fogja unni., mint a többit. Az Őszi eső  
(1892) című  novellában hasonlóképpen a Tantalus című  kötetben ki-
fejezésre jutott materializmus, gépiesség „szelleme" uralkodik. Az 
esős idő  és ia. 40. születésnapja hatására az életuntság hangulatába 
süllyedő  asszonyt a másnapra tervezett b őséges és változatos étkezés 
öröme, no meg a vadászat reménye téríti vissza az élethez. Gyermek-
telen lévén a mindennapi élvezeteknek él, nincs semmiféle idealista 
többlete életének. Férjre ezt szó szerint kimondja: „Látod, édes Lilim, 
mégis érdeemes élni! Én •a menü révén már régóta kibékültem az 
élettel!" Lényegében ugyanaz a külvilággal szembeni közöny ez, mint 
amelyet a néhány évvel korábban keletkezett novellákban, köztük 
A filantrópban (1887) találhatunk. Ebben azonban az író még knna-
gyította azokat az ellentéteket, amelyek az Őszi esőben vagy a Napra-
forgóban a távoli háttérben rekedtek. A morálisan érzékeny narrá-
tor és a gazdagságában cinikus földesúr közötti párbeszéd a követke-
zőképpen fejeződik be. „— Megnéztem a falud vack:ait, melyekben 
emberek laknak és elszégyelltem magam! — Én undorodom t őlük! 
Gyújts rá! — És amellett, ha jól vannak lakva, még elégedettek is! 
— Tedd elégedetlenekké őket, és ...palotákat fognak építeni — anond-
ta derült, nyájas mosolygással Béla, miközben a Figaro lapjait for-
gatta." Itt a narrátor megütközésében ad hírt magáról Gozsdu Elek 
lappangó, leginkább rezignációba fojtott romantikája. Nem így a 
Grittiben (1898), amelyben a h ősnő  bevallja: volt bátorsága a gazdag 
földbirtokos helyett egy, számára elérhetetlen katonába beleszeretni, 
annál is inkább., mert „a szépséget csak elárendelt értéknek tartja". 

Vajon azt jelentené ez, hogy a darwinista világszemlélet fokoza-
tosan átalakul Gozsdu Elek navellisztiik:ájában? Nem, csupán . árnya-
latok jelentkezéséről, az egyéni esetek iránti érzékenység megnöve-
kedéséről, a romantikus hangulatok helyenkénti térhódításáról lehet 
szó. Mert nemcsak a még 1888-bon íródott Madárpanasz mutatja 
félelmetesen kíméletlennek a vadászok és madarak között folyó har-
cot, hanem az 1897-es keltezés ű  Farkasnyomor, az emberben élő  ál-
lattal kapcsolatos példabeszéd is. 

Az elmondottak azt jelzik, hogy Gozsdu Elek novellisztikájába 
csak kismértékben szüremlenek be a szecesszió elemei. Ez a stílus-
irányzat — miként a kutatók értékelése is bizonyítja — kései évei-
ben, a levelezésében határozza meg az írd ízlését. 
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A LEGELESETTEBEKET FELEMELNI, 
A LEGELESETTEBBEKNEK ÍRNI! 
A HETVENÉVES BRINDZA KÁROLY MUNKÁSSÁGÁRÓL 

A fenti célnak szentelt Brindza Károly eddig leélt hetven életévéb ől 
csaiknem hat évtizedet, hisz még alig .tizenkét esztend ős, amikor egy 
kilenctagú családban ő  azegyetlen keres ő ! Felsorolni is hosszú volna, 
hogy élete további szakaszaiban milyen posztokon, milyen eszközök-
kel szolgálta .a még bizonyára gyermekkorában maga elé t űzött ne-
mes célt. 

Először 1944 őszén, ,neon sokkal a felszabadulás után láttam. és 
hallottam a feketicsi olvasókörben, amikor a topolyai járás szónoka-
ként a színpadról magyarul szólt a falu lakóihoz. Hogy mir ől? Ter-
mészetesen a népfelszabadító harcról, 's arról, hogy ez a forradalom 
arait hoz a népeknek, köztük a magyaroknak is. Jó szónok volt: lel-
kes, meggyőző, magával ragadó. -Hogy ez mit jelentett ott, akkor, 
az talán érthet ővé válik, ha hozzáteszem, hogy e napokban arról a 
színpadról szinte estér ől estére a helyi milícia parancsnoka szónokolt, 
egyenruhásan, fegyverrel az oldalán. Igaz, ő  is a népfelszabadító há-
borúról beszélt, Titóról, a népek immár valóra vált rtestvéryiségér ől és 
egységéről, de — ismétlem — oldalfegyverrel, szerbül és olyan pa-
rancsnoki hanghordozással, hogy ezzel a szavait nem ért ő  tömegben 
inkább félelmet .keltett, mintsem megnyugvást. Pedig sokan féltek 
akkor, bár többnyire ok nélkül, hisz .akiknek félnivalójuk lett volna, 
már rég messzire mentették az irhájukat. És akkor elénk állt Brindza 
Károly. Ő  is a ,népfelszabadító harcról beszélt, a népek testvérisé-
géről, a hamarosan sorra kerül ő  földreformról, 'amelyb ől most ra ma-
gyar szegénység sem marad ki, s szólt a fasizmus ellen még mindig 
f.dlyó, szak-sok áldozatot követel ő  ádáz küzdelemről. Csodálhatjuk-e 
ezek után, hogy ebb ől a faluból mintegy háromszor annyian jelent-
keztek Topolyán a Pet őfi brigádba, mint ahánynak helyet tudnak ott 
szorítani. Vissza is küldték az odavonulók kétharmadát. 

E lánglelkű  szónok gyújtó szónoklatait még ott hallgattam va-
lahányadik padsorban a falu népével, s nem tudtam, hogy alig né-
hány hónap múlva együtt dolgozunk, agitálunk majd ővele, Németh 
Páilal, Lőrik István bácsival, Sinkovics Dezsővel stb. a topolyai járási 
pártbizottságban. 

A mából visszatekintve, legalábbis az én .pályámnon, ez rövid epi-
zód volt csupán. Igen hamar elszólított onnan egy újabb pártfeladat. 
Brindza Károlyt 1947 őszén bízták meg a szervezett munkások ma-
gyar újságjának, a Dolgozóknak a megindításával. 

Nagy viharok elültével csak jóval kés őbb, 1970-71-ben talál-
koztunk újra: ezúttal Br',indza Károly, az :ílró és e sorok írója, a kiadó-
szerkesztő. A Mondd el helyettem, elvtárs ... kéziratával érkezett a 
Forumba az író. Igaz, mögötte állt ekkor Topolya község és Harcos-
szövetsége is, de mindenekel őtt a kézirat, amely „a múlt század vé-
gétől a népi forradalom kezdetéig tárgyalja a topolyai forradalmárok 
állhatatos küzdelmét a különböz ő  népellenes rendszerek ellen, eanlé-
ket állítva egyúttal a harc áldozatainak, a munkásmozgalom mártír-
jainak, s történelmi távlatba .állítva Tipolya vfildéke bátor kiállá-
sát a fasizmus elleni harcban: legjobb fiainak h ősi, helytállását a Pe-
tőfi brigádban; könyvéndk lapjain rend őrségi jelentések, szolgabírói 
rendeletek, pártokmányok, röpcédulák, újságcikkek, illet őleg a még 
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élő  forradalmárok visszaemlékezésen nyomán eleveneidiik meg el őt-
tünk Topolya harcos múltja, ami az id ősebbeknek még személyes él-
mény, távoli emlék, az újabb nemzedék számára sokatmondó törté-
nelem". 

Brindza Károlynak ez az els ő  önálló könyve a mi viszonylataink 
között egészen kivételes sikert aratott — mind az olvasók, mind a 
szakma körében. Fehér Ferenc 1972 januárjában már arról számol-
hatott be, hogy a megjelenését ől eltelt alig néhány hónap alatt csak 
Topolyán és környékén 2500 példány talált olvasóra, vásárlóra. Külön 
iiigyeleaYVre méltó és egyedülálló dokumentumérték ű  az a beszélgetés, 
amely a szerző. és a könyv — akkor még él ő  — szereplői, Gombos 
Béla, Nagy István, Gombos János, Pele Károly, Sörös József., Sinko-
vics Péter között folyt le, s amelyet a Dolgozók közölt a könyv meg-
jelenése után. A szerepl ők egytől egyig hitelesítették a Mondd el he-
lyettem, elvtárs ... tényanyagát. Talán mondani sem kell -, hogy 
Brindza az események részvev őjeként sohasem a hűvös tárgyilagos-
ság hangján beszél, hanem szenvedélyesen, kell ő  érzelmi töltéssel, ami 
érthetően ragadja magával az olvasót. 

Gál László .„fájdalmasan szép" könyvnek nevezte, Sztáncsics 
András pedig S'inkovics-sagának. Mint említettem, foglalkozott vele 
s igen elismerően nyilatkozott róla a „szakma" is, a történettudósok: 
Csehák Kálmán, Gál György és Mészáros Sándor, a történettudomá-
nyok doktorai és a magyar történettudomány itteni doyenje, L őrinc 
Péter professzor is. Utóbbi „történelmi riprortanak" nevezte, s .többek 
közt ezt írta róla: „irodalmi, lírai, drámai, h ősi epikát nyújtó riport-
uradalom ..., amely olvasmányosain adja a szakszer űt, és ezzel min-
denkihez szól! Az ilyen irodalomra ugyanakkora szükség van, mint 
a szakszerű  tudományos irodalomra." Gál György a következ őkben 
látja értékét: ,Brindza a könyv lényeges kérdéseiben nem csupán a 
magyar forradalmárok szempontjait érvényesíti, hanem jóval általá-
nosabb szempontokat. A könyvb ől megtudhatja az olvasó, hogy mi-
lyen álláspontra helyezkedett Topolya pártszervezete olyan kérdések-
ben, mint a telepítés és a földreform, éš milyen internacionalista 
távlatokat tárt fel tagsága el őtt olyan időkben, mikor a rezsim tü-
relmetlenséget és gy űlöletet szítottosztályok és nemzetek között. A 
könyv történetttiudrományas jelent ősége messze túlhaladja egy város 
kereteit, jelent ősen gazdagítva K őzép-Bácska háborús történelmét". 

Nem véletlenül foglalkozom ilyen részletesen ezzel a jelent ős °al-
kotással, s nem csupán azért, mert a megjelenése körül oly szorosan 
együttműködtünk a szerzővel. CLgaz, a könyvben egyáltalán nem ta-
lálható .a nevem, s .  csak a szerzo .ajánlásából - tudhatom; hogy ,„:éktor"- 
ként ügyködtean körülöte.) 'Meggyőződésem ugyanis, hogy a Mondd 
el helyettem, elvtárs ... mérföldkő  Brindza. Károly alkotó munkássá-
gában, s nagy szerepe ,lehet Topolya község vezet őinek abban az el-
határozásában is, hogy a község és vidéke, az egykori- járás töx1ténel-
mi múltLjának feltárásához minden — anyagi- és erkölcsi — támoga-
tást megad. Ugyanakkor ,abban a szerencsés helyzetben találták ma-
gukat, hogy a szerz ő  személyében olyam alkotót mondhattak maguké-
nak, aki szívén viselve szül ővárosa és környéke ügyét, munkásmoz-
galmi múltjának feltárását, kiapadhatatlan energiával, bámulatos ki-
tartással és munkabírással, -ügybuzgailoQnunal, egyúttal mind biztosabb 
tájékozódó képességgel, a történész — immár nemcsak a krónikás — 
szelektáló képességével, bizbos kritériumával tud feltárni, értékelni és 
kommentálni történelmileg releváns dokumentumokat. 

1977 júniusában Zpacs József, a kiadói tanács- elnöke már útjára` 
indíthatja az újabb, minden eddiginél nagyobb vállalkozás els ő  ered- 
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ményét, a Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban című  do-
kumentumgyűjtemény els ő  könyvét, amely két kötetben, mintegy 800 
oldalnyi terjedelemben az 1895 és 1918 közötti id őszak dokumentu-
mait teszi közzé megfelel ő  szakapparátussal: bevezet ő  tanulmány-
nyal és pontos, eligazító jegyzetanyaggal. kacs elnök itt még arról 
szól, hogy a teljes anyagot, az 1895 és 1945 közötti fél évszázad do-
kumentumait eredetileg egy kötetre tervezték, ,de a Brindza Károly 
által felsárit 'anyag máris szétfeszítette a tervezett terjedelmi keretet. 
A tanács ezért módosítani kénytelen a koncepciót, s összesen három 
könyvet, hat kötetet tervez. A korszakolást akkor így 'képzelték el: 
I./-2.: 1895-1918; FII./1-2.: 1918-1941; III./1-2.: 1941-1945. Az 
egyre gyarapodó anyag, láthatóan, újabb korrekciót tett szükségessé. 
Az eddig megjelent három könyv, azaz hat kötet, több mint két és 
fél ezer nyomtatott oldal (kb. 272 szerz ői ív!) még csak 1941-ig tár-
gyalja Topolya és az egykori topolyai járás földmunkás- és munkás-
mozgalmának történetét a dokumentumok tükrében. A fentiek alap-
ján valószínűsíthető , hogy végül is még újabb két kötetben fog meg-
jelenni a már begyűjtött anyag, amely az 1941 és 1945 közötti id ő-
szak dokumentumait fogja tartalmazni. 

Okkal nevezte hát Herceg János „gigantikusnak" Topolya község 
vezetőinek és Brindza Károlynak ezt az egyedülálló vállalkozását. 
Szeriinte az sem véletlen, hogy az a mozgalmi élet, amelyr ől e köny-
vek oly beszédesen tanúskodnak, éppen Topolyán és környékén szer-
veződött meg, hisz Moravi.ca, Bajsa, Duboka és Rogatica. „az ezer-
holdasok birodalma" volt, a topolyai járás pedig dzsentrirezervátum. 
Ezért nem is lehetett másképpen: „Topolyán kellett újara élesztgetni 
az 'oly sok korábbi forradalom tüzét ott, ahol elkerülhetetlen volt az 
összeütközés az osztályhatalommlal, :s volt mit felgyújtani." 

Brindza Károly már az els ő  könyv megjelenése alkalmából igen 
világosan kifejtette, megfogalmazta az egész nagy mű  célkitűzését és 
várható eredményét. Ezt írta: „az itt .közölt iratok mozaikkaakáiból 
kialakul a járás forradalmi munkásmozgalmának teljes képe". Nem 
állhatom meg, hogy ne hívjam fel a figyelmet szerz őnk alíkátó mód-
szerének és válogatási szempontjának egy igen sajátos és érdekes 
mozzanatára. A kutatásfok során ugyanis arra a felismerésre jutott, 
hogy nem elégedhet meg a közölt nyilatkozatokkal és határozatokkal 
egy-egy eseménnyel, gyűléssel, kongresszussal kapcsolatban, hanem 
figyelni kell a korabeli polgári sajtószervekre, s őt a rendőrségi ügy-
nök gyorsírói feljegyzéseire is, mert azok sokszor .sokkal reálisabb és 
teljesebb képet 'nyújtanak a történtekr ől, mint a — mai szóhaszná-
lattal — pártdokumentumok! A kutató-kommentátor :bátorságára, fel-
tétlen valóság- és ténytisizteletére vall, hogy ezeket a 'dokumentumo-
kat a többiekkel egyenrangúan közli. 

Kemény G. Gábor, aki a dokumentumgyűjtemények feltárása és' 
publikálása terén igazán .szaktekintélynek számít (elég, ha csak A 
szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéb ő l. Válogatás két év-
század írásaiból, 1962. cím ű  munkáját említjük), így minősíti Brindza 
munkáját: „arányaiban és felépítésében egyaránt egyedülállló gy űj-
temény", a szerz őt „a magyar forrásgyűjtemény-szerkeszt ők első  vona-
lába" helyetti, s már az els ő  két kötetről ezt írja: „nemcsak a vajda-
sági, az egész magyar történeti és munkásmozgalom-történeti forrás-
kutatás maradandó eredménye". A budapesti Népszabadság recen-
zense viszont így fogalmaz: „A kötet nemcsak tudományos okokból 
roppant fontos, hanem a szocialista Jugoszlávia és Magyarország ba-
rátságának er ősítése szempontjából is. A híd, amely a két ország né-
pét összeköti, e hat kötettel ás ,er ősebb létt." 
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Topolya költ ő  fia, Fehér Ferenc, aki köztudottan oly . h űségesen  
ragaszkodott szül ővárosához, érthet ő  figyelemmel .kísérte mindvégig.  
Brindza Károly és a város vezet ősége hatalmas er őfeszítéseit e do-
kumentumgyűjtemények közzététele érdekében. Felhívja például a fi-. 
gyelmet arra, hogy e könyv „egyes epizódjai filmbe vagy regénybe  

kívánkozó képeket villantanak fel", példának a kishegyesei szegény-
házról szóló megdöbbentő, ,szívszorító leírást említi', amely — mint  

írja — „nemcsak történelem. Vád is". Figyelmébe ajánlja az iskolák-
nak, azaz a pedoigógwsoknak : „Szerencsés helyzetben vannak a mai  

topolyai tanítók, .nevelők — írja a szülőtáj eleven történelmét  
tárhatják oda a tanulóifjúság elébe ebb ől az okmánykötetb ől."  

Szinte biztosra vehetjük, hogy e hatalmas vállalkozás immár rö-
videsen teljes sikerrel jut el végcéljához, de Brindza Károly biztosan  

nem hagyja abba a kutatást és nem teszi le az írótollat. Szaktudó-
sok és olvasók egyként s jOggal várnak t őle még . újabb műveket.  
Ezek megalkotásához kívánunk neki hetvenedik életévében er őt és jó  
egészséget.  

JUHÁSZ GÉZA  

John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka (díszletterv, 1964)  
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A FELFEDEZÉS ÚTJÁN 
BORI IMRE HATVANÉVES 

Nem vagyunk már ,sokan, sokuk a hatvanéves Bori fiatalságára emlé--
kezümk. Én még annál is többre, mert egy zombori tanárn ő , akinek 
BtorII, a diákja volt Zentán vagy hol, jóval el őbb felhívta rá a figyel-
memet, mint valarrui csodagyerekre, aki gyönyörű  verseket ír, úgy-
hogy valamennyi lány szerelmes belé az osztályban. „Többet tud a 
magyartanárjánál!" — jelentette ki szegény Ioi lángoló arccal, és így 
nagy érdeklődéssel vártam a megjelenését. 

Aztán elmúlt tíz év, s nem a költ ő  jelentkezett, hanem a kritiku-
som Bari Imre személyében. Hans Jurg apatini tanár jött, Sinkó gye-
rekkori barátja a hírrel, hogy a Változó világban című  szociográfáa.i 
könyvemet ismertette valahol igen fölényesen s az elismeréssel se 
nagyon bőkezűen. „Ki ez a Bari?" — kérdezte, mint akiit mégis fel-
vtillianyozatt az ominózus kritika. 

Én azt a kritikát sose • talvas,tam. Lusta voltam utánajárni, vagy 
arra a kényelmes álláspontra helyezkedtem, hogy jobb, ha az ember 
nem izgatja magát az ilyesmivel, nem tudom már. 

Megint elmúlt egy kis idő, s megjelent .az Anna búcsúja, de ak-
kor Borzi már tekintélyes kritikus volt, fél fejjel magasabb a többinél, 
s nemcsak juidíiaium dolgában, de nagyobb tájékozottságával is maga 
mögött hagyta az alkalmi recenzenseket, nem is csupán a maga nem-
zedékéből. 

Mentem ki Batinára egy nyári délután, s a buszállomáson meg-
vettem a 7 Napot, abban fedeztem fel .a regényemr ől szóló írást. Bele 
ás .fogtam türelmetlenül az olvasásba, de egy ismer ős fiatalasszony 
ült mellettem, azt se hanyagolhattam egészen el, úgyhogy otthon még 
egyszer elolvastam. Már nem tudom reprodukálni, de úgy .emlékszem, 
rátapintott a lényegre, s ahol úgy érezte, elevenbe vág, egy b ővített 
mondat erejéig udvariasan letompította valamely !er ősebb jelző  élét. 
Szóval olyan biztos volt a dolgában,hogy a fölénynek ezt a gesztusát 
is megengedhette magának. És ez ugyancsak újdonság volt a tagló és 
a baráti lelkendezés széls őséges gyakorlatában irodalmi életünk amúgy 
is nehéz éveiben. 

És nemcsak ez volt a meglep ő  nála, hanem egy-egy elejtett szó 
vagy utalás, ahogy messzebbre mutatott, példákat érzékeltetve, mert 
ebből derült ki korát meghazudtoló nagy erudíciója. Mintha nemcsak 
verseket írt volna, hanem a világirodalom tájain ás elkalandozott vol-
na ott a zentai pad alatt. 

Híd-szerkeszt ő  koromban szembe is kerültem vele. Mert őt ért-
hetően magával ragadta a minden újért való lelkesedés, úgyhogy a 
folyóirat néhány számáról szólva határozottan fogalmazta meg elma-
rasztaló ítéletét: „ ...sok volt benne a polgári elem, a semleges hang, 
a visszafelé mutatás." És jóllehet igaza volt, sietett hozzátenni: „Le-
het, hogy rosszul láttaira, akkor bocsáss meg!" 

Pedig jól látta, mondom, igaza volt, az én elképzelésemb ől egy 
nemzetiségi folyóirat célját, értelmét és létjogosultságát tekintve, 
csakugyan nem hiányozhatott a semleges hang, s a vtisszamutatás 
anúltunkra, történelmi helyzetünkre, s mivel párttag se voltam, készen 
kínálkozott ,,polgári" mivoltom min ősítése. 
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Napirendre iás tértünk csakhamar a tény fölött, hogy másképpen 
nézzük szerepünket, s ha nem nagyképű  a szó — irodalompolitikán-
kat. Még egy darabig huzakodtunk ,a szerkesztési programot illet őleg, 
miközben én folyton lentiondtam a különben Fis fenyegetéssel rám 
kényszerített szerepr ől, de amíg el nem mehettem, sokat kellett még 
értekeznünk, vitatkoznunk. Egyszer kora reggelt ől késő  estig egy szűk 
szállodai szobában Čortanovcin, a Fruška Borán öten-hatan, úgyhogy 
a jegyzőkönyvet vezet ő  szerkesztőségi titkárn ő  a nagy dohányfüstben 
végül lefordulta székről, úgy kellett  becipelnem a szobájába, zseb-
kendőmet a csap alatt átnedvesítve borogatást tenni a szívére. És egy 
ilyen alkalommal, már Batinán, újra alkalmam volt megbámulni Bori 
korlátokat nem ismerő  hatalmas és mohó érdeklődését. A pécsi Du-
nántúl című  folyóirat néhány ötvenhabos számát tettem elébe, s miu-
tán a többiek csak este érkezte nn k, ő  az akkor újnak és bátornak tekin-
tett folyóirat minden számát elejét ől végig felhabzsolva átfutotta. 
Le se nézett a hajókra a diófa alól, pedig a Szent István is kikötött 
közben túl a vámpalota el őtt a Budapestr ől Belgrádba hajózó fiuris-
tákkal,•s ilyenkor a fél falu kics ődült a partra. 

De ha gyakran nem is egyeztek mindeniben a. nézeteink, Bori vál-
toztatlanul korrekt maradt. Pedig nagyon keményen és határozottan 
tudta kifejezni a maga igazát. Er ős egyéniségének csakhamar szűk is 
lett a jugoszláviai magyar irodalom, pedig itt iis övé volt az utolsó szó. 
S miután nálunk akkor már liberalizálódtak az irodalmi viszonyok, 
háttérbe szorultak a dogmák s a s.zocrealista tilalomfák, Bori bátran, 
mondhatott újat egy Németh Lászlóról például, s tekintélye úgy meg-
nőtt a határon túl, hogy őt találták illetékesnek Kassák jelent őségét 
taglalni :például a magyar irodalmi és képz őművészeti életben. Közben 
itthon nemzedékeket nevelt, s tette ezt, gondolom, csöppet se tanáros 
aprólékossággal, annál kevésbé, mert érdekl ődését lekötötte az, ami 
az iskolán kívül történt, de az aztán szenvedélyesen és mindenre ki-
terjedő  figyelemmel a szent falakon belül. Mindig éber ügyeletes volt 
az irodalom portáján. Sohasemcsendes megfigyel őként csupán, de 
mindig azzal az igénnyel, amelyhez görcsösen ragaszkodott, hogy a 
literatúrában mindenr ől hallassa a véleményét, !amii id őszerű  volt, vagy 
akár csak en vogue, illetve amit azzá kellett tenni. Nemcsak az utol-
só, mindig az első  szó jogán is! 

Az elsők között volt Krúdy Gyula újrafelfedezésénél, s őt egész 
könyvet írt róla, akárcsak Krležáröl, odafordítva vitorláját az ittenn. 
szeleknek. Nem kész véleményeket átvéve s kicsiit felfrissítve. Bori 
mindig a saját szimatját követte felfedezési útjain, rábízva magát az 
ösztönére, amely nem hagyta el soha. Nem érek rá idézgetni t őle, az 
alkalom sem erre való, inkább figyelniőbe ajánlom, akit érdekel, át-
fogó tanulmányainak vaskos kötetét a XX. századi magyar irodalom-
ról. Milyen merész és eredeti megállapításai voltak Németh Lászlóról, 
Weörés Sándorról, Painszkyr ől, helyenként egészen intem hangulat-
ban tárgyalva egy-egy írót! 

Csak önmagáról nem árult el semmit az ilyen önfeledt piillana, 
tokban, még csak a következtetést- se meghagyva, hogy milyen is le- 
het ő  maga. Az embernek azt kell hinnie, hogy mint kritikus a köte- 
lezőnek vélt szigorú távlaton kívül semmiféle obligót nem érez. Mint-
ha ez az impasszibilité vele született volna. Igy aztán nem is dicse-
kedhetek vele, hogy Bori a barátom. Ülünk egymás mellett egy-egy 
értekezleten, mint akik magyarokként összetartoznak, s bizonyára 
nagyot nézné; ha például megkérdezném: „Mit csinálsz délután?" ÉS 
arra gondolok, milyen magányos lehet ez az ember! Csak könyvek 
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veszik körül, versek zümmögnek a fülében, mert az irodalmon kívül 
nem érdekli semmi más. A világnézete is irodalmi világnézet. Ugyan-
akkor megtanult alkalmazkodni a lehet őségekhez, s zokszó nélkül 
megadni a császárnak, ami a császáré. Mert úgy látszik, ilyennek kell 
lennie egy jó kritikusnak! Er ősnek és fölényesnek! 

Közben negyven éve élünk így egymás közelében, ugyanazon a 
kenyéren osztozva, s ő  minden bűnömet és hibámat ismeri, mert ki-
takarózva éltem, írásaimban szemérmetlenül kihordva legbens őbb úit- 
kaimat mindig, mialatt ő  mások dolgaival volt kénytelen lefoglalnia 
magát. S ez a nagy áldozat okvetlen elismerést érdemel. Mert amit 
viszonzásul tőlünk kaphatott, az oly kevés, még azzal a gyanúval is 
megterhelve, hogy hátha mer ő  ,udvariasságból adtuk! 

Most látom, milyen messzire mentem el következtetéseimben utat 
veszítve, ahelyett, hogy Borinak minden emberi vonatkozáson túl csak 
kritikusi jelentősége előtt hajtottam volna meg mélyen magamat. 
Mint akinek máshoz semmi köze, ha százszor együtt kell azoronga-
nunk ezen a kis helyen a közös sorsunkban, váltakozó éghajlati vi-
szonyok között. Csak én még emlékszem őszinte, bizalmas összetar-
tásunk idejére, amikor például Szentelekynek elpanaszolhattam za-
varos szerelmi ügyeimet ás, amit másnak nem mondhattam e1. S a-
hogy Szirmai megállt a Csatorna-partról jövet, letette hálóját a pár 
vékony keszeggel, s csaknem sírásba fulladó baretonj án felkiáltott: 
„Látod te, milyen kiszikkadt, száraz és unalmas témákon rágódom 
én? Hát érdekel ez valakit, mondd? Böskének se merem bevallani, 
milyen kishitű  lettem, minden önbizalmamat elveszítve, mert csak azt 
mondaná, s megvetéssel fordulna el: »Ugyan ne untass ilyen hü-
lyeséggel!«" 

Azzal aztán már a 'szavába vághrttam:„,Hát mit szóljak én? 
Néha úgy érzem magam, minta b űnös, akit elóbb-utóbb lelepleznek, 
mert kiderül, hogy semmit sem ér, amit írtam!” 

Nem tudom, érti-e Bori, amit mondok. A magány panaszát! De 
hát valamennyien magányra vagyunk ítélve, akik itt élünk és írunk, 
talán a kritikus -  is, aki időnként seregszemlét tart fölöttünk, miközben 
magasabb nívóhoz szokott igényét önként leszállítva bemutat bennün-
ket, ahogy Bori tette négy kötetben ismertetve eddig a jugoszláviai 
magyar irodalmat a határokon túl Fis, ha ugyan érdekl ődésre egyálta-
lán számíthatott, azt nem lehet eléggé megköszönni. Hadd járuljak 
hát elébe én is most, hogy íme, hatvanévesen itt áll. ő  is az öregség 
kapuja előtt, s kívánjak neki továbbra er őt és kedvét, hogy hatalmas 
munkabírása semmit se veszítsen a további évtizedekben. 

HERCEG JÁNOS 

775 



REZZENÉSTELEN MÉLTÓSÁGGAL 
KIRALY ISTVÁN (1921-1989) HALÁLÁRA 

Nemzedékének együk legjelent ősebb személyisége volt, eltökélten, 
megingás nélkül szolgálva azt az eszmét, mely számára vereségeiben 
is a jövő  egyetlen lehetséges útját jelképezte. Élete nem volt drámai 
fordulaték, kilengések nélkül való. Fokról fokra tudatosodott benne 
az a minőségigény, amelyről egyre világosabban látta és ismerte föl, 
hogy nem hordozhat kirekeszt ő  jegyeket. Király István életének és 
irodalomtudósi működésének talán az ellentétpárok a legjellemz őbb 
jegyei, de míg pályájának els ő  szakaszában leegyszer űsítve és türel-
metlenül élt velük — haladó és maradi .iradáloanira osztva a korsza-
kukat —, később kinyílt szemlélete, s egyre szenvedélyesebben keres-
te azokat a művészekei, akik a szegények, az , ;alvég" ügyét szolgál-
ták, élete végén pedig eljutott annak felismeréséig, hogy az ember és 
világa nem általánosítható, a magányos vagy közösségben él ő  szemé-
lyiség egyedi ember marad akkor is, amikor a történelmi utópiákkal 
szembesül, s azok az egész kollektívum boldogságát ígérik számára a 
bizonytalan jöv őben. A záró szakasz legnagyobb igénnyel, legmé-
lyebbre hatoló önvizsgálattal megírt könyve Kosztolányiról szólt, s 
nem véletlenül viseli a „vita és vallomás" alcímet. Önmagával, haj-
dani, meghaladott szemléletével vitázott benne Király István, de vál-
tozatlan eltökéltséggel tett vallomást a „peremember" ügye mellett. A 
Kosztolányi-könyv — melynek fejezetét születésekor az Üzenet ol-
vasói is megismerhették — nem' egyszer űen egy, a történelem fordu-
latlat által megingatott irodalomkép revíziója, hanem egy meglehet ő-
sen előzmények nélkül való kísérlet is, hiszen benne a szerz ő  a sze-
mélyiségközpontú marxista antropológia alapvetését tette meg, azzal 
a szándékkal, hogy a későbbiekben századiunk irodalmának többi ma-
radandó értékét is e szempontból teszi Vizsgálat tárgyává. 

Az utókor bizonyára Ady Endrér ől írt hatalmasmonográfiáira 
emlékezik először, hiszen ezek az Ady-kutatás megkerülhetetlen do-
kumentumai. Bennük teljesedett ki Király István metaforáikkal át-
szőtt, olykor költői magaslatokba emelked ő, szenvedélyesen érvelő  
stílusa. Ady segítette abban, hogy magáévá tegye és kritikusan alkal-
mazza az akkor modernnek számító irodalomtudományi iskolák poé-
tikai szemléletmódját, s .  Ady útján jutott e1 ahhoz a gondolatkörhöz, 
melynek tipológiája talán nem a legszerencsésebb, amikor az „anti-
imperializmust" tette vezérelvévé, de amely mégis ,segítette rend-
{szeralkotásáhan. 

Szenvedélyes, önmagát korrigálni kész személyiség volt, igazi vi-
tázó, közéleti ember, a nagy hatást tév ő  tanár típusa. Nem véletlen, 
hogy arra volt a legbüszkébib, amikor „tanár úrnak" szólították, mert 
tudta, hogy szellemisége és gondolatvilága volt tanítványainak impo-
záns serege révén tovább él és hat, jóval szélesebb körökben, mint 
ameddig az irodalomtudomány hatósugara elér. 

Rezzenéstelen méltósággal nézett szembe a halállal. H ősies el-
szánással igyekezett bizonyítani, hogy a test gyengülését nem követei 
a lélek erőtlenedére. Munkái védfala mögé húzódott, anyagával csa-
tázva érte a halál. 

Távozása gyásza az egyetemes magyar irodalomtudománynak, így 
az Üzenet tanulmányait váró olvasóinak is. 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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ÉG TÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLŐJEGYZETEK 90. 

A női akt, amely napjainkban egyre többet látható, mert ott van a 
képeslapok címoldalán, s a posztereken a serdül ő  fiúk szobájának 
falán, a szép női test évezredek óta visszatér ő  témája a művészetnek. 
Éppen csak a kifejezésében változott azóta, hogy kilépett a 'barlang-
raj.ziák sorából, s a változó korok szelleméhez igazodott. Hol a sz űzi 
áx battlanság megtestesít őjeként, hol pedig a reneszánsz életörömt ől 
duzzadó_ .érzéki valóságában, mell őzve az allegóriát. Tudósrák és lélek-
búvárok dolga vizsgálat tárgyává tenni, miikor felelt meg leginkább 
a „teremtés koronájához" való viszonyának. Hellász szelídebbnek t ű-
nő  korában az akt is a tartózkodó szépség igézetével hatott, csupán 
a külsejével, ide érzéki szempontból kongott az ürességt ől. Aztán meg 
Mintha megunta volna, hogy szent :legyen, egyre többet engedett mu-
tatni magából a művészetnek. A költők ugyan változatlanul angyali. 
átszellemültségéről ábrándoztak, szinte óvatosan megkerülve lényegét, 
a testét, amitől ez az elképzelt akt még izgalmasabb lett s csak az 
övék. A képzőművészet azonban nem volt hajlandó ;klíszolgáluui, ezt a 
tulajdonjogot, mindenkinek meg akarta mutatni a n ői aktot. A titok 
viszont, amely nem vont ábrázolható, tovább izgatta a kedélyeket; 
szinte a végtelenségig, s miután Freud és Adler és Jung a lélekelem-
zéssel próbálta megvilágítani, korunkban meg sem áll a pornográfiáig 
a fotómodellek végtelen seregével. Mostanában már valóságos kerek-
asztal-konferenciákat rendeznek Európa-szerte az érzékiség kérdését 
ifeszegettve, a flagellánsokig és szadistákig meg sem állva. Stade már-
kit, akit .a francia forradalom alatt halálra ítéltek, mert ezeroldalas 
rémregényeit, amelyekben a kínzás érzéki örömét, a róla elnevezett 
szadizmus élvezetét írta le hosszan csámesogva, napjainkban újra fel-
fedezték. Mintha ez az őrült francia őrgróf, aki a szehuálns élvezetet 
a borzalomig felfokozta, itt-ott nyomot hagyott volna az irodalom 
nagy és tiszta .alkotásaiban is. Babits Less!ingre céloz az Emiilia Ga-
lottkval , s a fiatal Goethére, aki a Götz von Berlingchingenben tom-
holta ki magát hol ;a fülledt érzékiség tekintetében, hol pedig a fél-
barbár kor elképzelt szenvedélyében, miközben Shakespeare egyné-
mely drámája sem nélkülöz efféle hatásokat. Ezzel szemben ma va 
lóságos szakértői vannak Marquis de Sade mérföldes történeteinek 
kínzás és önkínzás változataival magyarázva a kielégülést. Száz évvel 
később a párizsi Pimodanban születtek ilyen ,polgárvadító m űvek.;  
mint A rossz virágai Baudelaire verseiben, aki szerint „ ... a Démon 
szereti a sivár helyeket látogatni, s hogy a. gyilkosság, bujaság szel-
leme csodálatosan felgyúl a magányban". Barátja és életrajzírója, 
Th.éophkle Gautier még a jámbor muzsikus, Weber zenéjében is a ter-
mészeten túli világ sóhaját véli hallani, mintha Qberon se lett volna 
az a gáncs nélküli lovag, ahogy szájához illeszti kürtjét, „ ...s a va- 
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rázserdő  kitárul, végtelenbe nyújtózó kék fasorokkal s Shakespeare 
Szentivánéji álmának minden csodanépével, végül áttetsz ő , ezüst fáty-
lában maga Titánrua ás megjelenik", ahogy csak a .mitológia tudja sze- 
lítddé tenni és megszépíteni az ember vad érzelemvilágát. Mindez a 
szakértők szerint ott van nyersen és fékeveszetten Sade m űveiben. 
De ott van csaknem kézzel foghatóan és egészséges kiadásban már 
jóval előtte a fest ők képein. Tuntorento Zsuzsannájában is a vénekkel, 
s obszcénebb formában száz évvel kés őbb a flamand mester, Jaoob 
Jordaens szatírjaiban, .s világhírűvé vált női aktján, amelynek már a 
címe sem nélkülöz bizonyos pikantériát: Kandualész, Lüdia királya 
megmutatja feleségét a miniszterének, Gügésznek. S vólt is mit meg-
mutatni a királyné óriási tomporával, nyilván a korízlésnek megfele-
lően, harsogó életörömmel és vaskosan ebben az érzéki b őségben. Sa-
de márki elégedetten dörzsölheti odafönt a kezét, ha életm űvének új-
bóli hódítását látja. Amíg csak meg nem nyugszik megint a kor, hogy 
a tiszta szerelemnek adjon helyet, ha mii., ma él ők már nem is fogjuk 
ezt megérni. 

A peresztrojka s a glasznoszty nem állt meg a Szovjetunió hatá-
rán, Nyugaton i.s érezteti hatását. Nemcsak politikai és gazdasági kö-
rökben, de még a képz őművészeti életben is, műkeresked ők érdeklő-
dését ugyancsak alaposan felosigázva. Kiállításokat rendeznek, s a 
műgyűjtők se zárkóznak el a sokat ígér ő  jövője elől. Fekete lóra ját-
szanak, de hiszen az ő  ügyködésük sosem volt mentes a kockázattól. 
Utóvégre Khanweiler is a semmib ől keždve fogadtatta el a világgal 
a • kubi Iákat, akárcsak Wilheilm Uhde, aki százezreket keresett Pi-
casso első  kék korszakából való képén, miután tíz •  frankért megvette 
az ismeretlen fest őtől. Persze a szovjet m űvészet korábban sem hagy-
ta hidegen a nyugati műkereskéd ők fantáziáját. A frankfurti Kowal-
lek még 1972-ben megpróbált felt űnést kelteni „új szovjet fest ők" 
képeivel, de csúnyán kudarcot vallott. „Kinevettek — mondta — és 
egyetlen képet • se voltam képes eladni". Ez az id ő  azonban rég el-
anúlt, s- amikor a berni szépm űvészeti múzeum A nyolcvanas évek 
orosz festészete címmel rendezett kiállítása, óriási sikert aratott. 'Az-
óta bárhol mutatják be az új szovjet m űvészetet, tódul a tömeg. Per-
sze korántsem esztétikai igényét kielégítend ő. >Js miután többé nem-
csak egyéni vállalkozás igyekszik közelebb hozni a mai szovjet m űvé-
szetet a nyugati világhoz, de hivatalos támogatásban is részesül, egy-
mást érik az egyéni és kollekt'ty kiádlitások. Az elmúlt ősszel Kölnben 
maga az NSZK külügyminisztere, Hans D:etrich Genscher tartotta az 
ünnepi megnyitót ezzel a fölöttébb hangzatos címmel meghirdetett 
kiállításon:• Glasznoszty — új szabad szovjet m űvészet. Es nemcsak 
a'. képek és szobrok mehetnek zavartalanul Nyugatra. A m űvésžek 
előtt is felhúzták a sorompót, s őt tanulmányútra hívják meg őket. 
Egy Kabakov nevű  fest ő  például Grazban töltött néhány hónapot, 
majd •Nyugat-Berlin vendége volt. - Sajnos, csak néhány reprodukciót 
láttam ett ől. a festőtői, s mondhatom, hogy az átmenet a szócrealiž-
musból a ,;szabadnak" nevezett m űvészetbe — szerintem legalább — si-
ralmo eredménnyel járt. A legédeskésebb giccs a régi rendszer száj- 
barágó • bírálatával, • miközben fénykép és fest őiség kreációja egyféle 
új -abszurd művészet 'kifejezője lesž. Kabakov egyik hatalmas vászná- 
nak a címe`. A pártkönyvecske visszaadása. Kilencvenezer svájci 
frankért kelt el. Hogy ki vette meg és mit Csinál vele, nem tu dh.ató. 
Kiderül aznban, hogy ez á Kabákov. és egy Bulatov nev ű  fest ő  már 
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csaknem húsz éve ilyen modorban s ennyi gúnnyal dolgozik. Néhány 
vásznuk dugáruként már korábban is eljutott Nyugatra. Ők voltak az 
előőrsei ennek az ,,,új fest ő iségnek"., amely most a glasznoszty s a pe-
resztrojka nyugati ■di,adalwtjának kísér őzenéje lett. Ahol ez az éme-
lyítő  derű , mint valami rózsaszínű  takony elmarad a vásznakról, mint 
például egy Kantor nevű  festőnél, hogy a fojtott -drámaiság -  zavarta= 
lanul megszólalhasson, ott mégis egy új és eredetinek t űnő  realizmus 
jiut kifejezésre. Másutt a gyermeteg nativitás, mint valami mesés-
könyv, az egész sztálini korszak kifogyhatatlan történetét mondja el a 
Fundamentális lexikon című  fekete-fehér isomazatban. Grisa •ruszkin 
a festő  neve, s otthon olyan nagy sikere van a képeinek, hogy újab-
ban már kii sem igen jut a Szovjetunióból, mert nem képes kielégíteni 
új képeivel a hazai igényeket. De ennek az olcsó hatásokra törekv ő  
giccs-korszaknak is vége lesz egyszer, hogy — felhagyva a ,gliasznoszt 
agitációjával — a komoly festészet kibontakozásának adjon új és sza-
bad helyet. Ahogy Malevics a művészet forradalmát képzelte el. S 
talán nem véletlen, hogy most tették lehet ővé az évtizedekre agyon-
hallgatatott fest ő  elvont, tiszta művészetének áttekintését a Szovjet-
unióban. S a fiatal festők máris bizalmatlanul néznek az új, agitatív 
művészetre. „Ennek az új orosz hullámnak ránk nézve rossz vége lesz 
— mondja a 29 éves Vasdám Zaharov. — Ezzel. akarnak bennünket az 
általánosság útjára terelni." 

A festők általában sokáig élnek. Morc Chagall 97 éves korában 
halt meg, de pár héttel el őbb még egy magas létra legfels őbb fokán 
állva fejezte be egyik freskóját, amelyen utoljára jelent meg a hal-
farkú lány és a holdban hegedül ő  öreg zsidó, mert — mint mondta — 
nem bízhatja munkáját másra, ha mégoly öreg is. Picasso ugyancsak 
átlépte a kilencvenet, 'amikor meghalt, úgyhogy az a nyolcvanöt év, 
amelyet a sorsa Salvador Dalának hagyott, aránylag nem is olyan 
félelmetesen nagy kor. Igaz, hogy hosszú ideig kacérkodott vele a 
halál, úgyhogy sokáig csak tolószékben lehetett látni, s gondosan be-
pólyázott fejére csupán a hegyesre pödört bajuszával engedett követ-
keztetni, más alig látszott bel őle. Ez a bajuszmánia különben is gyak-
ran megmutatkozott Dali művészetében, miután évtizedekkel koráb-
ban Mona Lisa bajusszal című  képével lepte meg a világot, s hívta 
ki maga ellen a kispolgári megvetést. Az egyszer űség kedvéért szür-
realistának mondták, amikor pedig Breton 1924-ben meghirdetett ma-: 
miifesztumát lassan el is felejtette a _m űvészettörténet, a fiatal Sal-
vador Dali már •ez okból is kénytelen volt rendre utasítani az újság-
írót, aki egy megbotránkoztatást kiváltó kiállításán a szürrealizmusról 
faggatta: „Salvador Dali vagyok, s ha ennyi magának nem elég, saj-
nálom." Pedig hát nem kellett volna szégyellnie ezt a beskatulyázást, 
hiszen a másik apostol, Pierre Reverdy helyette is megfogalmazta a 
törvényt: „A kép a szellem alkotása, s nem születik egy összehasonlí- 
tásból, hanem két egymástól többé-kevésbé távollev ő  valóság .össze-
függéséb ől." És milyen szépeket írtak ezek a szürrealisták: „Teinplom 
emelkedett ragyogón, mint egy harang ..." — kezdte ábrázolni a táj-
képet Philipne Soupault. „A macskafej ű  harmat a hídon ringató-' 
Zott ..." — állítatta egyik- versében maga Breton, Dali azonban ennek 
ellenére sem vállalt velük közösséget, ehelyett bevonult g őgösen 
arisztokratikus magányába. hogy- minden összehasonlítást .  elkerüljön; 
pedig imádott felt űnést kelteni. Éri a Pompidou-centerben láttam jó 
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tíz év előtt egy felejthetetlen kiállítását olyan abszurd képekkel, mint 
az álom, úgyhogy az ember valamilyen elivarázsoilt kastélyiban érezte 
magát, s ajkára fagyott a fölényes mosoly, oly szép lett, minden kép-
telenségie elleniére, mondjuk a táj, így aztán már gén szeret-
tem volna újra gyerek lenni. Nem is tudnám tárgyi h űséggel elmon-
dani, mi mindent láttam, ehelyett a pesti Nemzeti .Galériában nemrég 
bemutatott gyűjteményével próbálom felfrissíteni Dali-élményemet. 
Mindenekelőtt az átlényegítés játékos csodáját, els ősorban Vénusz-
aktjával, akinek testéb ől fiókok nyílnak, mintegy a n ői titkokat ma-
gukba zárva, !miközben a láthatár peremén magasan ágaskodó nyár-
fák nézik. S a másik akttal, amelynek Tejút a címe, mintha a szere-
lem csakugyan a csillagrendszert ől kapná a fényét! Vagy Faust V.al-
purgis éjszakájának hideglelősen finom kísértetével, megint a n ői test 
szépségét felrnagasztalva vele, miközben egy Galderan-üllusztráaiójám 

. gyengéd kézzel, s aprólékosan megrajzolt színpad el őtt minden „őrült 
spanyol" őse, Don Quijotte ül sisakosan a lován, lándzsáját a földbe 
szúrva. Az összefüggést a két ábrázolat között összefüggéstelen szö-
veg dőlt betűire bízta jókedvében a művész. Ahogy grafikáiban több-
ször is !ailk,alaniazita ezt a bet űsbetétet, úgyhogy hatása már is konti-
nens távvolti vidékeire is eljutott, ment egy igazán jelent ős festő  igé-
zete. Tehetséges modern fiatalok, akik nem félnek a visszafogó mo-
dorasiságtól, át is veszik t őle a szellemes megoldást. Mert alkotó mun-
kájában ötletes, mindig játékosan szellemes volt Salvador Dali, hu-
morát se rejtette véka alá, miközben légiesen finom maradt. Szóval, 
szürrealista volt a javából, hiába tagadta, ha nem is volt kapcsolata 
a jóval előtte járt csoporttal. Hiánya sokáig érezhet ő  lesz. 

Márai, akit a télen eltemettek San Diegóban és meggyászoltak 
Budapesten, sokáig nem találja majd helyét a magyar irodalomtörté-
netben. Nem azért, mert sért ődöttenelment és nem jött többé vissza. 
Azért, mert egy világ változott meg közben, s elt űnt a polgár, akit ő  
búcsúztatott, és rég nincs többé az a patriarkális ,életfarania, se Kas-
sán, ahol született, se Budapesten, ahol ő  oly előkelő  helyet küzdött 
ki magának az irodalomban. Szigorúan megm űvelt stílusa, keményen
összefogott mondatatival felszívódott az utódokban, ahogy az igények 
Iš megnőttek a forma tiszteletében, mintha csakugyan nem lenne más, 
ami az írott szóból megmarad. Nemzedékek foglalták el azóta a he-
lyét, jóval közelebb állva az élethez, mint ő , aki éppen azzal vált ki 
a bolyból, hogy az irodalmon kívül is konokul ragaszkodott a ,formák-
hoz, s előkelő  távlatból szemlélte az életet. Otthon mindez nagyon ér-
dekes volt, szinte ez a tartózkodás minden leereszkedést ől tette kü-
lönbbé mindenkinél, s erősítette őt magát a tudatában, hogy kényes 
igényeivel egyedül van egy parlagi környezetben, amelyhez csak a 
nyelv köti. De éppen ez a nyelvi kötöttsége, amellyel oly tüneménye-
sen tudott bánni, nem• engedte meg, hogy kivételesen érdekes írásm ű-
vészetét másutt, más környezetben, más nyelven csillogtassa. Pedig 
fiatalon a német zsurnalisztikában gyakorolta az írás mesterségét, 
nem is akárhogyan, s az emigrációban mégsem tudott visszatérni, 
(hozzá, hangot váltani, illetve nyelvet, változatlanul magyarul írt, da-
cosan és elkeseredve, szigorúan bíráló tekintetét otthoni dolgokon kí-
vül Amerikára és egész Európára kiterjesztve. És közben lassan, de 
biztosan fogyott el körülötte a leveg ő. Amit írt odakinn, alig kellett 
valakinek, miközben alkalmazkodni tudó, vele egy napon tehetség 
dolgában nem is említhető  kezdők mentek magabiztosan az érvénye- 
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sülés útján idegenben is otthonosan. Szegény Mára" meg saját magá-, 
val volt elfoglalva, a hazátlanságának nyomasztó tudatra nem engedte 
mással törődni. Az elhagyott hazával perlekedett, miközben megírta 
a hazátlanság lelkiállapotát, keser űen, de messze zeng ő  futamokban 
s egy szuszra kiszakadt gyönyörű  mondatokban ugyanakkor. A Béke 
Ithakában nem kellett senkinek, csak külföldre látogató magyarok 
olvasták lélegzetvisszafojtva, s Vitték haza dugáruként, otthon is vi-
gyázva, kinek adják oda olvasni. Nem adta meg magát, nem ment ha-
za akkor sem, amikor pedig szélesen kinyitották el őtte hazája kapu-
ját 1956 után, éppen csak kicsit kellett volna megalkudnia és vígan 
sirathatta volna terjedelmes regényekben a polgárt, s vele együtt az 
időt, a XIX. századvéget. Mert ez volt az ő  kora, ebben érezte ott-
honosan magát, a magyar fin de sQécle ködbe merült korában. .Amit 
még írt, egy regény, a San Gennaro vére végtelen monológokban ter-
jengő  vita a kommunizmusról, megint csak bravúros stílusban, az 
írás saj.átasságosan Márai ,Svándor-ios modorában, de siralmras közhe-
lyekkel bizonygatva a maga vélt igazát, miközben otthon bels ő  disz-
szirdensek sokkal meggyőzőbben kezelték ezt a témát. S miután lapos 
fejtegetéseit folytatta., oly fárasztó lett elbeszél ő  művészetének min-
den szépsége ellenére., hogy .az olvasó kénytelen volt unottan letenni. 
Maradt hát a Naplója, amelyet tízévenként saját költségén adott ki, 
ragyogó kis •eeseszékkel tele. A legszebb könyve, a Föld, föld!  ... , már 
az öregség •elégi.ájáviad hat. Hetvenkét éves volt, ilyenkor mindenki 
megáll és visszanéz, a vándor még a messzeségt ől megszépült emlé-
keket is megszálaltatja, s ezt tette ő  ás érzékenyen megfestett hazai 
képek hosszú sorával. Pesttel és Budával, a Krisztina-várossal és la-
kosaival, akik méltán lennének a világirodalom alakjai közé sorolha-
tók. A pék, aki a háború utolsó napjaiban is éppoly lelkiismeretesen 
süti a kenyeret a népnek, mint régen, miközben bombák robbannak 
körülötte, de ő  csak dagaszt és fűti a kemencét, mint akinek utolsó 
leheletéig ez adolga. El is viszik aztán valahova Szibériába. És a 
bádogosról ír, meg a betűszedő  ,szoimszédj.áról az előbbi hangon, 
már-már egy addig t őle idegen társadalmi rend soraiban Is szétnézve, 
mintha. többé nem lenne idegen t őle a proli. Azt hiszem, ez a legszebb, 
legőszintébb könyve Budapestr ől, békéről és háborúról, s a hazáról, 
amelyet elhagyott. Félek, hogy medd ő  vitái miatt még a megválto-
zott klíma ellenére sem lehet otthon 'k ►iadni ezt a könyvét, hacsak ki 
nem- belezik .alaposan, hogy politikailag fert őtlen legyen. • 

A fal, a régi házfal Utrillót is vonzotta. Korokat tudott megszó-
laltatni egy-egy külvárosi ház falát festve, ahogy vakolatát'hullatta 
a mulandóság megannyi jelével. A fal ma is szerepet kapott a m űvé-
szetben, .f'ontosab'bat, mint Utrillo korában, de azzal a jelent ős különb-
séggel, hogy nem róla restének olyan nosztalgiával teli hangulatú ké-
peket, hanem rája, mint gyerekkorunkban, amikor obszcén rajzok-
kal tarkítva szégyellhette untalgát, míg csak le nem vakarták a mérges 
házmesterek. A graffiti, a képz őművészet új műfaja azonban ma már 
nem elégszik meg egy-egy szemérmetlen ábrával, egész házsorokat 
követel magának, s hosszú gyorsvonatokat, hogy közlési hajlamát ki-
fejezze. Ahogy az egykori klozetköltészet is beszivárgott lassan né-
mely folyóirat egy-egy versébe a meghökkentés igyekezetével. Ez a 
veszélyesen elterjedt mali graffirbi viszont, mintha nem is tartaná töb-
bé szükségesnek a szex üzenetét, a nyilvánosság minél nagyobb és tö-
megesebb formáit kívánja .kihasználni. A rajznak nem egyszeri meg- 
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jelenésével, hanem sorozatban. Mert linóleumból vágott sablonokkal 
és spray-vel dolgoznak. Nemcsak az NSZK-ban, ahol most mozgal-
mukról Christoph Malsenbadher könyvet írt A falnak beszélve cím-
mel. New Yorkban, Párizsban, sőt a szolid Svájcban is. Külön rend-
őri alakulatok próbálják megakadályozni a szokatlan közlései vágyat, 
hiszen például egy vonat újrafestése százezer 'dollárnál is többe ke-
rül. S ha egy-egy ilyen szenvedélyes merénylőt elfognak, rendszerint 
nincs mit .behajtani rajta, úgyhogy most már kénytelenek a háztulaj-
donosok graffiti ellen (biztosítani a ,falaikat. A törvény magántulaj;cbon 
ellen elkövetett kihágás címén  legföljebb 14 napii elzárásra ítélheti 
a rajtakapott bűnöst, a visszaes őt is. A háztulajdonosok egyesülete 
törvényt sürgetett, de a törvénytervezetet, a Lex 'Graffitit két ével őtt 
elejtették. Viilágm,ozigalomról van szó, amelynek — mint +olvas+som — 
elismert művészei vannak, akik persze mondandójukkal is különböz-
nek a gyerekek tömegeit ől, s nagy tiszteletnek örvendenek a céhen 
belül. Mert az egész „művészet" mégis inkább a kamaszokat hódítot-
ta meg. A szexjelene;teket is ők részesítik el őnyben, sokszor — meg 
kell hagyni — diszkréten ízléses formában.. Leghatásosabb mégis a 
politikai üzenet: tiltakozás a háború és az atomhatalmak ellen, az 
,erőszak minden formáját elítélve, amivel a mozgalom' erkölcsi jogot 
szerzett magának a működéshez, ha mindjárt egy egész utca házai 
látják is kárát, s így a velük Mlyíatott "háborút már ezért se képesek 
megnyerne a .kárvallattralk. Más kérdés most már, mi célja van a sok-
szorosításnak egy olyan .ártatlan rajzzal, amely egy szép lány mell-
képét mutatja be, feje fölött a repül ő  madárral. 1VLi,ért kell ezt sab-
lonba vágni s egy egész városnegyedet telepingálna vele? Ez lenne 
az a művés i mohóság, hogy mindenki lássa ezt a csodát, a madarat 
és a lányt? Még rejtélyesebb az öt kereszt és a halálfej, egy négyszö-
get bezárva. Érthet őbb viszont az öt vörös figura, akiken keresztben 
átfut a francia felirat, miközben egy ökölbe szorított kéz emelkedik 
a magasba: la lutte oointiinué. ,Fenyegetésnek is beillik a háztulajdono-
sok felé, s egyben a mozgalom elszántságát jellemzi, hogy a harc 
folytatódni fog. Ijeszt ő  ugyanakkor maga a tény, hogy a falnak kell 
beszélni, mert más hely 'és alkalom nincsen. Egy láthatatlan ellenzék 
fegyvere ez a graffiti. Akik nem jutnak szóhoz másutt, itt adnak élet-
jelt magukról egész sorozatokban ismételve, amit mondanak. Tele 
van velük Európa, most már New Yorkban -  is megjelentek és Syd-
neyben, míg Párizsban tavaly 110 000 négyzetméternyi területet pia-
gáltak tele a falakon. Hétszázötven személyt el őállítottak, megfenye-
gették őket, de nem használt. Egy kísértet járja be a világot! A men-
denárorn való közlés kísértete. 
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A L K O TÓM ŰHEL Y 

BORI IMRE 

A „KIMONDOTT TEREMTÉS" KÖLTŐJE — JUHÁSZ 
FERENC 

Nemcsak nemzedékének, az 1920-as évek végén születettekének, de a 
mai magyar költészetnek is egyik legnagyobb formátumú :költ őegyé-
nisége Juhász Ferenc. Felléptekor (els ő  verseskönyve 1949-ben jelent 
meg) a feltétlen elismerés ver őfényében sütkérezhetett, alig múlt. 
húszéves, máris a legnagyobb á.11ami díjjal, a Kossúth-díjjal tüntetik 
ki. Aztán, mintha fordulat következett volna be, -  a világgal a költői 
harmóniák veszni kezdtek, és azután már az eliSmerések is sz űkmar-
kúan érkeztek hozzá: problematikus alkutóvá vált. Az irodalampali-
tika., de a kritika általában is elborzadva próbált a költészetében lát-
ható lét-mélységek fölé hajolni, és követni már nem is merte és neon 
tudta — félve, hagy a !biztiois partokat elhagyva let űnnek azok a csil 
tagok, elhomályosulnak, ' l etve használhatatlanoknak min ősülnek azok 
az esztétikai normák és beidegz ődött szempontok, amelyek ítéletá..lko-
tás közben biztos fogódzói voltak. 

Pedig a fellépte idején egyszerre bekászönt ő  „új világ" , a pezs-
gően demokratikus, kezdetben népi érdekeket szolgáló, mintha az ő  
vitorláját dagasztatta volna. Volt az 1945 utáni esztend őknek leveg ő-
jében valami, ami Petőfinek és társainak márciusi derűjére emlékez-
tetett 1848-ban, s amit a születés ver őfényének lehetne nevezni. Nem-
csak a fiatal költ ő  indult világot váltani, a világ, a magyar nép is 
újrasizižletni.késziilt. Olyan világ megteremtésének a lehet őségére is-
mertek az. emberek, amelyr ől Petőfi'óta csak álmodhattak aiz írók, 
olyan'viszonyok körvonalai bontakoztak ki, amelyek után egy József 
Attila sóvárgott. Érthet ően a harmónia ígérete ihlette ajz öntudatában 
megnövekedett fiatal költ őt, és ő  is elfogadta azt az irodalompolitikai 
lobogót ,amelyre Petőfi Sándor neve volt írva. 

Ezek a népies, a formában és mondainivaló,kban is közérthet ősé-
get propagáló követelmények természetesen csak pillanatnyilag lehet-
tek egy harmonikusabb költői attitűd biztosítékai, hiszen éppen Ju-
hász Ferenc költ ői pályája bizonyítja, alig telt el néhány esztend ő , és 
a költő  máris a rövid életű  harmónia romjai felett boronghatott. A 
„Kánaán-mítoszról" igen gyorsan kitűnt, hogy a frissen megszületett 
világ nem betetőzése a társadalmi létezésnek, hanem kezdet csupán, 
véres születési görcsök rángása, és hogy a XX. század közepén :a Pe-
tőfi-féle „demo!kratiikus stílhzs" lépés hátrafelé: diaclalávfal száz esžten- 
dő  költői öröksége hullott volna ki a köztudatból és, az esztétikai kul-
túrából. Ám az ás tagadhatatlan, hagy ennék a költ ői ideálnak az 
1940-es és 1950-es évek fordulóján- volt egy reális pillanata is, amely 
felett a költői harmónia rózsafelhője lebegett. S ez a taiszarvíiirág-élet ű  
harmónia a fellép ő  Juhász Ferenc pillanata volt: ,az „öröm arany-
ágának" a költészete készült, a der ű  -volt ihletője, ragyogtak a tár- 
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gyak, idillikus vonásokat kapott az élet látványa. De igénytelen öröm 
ez, legalábbis intellektuális vonatkozásaiban, hiszen esend ő  földi 
dolgok ragadják meg: a leves tetején csillogó arianykarlikák, a sZikrá-
zó hó, a születeitidő  gyermek apró rúgásai a hasfalon, a szoptató anya 
mosolya, az üldögélő  öregek látványa, a hazaérés jó érzése, a legény-
kedés ... — ahogy a gyerekkorára, kamaszkedvteléseire visszaemlé-
kezik a fiatal férfi költ ői evokációja. Testközelben szemlélt világ szó-
lalt meg ebben a ,költészetben — a költ ő  érzelmileg is és eszmeileg 
is azonosult világával, és boldog költőként úgy tetszett neki, hogy 
minden csak azért van, mert ő  látta meg rajongó ;szemével. Kis «világ 
ihletköre tehát az, csak a szül ői ház, a szülőföld határa fér bele. Meg-
írja az Apám című  elbeszélő  ,költeményét (1950), de a párját, az any-
járól szólót majd csak húsz esztend ő  múltán, 1970-ben költi meg. 

Noha jól érzékelhető, mégsem lehet dátumszerűen, egy versre 
mutatómódon feltüntetni a költ ői változások kezdeteit Juhász Ferenc 
költészetében, s jelezni, mikor szakad ki a létezésnek abból az intim 
köréből, amely feltépte után ihlette. A világdolgai mögött kérd őjelek 
jelennek meg, s miaud világosabbá válik, hogy mindaz, ami a világ-
ban oly egyszerűnek és természetesnek t űnt, és biztos fogódzót jelen-
tett, az valójában az illúziók csalfa játéka volt, az ifjú rajongó szép 
ráfogása: a világ közelr ől -  sem -olyan, mint • amilyennek látni akarta. 
A jelenségek eszmei relia.tliiviizálódásával pedig Juhász költ ői diaágának 
a relatyivlizálódása járt együtt — a gazdagodás id őszaka köszöntött be 
általuk, amelyről különlben a stilisztika új példatára el őbb adott hírt, 
mint a költői tudat: ez nem akart belenyugodni csalódásaiba és 
„veszbeségenrbe". Akár egyazon versben is érzékelhetjük a költ ői kép-
világ fázisait az idillt ől a képzelet_ apokaliptikus játékaiig, a tragikus 
látképekig. ime,  hároQn lépcsője ennek a költői változásnak A jégvi-
rág kakasa című  nagy terjedelmű  költeményében: 

Az idillé: 

Az a kép: 
a tó, 
s a tóban a lány, 
aki nnár,kifelé gázol 
a hold ezüstjében. - 
Két csecse: aranyserleg. 
Ágyéksz őre: harmatos húsevő  ,virág .. . 

A „kozmoszé ": 

Mint óriási gyémánt-légy 
fölszállt a hold a hegyek mögül. 
Amerre ,szállt, 
az űrbe csillagokat 
petézett .. . 

Majd az „erős képé" — Juhász Ferenc mindmáig érvényes költői 
vívmányáé: 

És jött a dér! Halcsontvázként 
meredtek az akácok. 
Alattuk az ezüst 
pikkely. 
Dermedtek a piros 
ecetfák . . 

784 



Ezek a képek belső  anyagukban a költői kitörés irányát jelzik 
mar. A költő, válságaival és kétségeivel tusázva mintegy a történe-
lembe menekül, ott sáncolja el magát. De mondhatnánk történelembe 
való kiszorulást is — a költ ő  a világról már csak történelmi koordiná-
ták segítségével beszélhet. A tékozló ország című  „költői krónikája" 
mutatja, hogy milyen produktív tájaira került egybén a történelembe 
szorultság kényszerének jóvoltából. Juhász Ferenc egész költ ői pályá-
jának nagy fordulója volt ez az eposz, mert ebben érvényesült el ő-
ször maradéktalanul, a terjedelmes m ű  egészét átjáróan, szellemét le-
helően kép- és világlátásának új, évek óta alakuló formájában a vi-
lág negatív képének megrajzolási szándéka. A költ ői elidegenítést is 
vállalnia kellett tehát, s itt a vándorkölt ő  szerepeltetésében ez telje-
sedik ki. Olyan belső  régiók meghódítását kezdte meg az eposz meg-
írásával, ahova az utak már nem a látott világ leírásán át vezettek: A 
látomás „hozzáadó" techmkkájára talált, és a teremt ő  képzelet felhe-
vült munkája produkálta a költ ői képeket. A költ ő  önállóan, szuve-
rénül tervez és építkezik immár. 

Nem epikus költő  alkotása azonban A tékozló ország, s nem lesz 
ilyen. a többi nagy lélegzetű  elbeszélő  költeménye kés őbb sem! Li-
riknis verseskönyve ez, impozáns és szubtilis, hiszen az eposzi mese 
immár csak halványan van jelen és gyönge váza, de nem szilárd tar-
tószerkezete is a műnek. Külső  projekciója, térbeli kerülete sincs iga-
zán, virtuális síkja van csak, amely látomás-sík, és mint ilyen inkább 
egyetlen medi,tatív pillanatot képez; amelyen asszociációk gejzírjei 
fakadnak föl. Végeredményben inkább csak sejtjük a .történelmi va-
lóságban megtörténteket 1514-ben, mintsem „tudjuk" a krónikásének 
információiból. Az eposz tulajdonképpeni történeti magva, a Dózsa-
motívum, az 1514-es parasztlázadás históriája alárendelt szerepet ját-
szák: a költő  nem az 1514-es események elmondására, megverselésére 
vállalkozott, hanem költ ői vádbeszédét írja a maga korának eltor-
zult ,szellemisége ellen, és valójában arról a vitáról ad számot, amely 
benne, akárcsak krartársiaibain, az eszmék és a valóság szembesítésével 
folyt. Példázó modorban a Rákosi-féle személyi kultusz fiazta társa-
dalmii jelenségek bölcseleti kérdéseit veti fel, az ember helyét keresi 
a világban és a magyar társadalomban; az életb ől eltűnő  emberi vo-
násokat siratja, a magánosság lidércével küzd, és pörlekedik azzal a 
„tékozlással", amely embert pusztított a maga dogmatikus vakságá-
ban, és a kisebb-nagyobb Rajk-perek alakját öltötte. Egy konkrét és 
időszerűen égető-nyomasztó társadalmi élmény mitológiai-történelmi 
megformálását végezte el Juhász ász Ferenc 1954-ben: egyszerre szemelél-
te a történelmet és a jelent és célja a kett ő  együttláttatása volt. Nem 
nehéz manapság éppen ezért e műben felfedezni annak a felh őnek a 
közeledtét sem, amely 1956-ban ármyékolba be a költ ő  eaniberi-tánr-
sa,dalRná világát, aki e művében fogalmazta meg hitvallását is, mond-
ván, hogy „a szalbadság a legtöbb, amit adhat önmagának az em-
beriség"!  

A költő  a „mind mélyebb lét" képeit tárja fel közben, „alvvilágra" 
száll, és hasonlatai formálásához az özönvíz el őtti flórához és fauná-
hoz nyúl, a növényi és az állati lét tényeib ől és elemeiből kezd épít-
ikeznli.- Nem irodalmi divatnak áldoz, amikor így költ, bels ő  kénysze-
reknek engedelmeskedik, mért immár az embernélküliség látványát 
festi a világirodalomban is egyedülálló módon. A versírás Juhász Fe-
renc költői műhelyében akkor (s azóta is) tobzódás valójában: a kép-
alkotás gyönyörével nem tud betelni, verseng ő  lázban látja a képeiket, 
magas hőfokú a nyelvteremtése is, soha együtt még nem használt sza-
vak forrnak össze ebben a kohóban, és új költ ői fogalmak sokaságát 
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ajándékozza a magyar szókincsnek. Az asszociációk azonban alak lát-
szólag áramlanak szabadan. Kötöttségek fegyelmezik ezt az áramlást, 
hiszen a képzeletet a biológia logikája és szabályai kötik, a tudomány, 
amely költ ői élménnyé válik anélkül, hogy tudomány voltában is je-
len lenne a versben, de mindenfajta identifikációt, a természettudo-
mányit is, elbírja. A történeti és a természeti szféra költ őileg oly sze-
rencsés egybekapcsolódása., egymásba játszása következett be, s majd 
újabb és újabb változatait teremti meg e kett ő  bámulatos egységének. 
Valóságos költ ői forradalmat hajtott végre ilyen módon Juhász Fe-
renc, ennek arányait azonban ma is csak sejtene lehet, felmérni a 
magyar kritika mindmáig nem tudta, legfeljebb körüljárta és csak 
mintákat vett első  megközelítési kísérlerbeként. 

A Juhász Ferenc megállapította költ ői rendben (gyűjteményes 
kötetei • ezt reprodukálják mintegy költészetének •atlaszát kínálva fel) 
A tékozló ország című  eposzát-krónikás énekét ismét rövidebb lírai 
darabok követik, amelyekben a költ ő  torvábbfe.jl+eszti mind az eszmei, 
mind a képi motívumokat, el őször az eposzában összefoglaltakat. De 
úgy is lehetne mondani, hogy ismét a természeti szférában mozog szí-
vesen a képzelete, és az individuális létezés kérdéseinek labirintusá-
ban bolyong, aani főképpen költői lét, a művészsors perspektívádnak 
számbavételét jelenti. József Attila elhagyott, gazos sírja el őtt áll meg 
feleségével, hogy az akkor támadt gondolatai a költ ő  előd sorsáról, 
a maga szituációjáról nagyszabású bels ő  monológgá szervez ődjenek. 
Az 1937-ben öngyilkosságba menekül ő  József Attila nyomában jár, 
amikor annak a példáját követve ő  is bevallja az „ ős-sejttől a szívig 
kovácsolt lánoolatort". A versen természetesen végighullámzik a József 
Attila-jelkép., hogy kifejezze azt a teljességet, amelyet a költ ő  szemé-
ben József Attila életműve testesít meg, és munkába fogva a nagyí-
tást kedvel ő  képzeletet, lesz az „apró gyermeksírban" nyugovó halott 
költő  „Mestere, Testvére, Őse és Apja", de „Jézus-nemz őszervű  ha-
lottja" is, a „mindenség törékeny cs ődöre", végezetül pedig ,,,tejút-
homlokú sírás". A költ ői (hiábavaló és tragikus) létezés ismérvei so-
rakoznak a versben fel, hirdetve, hogy József Attila „kis proletár-
sírja" a nagy temet őben magános, mert mindenki az „út másik f e-
lén" • nyugszik — a magány, a kitaszítottság a temet őben is vele van 
tehát. Juhász Ferenc interpretációja a létezés, az ember ű  és a költői  
egzisztencia vonalát követi.. A költ őt és a költői sorsot ennek követ-
keztében a szüntelen létezés és a nemlét mágánya ellentéteiben lát- 
tatja, hogy József Attila egy Walpurgis-éj h ősévé váljék, hiszen a köl-
temény képanyaga az „ őssejttől a szívig" képzet körében tartja a ,vi-
lágtörténelemnek és a nyers élettényeknek (köztük mindenekel őtt a 
halálnak) a motívumait. Ezeknek a példázatait idézi a költ ő  sírja 
felett, ilyen módon a képzelet a halál látványától az örökké tartó élet 
képzete felé halad, és ezt az eszmei-költ ői utat az elkövetkéz ő  két év-
tizedben'minden, nagyobb lélegzet ű  művében végigjárja, és lesz ez a 
gondolati ív nagy terjedelm ű  verseinek gerince. A költ ő  pedig, Jó-
zsef Attila, éppen költ ő  volta következtében örök életű  és jelentéses  
is egyúttal. Kiegyenlíthet ő  tehát a költő  és a világ élete, és univerzá-
lissá' nőhet a költő  kicsiny sírja, jelentve többek között, hogy hazá-
jának nem kellett a költő , s ilyen módon a hon méltatlanná vált a  
költőhöz. Tehet-e mást a boldogtalan költ ő  utód, mint borongni a  
költészet földi, evtilági sorsa látványa felett, elkeseredni és. vádbe-
szédet mondani?  

Privát konfliktusok, országnyi 'méretű  gondok és bajok,. Euró- 
pa é~s a nagyvilág politikai lázai éltetik Juhász Ferenc .költészetét.  - 
egymzá ,ssal• szoros összefüggésben, mert fokozataiban; ahogyan. költ őn  
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eszmévé formálóidnak, univerzális alakulástörténetre is hasonlítani 
kezdenek. A privát konfliktus az ember és a társadalom. kapcsolatá-
ban beállt . rövidzárlatokat feltételezi, az egy szálember. és egy szál 
költő  magánosságérzetével, abból következ ően „.átkozottságával". •In-
nen, ebb ől az „egy-ember"-képzetb ől az „egyetlen ember" képzetéhez 
jutunk, s ezen át az első  ember látomásáig feszül a költői képzelet 
és a költői tudás. Az „új világ van szület őben" közhellyé vált, igazi 
tartalmaitól nemegyszer megfosztott politikai kifejezést a világok s.zü-
letésének a képzete szorítja háttérbe. Ha ennek a költ ői gondolkodás-
nak filozófiai lényegét keressük, els ősorban arra a József Attila hang-
goztatott (az ,1930-as években bírált) tételére mutathatunk, amely sze-
rint „az életnek a termelése — mind a sajáté a munkában, mind az 
idegené a .nemzésben — mind a sajáté a munkában, mind az idegené 
a nemzésben — egyszerre természeti és társadalmi viszony". Juhász 
Ferenc !költészete tehát az ember legegyetemesebben értelmezett törté-
n:etis.égének a szemléletéb ől indul kfi;, amelynek határai nem a társa-
dalm+i tö'rténelrnli korszakok határai, hanem a természeti szférát érint-
ve a Föld és az Univerzum történeti periódusai. A költ ő  így az em-
ber emberi megvalósulásainak egy grandiózusabb körképét rajzolhat-
ja fel az „ őssejtől'a szerelmes n ő  ölébe hulló férfi kapaszkodásáig, 
menekülő  mozdulatáig. Nem a társadalmi osztályok születésének-pusz-
tulásának élménye foglalkoztatja, őt a születés hajnalának ege alatt 
felhangzó ének érdekli. Nyilvánvalóan . a születés és a halál kett ős-
ségében a születés kap er ősebb hangsúlyt, ilyen módon maga a létezés 
borzalmas és szép látványa,. amelyet a természet és a társadalom tör-
téneté, a tudomány tapasztalatre.ndszere kíinál fel. Juhász Ferenc 
„vagyok"-ja azonban a hatások és összefüggések olyan szövevényében 
szólal meg, amely megvilágítja 'ennek a létezésnek alakulási kö-
rülményeit, kapcsolatait mutatja az ember világhelyzetével, problé-
máival, konfliktusaival. 

A költeményekben a „szerelem" világelvvé n ő, segítségére pedig 
a „szellem" siet, hogy megtalálja azt az eszmei pontot, ahol a költ ő  
megállhat és ahonnan szemlél ődve az ember „nagynak" látszik, hiszen 
Juhásáz Ferenc felfogásában az egy ember gyarló testisége mögött is 
ott áll egész faji múltja, a tér és az id ő  határtalansága., a kitágult 
világegyetem örök jelenne, amelynek m.egvalósu+lásában ott van min-
dig a. teljes múlt, s immár nem csupán a történetileg belátható er ők 
sokasága, hanem a biológiai, kozmikus múlt is. Ezt beszélik ki a ver-
sék, ezek az eszmei keretei a képvilágnak, s ezek a képteremtés mun-
káját is szabályozzák, behálózzák tehát a költemények egészét és be-
épülnek a rniikrorészletekbe. Íme: 

Mit tudja azt a szeretve-öntudatlan világ, 
hogy benned minden kis atom 

szeret; minden kis részecske egy velem; 
mint egy megvalósult 

boldog társadalom, 	s 
mint egy gyönyör ű  üzem, 

amelyben fölzendíti a gépeket az-áram, 
s ragyogva-énekel ■szerelmes-tudatában, 

messze-világítván a holdatlan éjszakában ... , 
(A. mindenség szerelme) 

A. pusztulás látványfa megrendít ő  élménye, annak ellenére, hogy 
az 'oly érzékletesen látott kataklizmák költ ői fikciók, ahogyan az* atom-' 
robbanások pusztí;tásaiiról a tudomány hírt ad, š ahogyan a történeti 

787 



tapasztalat az elképzelést realizálhatja. Az 1960-as években az embe-
riség egyetemes gondja az atomháború fenyeget ő  lehetségessége, e há-
borúnak minden következményével egyetemben. „Eljön a Minden-ha-
lál. ideje majd?" — teszi fel a kérdést A gyötrelem órái című  versében., 
és máris a költ ői képzelet remeklései következnek, jelenések sorakoz-
nak, már-már torlódva özönlenek a szem elé, s már mondja a „szent" 
tűzözön regéit", hogy a gondolatot a .,Szent .Megmaradás felé" irá-
nyítsa, hogy a képzelet találjon az egyetemes pusztulás tengerén leg-
alább egy „Szent let-szigetet", ahol ,az emberi nem megvetheti lábát 
és újrakezdheti a világot. A Szent T űzözön regéi (1969) sajtóbemutató-
jén a következ őket vallotta Juhász Ferenc: „Az atombomba megszü-
letése és els ő  gyakorlati alkalmazása óta a közös halál, az együttes 
halál olyan irtózabos lehet őségét és elkövetkezhet ő  lehetőségét terem-
tette meg az ember, amir ől annak előtte nem is tudott, amit csak el-
képzelt néha az emberiség, amely még az emberiség elemi ,vallomásai-
ban: a mítoszokban és népmesékben is csak ritkán és homályos sej-
telemmel fogalmazódik meg. .Olyan egyetemes halál-lehet őség terem-
tődött meg az'ember agya és keze által, amir ől Mefisztó álmodott. Az 
emberiség önmaga teljes pusztulásának anyagát és föltételeit csalta ki. 
a természetb ől.Sokszor azt hihetjük :halálra-ítélte önmagát." A. költ ő  
dolga, vallotta, hogy segítsen meggátolni mindannak a ,bekövetkeztét, 
ami lehetőségként ,világunk felett lebeg. 

S az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején a pusztulás és a 
halál képei :kísértik Juhász Ferencet, és ha A Szent T űzözön regéi uni-
verzális síkon mutatta a költ ői küzdelmet, a halál-gondaljat rnegszál-
lotta költő  1971-ben nemzeti síkon építkezve megírja A halottak ki-
rálya című  „eposzát" — testvérdarabját A tékozló ország című  költői 
krónikájának. Ebben az új versben a tatárjárás pusztította ország képe 
jelenik meg IV. Béla királynak, aki nem az él ők, hanem a halottak 
királya a tatárok nagy ernberiirtása után. A király a tatárok el ől Tiro-
girba menekül és kinn a tengeren csónakban veszi számba helyzetét és 
maga is meghalni készül. Éjszaka van, a tatárok lángoló nyilakat l ő-
döznek a király csánalkja felé, s ebben a reménytelen helyzetben a 
menekülőnek fel kell ismernie, hogy az él ők királyává kell válnia is-
mét, megválaszolni is a kérdést: „milyen ember-jöv ő" vár rá és né-
pére. S le kell szögeznie: „legyen vége már 'a Halál-hívásnalk"! A köl-
tői kép-tombolás itt sem szünetel, és a felsorolások tobzódása is to-
vább tart, hogy bizonyossá váljék, mennyire nyelvteremt ő  géniusz Ju-
hász Ferenc. Anyanyelvén olvasóját és más nyelvre fordítóját egy-
aránt próbára tev ő  költő, akinek alkalmi szókapcsolatai a költemé-
nyekben örök érvényűnek látszanak. Egy példa erre A halottak ki-
rálya fináléjából: 

Döngj csak okos, szép, g őgös, csudás, fönséges, kegyetlen, lét-nagy 
[király-szívem, 

király-szív, király-csudákra képes, királyi hódító, vad királyi hódoltató, 
vértenger boldog cethala, Isten ős-csillaga, fájó gyökerekbe font 

[reszkető, rab erdőlakó, 
árva húscsillag, a fogsortalan föld legszebb falatja, kevély királyi, 

[gyötrelem! 

A sötétségb ől a fénybe, a „Végzet-sötét gomolygó b.ánatátál" a biz-
tatóbb, vigaszbalább Köd-jöv őig halad a költ ői gondolkodás ebben a 
nagy költeményben is, akárcsak Juhász Ferenc minden nagyobb ver-
ses vállalkozásában. A reménytelenségb ől kell kibontania, mintegy ki-
küzdenie a reménykedésnek legalább az ígéretét. Kritikusai Magyar-. 
országon A halottak királya ilyen természetű  „üzenetét" többek kö- 
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zött az „erősebb közéleti bizalom" jeleként fogták fel, és ilyen módon 
mondanivalójának „népi elkötelezettségét" hangsúlyozták. Valójában 
Juhász Ferenc nagy eposzainak f ő  eszmei-kompozíciós követelménye 
a gondolat ilyen ívelése. Ám miinden költői periódusában más és más 
karakterű  -okokra vezethet ő  vissza. Mert alapvet ően a hit kérdését veti 
fel a költő, s nyilván a fiatal, a háború utáni demokratikus és szo-
cialista, még torzulásokat nem mutató politikai-társadalmi +körülmé-
nyek a hit nyíltságát hívták el ő , a költ ő  fenntartások nélkül hihette a 
chlialisztikus elvárások biztos realizálódását. Az 1950-es évek els ő  fe-
lében a hit már egészen absztrakt formába kapaszkodhatott: a szabad-
ság az emberiség fogalmához tapadt, elveszítve konkrét társadalmi-
történelmi vonatkozásait. Az 1956-os nagy történelmi megrázkódtatá-
sok a költői képzeletet és eszmélkedést a természeti létezés mechaniz-
musánakszemléletére ösztönözték, és a születés—halál -dialektikájának 
a dicséretére biztatták, és a nemzés fogalmát fogadtatták el vele egye-
temes Világelvként: 

A sáska-hím, mikor ;szeret, 
ad életet, s veszt életet .. 

a nőstény hímét zabálja .. . 

Én is így vagyok már veled, 
lettem megáldó-embered, 
s mert termékenyít itudatom, 
falsz, emberev ő-korszakom! 

(Emberszabású álmaink) 

Költői gondolkodásának elemzésekor pedig könnyen felismerhet-
jük: Juhász Ferenc világfelfogását, amely szigorúan természettudomá-
nyos, elannyira, hogy verseibe egy természettudományi (f őképpen bio-
lógiai) enciklopédia ismeretanyagát is beépítette, az „ember tragédiája" 
élménye fogja össze, ezt a tragédiát pedig az .„Éden elvesztésének” el-
gondolása magyarázza. Ezzel kapcsolatban írja a Költészet gyászban, 
reményben című  költészet-magyarázatában a következ őket: „A leg-
újabb fizikai elmélet szerint a harmóniabomlás, az . ősállapot teljes 
harmóniájának felborulása, kiegyensúlyozottság-szerkezetének egyik 
oszlopferdülete tette lehetővé a világggyetean kialakulását, az élet 
megteremtődését... A rend felbomlása volt az egyetemes és egyedi 
létezés csírája. Az ősharmónia haldoklásával kezd ődött a valóság 
születése ..." 

1982-ben Juhász Ferenc, ez a mindig megújuló, újat kezd ő, ön-
nön költő) princípiumait azonban meg nem tagadó költ ő  mintha em-
lékiratainak elmondásába kezdene, mintha egyénekre bontaná le a 
világot, a történelmet pedig emberi sorsokban próbálná meglelni. 
1984 őszén A boldogság című  verseskönyvének jelent ős hányadát 
ezek a versek képezik, s azóta is írja őket folyamatosan (e kísér ő  ta-
nulmány írásának idején is itt van kezünkben a legfrissebb, A haj-
nal utáni tó a címe), szemmel láthatósan. egy nagyobb kompozíció 
dara+bjalként. Vallomásként, kötete fülszövegében, azt írta, hogy meg-
próbált mondani valamit a létről, a személyes sorsról, „amelynek 
gyűröttségeiben és red őiben, bőrfelületén és zárt homályaiban ott 
szikrázik és lángol a közös- törvény csilláma., titok-magánya, sejt/e, 
lerripora és csontváz-egyszer űsége". A versek a lírai marrációt mu-
tatják, az eseményes, .az elbeszél ő  líra a jellemző  bennük, s nevezi 
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őket maga a költő  „kacsi sors-:eposzoknak" — a meghatározás teli-
találataként. Hogy miért eposzokat emleget most is, már versben ma-
gyarázza és hirdeti, hogy egy emberölt őnyi idő  is „eposzi idő": 

„Csütörtök van. Az íróasztalnál ülök. Cigarettára' .gyúltak. Gon-
doltam, fölhívlak telefonon: járjunk egyet a hegyen. A filctollal bab-
rálgatok. Lapozzuk át a nyolc évet. Az eposzi id őt. Meg is állhatnánk 
néha, kicssit szuszogni, nézni az esőt, mint a Papával..." 

Emberéletnyi idő  és emberi méretű  sors, tettek, amelyek éppen 
azért „epos:ziak", mert mindennapiak, amilyen például a tüd őnek a 
vésze is: nem egy ország, csak egy ember pusztul el belé. Az egye-
temesség követelményének természetesen most is, ezeket a verseket 
írva is engedelmeskedik. Például az „És Papa harmonikázott a sram-
lizenekarban" képre és a kép hangzósságára nagy szimfonikus zene-
karok muzsikája válaszol a versben — az elmúlt száz esztend ő  zene-
története Richard Wagnert ől Kodály Zoltánig, s a falusi el őadósmű-
vészek mögé rajzolja Artur Rubinsteint és társait. Következésképpen 
igen nagy a képek és jelentések fesztávolsága is: a kis, szegényes 
gyermeki világának tárgyaival, eseményeivel, jelenségeivel az egye-
temes művelődéstörténet kép-, név- és példatára lesz párhuzamos. 
Gyermekkori emléke ebben a felfogásban áll szemben a párizsi te-
metővel: 

„ ... Sötét lett, mint a skizofréniában. Gyertyát gyújtottam, a 
körtét kicsavartam, s gyertyaláng-istencsudálkozásban kamaszujjaim 
köz forgatva az üvegtestet, vizsgálni kezdtem az üveghólyag bels ő  
szerkezetét, mint röntgenred őnyön tüdőt az orvos! Abban a bels ő  hó-
lyagbékében az eltört izzószál lógott, mint elszabadult ló fejér ől a 
kötőfék, mint tehénkötél, harangkötél, akasztókötél. A hólyagközé-
pen a bordás, vályús, rézgyűrűléces sárg'arézfoglala't szívébe ágyaz-
va az oszlop, a bibe, az üvegbibe, mint a tulipán bibéje. Az a bibe, 
mint a faluvégei k őkereszt ! Mint Gérard de Nerval hosszanti-bordás, 
vékony im,árványsíraszloepa a Pere Lachaise-1 temet őben, a 'bal oldal-
út mellett a domboldalon. Kopár-szegényen és nem oly gazdagon, 
mint Gericault szakállas, forradalmi zöld bronzszoborfeje a F őút kő-
teve-ajaknyúlványa szélén a Pere Lacha;ise-i temet őben !" 

Az olvasó most is szinte kapkodja fejét, melyik hasonlatnál vagy 
metaforánál álljon meg s id őzzön hosszabb ideig. Nem egy költ ő , egy 
egész költészet metafora- és hasonlat-állománya van Juhász Ferenc-
nek a költeményeiben. A kritikusok ezt a kép-burjánzást a képzelet 
túltengésének tartják. Ám a költ ő  végsőkig leegyszerűsített, hétköz-
napiasított képekben is megmutatja önmagát és teszi ezt a magyar 
költészet történetében ugyanazzal a merészséggel, mint amilyennel 
a közízlést megtipró költ ői képözönét álhtja el ő . Íme, itt van ez a 
költői önarckép is. E kép zárja A boldogság című  verseskönyvét: 

„Vetkőzni kezdek. Iszom egy fél pohár vörösbort. Odakint a 
csönd, mint egy halott. Odakint a csönd, mint egy kötélr ől levágott 
halott. Tél van. Lefekszem. Sorsom el ől én sose menekültem. Sorsom 
elől én soha nem menekszem. Bántanak.? Jól van. Piheg a csillagta'an téli 
éjszaka a tél-gyapotban. Odakint csönd van, mint egy halottban." 

Juhász Ferenc legújabb verse, a Halott feketerigó (1985) egész 
felfogásában • mintegy folytatja A boldogság záróképének gondolati le-
hetőségeit. Ha ez a. verseskönyv mindennapi, a költ ő  emberi világát 
festő  részlet elmondásával zárul, a Halott feketerigó ebből az intim, 
az ember kis világát jelent ő ..életkörb ől indul:. „A rózsákat meg kell 
metszeni. A sz ő lőt meg kell metszeni. Szombat. Vasárnap .. _" S meg- 
szólal úira Juhász Ferenc költ ői gondolkodásának vezérmotívuma, a 
halál gondolata is. A halálé, amelyet a költ ő  középkori misztikusak 
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szenvedélyes áhítatával ünnepel. E versben a rózsák metszése közben 
talált feketerigó-tetem látványában materializálódik a halálképzet. El-
jöttét hatalmas halál-nyitány hirdeti már a vers els ő  soraiból kezdő-
dően a koporsóba zárt, halott öregasszonyok képének megidézésével. 
A „halott feketerigó" pedig a mindent önmagára vonatkoztató költ ő  
asszociációs lázában, jelképteremt ő  indulatában a költ ő . Szól tehát a 
vers is a költői sors kérdéseiről olyan módon, hogy a költői beszéd 
fonalát a magánember önéletrajza képezi, ahogyan az asszaaiációk 
örvényléseib ől az egy-egy életrajzi epnzódban láthatóvá válik. Élet-
rajz is tehát a vers, amikor a képzettársítás szigorú logikájú szeszé-
lye elénk hozza, s mi több, költ ői vallomás ás arról a szociológiailag 
jól leírható közegről, amelybe beleszületett, ahol nevelkedett, s ahon-
nan a világba indult. De vers a versr ől is, öninterpretáció, a maga 
impozáns költészetének a magyarázataival, a költ ői tartományok 
számbavétele, egyúttal pedig dantei utazás is a XX. század történel-
mi -  poklában. Dantéra különben maga a költ ő  hivatkozik, s a maga 
Vergiliusaként lépteti fel. A kritika könny űszerrel találta meg ilyen 
módon a Halott feketerigó és az Isteni színjáték közötti párhuzamo-
kat mind a tagolódásban (múlt—jelen—jövend ő) és topográfiában, de a 
gondolati szférában• is, mondván, hogy Juhász Ferenc ,embere szín-
játéka" is a „remény eposza", akárcsak Dante m űve. De ha valami 
Juhász Ferenc gondolkodását, jöv ő-hitét jellemezhetii, az a verset 
záró sok kérdő  mondat: 

„Emberként nézek a csillagos égre. Holnap mi lesz? Háború, 
vagy béke?. Lesz-e jöv őtök gyermekeim? •/ Mint meg őszült, cs őlátó 
szülőanyámra., nézek a pettyezett Mindenség-Lángra. Ö, virágzó Id ő-
fényeim! / Hajnalodik. Nyílik az atomrózsa. Mit tudtak himnusz-ré-
szeg feketerigók? Jaj, lesz-e jöv őtök gyermekeim?" 

A mondanivaló nagyságához mért a vers terjedelme is. Mint meg-
határozták, majd félezer kvartó oldalnyi egyetlen vers a Halott feke-
terigó, tagolatlan szöveg, amelynek a kerete a megírás története. Er-
ről pedig a bevezet őben a következőt mondta a költ ő : „Megírtam ezt 
a verset. Egy évig írtam, 1983 tavaszától 1984 tavaszáig írtam, ahogy 
a szív ver, lélegzik a tüd ő , ahogy a vér kering az emberszerkezetben, 
ahogy emberi sejtelemlényünkben az ámulat ker ing, ahogy csillag-
képek ragyognak a halhatatlan egyetemes halandóságban." 

Tartható ez a mű  katalógusversnek is. Kritikusai megszámolták 
például, hagy egyetlen felsorolásban 69 tevékenységet említ meg el-
mondva, mi történik egyetlen 'éjszaka a „versírástól az exitusig", ki-
mutatták: 300 sort szentel egyetlen helyen a test titkainak, és hagy 
a „halál-csók" 51 változatát ismeri, a sírgödörnek pedik 96 fajtájáról 
tud. A Halott feketerigót azonban talán az a kritikus definiálta leg-
pontosabban, aki szerint a vers a „szürrealisztikus regénynek és a tisz-
ta lírának a találkozása"! 

Megjegyzés: 

Írásunk 1987-ben készült kísér ő  tanulmányként Juhász Ferenc 
válogatott verseinek szerbhorvát nyelv ű , a szarajevói Svjetlost Kiadó 
gondozásában nemrég. megjelent kiadásához. Karakterét ez szabta meg. 
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TOLNAI OTTÓ 

BERKI MÁRIA PORCELÁNVILÁGA 

A (festészettel, képekkel, de hát az arapapagájiak, flamingók és pillan-
gók színességével — a 'toll és a hímpor festékanyagával foglalkozva 
nem kevésbé, egyfajta mérgezést kaptam; az 'arcukon véd őmaszkkal, 
kezükben spriccel ő  pisztollyal dolgozó festőket nézve, sokszor gondol-
tam arra, hogy a képz őművészetei 'kritikusnak sem ártana egy ilyen 
festék-álarc .. . 

Minden bizonnyal ezért történhetett meg velem, hogy Berki Má-
ria matt, máz néliküli porcelánviilága el őtt találva magamat, látomás-
szerűen mutatkozott a teremtés egy ecldig 'általam nem észlelt mozza-
nata, az a pillanat, amikor még a világ nem volt kifestve, kiszínezve, 
amiikor a Teremt ő  még nem .csöppentett antracént a tengerekbe, nem -
égetett rózsaszínt a rózsákra, kagylókra, nem engedett festéket a toll 
üvegcsövébe, neni kent hímipart a pillangók szárnyára. 

A színezetlent, 11162 néLkülfi porcelánanlindenség, amely kiállta a 
teremtés magas h őfokát, csak még fokozta a következ ő  mozzanat gyö-
nyörűségét: avilág kiszílnezésének, kifestésének pllllanatárt. 

Ám aztán az ember ellehetenlenedésével párhuzamosan túlszíne-
ződött, túlfestem a világ. És most immár nem más, mint egy csiri-
csáré műanyag-szeméttelep. Vannak esték, amikor az ember a vég-
telen New York-i sugárutakon sétálva pontosan megérzi, is ihoerLkongi 
színes bóvli hogyan temeti be, fojtja meg eZt Bábelt .. . 

Erre döbbentett rá ez a visszavont-színezet ű  világ. Itt úgy van 
visszavanva, pontosabban visszatartva a szín, a máz, hogy e gesztus 
egy ősanyagot tud megsejtetni velünk. 

Az első  hullámok megfagyott, fehér íveli:, partra futó finom kis 
göngyölegei, az els ő  kavicsok — amelyeket tán még Hérakleitosz 
ujjai is érintettek --,, az els ő  kövek, tömbök, 'amelyekb-ó1 el őször pró-
báltak piramist raknii ... Hirtelen olyan vakító tisztasága lett szá-
momra ennek a világnak, mint amikor a 'pásztorok hajnalban egy-
másra rakják a friss túró- és sajttömböket. Es e körforgás, sz űzi ör-
vénylés közepében,. Berki Mária központi motívuma: a kagyló. 

Az Einstein a tengerparton című  híres Wilson-darabban fél lábon 
álló lány órák hosszat hallgat egy nagy kagylót. Órák hosszat, mond-
tam, csak, teszem most hozzá, hisz napokig elhallgattuk volna vele. 

Gyerékkoromban sokat leselkedtük a Csodafürd őben lebegő  nő-
ket; amikor kés őbb barátom anyagból megmintázott egyet e n ők kö-
zül, én onnanhazulról elloptam :az ABBÁZIA feliratú kagylót -- és 
benyomtam a lába közé. 

A távol-keleti gyönyhalászok csöpp ólombuddhákat dugnak a 
kagylókba, hogy aköré képezzék, szenvedjék az igazgyöngyöt. 

De ugyanakkor azokat a keleti uralkodókat is meg kell említe-
nünk,akik a lovakkal oszétfeszített óriáskagylókat fürd őkádként hasz-
lnálták. 

Milyen jó a festők műterme után a keramikus munkáit kézbe 
venni, simogatni. 

Fenn a pásztorokat említettem, de említhetném a frissen sült tég-
lát, a kemencéb ől kivett cipót is. 

Igen, a teremtésnek azt a mozzanatát érezzük itt, érjük tetten, 
amelyről Tolsztoj egyik hőse is beszél: „Fektess le, Uram Istenem, 
mint egy kavicsot, emelj fel, mint egy kalácsot ..." 
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GAJDOS TIBOR 

AZ ŐSZI ÉVAD KEZDETÉN 
HÁROM SZABADKAI TÁRLATRŐL 

Az 1989. őszi képzőművészeti évad eseménysorozatát a VII. Ke-
rámiai Triennále, Andrusko Károly önálló kamaratárlata és a három 
város, Szabadka,, Eszék és Zornbor m űvészeit bemutató kiállítás ve-
izetEte be. 

,Közülü!k kétségtelenül a .Kerámiai Triennále a legrangosabb; 
amelyet immár hetedszer láthattunk szeptember ,15-t ől a Képzőművé-
szeti Találkozó termeiben. Ezt a seregszemlét hagyományosan sza-
badkai intézmény legsikeresebb vállalkozásának tekintettük, mert nagy-
mértékben.hozzájárult a város képz őQnűvészetti életénék országos meg-
becsüléséhez mind tömegessége, mind pedig min őségi értékeinek 
szempontjából. Ezúttal azonban mintha nénii visszaesést tapasztalhat-
nánk. A mennyiség ,ugyan nem maradt el, hiszen nem csupán hazai 
műhelyek, de külföldi csoportok is gazdagították a mez őnyt, ezenfe-
lül a művészi kerámia mellett a tisztán ipari-gyári ;jelleg ű  produktu-
mok is helyet kaptak a rendezvényen, az égetett agyag 'felhasználásai 
lehetősége széles skálájának bizonyítékokként. A prezentált m űvészi 
kerámia azonban olyan tarka képet mutat, mely igencsak megnehe-
zíti az eligazodást és egy lényeges kérdés tisztázását: vajon milyen 
tendenciák léptek el őtérbe a kerámiai alkotások terén 'napjainkban. 
A legklasszikusabb formáktól a gyermekrajzokraemlékeztet ő  lapo-
kon keresztül a disszonánsan ható konstrukciókig minden megtalál-
ható ezen a tárlaton, ám talán éppen aa mantanában gyakran el őfor-
cliuló furcsa zsüriidöntések jóvoltából a mindenáron különleges és 
meghökkentő  mű  részesül a -  legnagyobb elismerésekben még akkor 
is, ha ezek a kierőltetett konistnukciók teljesen idegenek a.kerámia vi-
lágától, formai, technikai és esztétikai szempontból inkább .hátráltat-
ják, mintsem. fejlesztik ezt a nálunk annyira közkedvelt 'és sok • sikert 
megért művészeti ágazatot. Ez a helyzet azonban nem a Képz őmű-
vészeti Találkozó állásfoglalásának következménye. Az intézmény a 
maga részéről becsülettel végezte el feladatát. 

Szerényebb méretű, de sajátságos jellege miatt mégis igen érde-
kes és új értékeket felmutató volt Andruskó Károly ;zentah grafikus-
művésznek a 7 Nap kamaragalériájában október 26-án megnyílt tár-
lata, amelyen régebben készült, de fiókokban elraktározott grafikai 
lapok kerültek a nyilvánosság elé. iAndruskót els ősorban linó- és fa-
metszetei tették ismertté, de Igazából kisméret ű  librisei népszerűsí-
tették Európa-szerte. Persze, őt nem lehet beskatulyázni egyetlen 
szűkebb műfajba. Ezt éppen a kiállított munkák bizonyítatták, me-
lyeket a művész a grafikai lapok levonatai után a hengeren maradt 
festékb ől, a hengerek egy különleges felhasználása, egy igazán ere-
deti technika 'kiművelése által varázsolt papírra. Tájképek, tanyák, 
falusi és városi utcák, portrék és az elmaradhatatlan „bar,áber" fi-
gurák keletkeztek az egy példányban készített lapokon, melyek stílus-
jegyeit elsősorban a henger nyújtotta lehet őségek határozták meg: a' 
nagyonérdekes képek így jutottak el az Andruskónál eddig nem ta- 
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pa:sztalt knubiszte;kus határokig, :a mértani vonalak, a fények és ár-
nyak egymáson való ,átszüremléséig. A kiállított anyag Anldruiskó Ká-
rolyt kísérletez ő  oldaláról mutatja be — sikerrel. 

A három város, Szabadka, Zombor és Eszék kulturális együtt-
működését szolgáló rendezvényeinek egyik záróakkordját a szabad-
kai városháza 'előcsarnokában október 27-én megnyílt képz őművé= 
aszeti kiállítás képezte. Ezúttal nagyon helyesen döntve, nem a min-
denből és mindenkitől egy keveset elv alapján, hanem a három vá-
ros egy-egy alkotójának bemutatkozásával tették tömörebbé és átte-
kinthetőbbé ezt a manifesztációt. 

Radoslaav Stanl čkav, a vajdasági festészet asrnert alakja 'lombor 
város képviseletében állította ki zömébén még 1970-1975 között ke-
letkezett festményeit, melyek linkáb:b a m űvész múltjáról, Mintsem 
jelenlegi alkotó tevékenyséigér ől tanúskodnak. Az erőteljesen kompo-
nált, élénk színskálában fogant festmények — az elvunt témák de-
koratív megvalósításától és a megadott címekt ől (p'1. Valahol, ki tudja 
hol) függetlenül — • er őteljes hatást gyakorolnak - a szemlél őre. Kár, 
hogy a festő  ez ;alkalommal al nem adott lehetőséget jelenlegi mu.nkás-
hágának megismerésére, hiszen feltételezhet ő, hogy a bemutatott f á-
zisán esetleg már túlléppett. 

Az eszéki képz őművészeket Đuro Adžić  festményei reprezentál-
ják. Ezek a munkák egészen frissek, az 1987-ben és 1988-iban jöttek 
létre, így feltételezhet ő, hogy a művész újabb törekvését tükrözik. 
Adžić  határozottan a neoexpresszionista irányzat követ ője; 'alkotásai a 
hátborzongató effektusok, a színek és vonalak szertelen vdttnzstáncával 
valósággal megszédítek a szemlél őt. Ezek a tulajdonságok különösen 
a Sikoly és az Asszony című  alkotásaiban jútnak kifejezésre. Néhány 
elvontabb képe csak technikájában csatlakozik az el őbbiekhez. 

A vendéglátó várost, Szabadkát egy fiatal grafikus m űvésznő , 
Szabó Erika képviseli, aki els ő  önálló tárlatáhóz viszonyítva mester-
ségbelei tudásának csiszoltságávalmutat el őrehaladást. Egyébként visz-
sT.afojtatt színezésű  grafikái (Mocsár, Torzó, Jelek) a valóságáb,rátio- 
lással való teljes szakítást jeleznek. Még az önarcképként jegyzett 
munkáján is csak .nehezén fedezhet ők fel az arc stilizált részletei; 
amelyeket egy keresztre emlékeztet ő  körvonal keretez. 

~ 

Összegezésként megjegyezhetnénk, hogy az 1989-es őszi évad nyi- 
tánya nem szolgált különösebb szenzációval, de elfogadható színvo-
nalat nyújtott, az igazi eseményekre talán a továbbiakban számít-
hatunk. 
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OLVASÓNAPLÓ 

EGY KIS TELEPES FALU 
NAGY TÖRTÉNELMI TAPASZTALATAI 

MAŠUT P:OPIVODA: Karkatur Észak-Bácskában. 
Művelődési, Oktatási és Tájékoztatása Központ, Topollya,1,98'9. 

Számomra mindig ünniep, ha egy-egy új könyv kerül a kezembe. 'Különö-
sen .ha az adott mű  tartalma, a benne rejl ő  szgpségek, új megismerések'  
és tanulságok anaigulkkal tudnak ragadni, gon elkodás,ra késztetnek. Meg-
vallom, kevés az olyan könyv, amelyét — ha már egyszer a kezembe vet-
tem - olvastam volna végig. Hisz minden könyv egy-egy eleddig is-
meretlen vagy nem eléggé ismert világot tár olvasója elé, iame!lyben a 
szerző  nemcsak az általa leírt világról, hanem önmagáról is vall. Min-
den mű  — s ez akár közhelynek Is tekinthet ő  — mag:áin, viseli alkotójá-
nak szellemi és erkölcsi jegyeit, az olvasó pedig akaratlanul is keresi a 
maga és a szerz ő  érzés- és ,gondolatvilágának érintkezési' p,omltjaliit, azono-
sulási lehetőségeit. Ha ez a találkozás a m ű  mondanivalója és üzenete 
által .létrejön, akkor az tudat -formáló erővé válik . . . 

Mašwt P>olpi,voda, három főrészre (Karkatur a történelem f olyamán 
— A helyi forradalmi munkásmozgalom kialakulása — A megszállás és a 
népfelszabadító háború) osztott munkája nálam ilyen értelemben is elér-
te célját. Ebb ől, a terjedelmet és nyomdai kivitelezését tekintve szerény 
munkából ugyanis nagy igazságokat ismerhetünk meg. A világon semmi-
lyen értelmes dolog nem jöhet létre az ember küzdelmes .munkája, nélkül. 
így volt ez ennek az egykori grófi pusztán épült kicsiny falunak, Karka- 
turmak az életében, a fészekrakás öröme és a megkapaszkodás,, a,gyökér- 
eresztés, a felemelkedés els ő  kínkeserves llépéseitől a település minden-
képpen legviharosabb két évtizedében is. A szerz ő  ennek a súlyos két 
évtizednek (1924=1944) a történetét tárja elénk úgy, hogy nyomon tudjuk 
követni a messzi idegenből érkező  érdemes frontharcosok gyakori gör- 
csökke4 járó „akklimatizálódását",, az itteni életvitel elsajátítását a nagy 
világégés ,katasztrófájában sebzett — különböz ő  módon, érthető  okokból 
—, önmagába zárkózott és nem mindig és minden téren barátságos kör-
nyezetben . . . 

Az okok összetettségének elemzése persze messzire vezetne. Az els ő  
világháború ,befejezése után kialakult új világ reaLitásaa között (valóban 
csak nehezen bontakozhatott ki az új lakosság értelmes távlatot nyújtó 
gazdasági .és (kulturális fejl ődés.e, ' a politikai tudat formálódása, az új kör-
nyezethez való hasznos aililiallmazkad.ás, beleilleszkedés stb. 

A királyi kormány, az akkori uralkodó körök ugyanis  a földosztás 
után magukra hagyták a passzív vidékekr ől (Lika, Hercegovina, Crna Gora, 
Szerbia) idetelepített, de ugyszálván mrinden segítségt ől megfosztott szegény 
paraszbokatt, akiknek rá kellett döbbeniö.k, hogy gazdasági és kulturális 
felemelkedésükben csakis a saját erejükre támaszkodhatnak, hogy a áikta- 
tarlikus burzsoá rendszer a maga uralmának fenntartása és er ősítése ér-
dekében, többek között a nemzetiségekkel  való :szeart,beá,llítással mani-
pulálja őket. Ebből a zsákutcából és kiszolgáltatottságból a volt fronnháir- 
cosiok minden áron kiutat kerestek. 

Ennek a kiútkeresésnek adott termékeny indítást az észak-bácskai 
telepes falvak dflákifjús.ág+a körében, a helyi. munkásmozgalom és a sza- .  
badkai, zágrábi, belgrádi stb. egyetemeken ,izzó forradalmi mozgalmak ha- .  
tására itt .is nagy intenzitással terjed "ó, fejl ődő , haladó társadalmi-politikai 
mozgalorri. Abban az időben ugyanis az egyetemek és középiskolák a forra- 
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dalm,i eszmék  fontos gyújtópontjai voltak. Mašut Popivoda könyvében ki- 
mutatja, hagy az új forradalmi eszmék mennyire termékeny talajra talál-
tak. és meghatározóvá váltak a falu Ifjúsága, majd a feln őtt lakosság kö-
rében iis. így töriténit, hagy ,a húszas élvek elején ;idetelepített szerb és Crna 
Gora-ti Lakosság ia harmincas évek második felében tudatilag már egy egé-
szen más közösséggé formálódott. Maglwkrahagyatoittságuk.bál és tbiizaonyos 
fokú elszigeteltség-ükb ől a vidék (Szabadka, Zenta, Topolya, Újviidék stb.) 
haladó munkásmozgalmával való érdekazonosság feUismerés.e és a fokozato-
san kiépített kapcsolat révén lsikeirült kirtörn;iök. A harmincas évek máso-
dik felében számukra ii°s mind fenyeget őbbé váló fasiszta ves,zedelem a 
telepes fiialtaUdkat az őslakosság haladó .szellemű  munkás- és diákifjúságá-
val valló szoros politikai és kulturális együttm űködésre., közös akciók egész 
sorára serkentette. Mindezek megnyilvánulási formáit és nagyszer ű  példáit  
— akárcsak a falu mindennapi életét — dokumentáltan és életszer űen, 
teljes r.észibelbességükben tárja elért a szerz ő . Talán sehol másutt nem volt 
ilyen egyértelmű  és termékeny a szerb, a Crna Gora-,i, a'hiorivát és a ma-. 
gyar haladó szellemű  ifjúság 'érdekazonosságon alapuló összefonódása és 
együittmííködiése, mint a nagy többségében magyarok által lakott topolyai 
járásban, itt is elsősorban a népesebb Nfavi Žedniiken és a„zsebfalwnak" 
számító, Tolpolyával ma már szervesen összen őtt Karikatwrom, . .. Igy történ-
hetett, hogy az 1919-ben meghirdetett agrárreform huszadik évfordulóját  

itt Karkaturlon a telepes és az őslakos (szerb, horvát, magyar stb.) fiatal-  
ság — megkerülve és •lek.ör. ~ 'ozve a szintén szervezked ő  nacionalistákat —  
a fasizmus ellenh' harc jegyében együtt ünnepelhette.  

. Egy  merőben mási, az itt élő  népek testvériségén és egyenjogúságán  
alapuló, új, demokratikus államközösség megvalósításának vízióját a kom-  

muniiista és más haladó mozgalmak már a háború előtt felvázolták és —  
amint a fenti példa ás 'bizonyítja — annak megvalósítására mozgósította  

a társadalom haladó és hazafliiais eszmékt ől áthatott tömegeit, amit az 1941.  
március 27-i események és az W41 nyarán kibontakozó népleLszabadító  

háború majd ékesen bizonyítanak. A Tito vezette JKP és a JKIiSZ szer-
vezetei széles társadalmi rétegeket átfogó és megmozgató politikája, a fa-
sizmus elleni közös harc gyakorlati megnyilvánulásali' ;valójában itt is a  

forradalom iskolái voltak. Olyan iskolák, amelyeknek ,,;tanulá,i" a fasiszta  
megszállás körülményei között, a népfelszabadító hhábar,úban és forrada-
lomban kitűnőre vizsgáztak. Ismeretes ugyanis, hogy az :attluonahkbód ki-  

űzött telepesek, ha sikerült elju#nifok származásuk helyére, ott a fasiszta  

megszállók ellenli felkelés kiemelked ő  szeawező.ivé, legelszántabb harcosai-
vá váltak. A ikarkaturiak is, természetesen, számos 1941-es harcost, több  

tisztet és főtisztet adtalk a felszabadító harcnak, - jobban mondvva az e-
harcban tanúsított rátermettségük révén váltak a Népfelszabadító Hadse-
reg tisztjeivé. Közülük — a könyv tanúsága szerint — többen az életüket  

áldozták a győ:zeUemért.  
Ugyancsak ismeretes az is, hogy 1941 .ny,arán a Horthy-fasiszta meg-

szállók ellen a JKP magukra maradt, többnyire magyar nemzetiség ű  tag-
jai, antifasiszta-iimlternaciionalista meggy őződésükhöz híven, - a leigázott ju-
goszláv' népek szabadságharcáva,l való szoiUiidairi{tás jegyében,, Bácska  

szívében is hatékonyan szervezték a népfelszabadító mozgalmat, a tö-
meggyilkos fasiszta megszállók elleni aktív és passzív ellenállást, miközben  

legjobb kádereiket elvesztették. A korábban elmondottak alapján az 7s  

megállapítható: nem vélet,len az, hogy a jugoszláviai magyarság sorai kö-
zül éppen ez a járás s maga Topolya városa adta a NépfeLszabadíitó Had-
sereg legnagyobb számú (összesen több mint hatszáz) magyar önkéntesét,  

vállalta és adta a legnagyobb véráldozatot  . . . 
rJgy vélem, egy ilyen jellegű, a szerb---magyar sorsközösség ,tuidialtosi-  

tásának szándékát is magában hordozó m ű  ismertetése kapcsán, ezzel a  
kis kitérővel nem árt így is emlékezni, hisz a múlt minden tanulsága a•  

zsigereinkben van, bennünk, velünk él és hat, segíthet bennünket a tár-
sadalmi fejlődés során .szükségszerűen felmerülő  nehézségek, sőt — amint  
azt a ma történései bizonyítják — az olykor elkerülhetetlennek látszó, bo-
nyolultabbnál bonyolultabb társadalm:i, politikai, gazdasági stb. konflik-
tusok építő  módon valló megoldásában is.  

Másutt Popivoda könyve, a falu lakosságának két évtizedes történe-
tének megírása, ért ő  elemzésen Milyen tanulságokkal is b őven szolgál.  Mind= 
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ezek figyelembevételével ,m,a. — az újrarendez ődés, a társadalmi megújho-
dás, az új értékek születésiének izgalmas 'id őszakában — különösen fontos-
nak .tartom ezt a művet, a hasonló, múltfeltáró helytörténeti munkákat 
és f•atluekrónlkákat. 

Bizonyos vagyok abban, hogy Mašut Popitvoda, aki ■ a 'harmincas évek 
máisadik felében a 'karkatuni haladó ifjúság szervez ője és fáradhatatlan 
vezetője volt, e településr ől sok szeretettel és tárgyismerettel megírt 144 
oldalas, számos eredeti fénykép és korabeli dokumentum fotókópiájával, 
tartalmas láb ■egyzeteivel, a mozgalom részvev őinek listájával, a felhasznált 
fornálsmunkák és aidatköZl ők megjelölésével 'gazdagított könyve nemcsak 
faluja, hanem szélesebb közősségünk érdeklődésére és megbecsülésére is 
számíthat. 

A fordítás kitűnő  munkája 'Burkus Valériát dicséri. 
A mű  a Rwsz,ke Szlovo keresztúri nyomdájában készült. 

BRINDZA KÁROLY 

A MÚLT  BÉKLY61BAN 

MAGDA SII!MTN: Kamen na ramenu. 
Dne+vin:ik, Noiv.i Sad, 1988. 

Mint .mikor valaki belelklontárlkiodálk más dolgába, úgy fogok rnOst hozzá 
Szimin Magda legújabb könyviének ismertetéséhez. Nincs szándékomban 
azt se letagadni, mennyire a könyv hatása alatt áiliLak és álltam egész id ő  
alatt, amíg 'olvastam. 2s ez alól a hatás alól nem is akarok szabadulni. 
Addig legalábbis nem, amíg végére nem jutok a vele kapcsolaitban szüle-
tett :gondolataiumnak, s ezzel már eleve bevallom, nrásiorn mennyire szub-
jektív lesz. 

Volt egyszer egy ember . . . de nem is: volt egyszer két ember. Sok 
ember. S bár mindegyik különbözött valamiben a többit ől, egyben egy-
formák voltak: hittek a jövőben. Egy új, igazságosabb, emberibb és szebb 
jövőben. 

Ezek  az emberek mély meggyőződéssel tették, amit tenniük kellett. 
Akkor is, amikor úgy vélték, az a dolguk, hogy szervezkedjenek, fegy-
vert ragadjanak a ■sz!ab,adlság mggvédésexe, amiért aztán börtönökbe, tá-
borokba kerültek, és akkor űs, amikor a háború forgatagából kikerülve 
beálltak az új rend harcosai közé, hogy — a lerombolt helyén — fölépítsék 
azt a régen megálmlodortt jobb világot. 

Életben maradásüknak azonban nagy ára volt, as7vit nem egyszerre 
adtak meg, hanem apránként lehetett csak törleszteni  törleszteni... Nyugtalan álmok-
kal, megromlott tegiészlséiggell, elviselhetetlen emlékekkel. Meg az id őnként 
hitettilenkedve nekik szegzett kérdéssel: „Hogyhogy te életben maradtál? 
Mindazok után.. ." 

A kérdést ren,dszerlintt azok tették fel, vagy nem ás  tették fel, csak 
magatartásukkal sejtették, akik a háborús pokolba vezet ő  lépcsőnek az 
első  fokára se jutottak el, s akik Molst, elfoglalt plozícióiiik biztonságából. 
bántó gytanalkvátsiwsal vették tudomásul, hogy lám, azokat az úgynevezett 
haláltáborokat — melyeknek csak híre jutott el hozzájuk — úgy látszik, 
túl ás lehetett élni. 

Bántó volt nagyon ez a magatartás, de — még szeremcse !— töpren- 
gésre nem volt fLdő . A lerombolt világ minden energiát, Minden időt ma-
gának követelt. Az újjáépítés nem volt könny ű, már azért sem, mert a 
szenvedések tüze nem mindenkib ől égette ki az önizést és a hata)lomvá- - 
gyat. Egy új fr!omtton kellett most folytatni a harcot. 

Hősefink, Ljuiba és Marija, ebben a harcban sem kímélték magukat. 
Folytatták Is mindaddig és még azon túl is, amíg futtoetta a lelkesedésb ől. 
Amíg ennek helyét apránként nem foglalta el a keser űség, a tehetetlenség 
szomorú tudatta. Még hinni akarták, hogy fontos az, amit tesznek. Gör-
csösen ragaszkodtak továbbra is idealistba. álmaikhoz. És közben a házas- 
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társak között ;is megromlott fokozatosan  a viszony. Megszűntek a biza1- 
:mas beszélgetések, talán  azért, mert ha  megszólalnak,  akkor minden  'ki-
derül ... akkor  iszoron,gásaaijkról, kételyeikr ől is szólni kell.  Egyedüli me-
nedékként a munka  maradt.  A  munka, mely lelköti  minden Idejüket, míg  
el nem jön a keserű  ráébredés, hogy már az a munka  ii?s' fölöslegessé  
vált és  már semmi sem függ  itőle. Félrehúzódva, Mint szülő, akinek tétle-
nül,  beleszólási lehetőség  nélkül kell végignéznie gyermeke Is!orsán,ak ala-
kulását  . .. A mór megtette kötelességét  . . . 

iSzimin Magda sok [Mindenit akar elmonidaniii  egyetlen könyvbe sűrítve._  
Talán  túl sokat  is. Történetének Is sok  hőse van. A tiszta 'erkölcs ű, be-
csületes  gyárigazgató, aki a háború után a semmib ől teremtette  meg 
üzemét, de egy napon arra ébredt, hogy kíméletlenül  törtető  emberekkel  
van körülvéve,  akik modern jelszavakat hangoztatva, alattomosan m in-
dent elllkövetnek, hogy Idő  előtt félreállítsák őt . . . Pedagógus felesége, aki  
szó szerint véve feladatát,  !szélm,alomharcát vívja,  miközben kétségbeesve  
el,veszti ilába alól a talajt.  Mint némán szenvedő  árnyék él közöttük az 
anya,  akinek legnagyobb bánata, hogy ;„tábioirvliisel!t" menye nem  szű!lhe,t 
neki unokát... A professzor, aki nagy tudása  mellett  mii,nden erejét  arra 
ipa.zar,olj,a:, hagy megértse és megvédje másokkal szemben nyugtalan.  vérű,. 
hűtlen feleségét. Vagy a jóbarát, a hétpróbás harcos, aki  a  politikus út-
vesztőjében, titokzatos körülmények között veszti el 'életét . . . A színtér 
is gyakran változik, a szerző  még Párizsba  .is elvi!szi az iollviaas.ót — mégis 
legltöb!b:et a múltban időz. A halálltáb!orokból szabadult és oda gondolat-
ban, lidérces  álmaikban  Vissza-visszatér ő  hősei újraélik és ;átéleitik ve-
lünk Mindazt  a szörnyűséget, amit ők a valóságban,  raaz olvasók nagy része 
pedig számtalan olvasmány ;jóvoltából  már  annyiszor végigélt., 

Mintha mi magunk lépkednénk, elanehezed ő  lábbal  a nehéz teher  
alatt,  kínlódva vosizaoilijiwk vállunkon a súlyos sziklatömiböket a mauth:au- 
sen;i ,haolál-lépcsőkön . : . 's az  ,em,berlb:en  már-már fölébred a gyanú,  hogy 
az egész könyv csak azért íródott, hogy- a szerző  megint, újra ibeszélhes- 
sen azokról  a kitörörlheteUlen nyomokat hagyó, szörnyű  élaményekrőll, me-
lyeket  sokrétű ,  problémákkal zsúfolt  mindenanalpjalink 'ellentmondásai,  moz- 
gal.maas — sokszor  a traglikoanlikwnvot éritnt ő  — eseményei  sem  képesek a 
háttérbe szorítani.  Oaliviaasás közben az emberben szinte eretnek g oindalaltok 
támadnak, önmagával 'szállva vitába:  szükség van mia már  erre?  

Könnyű  a ,karikaturistának, aki  ha egy  megtermett orrot akar  érzé-
keltetni,  el túlozza rajzát, hogy  legalább megközelítő  képet nyújitson. róla. 
Ha azonban  az  az orr olyan 'hatalmas, hogy az  már nem is lehet igaz, hogy 
olyan nincs is, nem Is létezhet, akkor  — úgy látszik — kicsinyíteni  kell. 
Mert azt, ,armll a hábiarús  évek alatt  itt Európában„ a Civilizált  Ihu'szad,ik 
század  dierekán történt, azt 'normális gondolkodású  ember nem képes fel- 
f,ognI. Ezért Inkább el islelm hiszi .  Különösen a fiatalok,  akik  lelki egyen- 
súlyuk és az emberiségbe vetett, már iamíugy  Is ingadozó hitük  éridekében 
védekezmielk:  azzal, hogy nem hiszik el. 

Pedig az liíjjúságniak is ismernie kell  a )közelmúlt tör!ténellm,é!t. Ezért, 
ha nem  akarjuk, hogy elnéző  kézlegyintéssel intézzék • azt el, túlzásnak  
titulálva mindazt, amit err ől a szörnyű  korról „be akarunk nekik aidnai", 
talán nekünk is 'enyhítéshez, a részletek  elhállgaitásához kellene folya-
modnunk. Mint a történelmi  reigéin.yekb:en olvasható kifejezéseknél: ke-
rékbetörés, felnégyelés, karóbahúzás, megfeszítés, Inkvizíció  stb stb. — 
anélkül,  hogy belemélyednénk a szavak jelentésébe. Mert ezek  magyará-
zatát  — akit érdekel — olyan sok helyen megtalálhatja, részletesen  
leírva  

Kis kitérő  után viiisszakanyar!odya a Dnevnik kiadásában megjelent  
megrázó társadalmi !regényhez (melynek beszédes fedőlapját Vdaidiilmiir 
Stevaanov tervezte), készségiesem  állíthatom, hogy annak  elgandolkozibaító 
tartalma mindenképpen számíthat az [olvasók  ér,ddklődésér,e és fii,gyelmére. • 

BURKUS VALÉRIA 
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MELLÉKLET 

PETRIK PÁL 

MÚLTAM ÖSVÉNYEIN 
(ÖNIILETRAJ ;Z 2.) 

ÖNÁLLÓ KIALLÍTASAIM 

1955. október 16-26. Szabadka 
Tárlat a Városi Kiállítási Terem-
ben. (Mihajlo Dejanovie, Petrik 
Pál, Sáfrány Imre, Vinikler Imre). 

1959. május 9=116. Szabadka 
Pettilk Pál és Almáisi Gábor kép-
és szoborkiállítása a Városi Ki-
állítási Teremben. 

19611. december 12-20. Szabadka 
Petrik Pál kiállítása a Városi Ki-
állítási Teremben. 

1962. április 24-május 9. Becse 
Petrik Pál kiállítása a Galériában. 

1964. június 1--Z7. Stuttgart 
Ács József és Perik Pál kiállítása, 
Eunsthaus Fischlinger. 

1969. május '310-június 10. Szabadka 
Petrik Pál kiállitása a Képz őmű-
vészeti Találkozó szalonjában. 

1971. május 7-1'7. Újvidék 
Petrik Pál kiállítása a Radivoj 
Ćirpanov Munkásegyetem képző-
művészeti kistermében. 

1977. február. Újvidék 
Petrik Pál díszletterveinek +kiállí. 
Etása a Forum Klubban. 

1978. február 30--anárcius 31. Sza-
badka 
Petrik 'Pál pasztellképeinek kliállí-
tása a Népszínházban. 

1979. december. Újvidék 
Petrik Pál retrospektív kiállítása 
a Szerb Matica Galériájában. 

1980. január. Szabadka 
Petrik Pál retrospektív kiállítása 
a Városi Múzeumban. 

1988. december 20-31. Szabadka 
. Homokképeim kiállítása a szín-

ház előcsarnokában. 

KÖZÖS TARLATAIM 

19418. január. 20-február 8. Belgrád 
A Képzőművészeti Akadémia hall-
gatóinak kiállítása, Művészeti Pa-
vilon, Mali Kalienlegdan. 

, 11948. február 5--20. Szabadka 
A fiigurális rajztanfolyam kiállí-
tása a Kultúrotthonban. 

1950. szeptember 21 	'október 8. Sza- 
badka 
A képzőművészeti szekció tagjai-
nak kiállítása a Városi Múzeum-
ban. 

1951. július 7-17. Szabadka 
A +Szabadkán élő  és dolgozó mű-
vészek kiállítása a Városi Múze-
umban. 

1952. június 26-29. Palics 
A Magyar Ünnepi Játékok orszá-
gos kiállítása. 

1952. oihtóber-november, Újvidék 
A Vajdasági Képzőművészek 
Egyesületének VI. kiállítása a 
Szerb Matica helyiségeiben. 

1953. június 14-30. Šzabadka 
A szabadkai képzőművészek ki-
állítása a Városi 'Könyvtárban. 

1953. október-november, Újvidék 
A Szerb Képz őművészeti Szövet-
ség Vajdasági Alosztályának ki-
állítása a Szerb Matica helyisé-
gében. 

1953. október 18-november 1. To-
polya 
A Topolyai Művésztelep I. kiállí- 
tása a Népszínház előcsarnokában. 

1953. november 29-december 13. 
Szabadka 
Kiállítás a köztársaság napja tisz-
teletére a Szakszervezeti Otthon 
helyiségében. 
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1954. március. Belgrád, Újvidék 
Hogyan láttuk Zentát? A Zentai 
Művésztelep anyagának kiállítása 
a fővárosi Albánia palota földszitu_ 
ti termében és a Matica srpska 
Galériájában. 

1954. augusztus 8-31. Palics 
Szabadkai festők és szobrászok 
kiállítása Palics fürdő  100. évének 
tiszteletére. 

1954. október-november. Újvidék 
Vajdasági képzőművészek kiállí-
tása a Szerb Matica Galériájában. 

11954. november 28-december 12. 
Szabadka 
Tárlat a köztársaság  napja tisz-
teletére a Városi Kiállítási Terem-
ben. 

1955. május 1215. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Szövet-
ség XIX. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban. 

1955. október 118--29. Topolya 
A Művésztelep III. kiállítása a 
Népszínház előcsarnokában. 

11955. október 23-november 12. Új-
vidék 
A vajdasági képzőművészek IX. 
modern 'kiállítása a Szerb Matica 
Galériájában. 

1:956. április 30-május 15. Belgrád 
A Szerb Képz őművészeti Egyesü-
let XXI. kiállítása a Művészeti 
Pavilonban. 

1956. október. Becse 
A Becsei Művésztelep 'III. kiállí-
tása a galériában. 

1956. november 29-december 12. 
Szabadka 
A Topolyai Művésztelep gyűjtemé-
nyes tárlata a Városi Kiállítási 
Teremben. 

1957. április 39 május 15. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let XXIII. ikiállltása a M űvészeti 
Pavilonban. 

1957. május 1-11. Szabadka 
Szabadkai festők és szobrászok 
tárlata a Városi Kiállítási Terem-
ben. 

1957. szeptember 8-20. Szabadka 
Tárlart a vajdasági képzőművészek 
anűvdiből a Városi Kiállítási Te-
remben. 

1957. szeptember - 8--október 20. 
Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesület 
XXIV. kiállítása a Művészeti Pa-
vilonban. 

1957. október .8-20. Zenta 
A 'Zentai Művésztelep Vi. kiállí-
tása az Eugén. termében. 

1957. október. Becse 
A Becsei Művésztelep IV. kiállí-
tása a Galériában. 

1957. november. Zenta 
A vajdasági művésztelepek jubi-
1áris kiállítása az Eugén termé-
ben. 

1958. április 10-május 10. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let XXV. kiállítása a Művészeti
Pavilonban. 

1958. október 12-24. Zenta 
A Zentai Művésztelep VII. kiállí-
tása. 

1958. október. Becse 
A Becsei Művésztelep V. kiállítá-
sa a galériában. 

1958. december 7-1t7. Újvidék 
A vajdasági képzőművészek ki-
állítása. a Szerb Matica Galériá-
jában. 

195:9. május 7-31. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let kiállítása a Művészeti Pavi-
lonban. 

1959. május-június. Újvidék 
Vajdasági tájképek kiállítása a 
Szerb Matica Galériájában. 

119519. október. Becse 
A Becsei Művésztelep VI. kiállí-
tása a galériában. 

1959. október .21-november -5. Új-
vidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let Vajdasági Alosztályának ki-
állítása a Szerb Matica Galériá-
jában. 

105,9. november 15_23. Topolya 
A Topolyai Művésztelep kiállítása. 

1959. november 15--i23. Szabadka 
A Topolyafi Művésztelep tárlata a 
Városi Kiállítási Teremben. 

1959. november 219-december 7. 
Szabadka 
A szabadkai képzőművészek tár- 
lata a Városi Kiállítási Teremben. 
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1959. november. Zenta 
Nyolcéves a Zentai M űvésztelep. 
Tárlat a Kiállítási Teremben. 

1960. március 1--110. Szarajevó 
A Szerb Képzőművészeti Szövet-
ség Vajdasági Alosztályának ki-
állítása. 

1960. március 8--16. Újvidék 
A művésztelepek második közös 
kiállítása a Szerb Matica Galéri-
ájában. 

1960. április 12-2$. Zenta 
Képbemutató a zentai Forum 
Klubban. 

1960. április 23-május 15. Topolya 
A téli művésztelep X. kiállítása a 
Népszínház előcsarnokában. 

1960. május 1--20. Belgrád 
A Szerb Képz őművészeti Egyesü-
let XXIX. kiállítása a M űvészeti 
Pavilonban. 

1960. május 13-r2:0. Titogirad 
A Szerb Képz őművészeti Egyesü-
let Vajdasági Alosztályának tár-
lata a Kiállítási Pavilonban. 

1960. október 22-november 6. To-
polya 
A nyári művésztelep XI. kiállítá-
sa a Művelődési Központ galériá-
jában. 

1960. október. Becse 
A Becsei Művésztelep VII. kiállí-
tása a galériában. 

1960. 'november. Zenta 
Kilencéves a Zentai Művésztelep. 
Tárlat a Kiállítási Teremben. 

1960. december +13'22. Szabadika 
A Topolyai Művésztelep nyári ta-
tlálkoizójának kiállítása a Váiros'i 
Kiállítási Teremben. 

1961. október. Becse 
A Becsei Művésztelep VIII. kiállí-
tása a galériában. 

1961. október. Szabadka 
A szabadkaii képzőművészek ki-
állítása a Városi Kiállítási Te-
remben. 

1961. november 4-114. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XIII. 
nyári találkozójának kiállítása a 
Művelődési Központban. 

1961. november. Zenta 
A Zentai Művésztelep jubileumi 
tárlata a Kiállítási Teremben. 

1961. november-december. cska 
A Művésztelep kiállítása a Mo-
dern Művészetek Galériájában. 

1962. március-április. Újvidék 
Tízéves a vajdasági művésztelep-
mozgalom. Tárlat a Matica srpska 
Galériájában. 

1962. április 24-május 1+8. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let XXXIII. kiállítása a Művésze-
ti Pavilonban. 

1862. április 28-május 110. Topolya 
A Topolyad Művésztelep XIV. téli 
kiállítása a Művelődési Központ-
ban. 

1982. április 29-május 10. Szabadka 
A képzőművészek egy csoportjá-
nak tárlata a Városi Kiállítási Te-
remben. 

1962. május 13-213. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep XIV. téli 
anyagángyaik bemutatása a Városi 
Kiállítási Teremben. 

1962. június ;9' '2,3. Split 
A Topolyai Művésztelep XIV. téli 
anyagának kiállítása. 

11962. október. Becse 
A Becsei Művésztelep .IX. ikiállí-
táSa ra +galériában. 

1962. november. Zenta 
Tizenegy éves a Zentai Művészte-
lep. Kiállítás a galé>rliában. 

1962. november 2!5--december 20. Új-
vidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let Vajdasági Alosztályának ki-
állítása a Szerb Matica Galériájá-
ban. 

1962. december 114531. Topolya 
Tízéves a Topolyái Művésztelep. 
Kiállítás a községi tánoteremben. 

19612. december. Szabadka 
Tizenegy éves a Zentai Művész-
telep. Kiállítás a Képz őművészeti 
Találkozó szalranjában.t 

1963. január. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XV. ki- 
állítása a Művelődési Központban. 

1963. február-ffnárcius. Szabadka, 
Szarajevó, Mostar 
A Topolyak Művésztelep XV. ki-
állítása anyagának bemutatása. 

1963. április 1L._ 3Đ . Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let XXXIV. kiállítása a Művésze-
ti 'Pavilonban. 
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1963. április 20--30. Zenta 
Becsei tájképek 1954--1057. Tár-. 
lat a Kiállítási Teremben. 

1963. április 30-május 10. Szábadka 
A szabadkai képz őművészek tár-
lata a Városi Kiállítási Teremben. 

1903. ápxiilis. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XVI. ki-
állítása a Munkásegyetemen. 

1963. május 3-június 10. Szabadka 
A Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjának kiállítása. 

1963. . június 30--szegptember 30. 
Patics 
A II. Palicsi ;Találkozó anyagának 
kiállítása. 

1963: október 8--'1 i8. Becse 
A Becsei Művésztelep jubileumi 
tárlata a Kiállítási Teremben. 

1963. ,október. Zenta 
Tizenkét éves a Zentai Művészte- 
lep. Tárlata Kiállítási Teremben. 

L'963. november 0-'25. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XVII. ki- 
állítása a Művelődési Központban. 

1963. november 17'-december 9. 
Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let Vajdasági Alosztályának .ki-
állntása a Szerb Matica Galériá-
jában. 

1963. december. Szabadka 
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában. 

1964. április 29-május 17. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek ki-
állítása a Képzőművészeti Talál-
kozó szervezésében Palli.cson. 

11964. május 9F--június 10. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep kiállítá-
sa 'a Képzőművészeti Találkozó 
téllii szalonjában. 

1964. 'október 17-31. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XIX. tár-
lata a 'Kiállítási Teremben. 

1964. október 20-november 16. Új-
vidék 
A Szerb Képz őművészeti Szövet-
ség Vajdasági Alosztályának ki-
állítása a 'Szerb Matica Galériá-
jában. 

1964. november 22--december 2. Sza-
badka 
A Topolyai Művésztelep téli ta-
lálkozója anyagának kiállítása. 

1964. november. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XX. tár-
lata a Kiállítási Teremben: 

1965. április 29-május 11. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek tár-
lata a Városi Kiállítási Teremben. 

1965. május 14--215. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep XX. ki-
állítása a Városi Múzeum és a 
Képzőművészeti Találkozó közös 
szervezésében. 

1965. június 27-október 10. Palics 
A IV. Képzőművészeti Találkozó 
kiállítása a nagyteraszon. 

1965. október 31-december 17. Sza-
badka 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü- 
let Vajdasági Alosztályának tár- 
lata a Városi Kiállítási Teremben. 

19645. október. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXI. ki-
állítása a Művelődési Ház galé-
riájában. 

1965. november 21-december 2. 
Szabadka 
A Topolyai Művésztelep kiállítása 
a Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában. 

1965. december. Zenta 
A Zentai Művésztelep XIV. kiállí-
tása a Művelődési Házban. 

1966. január. Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Tornyai János Múzeumban. 

1966. április 23-május 8. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXIII. 
kiállítása a Kiállítási Teremben. 

1906. április 26-május 7. Szabadka 
A szabadkai képzőművészeik XXI. 
kiállítása a Városi Kiállítási Te-
remben. 

1966. november 14-24. Szabadka 
A Topolyai Művésztelep kiállítása 
a Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában. 

1966. november 28-december 10. 
Belgrád 
A -  Zentai Művésztelep kiállítása a 
Művelődési 'Központ galériájában. 

1966. december 4-20. Újvidék 
A Szerb Képz őművészeti Egyesü-
let Vajdasági Alosztályának kliállí-
tása. 

1966. december 11-25. Zenta 
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
Művelődési Házban. 
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1967. április 28-május 6. Szabadka 
A szabadkai képzőművészek kiállí-
tása a Képz őművészeti Találkozó 
téli szalonjában. 

1967. május 21-június 4. Szeged 
A szabadkai képz őművészek ki-
állítása. 

1967. május 27-június 10. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXV. ki-
állítása a Művelődési Ház galériá-
jában. 

1967. júmfius. Újvidék 
A vajdasági képzőművészek ki-
állítása a Szerb Matica Galériájá-
ban. 

1967. október 29-november 10. Zen-
ta 
A Zentai Művésztelep kiállítása a 
MűveIődésli' Házban. 

1968. február 2-13. Szabadka 
A Tisza - képek az ihletet adó 
folyóról; a Zentai Művésztelep 
résztvevőinek kiállítása a Képző-
művészeti Találkozó téli szalon-
jában. 

1968. április 12-26. Újvidék 
A vajdasági képz őművészek ki-
állítása a Szerb Matica Galériájá-
ban. 

1968. április 22-június 1. Szabadka 
A szabadkai alkotók kiállítása a 
Képzőművészeti Találkozó téli 
szalonjában. 

1968. május 25-június 8. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXVII. 
kiállítása a Művelődési Ház galé-
riájában. 

1968. november 8-24. Belgrád 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let 46. kiállítása a Művészeti Pa-
vVilon kiállítótermében. 

1968. november 17-30. Zenta 
A Zentai Művésztelep XVII. ki-
állítása a Művelődési Ház galériá-
jában. 

1968. december 26-1069. január 10. 
Topolya 
A Topolyai Művésztelep kiállítása 
a Művelődési Ház galériájában. 

1969. január. Hódmez ővásárhely 
A Zentai Művésztelep XVIII. tár-
lata a Művelődési Ház kiállítóter-
mében. 

1969. május. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XX.IX. 
kiállítása a Művelődési Ház galé-
riájában. 

1969. június 14-21. Ruma 
A vajdasági képzőművészek ki-
állítása a Művelődési Házban. 

1969. július 15-27. Szabadka 
A Topolyaai Művésztelep XXIX. 
tárlata a Képz őművészeti Talál-
kozó kiállítótermében. 

1969. október 5-november 30. Sza-
badka 
A VIII. Képzőművészeti Találkozó 
kiállítása. 

1969. november-december. Temes-
vár 

A vajdasági Képzőművészek ki-
állítása a Városi Galériában. 

1963. december .21-1070. január 6. 
Szabadka 
A szabadkai képzőművészek tár-
lata a Képz őművészeti Találkozó 
kiállítótermében. 

1070. január 23-február 9. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXX. ki-
állítása a Munkásegyetemen. 

1970. február 25-március 25. Sza-
badka 
A Topolyai Művésztelep XXX. 
tárlata a Képzőművészeti Találko-
zó kiállítótermében. 

1970. július 1-115. Szabadka 
A Zentali Művésztelep résztvev ői-
nek Tisza című  tárlata az árvíz-
károsultak megsegítésére, a Kép-
zőművészeti Találkozó kiállítóter-
mében. 

1970. - október december.Szabadka 
Képzőművészeti alkotások 1945- 
1970. Kiállítás a Városi Múzeum-
ban. 

1970. december 25-2971. január 14. 
Belgrád 
Vajdasági képzőművészek kiállí-
tása a kalernegdani M űvészeti Pa-
vilonban. 

1971. május. Zenta 
A Zentai Művésztelep XX. kiállí-
tása a Művelődési Házban. 

19721. február. Topolya 
A Topolyai Művésztelep XXXIII. 
és XXXIV. kiállítása a Munkás-
egyetem kiállítótermében. 

1972. április 15-25. Zombor 
Eszék, Szabadka, Zombor művé-
szeinek tárlata a Képz őművészeti 
Ősz kiállítótermében. 
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1:922. július-augusztus. Szabadka 
Első  gyűjteményes táralat (1962- 
.19712) a Képzőművészeti Találkozó 
kiállítótermében. 

1972. december 21-1973. január. 
Zenta, Hódmezővásárhely 
Kiállítás a Zentai Művésztelep 20. 
évfordulója alkalmából a Zentai 
Múzeum galériájában. 

1973. július-szeptember. Rijeka, Ro-
vinj, Buje 
Szabadkai, zomborli és zrenjanini 
művészek bemutatkozó tárlata. 

1973. október 7-311. Becse 
Kiállítás a Becsei Művésztelep 20. 
évfordulója alkalmából a Városi 
Múzeum és a Városi Képtár közös 
rendezésében. 

1973. október 1i0-25. Szabadka 
Szabadkai művészek tárlata a 
Munkásegyetem előcsarnokában. 

1973. november-december. Zenta, 
Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep XXII. ki-
állítása. 

1973. december. Szabadka 
A vajdasági képzőművészek tár-
lata a Képzőművészeti Találkozó 
kiállítótermében. 

11973. december-1974. január, Újvi-
dék 
A ki.ki.ndai, zentai és pancsovai 
képzőművészek XXV. kiállítása a 
Matica srpska Galériájában. 

1974. május. Becse 
A Városi Múzeum és a Városi 
Képtár gyűjteményének együttes 
kiállítása 

1974. október 17-november 3. To-
polya 
A Topolyai Művésztelep XXXIX. 
kiállítása a Hadseregobthonban. 

1975. július-november. Rijeka, La-
bin, Buje 
Szabadkai és tirenjanimi képz őmű-
vészek és iparművészek egy cso-
portjának kiállítása. 

1975. november. Újvidék 
A vajdasági képzőművészek rajz-
kiállítása a Szerb Matica Galériá-
jában. 

1975. december. Zenta, Hódmez ővá-
sárhely, Szeged 
A Zentai Művésztelep XXIV. ki-
állítása. 

1976. október-december. Zombor 
A Képzőművészeti ősz XIV. ki-
állítása a Városi Múzeumban. 

1976. november. Sremska Mitrovica 
A Sremska Mitrovica-;i Szalon el-
ső  kiállítása a Lazar Vozarev'i ć  
Galériában. 

1976. november 25-december 10. 
Zenta 
A Zentai Művésztelep XXV. ki-
állítása a Zentai Múzeumban. 

1977. május.-június. Écska 
A vajdasági képzőművészeik ak-
varelllkiállítása a Művésztelep kii-
állítótermében. . 

197. június 5-10. Palics 
Szabadkai Képzőművészek kiállí-
tása a Vladimir Nazor Általános 
Iskola kiállítótermében. 

1977. június 8-25. Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Egyesü-
let XXVI. tavaszi kiállítása a 
Szerb Matica Galériájában. 

1977. június 30-július 30. Szabadka, 
Eszék, Zombor 
A három város képzőművészeinek 
ésiparművészeinek kiállítása. 

1977. november 9. Zenta, Szabadka, 
Hódmezővásárhely 
A Zentai Művésztelep jubiláris 
tárlata a Művelődési Ház kiállító-
termében. 

1978. április 22-május 21. Sremska 
Mitrovica 
A Sremska Mitrovica-i Szalon 
harmadik kiállítása a Lazar Voza-
•rević  Galériában. 

1978. május 10-20. Újvidék 
A Szerb Képzőművészeti Szövet-
ség XXVII. tavaszi kiállítása a 
Szerb Matica Galériájában. 

1978. szeptember-november, Szeged 
A szabadkai képz őművészek ki-
állítása. 

1979. március 24-április 15. Topolya 
A 25 éves Topolyai Művésztelep 
jubileumi tárlata a Munkásegye-
tem kiállítótermében. 

11979. április 23-május 5. Újvidék 
A Vajdasági Képzőművészek 
Egyesületének 28. tavaszi tárlata 
a Matica srpsika Galériájában. 

197;9. május 27-június 27. Écska 
Écskai Májusi Találkozó. Kiállí-
tás a művésztelep galériájában. 
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1979. október 5---26. Szabadka 
A szabadkai képz őművészek és 
iparművészek kiállítása a Városi 
Múzeum helytörténeti galériájá-
ban. 

1979.  október 27--november 27. 
S+remska NLitrovica 
A Forma 7 Sremska Mitrovica-i 
szalon falitszőnyeg -ki állítása. 

ÖNÁLLÓ KIALLÍTASAIMRÓL 
MEGJELENT IRASOK 

Imre Vinkber: Kroz firme , boje. Su- 
botičke novine, 1959. május 1:5. 

Bela Duranci: Petrik Pál festőmű-
vész kiállítása Szuboticán. Magyar 
Szó, 1961. december 13. 

Mihajle Dejanović : Prva samostalna 
izložba slika Petrika Pala. Subo-
tičke novine, 1961. december 22. 

Sáfrány Imre: A tudatosság jegyé-
ben - Jegyzetek Petrik Pál tárla-
táról. Magyar Szó, 1962. február 9. 

(I) : A m űvészet bonyolultabb, mint 
gondolnánk - Egy délután Pet-
rik Pál műtermében. Magyar Szó, 
1965. január 26. 

Acs József: Két fest ő  vallomása - 
Beszélgetés a Forum-díjas m űvé-
szekkel. Magyar Szó, 1966. már-
cius 22. 

Ács József: Petrik Pál szabadkai 
tárlata. Magyar Szó, 11969. áprilLis 
14. 

Dorde Jovlić : Od poetskog pejsaža 
do kosmike. Dnevni+k, 1969. április 
18. 

Bela Duranci: Živi pesak Pala Pet-
rika. Subotičke novine, 1969. jú-
nius 6. 

--: Želeo bih da mogu više slikati. 
Subotičke novine, 1969. október 10. 

Dobitnici nagrade „Oslobodenje Su-
botice". Subotičke novine, 1969. 
október 10. 

Đorđe Jovlić : Savremeni likovni 
umetnici Vojvodine. Monográfia; 
Novi Sad, ULUS - Pad+ružnica za 
Vojvodinu, 1969/69. 

N. T.-N. Nađ  • Likovno stvaralaštvo 
nije pravljenje „sličica". Subotič-
ke novine, 1970. április 29. 

Bela Duranci : Likovno stvaralaštvo, 
Subotica 1945-1970.  Monográ-
fia. Gradski muDej, Subotica, 1970. 

Miroslav Antié: Od peska, stakla - 
od neobičnog. Dnevniik, 1971. má-
jus 8. 

Gemold László: Feláldozott ötletek - 
Beszélgetés Petrik Pállal, a -  sza- 
badkai Népszínház díszlettervez ő- 
jével. Magyar Szó, 1971. október 
31. 

Đárđe Jović  : Crteži likovnih umet- 
nika Vojvodine. Monográfia. 
ULUV, Novi Sad, 119+75. 

I+vo Po?piić : Sintezom do autenti čnos- 
ti. Rukovet, 1075. 11-12. sz. 758- 
765. 

V. Daróczi Júlia: A féltónus a dísz-
let lelke - Beszélgetés Petrik 
Pállal. Magyar Szó, 1976. június 
18. 

M. M.: Az üveg olyan, mint a lélek 
- Beszélgetés Petrik Pál m űter-
mében. Magyar Szó, 119:77. február 
17. 

Tolnai Ottó-Ács József-Ger+old 
László: Műhely - Petrik Pál mű -
vészete.  Híd, 1977. 2. sz. 254-274. 

Đorđe Jović : Akvarel - A kataló-
gus előszava. Galerija UK. E čka, 
1077. 

Ivo Po{p:ić : Pasteli Pala Petrika. Su-
botičke novine, 1978. márdius 31. 

Ivo Papié: Svjetlosti prostora - 
Sintezom do autenti čnosti. Osvit, 
Subotica, '1978, 45--+59. 

Đorđe Jović : Majski susret u E čki 
-- A katalógus előszava. Galerija 
UK, Ečka., 1979. 

B. Krsti ć : Prsne čovek kao staklo. 
Subotičke novine, 1979. szeptem-
ber 21. 

Ješa Denegri: Petrik Pál. Katalógus, 
Nlamad:no ?p+azorriište - Népszínház, 
Subotica, 1988.. 

KÖZÖS KIALLfTASOKRÓL 
.MEGJELENT  ÍRÁSOK  

Joso Sokčić : Izložba suboti čkih slika 
u slavu desetogodišnjice narodne 
revolucije. Letopis Matice srpske, 
1951. november. 402. 

.Képz őművészeti kiállítás Szuboticán. 
Magyar Szó, 1953. június 26. 
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Sáfrány Iznre: Egy kiállítás margó- 
jára.  7 Nap, 1i954. december 5. 

Milan Milošević : Prolećna izložba 
ULUS -a.  Borba,  1956. május 27. 

Imre Viink.ler: Izložba grupa subo- 
tičkih slikara i vajara. Subotičke 
novine. 1957. május 10 . 

Novina a našem kulturnam životu. 
Dnevnik, 1957. szeptember  10. 

Izložba vojvodanskih umetnika. 
Knjliževne novin-e, 11958. január 10. 

S. I: : Umesto prikaza - Izlagači go- 
vore o izložbi. Subatičke novine, 
1958. május 9. 

Ivanka Radkov: Tri premijera 
hrvatske drame. RRukovet, 11959. 
9-10. sz. 472-473. 

Zli'bar Gaj,doš: ... i tri premijera 
madarske. Rukavet, 9-10. 1959.. 

9-810. sz. 476-478. 

Jelena Macan: Savremeno vajvo-
dansko slikarstvo. Nova Malkedo-
mija, 1960. június 12. 

Lajčo Vidáković : Plodovi umetni č-
kih kolonija. Subotičke novine, 
1960. június 17. 

Ács József: Művészi és társadalmi 
hatás - Három festőtelep tárlata 

Képbemutató Becsén, Zentán 
és Topolyán. Magyar Szó, 1960. 
november 9. 

Lajčo Vidaković : Velika izložba 
bačkotopolske kolonije. Subotičke 
novine, 1960. december 2. 

P. R.: Jubilál a Zentai Művésztelep 
Röpke beszélgetés Tripolszky 

Gézával, a művésztelep vezet őjé-
vel. Dolgozók, 1961. szeptember 
15. 

Ács József: Hibrid formák - A Be-
. csei Művésztelep: 'Magyar Szó, 

1961. október 20. 

Bela Duranci: Izložba 13 umetnika 
kolonije u Ba čkoj Topoli. Subo- 
tličke novine, 11961. december 8. 

d. z.: Jellegzetes művészi álláspont. 
7 Nap, 1962.  január 12. 

Ylihajlo . Dejanowić ': Majska izložba 
umetni čke kolonije u Ba čkoj To- 
poli. ,Suborbičke novine, 1962. má-
jus 18.  

:F. Lentić : Vojvodani u . Splitu. Slo- 
bad¢aa Dalmacija, 1962. június  16. 

ládai: Meglepetés nélkül - A tizen-
négy éves Zentai Művésztelep idei 
tárlata. Magyar Szó, 11962. novem-
ber '25. 

Jožef Ač : S1ikarska kalanlilja u Sen-
ti. Forum, Novi Sad, 11962., 

Bela Duranci: Deset godina Umet-
ničke kolonije u Ba čkoj Topoli. 

■Rukovet, 1963, 1-2. sz. 107. 

Mihajlo Dejanović : Jedanaest godi-
na postajanja. Subotičke novine, 
11963. január 1. 

Bela Duranci: Izložba suboti čkih li-
kovnih umetnika. Subotičke novi-
ne, 11963. május 10. 

Ács József: Suboticai festők tárlata. 
Magyar Szó, 1963. május 12. 

Sćepan Rabrenovié: Prisutnost vre-
mena. Dnevnik, 1963. július 7. 

St. P.: Atmosfera stradanja. Dnev-
nik, 1963. augusztus 117. 

Ács József : A vajdasági művészte-
lepek az idei nyáron. Magyar Szó, 
'1963. augusztus 29. 

Tripolszky Géza: Nagy lehet őségek 
- A Zentai M űvésztelep tizenket-
tedik éve. Magyar Szó, '1963. szep-
tember 5. 

Bela Duranci: Završen II likovni 
susret. Suboti'člke novine, '1963. ok-
tóber 4. 

Sáfrány 'Imre: A tizenhetedik - A 
Topolyai. M űvésztelep tárlata. 
7 Nap, 1963. november 115. 

Zombori Képz őművészeti Ősz - A 
jugoszláv rajzolók els ő  triennálé- 
ja. Magyar Szó, 11963. november 22. 
6486663. 

Mihajlo Dejanovié: Zimski salon u 
Subotici - Izložba Umetni čke ko- 
lonije u Sen.ti. Subotičke novine, 
:1964. január 10.  

Bela Duranci: Zobnatica - Povodom 
izložbe Umetni čke kolonije u Ba č- 
koj Topoli. Subrntičke novine, 1964. 
június 5. 

Bela Duranci: Ima nešto, što naš 
napred kreće - Pregled razvoja 
umetnosti u periodu 1944-1954 u 
Subotici. Rukovet, 11964. 10. sz. 
648-663. 

E. Cvetkova: Gesti komune. Véčer- 
nji list, 1965. február 6. 
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A Topolyai M űvésztelep XX. tárlata 
- Jeles hazai művészek részvé-
telével nyitják meg. Magyar Szó, 
1965. május 14. 

Bela Duranci: Májusi tárlat. 7 Nap, 
1965. május 27. 

Ács József: Intim m űvészet - A To-
polyai Művésztelep huszonegyedik 
tárlata. Magyar Szó, 1965. október 
28. 

Bella. Duranci: Izložba. Rukovet, 
1965. 6. sz. 330. 

Đorđe Jović : Zajednička izložba u 
Senti. Dnevnik, 1966. február 1'4. 

Bela Duranci: XXIII izložba bačko-
topolske Umetni čke kolonije. Su-
bo+ti•čke novine, 1966. június 10. 

Bela Duranci: Izložba - XXI iz-
ložba subotičkih likovnih umetni-
ka. Rukovet, 11966. 7-8. sz. 4122- 
423. 

Bela Duranci: Izložbe - XXIII° iz-
ložba bačkotopolske kolonije. Ru-
kovet, 1966. 7-8. sž. 424-425. 

K.: A zentai fest őtelep kiállítása 
Hódmez ővásárhelyen. Magyar Szó, 
11967. január 27. 

Bela Duranci: Izložba Umetni čke 
kolonije Ba čke Topole. Rukovet, 
1967. 22. sz. 139. 

Bela Duranci: Izložba subotičkih li-
kovnih umetnika - A katalógus 
előszava. Likavnú susmet, Subotica, 
1967. 

Bela Duranci: Izložba - Majska iz-
ložba subotičkih umetnika. Ruko-
vet, 1967. 5. sz. 328. 

Dömötör János • Szabadkai művé-
szek els ő  szegedi tárlata - Kiállí-
tás a Képtárban. Đélmagyararszág, 
1967. május 23. 

Szelesi Zoltán: A szabadkai képz ő-
művészek tárlata. Művészet, 1967. 

• szeptember +9. 

Szelesi Zoltán: Kapcsolatok Szabad-
ka és Szeged képz őművészetében. 
Tiszatáj, 1967, 10. sz. 

Acs József: Dinamika, meditálás, 
elkötelezettség - A topolyai Mű-
vésztelep idei tárlata. Magyar Szó, 
1967. november 22. 

Akác László: Szabadkai tárlaton 
Szegeden. Délma,gyarország, 1968, 
április 30. 

Ács József: Szabadkai képz őművé-
szek Szegeden. Magyar Szó, 1968. 
május 8. 

Nada Nađ : Saopštavanje i eksperi-
ment. Subotičke novine, 1968. jú-
nius 28. 

Fehér Zsuzsa: Szabadkai művészek 
Szegeden. Tiszatáj, '1968. 8. sz. 

n. n.: Galerija u novoj kući. Subo- 
bi+Gke •novine, 1962. december 8. 

Bela Duranci: Čurgo. Rukovet, 1969. 
2-3. sz. 189-192. 

Sáfrány Lmre: A tájjegyzetekt ő l a 
balladákig. 7 Nap, 1969. április 12. 

Holti Mária: Vajdasági képz őművé-
szek kiállítása. Képes Ifjúság, 
1969. május 16. 

Poziv likovnim stvaraocima. Subo-
tičke novine, 1969. május 16. 

Bela Duranci: Izložbe amatera Su-
botice. Subotl ke novine, 1969. 
május 23. 

A. B•eneš: Suboti čani otvorili smot-
ru. Subotičke novine, 1969. május 
30. 

Đorđe Jović : Izložba likovnih umet-
nika Vojvodine - Katalógus. Dom 
kulture, Ruma, 1969. 

Nada N:ađ : Likovisa zajednica - im-
perativ trenutka. Su.botičike novi-
ne, 1969. június 13. 

Stane Kumar: Likovna umetnost 
Vojvodine. Deloy 1969. június 18. 

Bela Duranci: XXXIX izložba 
Umetni čke kolonije B. Topole. Su-
botičke novine, 1969. augusztus 1. 

Aes József: Programozott művészet. 
Magyar Szó, 1.969. szeptember 14. 

Ács József: 'A vajdasági képzőmű-
vészek temesvári tárlata. Magyar 
Szó, 1969. november 1$. 

Bela Duranci: Budenje likovnog ži-
vota Subotice posle oslobođenja, 
Rukovet, 1970. 3-4. sz. 248-250. 

N. T.-N. N.: Izložba suboti čkih i 
segedinskih umetnika. Subotičke 
novine, 1970. december 4. 

Ács József: Szabadkai és szegedi 
képz őművészek közös kiállítása. 
Magyar Szó, 1970. december 19. 

Bela Duranci: Izložbe u drugom po-
lugodištu 1970. Rukkovet, 12. sz. 
677-680. 
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Izložba eksperimenata Pala Petrika. 
Dmevnilk,1971. május f6. 

Ács József: Petrik Pál üvegképei. 
Magyar Szó, 1971. május 13. 

b. e.: A szabadkai művészek pécsi 
kiállításáról. Dunántúli Napló, 
1972. február 24. 

Đarđe Jović : Okrenuta savremenim 
temama. Dnevnik, 1972. május 211. 

Faragó Endre: Savremena vojvo-
danska likovna umetnost. Ruko-
vet, 1972. 5-6. sz. 271. 

Nagy Edit: A szabadkai és a sze-
gedi művészek közös kiállítása. 
Magyar Szó, 1972. november 21. 

Bela D,urranci: Likovna vizija Voj-
vodine. Subartičke movline, 1972. 
december 8. 

si.: Közelebb a m űvészet a közön-
séghez. Magyar Szó, 1973. március 
16. 

M. J.: Od danas u Osijeku počinje 
četvrti susret Subotice, Sombora i 
Osijeka. G .1as Slavonije, 1973. áp-
rilis 12. 

M. Z.: Izložba vojvodanskih umet-
nika. Novi list, 1973. július 17. 

B. Gy.: Az ipar felé a m űvésztele-
pen át. Magyar Szó, 1973. augusz-
tus 3. 

Lábadu Károly: A kulisszák világá-
ban. Magyar Képes Űj.ság, 1973. 
23. sz. 27. 

Ács József: Csendes merengés - A 
Zentai Művésztelep tárlata. Ma-
gyar Szó, 1973, december 12. 

Bela Duranci: Prva slikarska kolo-
nija, XXII izložba - A katalógus 
előszava. Senta, 1i973. 

Umetni čke kolonije u Vojvodini. 
Monográfia. -Subotica, 11973. 

Ipacs József: Dvadeset godina Umet-
ničke kolonije u Ba čkoj Topoli. 
Monográfia. Bačka T+opola, 1973. 

Ljriljana Bakimat: Zbirka Umetni č-
ke kolonije Be čej 1954-1974. A 
katalógus előszava. Bečej, 1974. 

Ivo Popić : Likovna kronika - Iz-
ložba od koje se više o čekivalo. 
Rukovet, 1i975. 11-12. sz. 803-804. 

P.avle Vasi ć  • Crteži likovnih umet-
nika Vojvodine. Politirka, 1975. de-
cember 20. 

NiilĐOla Kusovac: Dogadaj sezone. 
Politika, 1975. december 6. 

Ács József: Szabadkai képz őművé-
szek kiállítása. Magyar Szó, 1976. 
október 30. 

Ács József: Mitrovicai szalon '76. - 
Keresztmetszetek tárlata. Magyar 
Szó,1976. december 11. 

Bemes József: Prva slikarska kolo-
nija Senta - A katalógus elősza-
va. Senta, 1976. 

Ács József: A m űvésztelep össze-
hasonlító tárlata. Magyar Szó, 
1977. január 9. 

Sava Stepanov: Prolećna izložba 
ULUV-a. Misao,1977. június 26. 

M. M.: Képz őművészek portréja. 
Magyar Szó, 1978. április 4. 

Sava Stepanov: Trenutak vojvo-
danske umetnosti. Nüsaa, 1978. 
május 10. 

Ács József: A mérsékelt haladás je-
gyében. Magyar Szó, 1978. októ-
ber 5. 

Lévay Endre: Emelkedett lélekkel 
Jegyzetek jubileumi kiállítá- 

sunkról. 7 Nap, 1979. október 27. 

Acs József: Szabadkai m űvészek 
Szegeden. Magyar Szó, 1978. ok-
tóber 28. 

Lábadu Károly: Széttört illúziók. 
Magyar Képes Űjság, 1978. 31. sz. 
9. 

Ács József: A művészet társult a 
termeléssel. Magyar Szó, 1978. de-
cember 19. 

(Vége) 
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MEGJELENT AZ ELETJEL KÖNYVEK 41. KÖTETE 

GEZA ČAT 

U nepoznatoj kz ći 
(Novellák) 

Szabadka az utóbbi két évtizedben kivételes figyelmet 
fordított Kosztolányi Dezs ő  és Csáth Géza emlékének és élet-
művének ápolására: mindkett őjüknek szobrot emelt a város 
központjában, az Életjel két művészeti csoportja az ő  nevüket 
viseli, az élőújság több kötetben megjelentette mindaddig is-
meretlen műveiket, a .Suboti čke novinéval együtt pedig kiadta 
az előbbi válogatott verseit szerbhorvát nyelven. E kiadvá-
nyok szinte mindegyike nagy érdekl ődésre talált mind a szak-
mabeliek, mind az olvasók körében. 

Bizonyára így lesz ez Csáth Géza novelláskötetével is, 
amely a két kiadó gondozásában U nepoznatoj kući (Ismeret-
len házban) címmel jelent meg Lazar Merkovi ć  és Tomi.slav 
Vojnić  hozzáért ő  fordításában, hiszen a modern magyar no-
vellisztika tragikus sorsú előfutárának viszonylag gazdag élet-
művéből a legjobb huszonhat novellát tolmácsolták. Igy aztán 
az elmúlt nem egész egy évtized alatt — két angol, egy szlo-
vák és egy francia nyelv ű  válogatás után — a Csáth-opus 
újabb könyvvel gazdagodott. Ennek jelent ősége túlnő  a város 
határain, mert a szerb és horvát olvasóknak ezúttal nyílik els ő  
ízben alkalmuk arra, hogy megismerkedjenek a jeles író alko-
tásaival, akit egyre többen tartanak európai rangú szerz őnek. 
Eddig ugyanis csak a szabadkai Rukovet közölt t őle húsz év-
vel ezelőtt egy, a kragujevaci Koraci pedig tavaly tavasszal 
négy novellát és egy hosszabb részletet 1912-1913-as napló-
jából, valamennyit Sava Babi ć  fordításában. 

De a mostani gyűjtemény nemcsak emiatt jelent ős, hanem 
mindenekelőtt azért, mert csakugyan Csáth legismertebb, leg-
jelentősebb novelláit tartalmazza, közöttük természetesen azo-
kat is, amelyek antológiaérték űek, mint például A varázsló 
kertje, az Apa és fiú, A varázsló halála, A vörös Eszti, az 
Anyagyilkosság; az Ópium és a Muzsikusok. Számunkra külö-
nösen fontos, hogy a felvett darabok között több olyan akad, 
amelyben szabadkai motívumokat lehet felismerni. 

Szép gesztus az Életjel és az Osvit részér ől, hogy az író 
halálának hetvenedik évfordulójáról ilyen értékes könyv meg-
jelentetésével emlékeztek meg, s ezzel újabb bizonyítékát ad-
ták annak, hogy a szül őváros gondosan ápolja emlékét. 

A kötet, amelynek terjedelmes utószavát Dér Zoltán írta, 
kifejező , stílusos fed őlapját pedig Ivan Hegediš tervezte, 80 000 
dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkásegye-
temen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pe-
dig 100 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



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

dalomtudományi folyóirat immár tizennyolcadik éve jelenik 
meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára számon-
ként általában öt ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel őtt Vaj-

daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz-
lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Követi azonban azo-
kat a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

L. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók mun-
kái  kapnak  helyet.  A Kézfogások .a jugoszláv népek és nem -

zetiségek  alkotóinak műveivel ismerteti meg olvasóit. Az 
Örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése a 
célja.  Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörténeti 
eseményeiről ad számat. Az Alkotóműhely irodalmi, film-, 
zene-, szín- és  képzőművészeti életünket kíséri figyelemmel. 
Az  Olvasónapló a legújabb hazai és külföldi kiadványokat 
méltatja,  értékeli. 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven  kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy  közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös  dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fó-
ruma  legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét  és megért ő  segítségét. 

Lapunk alapítója Szabadka Község M űvelődési Önigaz-

gatási  Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001  Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethet ő  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra:  NIRO „7 Nap"  —  Üzenet, Subatica 66600-603-2094. El ő-

fizetési díj belföldön  egy évre 240 000, fél évre 120 000 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok  és egyetemisták cso-
portos előfizetése egy évre 120 000 dinár. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 


