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BRASNYÓ ISTVÁN 

A TÉL JÖTTE 

Sárga tündöklés: inkább lépre csalt óra. 
Mintha leégett kályha hamuját sodorta volna 
hirtelen támadt északi vagy délkeleti szél, 
hol hófoltokat lep be néptelen csend; 
gally hangtalan kaszabol, nyiszál, már délt ől 
kezdveszeletel, nem jutva messzire a fölismerésben, 
hántja a burkát valami fölgyülemlett ismeretlennek, 
ahogy másik természete rejti fölfedezetlen 
gyermekségedet. Erre gubancolódva ráng 
az elalvó simaság, kerül a világ folyása 
elé, megmásíthatatlan sorsa hosszán, netalán 
tréfát űzni bizonyos testtel, mely csupán 
célja felé halad, rossz, tanyai úton. 
A szállásokat mintha csak kutyák laknák 
meg fehér ludak, s a leveg őt korán beszegi 
a gyöngytyúk kárálása: nem itt akar élni, 
vad, mintha még mindig a szárnyában bizakodna; 
ennyi titka még van a kiszabadult baromfiudvarnak. 
Üstben melaszt f őznek — ki tudja, mib ől nyerik, 
de legalább meleg van, a fa a megmondhatója, 
ha a varjú egyszeriben lecsonkoltan találja 
a szokott ágat, és a leveg őben lesz kénytelen 
éjszakázni, attól tart, cs őrét szél iránt vetve, 
miként hajó orrát a hullámoknak. Bár mégsem olyan 
sok az, ami veszhet itt, ha van, aki szemléje túlról 
a pusztulást, tudjon róla csupán, nemsokára 
már másra gondolva; akadhat terve elég, 
ha ráadásul nemében n ő  lapul, hajadon, 
akit még nem ért utol az id ő, és sejti is benne 
tulajdon föltámadását, valami szilárd korlátjára 
támaszkodva, máris ezen mosolyog gondolatban: 
itt kátyút lép át, ott kezén a keszty ű  is mer őben más. 

MÉRCE 

Kiirtott egykori erd ő  félhomályából ha el őadódik, 
már csak a pusztán nyargalhatna, akár a szél 
hajtotta váza valami ágbogas növénynek, 
mely az utolsó ver őfényen még szárazra aszott, 
mintegy szivacsként szándékozva magába inni 
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az elsápadt kéket, ahol az égbolt forgása 
örvényt kavar. Megritkult sor lett ez, 
ahol magunkat tudom. Elszakadozott 
a hosszú lánc, földet ért a sikongató 
gyermek, akit eddigelé a magasba dobáltak. 
Mehet a saját lábán, más nyelvet beszélni. 
A késemmel, amit egykor a munkabarakkban 
megfújtak t őlem, mára embert öltek: 
válogatósabbnak kell lenni a tarsorságban ;  
marad örökre a tanulság, melyb ől akárkinek 
csekély haszna van, elképzelését alakítva váltig. 
Ám ha majd betelik a mérce, ki tudja, 
mikor, egyszeriben más talaj támad 
a lábak alatt, a járható helyett járhatatlan — 
akkor már nem lesz mire gondolni, egyszerre szépség 
és tartás végleg letehet nemrégi szerepér ől, 
mintha belepné nagyon sebes, hosszan tartó 
hóesés. Pont kerül a mondat derekára. 
A holnap id őhatározója bizonytalanabb 
a jelenlegi megalkotott id őnél. Már nem 
ver benne harangot a kalapács, nincs mire 
emlékeztetnie, hacsak a puszta kongatás nem 
a legeslegelszántabb, minden mást meghazudtoló. 
Kitartóbb, mint fogakban a szú. 

TORLASZ 

A telekb ől évenként visszahull a hó, 
valami meg őrzi nem evilági magasságban; 
amelyre más hi sem alapozhat. Bizonyára 
ez a,mérhetetlen, avagy a meghosszabbodott 
vetülete csupán. Szaggatott vonal jelöli 
vagy jelölné: mintha számítana, 
netán jelentene valamit a láttatása — 
az, ahogy havazni kezd. Fokozottabban jut 
tudomásunkra órája, akár a halálé, a 
majdan következ őé. Ez lenne a helyzet, 
mielőtt komolyra fordulna, súlyosabbá 
válna; hogy e lágyságban semmit ől sem kell 
tartani, áh, kezdet ez, mondhatni, gyakori. 
A kezdet képletén edzettek üveglaphoz 
nyomják orrukat, vajon kiviláglik-e 
valami is? Ha nem pusztán az, hogy 
idejétmúlt lett tájékozódásunk, elesünk 
a fényen. A világosság t űhegyén különben is 
fölösleges az egyensúly. Valami így is, úgy is 
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fölcsipegeti a morzsát, ami utánunk marad, 
mert túlzás azt állítani, hogy bel őlünk. 
A csönd, az lesz, van bel őlünk, vagy inkább a 
némaság, szánk máris ehhez idomul, ahogy 
írásunk változik évek során, s őt megváltozik 
egyetlen sor hosszán. Mintha engednénk valakit 
a lelkünkbe látni, elt űrve, hogy akár fahasábbal 
támasszák ki, miként a csapóajtót vagy hirtelen 
támadt sziklarést, hogy kiszökhessünk rajta. 
De torlasz ez inkább, máris fagy elevenje, 
ahogy áthatol két fülünk között, és kitartóan 
szorít, csak szorít: nos, ez az inger az. 

HIBA, PÓTCSELEKVÉS STB. 

Nem Mini, vacogni jár belém a lélek: 
jobbik felem, jobbik eszem. De ez is jobb, 
mintha agyagos lucsok öntené el 
ablakomat, hegy görögne rám 
szüntelen; ennél jobb a magas hidegben, 
ahol eltévedt héja teremt rendet 
a leginkább csillámló leveg őben. 
Arab igékben, arab id őkben ragozva 
majomemberpár a hegyekb ől, 
vagy csak puszta képe, emlékezetb ől, 
helyt adva egy másik, sokkalta 
gorombább földi korszak árnyának 
a lélegzet szintjére emelt falon — 
mint érdes nyelv lenyomata 
kövületen. Viaskodni megkövült 
nyev szavaival, méghozzá hangtalan, 
kiláüís nélkül bármiféle el őmenetelre, 
hogy egyszer majd megszólalok, 
mondani kezdem mégis a magamét. 
Mintha átfordult, más fomát öltött 
volna a világ — nem zordabbat, 
csupán mellőzve szokott rendszerét —, 
szerszám alá valót: hogy fogó, kulcs, 
emelő, ez lenne az, ami segít 
(bár nem hiszem). Úgy érzem, 
tartósan vétkes vagyok a hitetlenségben, 
mely e lényeg fél fordulatát teszi, 
hogy látszatra is szeszélyes: 
erre ébredünk pusztán, föltolul, 
mutatja magát, ha nem is hivalkodó; 
nem a hibát kellene javítani, miközben 
az egész a ránk háruló gond. 
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RIANÁS 

Az utazó korholja az éjszakát: 
fél, fázni fog, és egy napon majd 
nem lesz hová hazatérnie — 
mintha a tél kelne útra vele. 
Málhájában bízik, ennyi a hite, 
s miközben veszend őségét iskolázza, 
kétséges, messzi földre száll, 
mintha mélybe, mélyföldre ereszkedne; 
mely ridegre forduló horpasz határán 
hazudtolja meg föllobbant korát? 
E helyen még farkasbundában morog, 
és szemébe mintha lámpas sütne, 
lidércláng futja be arcát, és torkán 
akad a megszorult búcsúzás. 	• 
Bízni a jobb id őben, amely már 
tengerre szállhatott távoli parton, 
és elsütötte mordályát a rév el őtt, 
ám döreje nem hallatszik eddig, 
meg sem kuszálja az elszáradt füvet, 
hogy amit ki sem vetett, a magja 
láthatatlan szér űre peregjen, ahogy 
sötéten csizma szárához ver ődne 
lépésről lépésre; valaki jár a kertben, 
homlokába húzva széles karimájú halapja 
titholni szeretné végleg a látomást, 
s minden egyebet, amiben része lesz. 
A holdtöltére vagy a hold keltére vár, 
más vagy csupán téves égalj alatt, 
hogy kifehérítse keblében zászlaját, 
amit recseg ő  rianás tépázna, 
miután égi hajókerék megtiport. 
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SIMIN MAGDA 

SZIKLATÖMB A VÁLLON 
REGÉNYRÉSZLET 

Hosszú ideig nem találkoztak, de Ljuba tudta, hogy csak vele beszélhet nyíltan, 
anélkül, hogy bizalmas szavai következményeit ől vagy ravaszkodástól kellene 
tartania 

A háborút követő  években voltak kellemetlen eszmecseréik is. Egyszer, 
még a régi gyárépületben, az ingadozó áramszolgáltatás és az elavult hálózat 
miatt, az üzem egyik részlege kiesett a termelésb ől. Csöngtek a telefonok, nagy 
volt a szűrzavar. L<jubának csak nagy nehezen sikerült kijutnia az irodából, hogy 
a helyszínre siessen, amikor azzal szaladtak utána, hogy jöjjön gyorsan, mert 
Radeka elvtárs keresi. — Miféle szabotázs van ott nálatok?! — dörrent rá Radeka 
a vonal másik végéről, Ljuba meg sietéstöl kifulladva, dühös gorombasággal 
válaszolt: — Hagyjatok békén! Már dolgozni se lehet a sok telefonhívástól! 
— Rendben van, fiú, mit zsörtöl ődsz?! — mondta higgadtan és Ljuba hallotta, 
ahogy letette a kagylót. 

Akkor meggyőződhetett, mennyire belevaló ember Radeka, akib ől teljesen 
hiányzik a hiú és önimádó hatalmaskodók mérges fullánkja. Igaz, meg kellet t 
írnia jelentését az esetr ől, de Radeka sosem rótta fel neki goromba hangnemét a 
telefonbeszélgetés alkalmával. 

A másik összetűzésük néhány évvel később történt. Radekához, mint .a nép 
atyjához" sokan fordultak apró panaszaikkal, kérésekkel, mert az évek folyamán 
kitudódott róla, hogy a magas rangú vezetők között ő  a legközvetlenebb, és hogy 
tulajdonképpen, amit csak akar, mindent ki tud eszközölni. így történt, hogy egy 
sportklub vezetői hozzá fordultak panaszukkal a pénzhiány és rozoga helyiségeik 
miatt. Radeka akkor a jól működő  gazdasági szervezetekhez irányította őket. 
Keressenek azok közül mecénást. Többek között Ljuba vállalatát is megemlítette. 

A klub küldöttsége azonnal felkereste Ljubót, hízelegve hivatkoztak háború 
előtti sportmútjára és arra, hogy bizonyára ismeretesek el őtte a klub nehézségei. 
Ljuba ott előttük fölemelte a hallgatót, és megkérdezte Radekát, hogy valóban . ő  
küldte-e hozzá a bizottságot. Emlékeztette őt arra, hogy új gyárat építenek, 
minden dinárra szükségük van, olyan külön legális alapja pedig nincs, amelyb ől 
eleget tehetne a kérésnek. Megint hallotta a jól ismert dörmögó hangot: — Ne 
ilyen hevesen, fiú. Mihez kezdjenek akkor?! — Tudod mit? Ha mindezt írásban 
adod és aláírod, akkor gondoskodom ... — mondta Ljuba határozottan, mire a 
vonal másik végén kattant a hallgató. 

Az ügynek nem volt semmilyen kellemetlen folytatása. Nem követte sem 
raport, sem alattomos ellentámadás. Radeka olyan volt, amilyen, és szerette, ha 
egyéniséggel került szembe. Ljuba ilyennek ismerte, ezért is fordult hozzá elke-
seredésében. Az aligazgatóval többé nem akart beszélni. 

Ám amikor belépett Radeka irodájába, ott mintha egy más — tör ődött, 
meggörnyedt — embert talált volna. Ennyire megöregedett volna utolsó találko- 
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zásuk óta? Nem tudta megállapítani, betegség gyötri-e, vagy valami kellemetlen-
ség érte. 

Mindent elmondott neki, majd hozzátette, hogy el akar menni a gyárból. 
Vitathatatlan, hogy hosszú ideig volt igazgató, legyen most már valaki más. No 
de mi szükség van arra, hogy sokévi munkássága után bemocskolják? Őt is az a 
sors várja, mint azokat, akik a rájuk bízott vállalatot tönkretették? 

Rámutatott az általa kifogásolt új tervezet gyenge pontjaira is, megemlítve, 
hogy a tervezet egyik példányát annak szerzői már be is nyújtották a bank 
szakértőihez és más befolyásos személyekhez, s hogy ezek hiúságának legyezge-
tésével és más megvesztegetéssel biztosítsák moguknak a tetemes hitelt, amint 
a vállalat munkástanácsa megadja hozzájárulását. 

Most a síkos autóúton haladva visszaemlékezett a kellemetlen érzésre, 
amely a beszélgetés elején elfogta. Radeka nem lep ődött meg azon, amit a 
bankosokra és más vezetőkre gyakorolt meg nem engedett nyomásról mondott. 
Mint aki már ismeri a történetet, vagy mintha már sok ehhez hasonlót hallott 
volna. I.1jubát ez elkedvetlenítette. Ez azt jelentené, hogy a hasonló jelenségek 
már mindennaposakká váltak? Hogy ez az új stílus? Az új korszak? Ne legyünk 
naivak. 

Most ne beszéljünk az övön aluli ütésekr ől, Schulzról és a te gyengesé-
gedről a női nemmel szemben! Csupa hülyeség, mendemonda — folytatta Radeka 
vontatottan. — Tudvalev ő, hogy ki vagy és mit tettél ezért a városért. 

Tudvalevő? — kérdezte Ljuba csendesen. 
De lássuk, mi van az új üzemrészleg — ahogy te mondod: az új gyár — 

tervezetével. Vajon a terv magában véve jó-e? Gondolom, hasznos-e és lelkiisme-
retesen, pontosan késiítették-e el? 

— Hisz elmondtam már — nézett nagyot Ljuba, de Radeka félbeszakította. 
Megérttem amit mondtál! Hogy nincs pénzetek a vállalkozáshoz. Én meg 

azt kérdezem, a tervezet magában véve jó-e és hasznos-e?! 
Bizonyára Kos mérnök miatt aggódik, nem tudja, hol helyezze el, gondolta 

kissé megbántva Ljuba. 
Ha valami magában véve jó lehet, akkor a tervezet jó! — mosolyodott el 

akarata ellenére, mert nem volt szándékában megsérteni Radekát. 
Nyíltan megmondom — változtatott témát Radeka —, én távozom. 

Vagyis, máris nyugdíjas vagyok, csak még a munkámat kell átadnom. Ne nézz 
rám ilyen megütközve, nem d őlt össze a világ. Így most csak nem hivatalosan 
beszélgethetünk, ha érdekel a véleményem. 

És elkezdődött a ',nem hivatalos" beszélgetés, ami tulajdonképpen Radeka 
hosszú monológja volt a régi és az új id őkről, a régi káderekről, ezek elavult 
módszereiről — lám ő  is a munkamódszert emlegeti minden nehézség megoldá-
sának kulcsaként! —, az új emberekről és módszereikről. Elmondta, hogy neki 
már «vége", és sokuknak «vége"! Ljuba tágra nyílt szemmel nézte ezt a valaha 
jókedélyű, erős embert. Mi pattanhatott meg benne? Gúnyolódik, vagy komolyan 
beszél? — nem tudta eldönteni. Mint ahogy ezt a különös monológot sem tudta 
magában újra felidézni. Csak valami rossz előérzet vett rajta erőt. Az ilyen 
embereknek, gondolta, mint amilyen Radeka, a helyükön kellene maradniuk, 
amíg csak dolgozni tudnak és amíg dolgozni kívánnak! 
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A gyomrában újra kezdődött az émelygés. Radeka rácsodálkozott, ahogy 
egymás után utasította vissza a konyakot, a gyümölcslevet, a kávét, a teát .. . 

Most, a kormánykerék mellett, újra eszébe jutottak a Radeka irodájában 
kimondott utolsó szavai: 

— Nekem is végem, Radeka! Még egy kevés, és nem leszek. 
— Ugyan, fiú, ne hülyéskedj! — mondta Radeka, gyengédséggel a hagjában 

és felemelt öklével hátba akarta vágni, de aztán csak könnyedén megérintette. 
— Tégy, ahogy jónak találod, a lehetőségekhez mérten! Nagyon elégedett 

voltam a munkáddal! — mondta elérzékenyülve. 
Tégy, ahogy jónak látod, a lehet őségekhez mérten — voltak Radeka utolsó 

szavai az utolsó találkozáson. Különös szavak egy Radeka szájából. Milyen sötét 
erők működnek itt, ha már nem lehet a lelkiismeret szerint cselekedni?! 

Ha saját elgondolása szerint tehetne, és ha az egészsége is meglenne hozzá, 
tudná, mit kell tennie. 

Gyakran eszébe jutott régi, milánói ismer őse, szakosított szerszámgépgyá-
rával. Nagyon megöregedhetett már, de még dolgozik, még rendszeresen válta-
nak újévi jókívánságokat. Kevés munkással, aránylag kis üzemben világhírnevet 
szerzett és tisztességes keresetre tett szert. Ha lehetne, ő  is legszívesebben ilyen 
szakosított termelésben dolgozna. Üzemét aztán a végletekig fejlesztené, tökéle-
tesítené. Ő  ilyen tapasztalatot és tudást hozott be ',nyugatról", amire mostanában 
sokan hivatkoznak. Mindenki a maga módján magyarázza a dolgokat, sokszor — 
ha érdeke úgy kívánja — ellentmondásokba is keveredve. De az is lehet, hogy 
téved, hogy ez a tudás az ő  hajlamaihoz van mérve. Az össze nem hangolt eszmék 
kirobbanásában és a hatalom, a gazdagság utáni fékevesztett versengésben 
óvatosnak kell lennie! Neki nincs saját tőkéje ilyen kísérletezéshez. 

Ahogy keserves gondolatainak ehhez a pontjához ért, mintha hirtelen 
kívülről látta volna önmagát, amint éveken át ugyanabban a gyárkatlanban f ő , 
irodájába napról napra ugyanazok az emberek nyitnak be, ugyanazokkal a 
gondokkal: nyersanyag, energia, termelés, árusítás, körbe-körbe: min őség, java-
dalmazás, az új előírásokhoz való alkalmazkodás, vég nélküli gyűlések, sűrű  
cigarettafüst — elhagyja a dohányzást! —, bosszúságok, fejfájások. Miközben 
elpárolgott az alkotás öröme és az a hiedelme, hogy jó az, amit tesz. Elfogta a 
vágy, hogy most, azonnal, haladéktalanul kiálljon ebb ől a körforgásból, tekintet 
nélkül a következményekre. Gondoljon róla Tica Kos amit csak akar, nem 
törődik vele. 

A beszélgetés Radekával még Ljuba utolsó munkanapján történt, amikor 
még tele volt lendülettel. Ezt a lendületet még mint egykori sportoló és ifjúkom-
munista vette fel, réges-régen, ifjúsága idején, amikor puskagolyó gyanánt önma-
gát lőtte ki, hogy aztán behatoljon, beleszoruljon egy láthatatlan, áttörhetetlen 
falba. De még nem volt sem ennek, sem saját leállásának teljes tudatában. A nyílt 
autóúton rohant Surčin felé. 

Gyomorfájdalmak, hányinger. A súlyos bizonyosság ránehezedett lelkére. 
Ha az orvosok most látnák, biztosan megtiltanák, hogy tovább vezessen. De nem! 
Nem olyan gyenge ő  még, hogy kivegyék kezéb ől a kormánykereket! Különben 
is sietnie kell, hogy el ne késsen. 
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Mit szól majd Marija, ha megtudja, hogy beteg? Majd azon lesz, hogy minél 
később tudja meg. Mit aggódjon el őre, hiszen még le is győzheti a betegséget. Erős 
akarattal mindent lehet! Csak er ős akarata legyen az embernek! Úgyis b űnösnek 
érzi magát a feleségével szemben. Mennyi szenvedés vár még rá mellette? Minden 
másképpen alakult, mint ahogy valamikor elképzelte. Pedig mindketten megér-
demeltek volna valami jobbat, valami szebbet. A mosolya is elfogyott az utóbbi 
időben, mintha minden nedv kiapadt volna bel őle. Őmiatta egész fiatalsága 
gondok között telt el. Vétkes. Esztelenül viselkedett. És Danica, ő  talán nem 
érdemelt volna jobbat, többet? Mi történik az élettel? 

A Kicsinek is adósa. 
A fiú megváltozott vele szemben, amikor a kamaszkorba került. Ljuba és 

az anyja véletlen elszólásait, megjegyzéseit összerakosgatva arra a következtetés-
re juthatott váratlanul, hogy valaha valamilyen — szerinte gyanús — kapcsolat és 
rokonszenv lehetett közöttük. Nem ismerve a részleteket, halott apjával szem-
beni sértésnek vette a dolgot. Úgy érezte, hogy becsapták. A kamaszok nem 
bocsátanak meg a feln őtteknek, főleg nem a szülőknek. Minden gyerek szeretné 
anyját szép, fiatal szentnek látni, dicsfénnyel a feje körül. Amikor aztán kilábalt 
a kamaszkorból és befejezte az iskolát, a fiú egyre gyakrabban kereste fel Ljubót 
— öreg barátját és párfogóját. Próbára tette, ismerkedett vele és újra megszerette. 
Nemrég fejezte be tanulmányait az orvosi karon, és saját kívánságára a belgrádi 
gyermekkórházban szakosította magát. Néhány hónappal ezel őtt levelet kapott 
tőle, hogy szeretne vele találkozni, meg akarja vendégelni a Srpska kafanában, 
jelezze, mikor jöhet. Nem válaszolt neki, s ma sem találkozhatnak. Máris késik, 
s ha megjön Marija, akkor már nem lesz idő  felkeresni a Kicsit. 

A hányinger erősödött, ujjai görcsösen szorongatták a kormánykereket. Az 
autók undok szirénázással el őzték meg, havas sarat fröcskölve kocsijára. A 
kormánykerék föle görnyedt, összeszorította a fogát és gyorsított .. . 

Mint egy álomban, úgy röpült az úton, könnyedén, gy őzedelmesen. Már a 
többi kocsi maradozott el mögötte. 

Ha most egyszerre minden véget érne?! Ez is megoldás. Élete rasamoni 
bonyodalmai között egy újabb lehet őség. Mennyi idő  is telt el az els ő  letar-
tóztatása óta, és mennyi a háború kezdete óta? Mennyi Belgrád bombázása, 
Kostolac, a kőbánya és a mauthauseni halál-lépcs ő  óta? Egy ifjúság örökkévaló-
sága. Elajándékozva. 

Ajándék volt a sok gyönyörű  és bolondos, szőke és fekete osztálytársn ő , 
ajándék Danica iránt érzett bódulata és szerelme, majd barátsága és hálája — az 
élet ritka és értékes ajándékaként —, a valamikori kis Marija is ajándék volt 
odaadó, gyengéd, tiszta szerelmével, amelyt ől a legmegfelelőbb időben tért ma-
gához és kapott új erőre a háború utáni hónapokban — Marija feltalálja majd 
magát nélküle is, újra energiát sugározva maga körül! —, aztán jött még sok, 
majdnem húsz, ajándékba kapott év. 

Kár, hogy a tavaszok a poros városban köszöntöttek rá. Itt-ott sikerült 
elrabolni néhány szép napot, egy-egy szép vasárnapot az erd őben, a folyóparton, 
a vadászaton. Utazott is eleget, sok szépséget látott Európa-szerte és saját 
hazájában. Végigment a Soča és a Morava partján, megfürdött a Durmitoron a 
Fekete-tóban, járt bányákban, barlangokban, megmászta a Dinarát és a Šar- 
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hegységet, nyarait az Adrián, horgászott a Skadari-tóban, mit akar még? Nemrég 
Amerikába is eljutott, a szükség rávitte, hogy szerencsét próbáljon a világ legna-
gyobb piacán, ahol gyakorlatilag mindent el lehet adni, ha az ember ügyes és jó 
árut kínál. Futólag ott is körülnézett, beszélgetett emberek sokaságával. A 
kivándorlóinktól hemzsegő  Amerika mindent megmutat, amit kívánsz, még a 
gengszterek klubját is Chicagóban, és végigsétáltat New York szegénynegyedein. 
Elégedett lehet a jól végzett munka és a kalandos élmények miatt, két óceán vizét 
látta, orrában a víz illatával, ínyén a halak, rákok, kagylók ízével nézte a végtelen 
tengert, az albatroszok, sirályok, delfinek, halászok, tengerészek, n ők, gyerekek, 
a világ mezítlábas, meztelen utánpótlásának világát, hallgatta a nyelvek bábeli 
zűrzavarát, böngészte népek írásjeleinek keverékét, összetett és mégis olvasható 
hieroglifáját. Sok várost látott. Ez az ő  Duna menti városa sem marad el közöttük, 
nem csúfította el jobban bolygónkat, mint az emberi hangyaboly más városai. A 
bizalom is megadatott neki, hogy tegyen valamit ezért a városért, melyet Belgrád-
dal cserélt fel, hogy alkosson ... És alkotott! 

Röpült az úton. A törlők összevissza ugráltak a szeme el őtt, s ő  egyre jobban 
rádőlt a kormánykerékre. És míg körülötte valami titokzatos, megmagyarázha-
tatlan zűrzavar támadt, fokozatosan, de állandóan egyre növetle a gyorsaságot. 
A februári szél végigkorbácsolta a fekete-fehér, ázott síkságot, az út menti fák 
veszélyesen hajladoztak, hullottak ... Szélt ől űzötten ő  már magára maradt. 

A fekete, felhős ég ráereszkedett a szélvédőjére .. . 

BURKUS Valéria fordítása 

Részlet a szerző  Kamen na ramenu című, az újvidéki Dnevnik gondozásában 
tavalyelőtt megjelent regényéből. 

Főnix I. (alumínium, 1969) 
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VANKÓ GERGELY 

VIRÁG VAGY NEM VIRÁG 

Virág vagy nem virág? 
Ez lenne itta kérdés? 
Messzir ől jöttél. 
Pihenj meg ágyamon, 
arcod, csapzott hajad 
simuljon el. 
Túl a kerteken tévelyegtél? 
Lásd, milyen egyszer ű: 
önlényeddé válásod folyamata. 
Akárha 
játszótérr ől térnél haza. 

MOSOLLYAL ISMERJ RÁM 

Mosollyal 
ismerj rám, 
ha feléd intek. 
Rózsaszín fürd őtrikó, 
szőke tincsek. 
Karnyújtásnyira. 
lüktet t őled minden. 
Rózsaszín fiird őtrihó, 
szőke tincsek. 
Ismerj rám, 
mosollyal, 
ha feléd intek. 

SZTALAKTIT-SEJTELEM 

Hová rejt őzhetnél 
az Egyetemesség 
színe elől, 
ki áramával 
maga 
a mindenütt-jelen? 
Növekszik bennem 
egy sztalaktit-sejtelem. 
Rögzítenem kell 
rejtjelét. 
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Nem tudhatom: 
meddig, miért 
s merre még. 

NE MUTATKOZZ 

Ne mutatkozz 
unos-untalan: 
jelen leszel 
minden történésnél. 
Semmi sem múlhat el 
nélkitled. 
Magad vagy-e 
a való — 
vagy lettél 
önnön képzeted? 

VÁNDORÉNEK 
NYOLCVANNYOLCRA 
VIRRADORA 

Versb ől szökkennek 
virághabarcs ölelésú 
felhők alatt. 
S íme, a vándor, 
ki ágyban sose pihen. 
Személye egyazon 
királlyal s kéreget ővel: 
nem esik kétségbe 
a holnap miatt. 

DHARMA 

Üresség 
és forma 
egyidej űsége: 
a valóság maga. 

Ki érzi ezt: 
a folyamatos 
öröklét 
az otthona. 
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KÉZFOGÁSOK 

ALOJZ REB ULA 

A TÖKMAGÁRUS ASSZONY 

 

Rendszerint nagyon utálta a pótvizsgáztatást, de most jókedv űen lépett a terem-
be, a formalizmus kihalásába vetett der űs bizakodással. Az idő  tette tán, az egész 
vidéket belengő  lágy szeptember, amelyt ől egyszerre oly álmodozóvá lett, ki 
tudja? 

Mind a hárman ott voltak, akiket júniusban megbuktatott. 
Darja, tarka blúzban. 
Igor, szürke ingben. 
És Stojan, a hosszú sörényével. 
Kisorsoltatta a három megadott feladat közül az egyiket. 
— Három órátok van. A három könny ű  feladat közül a legkönnyebbet 

húztátok ki, oldjátok meg szépen, nyugodtan — mondta, miközben szétosztotta 
a lapokat. 

Aztán még egyszer odament mindegyikükhöz, aláíratta velük a vizsgáívet, 
majd felírta a tábla aljára: VÉGE 12 ÓRAKOR és visszaült a katedrához. 

Kitöltotte a vizsgaívet, bevéste a bizottsági tagok nevét — ezzel végzett is az 
adminisztrálással. Olvasni nem volt kedve, újságot sem. Szívesebben barangolt 
volna odakint a hamvas szeptemberben. 

Nézelődött, emlékezett, hasonlítgatott. 
Az ablakon túli táj egyhangú volt és lehangoló: elhagyott k őtörők óriási 

törmelékhalmai. Az út azonban már nem az a régi, krasi makadám volt: sima 
aszfaltréteg borította. A két oldalán emelked ő  fal sem puszta szikla volt már, 
hanem terméskőből rakott, flancos mellvéd. 

Az ablak elé ültetett csenevész ciprusokból tobozzal dúsan megrakott zöld 
obeliszkek lettek. 

És az oszály belseje? 
A nagy Szlovénia-térkép persze még nem volt ott a terem végében. 
A katedra vajon ugyanaz-e? 

 

Az volt a szokása, hogy összecsapta a bokáját, római köszöntésre lendítette 
a jobb karját, s azt mondta: Seduti!* 

Garibaldo Lo Ciccio tanár úr afféle elfuserált Duce-utánzat volt. A fizimis-
kájára is jól emlékezett, hullámzó tokájára, mely duzzadt, élveteg ajkait alápár- 

* Leülni! 
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názta. Hát még amikor magára öltötte csend őrfőhadnagyi egyenruháját! Mint 
azon a napon például, amikor egyenest a szüreti ünnepségr ől állított be az 
osztályba. Merő  csizma és varkacs volt az egész ember, talpig csillogó feketében, 
maga a virágzásnak indulsó fasizmus. 

Azt azonban nem lehet mondani, hogy Lo Ciccio tanár úr afféle madári-
jesztő  lett volna ott a razborinai inasiskolában. Ellenkez őleg, csak úgy vonzotta 
magához a környékről ingázó szlovén diakokat, igen jól megértették egymást. 

Lo Ciccio tanár úr kinevezési dekrétumában az olasz nyelv, a történelem 
és a földrajz állt. Ezek voltak a tantárgyai. De már az els ő  tanítási napon 
kinyilatkoztatta pedagógiai elveit egy er őteljes karlendítés kíséretében, valahogy 
ilyesformán: 

Avagy az-e az iskola els ődleges feladata, hogy tudom is én miféle haszon-
talan adatokkal tömje tele a fejeteket, vagy az, hogy valamirevaló, új arculatú 
olaszokat neveljen bélőletek? 

A diákság nem volt oda a kobaktömésért, az újfajta olaszságot választotta. 
Nos — mondta Lo Ciccio tanár úr —, akkor tegyétek szép csöndben a 

magatokét, s én is teszem a magamét. 
Azzal leült, hátravetette magát, keresztbe rakta csizmás lábait és beletemet-

kezett az újságba. 
Egy napon pont akkor állított be az osztályba az igazgató úr — aki pedig 

rettentő  szigorú férfiú volt —, amikor Lo Ciccio tanár úr éppen a különféle 
harckocsik képeit vagdosta ki a képes folyóiratokból, miközben a diákok páro-
sára oszolva vadul torpedózták egymás tengeralattjáróit a füzetfedezékekb ől. Az 
igazdgató úr csak intett és Lo Ciccio tanár úr szó nélkül követte a folyosóra. 

Amikor visszajött, megállt az első  pad előtt és így szólt: 
Nos, akkor ma rajzolni fogunk. És mit fogunk lerajzolni? Mondjuk 

Amerikát. Melyikőtök ugrik el a szertárba az Amerika-térképért? 
Már pattant is a hármasfogat az utolsó padból. Vagy órányit gyalogoltak 

mindhárman az iskoláig naponta, s afféle rohamcsapatnak számítottak az osz-
tályban. 

Aztán egypár héten át Amerikát másolgattuk a tábláról, Alaszkától le, 
délnek, Lo Ciccio tanár úr pedig most különféle repül őgépek fényképeit ra-
gasztgatta egy albumba. Néha még nekik is megmutatott egy-egy zuhanórepülés-
ben lekapott gépet, és mesélt nekik egyet-mást a bombázásról. 

Így ment ez mindaddig, míg egy szép napon el nem fogyott a Duce türelme 
és ki nem tört a háború az abesszinokkal. 

Azon a napon alkalmasint megváltoztathatták Lo Ciccio tanár úr tantár-
gyait, hisz attól kezdve olasz nyelvr ől, történelemről és földrajzról még annyi szó 
sem esett az óráin, mint azel őtt. Attól a naptól kezdve Lo Ciccio tanár úr 
Abessziniát tanított és abesszin háborút. 

Úgy lépett be az osztályba, mint aki egyenest Badoglio tábornok f őhadiszál-
lásáról érkezik. Magasba lendítette a karját, és mindössze annyi id őre ült le a 
katedrához, amíg beírta az órát a naplóba. Aztán odaállt a tábla elé és csíp őre tett 
kézzel elmesélte az osztálynak a legfrissebb hadijelentéseket az eritreai frontról. 

Az olasz sereg megállíthatatlanul nyomult el őre, az abesszin hercegek 
örültek, hogy a puszta életüket megmenthették a vesztett csatákban, Négus, a 
fekete császár már csomagolta a b őröndjeit .. . 
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Ezek után Lo Ciccio tanár úr helyet foglalt, keresztbe vetette csizmás lábait, 
és töviről hegyire végigelemezte a helyzetet. 

Az osztály tisztában volt vele, ha a legcsekélyebb veszélye is felmerült volna 
annak, hogy netán visszakanyarodnának a tananyaghoz, ott volt tartaléknak a 
másik front, a szomáliai, ahol a “sivatagi oroszlán", a sz őke Graziani tábornok 
bömbölésétől visszhangzott a sivatag . 

De a hármasfogat, ott az utolsó padban tartogatott még valamit a kabátuj-
jában, minden eshet őségre készen. Nemhiába gyalogoltak minden nap egy órát 
a borókaerdőn át az iskoláig, volt idejük kitervelni a maguk abesszin tananyagát. 

Nálam itt van Destá herceg a talonban — mondta a fekete üstök ű  Rudko. 
Ničko, a főzsivány meg hozzátette: 

Ha akarna valamit, csak megkérdezem: és Immirú herceg, tanár úr, hát 
nem szökött Svájcba? 

— Azt meg hol hallottad, hogy Svájcba szökött? — kérdezte a vézna Davorin, 
a legszégyenlősebb a hármuk közül, az egyetlen az osztályban, akinek ment 
valahogy a tanulás. 

Ničko persze maga fundálta ki a hírt; mindenesetre jó kelepcének ígérkezett 
Lo Ciccio tanár úr számára. 

Mert Lo Ciccio tanár úr még némi szlovén sugdolózást is megt űrt, ha a 
bőrüket mentő  abesszin hercegekről volt szó. Egyébként ugyan szóban irtotta 
kegyetlenül a szlávokat Lo Ciccio tanár úr, ha nem is ezeket itt, az iskolapadok-
ban, hanem a többit, ott valahol messze, a hatalmasabbját. Ezekb ől, itt, előbb-
utóbb úgyis olaszok lesznek, s nem is akármilyen mandolinosok, hanem igazi, 
újfajta olaszok, csizmások, feketeingesek, mint jómaga. Radírt is csak úgy mertek 
szlovénul kérni egymástól, ha ő  nem hallotta. Különben is a szlávok ráérnek még, 
előbb ezekkel a tengerentúliakkal kell végezni .. . 

A helyzet katonai kuriózuma az — bugyborékoltak a szavak a tokája 
mélyéből —, hogy a harapófogó egyik szárát Badoglio, a zseniális stratéga, a 
másikat meg Graziani, a zseniális rohamparancsnok tartja a kezében .. . 

Badoglio, a széntnyitható tábori asztala fölé hajolva, mint valami higgadt 
sakkozó, Graziani meg a lován vágtatva, miközben sz őke sörénye vadul lobog a 
szélben .. . 

Azok a szlovén srácok pedig hagyták magukat megszédíteni ezekt ől a 
háborús fantáziálásoktól, és még hazafelé menet is azon vitatkoztak, kik lenné-
nek szívesebben. Badogliók-e vagy Grazianik, a sakktábla Napóleonjai-e, vagy 
lobogó sörényű, rohamozó Napóleonok. 

Még azok hárman sem, akik naponta megjárták az utat a borókaerd őn át a 
félig-meddig már elolaszosodott kisvárosból az egyel őre még színtiszta szlovén 
falvacskáig, még azok sem voltak kivételek. Hiába, olyan lelkesít ő  volt mindaz, 
ami ott Abessziniában történik .. . 

Aztán újra beállított a búskomor képével az igazgató, odahajolt egyikük-
másikuk füzete fölé, majd ismét kihívta Lo Cicciót. 

Amikor visszajött, megkérdezte: 
Volt-e már az idén diktátum? Na, látjátok, akkor most diktátum lesz! — 

és összeverte a tenyerét. — Írjátok: Pirkad az impérium hajnala. 
Körülbelül addig tartott az egész, míg a zsiványtincses Ni čko meg nem 

kérdezte: 
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— Igaz-e, tanár úr kérem, hogy a mieink foglyul ejtették Mulughietá herceg 
lovát? 

A ',mieink", mondták, de hát mit is érthettek az egészb ől akkor, tizenegy-
tizenkét éves fejjel. A szüleik odahaza inkább az abesszinok pártját fogták, már 
ha egyáltalán szó esett a házban egyébr ől is, mint kőtörőről, tejfeldolgozásról, 
jószágról meg mezei munkákról. Meg hát, hogy is mondhatták volna azokra a 
négusokra, hogy a m i e i n k, hisz nem egy falujukbeli fiatalember is ott vereke-
dett életre-halálra Badoglio tábornok seregében ezekkel a mezítlábas, félmezte-
len vadakkal .. . 

Lo Ciccio tanár úr csizmáit aztán felváltotta egy másik pár, ez elegánsabb 
volt, és egy fiatalemberben folytatódott, aki semmiben sem hasonlította Ducéra. 
Horgas orrú volt és szemüveges, s úgy lépett be az osztályba, mint akinek esze 
ágában sincs abesszin háborúsdit tanítani. 

Nem, kimondottan olasz nyelvet, történelmet és földrajzot akart tanítani. 
S ki tudja, mi mindent nem taníthatott volna még, hisz csak úgy sugárzott belőle 
a tudomány. 

így történt aztán, hogy Badoglio bevonult Addisz-Abebába és a Duce 
kikiáltotta a császárságot, a mi Amintore Lippuzzi tanár urunk meg teleírta a 
táblát, mindenféle házi feladattal nyaggatott bennünket, és nem átallotta el-
lenőrizni is,. hogy megcsináltuk-e. Újfajta olaszokat nevelni bel őlünk nyilvánva-
lóan nem volt elég neki, már ha egyáltalán voltak ilyen tervei, egyre a nyelvtanon 
és az ismétléseken lovagolt. És ha valamelyik szlovén diáknak egy-egy fogasabb 
olasz nyelvtani tételt kellett megmagyaráznia, csak ránézett Davorin Javorra, az 
osztályelsőre, és az már mondta is a megfelel ő  szlovén alakzatot. Lo Ciccióhoz 
viszonyítva egyenest hallatlan volt, ahogy elízlelgetett néha egy-egy szlovén szót. 
Egyszer az egyiket még a jegyzetfüzetébe is beírta, s olyan mozdulattal rakta 
zsebre, mint az uzsorás a pénzét. 

Egyszóval, vége volt a cirkusznak és megkezd ődött az igazi munka. 
Tanulni azonban jószerivel csak Javor tanult komolyan, részben lelkese-

désből, részben mert a szüleinek az volt a kívánsága, hogy egyetemen folytassa a 
tanulmányait. Lippuzzi tanár úr meg is becsülte érte. Rokonszenvének egyik 
megnyilvánulási formája például az volt, hogy egyedül őt méltatta arra, hogy 
elküldje a trafikba újságért vagy cigarettáért. 

Egyszer, egy olaszországi tárgyú vetélked őn még egy könyvet is adott neki 
ajándékba, az Il bel Paesét. 

A rokonszenv azonban kölcsönös volt, Javor nemcsak azzal viszonozta a 
tanár úr jóindulatát, hogy szinte mar túl lelkiismeretesen tanult, hanem magával 
azzal a rajongó bámulattal is, amellyel Lippuzzi tanár úr munkásságának és 
tudományos képzettségének adózott. Ha egyszer valóban bekerül az egyetemre, 
nyilván hallani sem akar majd egyéb hivatásról, mint amit ez a pápaszemes 
fiatalember választott magának annak idején. Ő  is szemüveget visel majd, s 
annak is ugyanilyen tekintélyt parancsoló rózsaszín kerete lešz, mint a Lippuzzi 
tanár úrénak. És dolgozatjavítás közben ő  is ilyen komolyan kopogtat majd a 
vastag ceruzájával a padon. Kissé epésen, pontosan, mint Lippuzzi tanár úr. 
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Nuta. 
Ha vele történt volna meg, nem csodálkozott volna. 
Nutával, a hosszú szoknyás hullarablóval, aki mindent fölfalt és mindent 

elviselt. 
Javor a két szemével látta, hogy amikor a falu mögötti kis völgyben 

feltúrták a katonasírokat, Nuta ott leste a sír szélén, mikor kerül el ő  a cseh 
holtteste, majd leráncigálta róla a csizmáját, és még ott a helyszínen felhúzta a 
koszos lábára . '. . 

Róla, Nutáról nem volt nehéz elképzelni, hogy besurran az iskola földszint-
jére, kosárral a kezében, le-föl caplat a temet ői csizmájában a folyosókon és 
hangosan kínálgatja a tökmagot, majd mer ő  tévedésb ől benyit az osztályba .. . 

De Malkáról! 
A jámbor, szerény, félvak Malkáról, aki úgy totyogott ide-oda a tökmagjá-

val, mint aki alamizsnáért koldul a tisztítót űzben senyvedőkért .. . 
Hisz tulajdonképpen be sem lépett, csak féllábbal, miután lassú, tétova 

mozdulattal lenyomta a kilincset és kinyitotta az ajtót. 
Éppen csak benyitott szegény, semmi más nem történt, elszörnyedve 

döbbent rá, hogy mit tett, és már húzta volna is be az ajtót, de Lippuzzi tanár úr 
már ott tornyosult fölötte. 

Zöld volt, ilyennek még nem is látták soha, zöld volt a horgas orra, zölden 
villogott a szemüvege. 

— Kifelé, húgyos satrafa! 
Ő , Lippuzzi tanár úr! 
Mire ismét visszaült a katedrához, mintha minden megváltozott volna az 

osztályban. Mintha villámcsapás szaga terjengett volna a leveg őben. Még Krisztus 
is másképpen függött a feszületen, ott, a falon, III. Victor Emmanuel és Monte-
negrói Ilona között. És a környez ő  falak sem voltak már csupa kőből. Lippuzzi 
tanár úr pedig ... Isten tudja, mi volt ez az új villogás a szemüvegében, ez az új 
kifejezés az arcán ... Javor csak most figyelt föl rá, milyen különös három-
szegletű  .. . 

Attól a naptól kezdve bizonyos volt benne, hogy tanárnak ugyan tanár akar 
lenni, de ilyen szemüvege, ilyen vastag piros plajbásza sosem lesz, és az efféle 
tanultságból sem kér, amellyel így szíven lehet szúrni az embereket. És kerge mód 
a hercegek meg Négus oldalára áll, ha netán újabb háborúra kerülne sor. 

Azóta nem látta egyiküket sem, sem Lo Cicciót, sem Lippuzzit. Annyit 
tudott róluk, hogy Lo Ciccio negyvenhárom szeptemberében valamelyik karszti 
barlangban végezte, Lippuzzi meg egyetemi tanár lett. 

De hogy mit tanított, az sohasem érdekelte. 

 

Fölemelte a tekintetét és végignézett az osztályon. 
Darja elmerülten körmölt, tarka blúzában, egy ostobácska angyal arckife-

jezésével. 
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Igor, a kékinges, a mennyezetet fürkészte, mintha onnan várna segítséget. 
Stojan, a hosszú hajú, idegesen csóválta a fejét. 
Aztán elsiklott a szeme a nebulók fölött és az osztály hatsó falán függ ő  

térképre tévedt. 
SZLOVÉNIA — Lépték 1:150.000. 
Davorin Javor tanár úr megpihentette a tekintetét a térkép hegyein és 

folyóin, a Pannon alföld és az Adria közt meghúzódó kis zöld kertecskén. 
A savoyai királyi pár helyett most az olasz köztársasági elnök tekintett le 

az osztályra. Az ő  szlovén diáktársai még elolaszosított, i-re végz ődő  nevekre 
hallgattak. Azóta őt is kimentette a sors a rabsagból és a kisebbségi élet elvisel-
hetőbb, bár továbbra is mostoha partjára vettette. 

De hát történt, ami történt, az a térkép ott maradt a falon, ebben a 
merengésre csábító kékes szeptemberben is. 

Síkságok zöldje és hegyek barnája, folyók délen és keleten, a tenger kék-
je ... A szeretet színei és nevei, melyeket a hazájának vallhatott. 

Csak a déli csücskét nem látta, mert Stojan busa feje egyre ott ringott Isztria 
előtt. 

SZILÁGYI Károly fordítása 

Alojz Rebula 1924-ben született egy Trieszt környéki kis faluban. Kétségkívül olyan 

egyénisége ő  az olaszországi szlovén irodalomnak, akinek a jelent ősége túllép a szlovén 

nyelv és nemzet határain. Novella-és esszéíróként kezdte pályáját, de a regényeivel szerzett 

végül igazi hírnevet. A V Sibilinem vetru című  regényét a kritikusok az újabb kori szlovén 

irodalom egyik alapművének nyilvánították. 
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ÉGTÁJ  

~ 

CVETKO MALUŠEV  

MUNKÁSOK KÖZÖTT 
MOZGALMI EMLÉKEK  

Az, hogy öcséimmel 1928-ban csaknem egyszerre segédek lettünk és most már  
hárman kaptunk fizetést, valamelyest javított anyagi helyzetünkön — annyira,  
hogy legalább fel tudtunk öltözködni —, de továbbra is nagyon szegényen éltünk.  
Törtem a fejem, mit csináljak, hogy valamilyen úton-módon el őbbre jussak.  
Beláttam, hogy négy középiskola - kisérettségi - nélkül nem boldogulok.  
Elmentem a polgári iskola igazgatójához és megkérdeztem t őle, hogyan tehetem  
le a harmadik és a negyedik osztályt.  

Ilyen jeles vasútiskolai bizonyítvánnyal magának igazán nem lesz nehéz  
a különbözeti vizsgát lettenie — mondta. Kezembe adta a tantervet és biztatott,  
fogjak hozzá. — Mivel szegény sorsú, én majd beszélek a tanárokkal, ne kérjenek  
magától vizsgadíját.  

A pótanyag jó részét már tudtam, mert a vasútiskolában is tanultam. A  
többit is nagyon érdekesnek tartottam és azt is hamarosan me gjegyeztem. A  
megadott napon megjelentem a vizsgán, de — mint derült égb ől a villámcsapás — 
azt nem tehettem le, mert a tanárok követelték a nekik járó, egyenként kétszáz  
dináros tiszteletdíjat, mondván, enélkül nem vizsgáztatnak le! Mivel semmilyen  
lehetőségem nem volt megszerezni a havi fizetésem kétszeresét erre a célra, lógó  
orral mentem vissza munkahelyemre, a vasúti fűtőházba.  

Egy idősebb szaktárs észrevette rossz hangulatomat és megkérdezte, mi  
bajam van.  

Elmondtam neki, hogy jártam az imént a pótvizsgával.  
Szóval ezerhatszáz dináron múlik a dolog? És most mit csinál?  

— Magam sem tudom — válaszoltam keserűen.  
— Ide figyeljen, fiatalember: adok magának egy jó tanácsot. Jegyezze meg,  

hogy munkás a polgári iskolák útján nem képes el őbbre jutni. Ne is próbálkozzon  
tovább.  

De hát akkor mit csináljak? Nem szeretnék életem végéig egyszer ű  
munkás maradni.  

Pedig az uralkodó osztályok mindig úgy szervezik meg az iskoláikat, hogy  
azokba csak az ő  gyermekeik járhassanak. Látja, magát is már az els ő  lépésnél  
elgáncsolták!  

Azt jelenti ez, hogy mondjak le mindenr ől? Igyak?  
Erről szó sincs, maga csak tanuljon! De mindig azt, ami érdekli és akkor  

gyorsabban is haladhat, mint azok, akik renszeresen iskolába járnak. Ott azt  
tanítják, ami a burzsoáziának kell, és nem azt, ami nekik tetszene. Maga meg  
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szabad ember — azt tanulja, ami magának tetszik, ezért azt jobban megjegyzi. 
Gyorsabban fog haladni, mint a polgári családból származó fiatalok. 

Elképedtem. Ilyen beszédet most hallottam el őször életemben. Folytatta: 
Az ember magának tanuljon és önmaga el őtt vizsgázzon! Sokat jelent az, 

ha maga választja ki az olvasni- és tanulnivalót! 
De akkor nem lesz bizonyítvány a kezemben! 
Az élethez tudás kell, nem bizonyítvány! Tudom, maga szeretne kiemel-

kedni a munkássorsból, az viszont lehetetlen ábránd, mert az uralkodó osztály 
az akarja, hogy mi munkások legyünk életünk végéig. A munkásosztályból 
megszökni nem lehet! — zárta le érvelését, majd hozzátette: — Maga el őfizetett a 
munkásújságra? — kérdezte jóindulatú szigorral. — Nem drága: nyolc dinár egy 
hónapra. 

— Hát, előfizethetek .. . 
— Melyiket akarja: a szerb Organizovani radnikot vagy a magyar Szervezett 

Munkást? 
A szerbet .. . 
Mindegy. Ugyanaz van mind a kettőben. 

Néztem, ki lehet ez a csillógó szem ű, cigányosan beszél ő, lassú mozgású, 
olajtól és koromtól piszkos ruhájú ember? Gyöke Lajos, kazánkovács. 

Közben a művezető  elkiáltotta magát: 
Emelőre, emberek! 

Ez azt jelentette, hogy a mozdony négy sarka alá állított csigaemel ők 
mindegyikéhez négy ember álljon, forgassák a nagy fogantyúkat és lassan egyen-
súlyozva emeljék a mozdonyt magasba addig, amíg ki lehet majd gurítani alóla a 
tengelyeket a kerekekkel. Nagyon lassú és unalmas munka. Eltart másfél óra 
hosszat. És mit csinálnak ezalatt a munkások? Beszélgetnek, otromba vicceket 
mesélnek egymásnak. Gyökének azonban komoly mondanivalója van. 

Na, mit írnak a szerb lapok? Mikor bukik meg megint a kormány? 
A Politikát, a legkomolyabb szerb lapot renszeresen olvasom. 
Mindenhez, amit mondok, Gyöke kissé primitív, de velős kommentart fűz. 

Számomra mindez igen érdekes és kicsit furcsa is. Végigvitatkozzuk az unalmas 
munkát. 

— Úgy látom, maga szeret olvasni. Sok olvasnivalója van? 
Nem mondhatnám. Drágák az újságok is, meg a könyvek is nekem. De 

kölcsön azért kapok itt-ott .. . 
Hozok én majd magának könyvet, újságot a szakszervezeti könyvtárból. 

Van ott elég, ami majd magának is tetszik. 
Így kezdődött négy évtizedes szoros, igaz és őszinte barátkozásom Gyöke 

Lajossal, ezzel a cigánykép ű  vasmunkással, aki az Eszék környéki Szentlészló 
faluban született (onnan is származott az általam akkoriban cigányosnak tartott 
ősmagyar, sok kettőshangzót használó beszéde) és onnan vonult be katonának. 
Az orosz fronton hadifogságba esett és valahol Odessza környékén lett az Orosz 
Kommunista Párt tagja mindjárt az októberi forradalom kitörése után. Valami-
lyen vöröstiszti iskolát végzett, azután fels őbb parancsra ',hazament" Magyaror-
szágra, hogy ott is forradalmat csináljon a többi magyar kommunistával együtt. 
Csinált is: altiszt volt a Kun Béla által vezetett kommünben, fegyverrel a kezében 
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harcolt a ',fehérek" ellen. Amikor a kommün megbukott, szöknie kellett és akkor 
jött valóban haza, vagyis Szentlászlóra. De nem akart falun élni — Szabadkára 
ment a szakmájában dolgozni és a vasúti fűtőházban kazánkovács lett. A húszas . 

években aligha volt szakszervezeteinkben valamilyen kulturális akció, amelyben 
nem vállalt szerepet Duro Pucarral, az öreg Rigó bácsival, Milan Varjakival és a 
többiekkel. 

Tapasztalt agitátor létére számára nem volt nagy feladat egy magamfajta 
zöldfülűt óvatosan — számomra észrevétlenül — a kommunisták felé terelni, 
nekem meg fogalmam sem volt arról, hogy ebben a fűtőházban, ahol dolgozom, 
kommunista szervezet van és illegális sejtekbe szervez ődve agitál a munkások 
között. 

Aki nem élt fizikai munkások között hosszabb ideig testközelben, az nem 
tudja elképzelni, milyen a hétköznapi életük, még akkor sem, ha esetleg szimpa-
tizál a munkás- vagy kommunista mozgalommal. A munkások nem úgy élnek, 
mint a parasztok, a polgárok, az értelmiségiek — még kevésbé úgy, mint a gazdag 
nagyurak. Megpróbálom megmagyarázni, hogy miben van a különbség. 

Először is a munkások a két kezükkel a “semmib ől" tudnak valamit csinálni. 
Az anyagra csak ránéznek, máris tudják, mire való, mit lehet bel őle keszíteni, 
milyen szerszámokkal és gépekkel. Magánéletük felt űnés nélküli: simán bonyo-
lódik le, mintha megbékéltek volna sorsukkal. Objektív anyagi nyomorukból 
nem csinálnak nagy kérdést. Ha kibírják mások, kibírják ők is. Nemzeti, vallási 
vagy bármilyen más világnézeti különbség miatt nem kötekednek, nem veszek-
szenek és nem gyűlölködnek. Ha nacionalista, soviniszta vagy faji gy űlöletet szító 
agitátor keveredik közéjük, egy ideig figyelmesen hallgatják, amit mond, azután 
elszigetelik, kigúnyolják, meggyűlölik és esetleg meg is verik. Félnek a politikától, 
',mert az mindig csak bajt okoz a szegény embernek". Akad a munkások között 
iszákos is, aki mindennél többre becsüli a pálinkásfityókot, van olyan is, aki 
legszívesebben bordélyházban tölti éjszakáit és a munkahelyén másnap csak 
ottani élményeiről beszél. A munkások tehát ilyenek is, olyanok is, de sok 
mindenben különböznek más osztálybeliektől. 

A közöttük eltöltött tíz évem alatt szilárd lett bennem a meggy őződés, hogy 
könnyen szót értenek egymással, sietnek segíteni azon, aki bajba jutott. Életük, 
érzelmeik és gondolataik tartalmi és lélektani töltése mély és emberségben 
gazdag. 

Legjobb ennek megértéséhez idézni József Attila Munkások című  verséből 
néhány részletet: 

,S hol zápfog rág, a város érdes része, 
hol a vasbányák fuvallata ing, 
gép rugdal, lánc zúg, jajong ládák léce, 
lendkerék szíja csetten és nyalint, 
hol a fémkeblit dinamókat szopják 
a szivalkodó transzformátorok, 
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itt élünk mi. És sorsunk összefogják 
a nők, gyermekek, agitátorok. 

A munkabér, a munkaer ő  ára, 
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza. 
Ujságpapír az asztalon kenyérrel 
s az újságban, hogy szabadok vagyunk — 
poloskát űzünk lámpával s a kéjjel 
s két deci fröccsel becsüljük magunk. 

Elvtárs és spicli jár a csöndben erre, 
részeg botlik, legény bordélyba lóg, 
mert hasal az ej s pörsenéses melle, 
mint szennyes ingb ől, füst alól kilóg." 

Miután jómagam a családi élet ',meleg fészkében" sosem részesültem, em-
beri melegséget ,,a munkások családjában" annál többet kaptam. A munkásmoz-
galomban végzett közös munka, gond, öröm és bánat kigyomlálta lekemb ől 
kamaszkorom gátlásait és sérelmeit, mert olyan emberekre leltem, amilyenekre 
már nagyon régen vágytam. Olyan életérzést érleltek ki bennem, amelynek 
nyomán mindenben megváltozott el őbbi felfogásom és magatartásom éppen 
akkor, amikor már elveszett embernek éreztem magam. Nézzek csak körül, mi 
történik a műhelyben, a fűtőházban, mindennapi közvetlen környezetemben. 

Vasútiskolai társam Bejto HIadni čanin, volt hadiárva, lelencgyerek. Veze-
téknevét attól a falutól származtatták, amelyben rátaláltak. Miután a ',becsületes 
megtaláló" muzulmán volt, őt is annak nevelték. Saját magát töröknek tartotta, 
bár egy szót sem tudott törökül. 

Sovány, középmagas, barna képű, lobogó hajú, lófogú, rokonszenves fiata-
lember. Készül éppen kimenni a fűtőház hideg és huzatos csarnokába. Maga elé 
rakja a munkájához szükséges szerszámokat és lamentál: 

-- Šibolorač, nagykalapács, pazitábla i karbidlámpa ... Uvek isto! 
Ezek a szerszámok ugyanis csúnyák, otrombák és nehezek, senki se veszi 

kézbe őket, ha nem muszáj. A Aibolorač" (magyarul elmozdító rúd) arra jó, hogy 
a munkás — ha kell — egymaga is arrább tolja a mozdonyt egy-két lépésre. Hideg, 
ormótlan .,dög" — ráfagy az ember keze, ha megfogja télen. A ,,pazitábla" rendelte-
tése az, ami a mai autók farán a két piros villogóé: ,,Fékezz, mert a mozdony alatt 
dolgozom!" A másik két szerszám neve egyaránt érthet ő  magyar, szerb számára. 

Mint mindegyikünk, Bejto is irtózik kimenni a fagyos fűtőházba és végezni 
a nehéz és szinte hiábavalónak látszó munkát. Az a bizonyos .,šibolora č" nehezebb 
a nagykalapácsnál is; a karbidlámpa égője ',négyes" és nem utizenhatos": egy 
kukoricaszem nagyságú fénynél nem áraszt többet, nem látni, mit csinálunk. A 
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fúrók és a hidegvágók életlenek, tompák; a ,,racsni" egyre csak félreviszi a fúrót, 
amellyel alulról felfelé fúrunk a mozdony hasába, hogy valamiképpen kiszedjük 
belőle az állócsavart, amely a vízkibocsátó váltót tartja. A nagy hideg miatt 
ugyanis beletört az alapjába és sokat kell kínlódni, amíg onnan kívesszük. 

Fütyülj neki, akkor kijön! — ugratjuk egymást, ha ilyen munkát kell 
végeznünk. - 

Mindannyian tudjuk, miért ',füstöl" Bejto. Nem szereti, hogy hanyatt kell 
majd feküdnie a fagyos földön, hogy a maga alá terített zsákdarab nem szigetel 
a háta alatt. Különben is tüdőbajos, állandóan köhög. Honfi Ferinek megesik a 
szíve rajta: 

Bejto! Ti bolesztán! Zašto radi? Idi lekarszka! Imaš 'nyiga? 
Bejto jól érti a hibás szerbséggel mondott, de szívb ől jövő  intést, az őszinte 

együttérzést, de— gondolja magában — az orvos nem nyilvánítaná betegnek, mert 
számára minden beteg munkás közönséges naplopó. Önérzete nem engedi, hogy 
az orvos sértegesse, esetleg munkakerül őnek titulálja. így reagál Honfi szavaira: 

Ma nije meni ništa, brate! Nego samo me zebu ovi veliki zubi. Gledaj! 
És megmutatja valóban túl nagy fogait. Erre az egész m űhely röhög egyet, 

és mindenki tovább csinálja azt, amit csinál. 
A mi fűtőházunkban nincs munkásvédelmi berendezés. Villanyvilágítás? 

Elszívó berendezés? Rendes szerszám? Mosdó? Melegvizes zuhanyozó? Gumi-
kesztyű? Géz? Vatta? Kötszer? Ugyan kérem! Elvtárs, hol él maga? 

Csodálkozzunk azon, hogy Bejtót egy év alatt, húszéves korában elvitte a 
tüdővész? Hogy egy másik munkás halálakor kalapba dobáljuk össze garasainkat, 
hogy a családnak segítsünk elviselni a magas temetkezési költségeket? Csak 
örülni lehet annak, hogy Bejto török lelkét Allah angyalai libegő  szárnyaikon 
egyenesen a mennyországba viszik, ahol mézédes hurik keblein fog most már 
örökké pihenni, melyek nyilván sokkal szebbek, mint a bordélyházak dámáinak 
dinnyeméretű  mellei. És különben is tudjuk, hogy a török életének legszebb 
ajándéka éppen a halál . . 

Ülünk a munkapadokon, tízóraizunk. Az egyik kolbászt, a másik zsíros 
kenyeret, a harmadik szalonnát, a negyedik hosszú er ős paprikát fogyaszt darab 
kenyere mellé. Kinek mire jut. Lábunk alatt egy eredetileg fehér, de most már 
olajtól, koromtól szürke kis macska. Itt őgyeleg körülöttünk már hetek óta. Beteg 
is, rühes is, de élni akar ő  is, tehát nyávog és könyörög egy-két falatért. 

Birkás dühösén leugrik a munkapadról, felkapja irhájánál fogva a szeren-
csétlen páriát és széles ívben kidobja az udvarra, majd visszaül a helyére. Mijo 
Poljaković  erre odamegy a szerszámos ládájához, el ővesz egy jó nagy francia 
kulcsot és Birkás elé áll: 

Ugye, Birkás? Bántott téged az a macska? Van eszed kidobni a szeren-
csétlent a sínek közé, hogy valamelyik mozdony agyongázolja? 

Rühes! — veti oda Birkás. 
— És te nem vagy rühes, az anyád istenit? Azt akarod, hogy a fejed ketté-

hasítsam ezzel a kulccsal? Bántod a gyengébbet? Nem szégyelled magad? Az a 
macska itt van közöttünk! Ó is éppen olyan rohadt vasúti, mint te vagy én. Ha 
ez még egyszer el őfordul, vigyázz magadra! 
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Birkás lapul, hallgat, mi meg mindannyian Mijo bácsinak adunk igazat. 

Voltak közöttünk — munkások között — igazi széplelkek is. Itt van mindjárt 
Csákány Géza. Cingár kis emberke, sovány, hálni jár bele a lélek, de m űkedvelő  
vonósnégyest szervezett és barátaival kitartóan gyakorol, csak nemigen talál 
zeneértőkre körünkben. 

Nincs más hátra — gondolja magában —, játsszunk nekik cigányzenét és 
csárdást a lakodalmaikban, ingyen. 

Ő  is kazánkovács. Csodálkozom, hogy jó hallású, mert közismert dolog, 
hogy a kazánkovácsok — mivel állandóan zárt helyiségben kopácsolnak — majd-
nem mind süketek. Félsüket az én Gyöke barátom is. Ám Csákány nemcsak a 
klasszikus zenének él — szereti ő  a szép verseket is. Megszólít: 

— Kiskollégám! Szereti-e maga is a szép verseket? 
Hogyne szeretném, de magyarokat nem nagyon ismerek, mert szerb 

iskolába jártam. A szerb költ őket szinte imádon .. . 
— Olvasta Petőfit? Olvasta a Szeptember végént? Mert ha nem olvasta, nem 

is tudhatja, mi a költészet. Majd elhozom magának, jó? 
Jo — válaszoltam. 

Így szerettem meg Pet őfit egy egész életre. 

Részlet a szerz ő  önéletrajzi feljegyzéseib ől, amelyek Leltár címmel hamarosan 
megjelennek az Életjel kiadásában. Írásának közlésével tisztelettel köszöntjük Cvetko 
Maluševet nyolcvanadik születésnapján. 

Mauthausen II. (bronz, 1958) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 92. 

A nemzetközi PEN Club vezet ősége nem először látogatott Moszkvába három év 
előtt Arthur Millerrel az élén. Ez a Canossa-járás azóta tart, amióta a Szovjetunió 
megpróbálja rendezni kapcsolatait a nyugati világgal. A gyógyíthatatlanul jóhi-
szemű  Romain Rolland s a gyanakvó H. G. Wells közvetítési kísérlete után Arthur 
Miller említett második látogatása már bevallottan protokollszer ű  volt. Különö-
sen az ő  esetében is igazság maradt, hogy hetven évén túl az' ember bizalmatlan-
sága még mélyebbre száll az ilyen kényes viszonyban, mint rendesen. Mert ahogy 
nem igaz, hogy Sztálinnak mindegy volt, mi a véleménye róla a Nyugatnak, a 
mindig mosolygó Gorbacsov jóval tovább ment, s gyakori nyugati útjaival még 
járhatóbbá tette az utat a két világrész között. Sztálin ki se mozdult a Kremlb ől, 
elvárta, hogy elébe járuljanak, s ő  éppen a merevségével, a nagyság varázsával 
keltsen bámulatot, mint a gizehi szfinx. Csak persze nem leányfejjel, hanem 
holtáig katonazubbonyban és bajszosan. És eközben nyájas igyekezett lenni, 
nagyapái derűt sugározni, hogy soros vendége a legjobb benyomásokkal mehes-
sen haza. Még Wells is, aki inkább csak Gorkij keserűségében vélte felismerni a 
hajthatatlan hivatalos vonalat. Gorbacsov a nyitottság hangsúlyával kiálthatta: 
',Minden darabját ismerem!" — s közben tizennyolc év alatt indexen tartották az 
amerikai szerzőt a Szovjetunióban. Ebben az udvarias diplomáciai purparléban 
még kevésbé kerülhettek szóba kényes kérdések, mint a csernobili katasztrófa 
vagy az örmények önrendelkezési joga. De Miller nem is próbált visszaélni a 
vendégjoggal, mint H. G. Wells, aki a közismerten ',reakciós" Pavlovhoz is elment, 
s az csak legyintett, amikor megkérdezték t őle, mi a véleménye a dialektikus 
materializmusról. Az ügynök halála s a Salemi boszorkányok szerzője magában 
egy kérdéssel válaszolt Gorbacsov szavait hallgatva: Vajon hihetünk-e a 
nézetek megváltozásának őszinteségében?" A kérdést a maga merőben irodalmi 
mellékízével természetesen nem kaphatott megnyugtató választ. Már csak azért 
sem, mert a ',nézetek őszintesége" mindig hiányzott a diplomácia gyakorlatából. 
A hatalom sehol a világon nem enged beleszólást a maga belügyeibe. Sem az 
örmények, sem a romániai nemzetiségek sorsába, ami nem diplomáciai kérdés. 
Mára szó is: ',nemzetiség" olyan megkülönböztetést jelent, amely külön elbánást 
igényel, s ez maga után vonja a bürokrácia csikorgását. Az irodalmi beleszólást is 
udvariasan elhárítják, s Gorbacsov se tehetett mást. Lenint idézte, aki még 
1916-ban, szóval az októberi forradalom el őtt ezt irta: aEls őbbség illeti az embe-
riség általános érdekeit, akár a proletariátussal szemben is." De Lenin idejében 
és utána még sokáig ígéret volta szocializmus, s nem a beteljesült álom megva-
lósulása. Mindenre azt mondták: ',Jöjjön és nézze meg tíz év múlva!" Aztán kitört 
a második világháború és a Szovjetunió nyugati szövetségeseivel gy őzött. Kiter-
jesztette világnézeti hatalmát Kelet-Európára, s azóta még gyakoribbak az efféle 
kirándulások a Kremlbe és vidékére, mint korábban. Én is elmentem, engem is 
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érdekelt, hogy mi lett az keretb ől, mintegy ifjúkori lelkesedésemre választ várva. 
Persze nem kiküldetésben, nem hivatalosan, s a Kremlben is csak Csajkovszkij 
Hattyúk tavát láttam anélkül, hogy eszembe jutott volna provokáló kérdéseket 
feltenni bárkinek. Még irodalmi téren se, pedig egy fiatal költ ő  kezembe nyomta 
szamizdatban megjelent verseit. De más az irodalom és megint más a politika. 
Erre engem jóval korábban figyelmeztettek, amikor egy nyelvápoló csoport 
munkáját próbáltam vedeni defetista vádakkal szemben. Azt mondta valaki egy 
élesen bíráló, sőt elítélő  terjedelmes cikkben: “Ez nem irodalom, ez politika!" Be 
kellett látnom, hogy legalább ebben igaza volt. Azóta erről a harcias cikkíróról 
sok minden kiderült, kegyvesztett lett, de hát a politikai élet veszélyes porondján 
könnyen megesik az ilyesmi. 

Az antiutópia huszadik századi jelenség, ha figyelmen kívül hagyjuk Dante 
Poklát, amely a jövőt a legsötétebb színben festi, de már a halálon túl. A híres 
utópisták Saint Simontól Owenig az emberi társadalom jóléti állapotát álmodták 
meg rózsaszínű  ködben, úgyhogy a tagadás szelleme csodálatosképpen akkor t űnt 
fel, amikor az orosz szocialista forradalom megteremteni látszott hozzá a megfe-
lelő  feltételeket. Az első  hitetlen forradalmár Jevgenyij Ivanovics Zamjatyin volt, 
aki megjárta a cári börtönöket, s lelkesen köszöntötte a nagy október világmeg-
váltó eljövetelét. Hajómérnök volt, a matematika törvényei szerint dolgozott s 
1916-ban Nagy-Britanniában megépítette a legnagyobb orosz jégtör ő  hajót, 
amely később Lenin nevét viselte. Aztán hazajött és 1917-t ől minden idejét az 
irodalomnak szentelte. Korábban megjelent már egy novelláskönyve, a vidék 
embereit írta meg Gogol szemüvegén át látott színes történetekben, s azzal az 
elegáns fölénnyel, amely mintha máris a jövőből merítette volna lenéző  iróniáját. 
Hogy aztán mi váltotta ki szemléletében és magartásában az ellenkez ő  fordulatot, 
hogy vallásos tárgyú, leheletfinom legendákat írjon a maga szélesen áradó elbe-
szélő  hangján s magával ragadó stílusával, úgyhogy az új orosz irodalmi nemzedék 
legjobbjai között tartották számon, senki se tudta megmondani. De 1920-ban már 
megírta Mi című  regényét, amely aztán négy év múlva angolul jelenik meg. 
Otthon persze hiába keresett volna rá kiadót. Talán meg se mutatta senkinek, 
pedig még tizenkét évig maradt a Szovjetunióban, s csak 1932-ben emigrált 
Párizsba. Hogy addig mi történt vele, nem tudom. Valószín űleg mégsem fordult 
minden írásával a rendszer ellen. A csisztkák ugyan még nem kezd ődtek el, 
Sztálin egyelőre csak személyes riválisaival látta szükségesnek leszámolni, s így 
Zamjatyin Bulgakovval együtt megtűrtnek érezhette magát. Olvasom, hogy H. 
G. Wellsről a William Clissold világa megjelenése után könyvet írt, lelkesedésével 
jócskán megtoldva a regény ábrándos utópiáját egy köztársaságról, amelynek 
minden állam a tagja lesz, s nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy Wells ezt 
követő  pesszimizmusa és Istenhez való fordulása Zamjatyinra is hatott, mintegy 
eltakarva a Mi reménytelen közjátékát. Mégse hinném, hogy az ő  antiutópiáját 
pesszimista sötéten látás állapotában írta. A forradalmár csalódása volt ez, s 
amikor ezt a csalódást egy regényben kihordta, nyugodtabban írhatott, mint akit 
a tagadás szelleme többé nem izgat. Megelégedhetett a vallás vigasztalásával, 
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amelynek hangulatában drámáját, a Szent Domonkos fáklyáját írta. Hogy angolul 
megjelent antiutópiája Huxley-ra hatott volna? Meglehet. De nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a technikai forradalom, amelynek torzulásait a regényében el őre-
látta, legalább akkora hatással volt a világra, mint a szocializmus hosszú id őn át 
készült forradalma. A Szép új világ abban az évben jelent meg, amikor Zamjatyin 
elhagyta hazáját, 1932-ben, a feltehet ően akkor esett Nyugaton el őször szó a 
Zamjatyin-regény hatásáról, nyolc évvel a megjelenése után, s mindennek a 
visszhangja a Kremlig is eljutotott. Az Orwell-hatás valószín űbb, az 1984 éles 
társadalombírálata az elképzelt jöv őben jóval több közös tulajdonságra utal 
Zamjatyin ominózus regényével, mint Huxleyé. De hát nincs új téma, mindent 
megírtak. S ha most a Szovjetunióban, csaknem hetvenéves késéssel oroszul is 
kiadták, aligha fog már olyan hatást kelteni, mintha a maga idejében megjelent 
volna, amikor már nem is lázító tartalmú irodalmi mű  volt, hanem politikai 
merénylet. 

Párizs nekem mindig a meglepetések városa volt. Nem az arányaival, mert 
ahhoz ott van New York, amely felh őkarcolóival magasan fölébe n őtt, hanem a 
bátorságával, amellyel mintha mindig meg akarta volna el őzni a világot. Vidéki 
embernek, amilyen én vagyok, már az — Eiffel-torony látványa is elképeszt ő, s 
alapjában véve értelmetlen, miközben kizárólag arra figyelmeztet, hogy az euró-
pai világ fővárosában vagyunk. Száz év el őtt, amikor megépült s a világkiállítás-
nak lett a szó szoros értelmében vett hirdet ője ez a 300 méter magas monstrum, 
Budapest is sietett megrendelni Eiffelnél a Nyugati pályaudvar vasszerkezetét, 
de már a szegedi Tisza-híd építésének pályázatán tervét megbuktatta a józan és 
kicsinyes magyar mértéktartás. Párizs említett bátorsága viszont mintha köte-
lező  örökség volna, hiszen Versailles is a káprázatos pompa példaképe volt, 
úgyhogy hamarosan megépülhetett szinte hajszálra pontos mintájára Szentpé-
terváron a cárok Téli palotája. Most meg azt hiszem, világraszóló meglepetésnek 
szánták a Louvre udvarában épült üvegpiramist, amelynek ünnepélyes leleplezé-
sénél Mitterand elnök is megjelent, úgyhogy az Amerikában él ő  kínai I. M. Peinek 
ez az építészeti remekműve joggal hatott a sosem volt dolgok csodájával, mint 
annak idején Eiffel tornya. Jómagam rég voltam Párizsban, lassan tíz éve lesz, 
hogy nem jutottam el a Louvre-ba, ahova mindig els ő  utam vezetett, miközben 
azt se tudtam persze, hogy a századokon át épült Louvre-nak udvara van, ha nem 
kellett volna megnéznem, mint látványosságot a katalógusok figyelmeztetésére 
Lescot csodálatos reneszánsz homlokzatát az épület udvari részén. A fest őkhöz 
viszont már nem volt szükségem katalógusra. Bekötött szemmel megtalálnám 
ma is Cézanne, Van Gogh, Matisse s Rouault képeit. Mert bevallom, els ősorban 
miattuk mentem a Louvre-ba, s majdnem azt mondanám, Párizsba is. De oda 
azokért a miniatűr terecskékért is, amelyek gesztenyefák lombjaival állják körül 
a Louvre épületét, hogy a Champs-Elysées-t is ide soroljam, meg a Quartier 
Latint, s minden mást, ami csillapíthatatlan Párizs-imádatomhoz tartozik. Az 
üvegpiramist nem láttam, s ebben a pillanatban azt mondanám, talán nem is 
fogom soha látni már, mégha meg is hagyják, annak ellenére, hogy annyi baj van 
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vele, mint olvasom. Mert az üvegnek tisztán tartása egészen szokatlan beavatko-
zást igényel, hegymászó turisták vállalkozásával, mert egyszer ű  halandó fel se tud 
jutni a síkos üvegtáblák tömegére, hogy megtisztítsa a napok alatt újra meg újra 
rárakódott portól, s megint ragyogó lehessen. S ha ez a megoldás sikerül, egy 
újabb látványossággal lesz vonzó Párizs az idegenforgalomban. Kicsit még hát-
térbe is szorítva a Centre Pompidou annak idején nem kevésbé meghökkent ő, 
vascsövekboösszesrófolt óriási gyerekjátékot, amelyben hatalmas olvasótermek 
és galériák férnek el, s annyi látogató, amennyit egyetlen hasonló intézmény sem 
képes befogadni. Jó tíz év el őtt, amikor átadták rendeltetésének, úgy t űnt, ez lesz 
Párizs utolsó sikolya a polgárpukkasztás tekintetében. Már azzal is, hogy el őtte, 
az egyszerű, addig észre se vett Beaubourg utcán rögtön megjelentek a mutatvá-
nyosok és hasbeszélők, játékaikhoz azóta is nagy tömegeket cs ődítve, s ezzel 
mintegy kiegészítették a XX. század értelmét, mely szerint semmi sem lehetetlen, 
s egyben kulcsot adtak a kor szellemiségének bejáratához. Mivel azonban a dolog 
kezdetben mégsem látszott olyan egyszerűnek, a belépőjegyhez jónak láttak 
útmutatót mellékelni a költ ő, Michel Seuphor mottójával: ,,Ha mindent szeretni 
tudsz, ezt is megszereted." S meg is szerette csakugyan a világ a modern m űvé-
szetnek ezt a találkozóhelyét, a Beaubourg-t, ahogy ezt az üvegpiramist is 
megszereti majd. 

Még nem jutott el hozzám Gabriel García Márquez új regénye, csak elra-
gadtatott ismertetéseket olvastam róla, s azokból világsikerre lehet következtet-
ni. Bolivarról szól az új regény, a spanyol gyarmatokról, s a forradalmi diktátor 
álmáról, Latin-Amerika egyesülési mozgalmáról egy szövetségi államba. Bolivar, 
a Libertador, vagyis ',szabadító", szociális elvekkel jött, s így forradalmának nem 
volt csupán nemzeti jellege. Hogy azonban emléke ott maradt százötven éven át 
Latin-Amerika népeinek tudatában, ennél is többet jelent egy emberséges diktá-
tor alakját örizve, amit annak színes b őrű  mivolta sem zavarhatott meg, hiszen 
közülük valő  volt. A tábornok labirintusa című  könyv még a kora tavasszal jelent 
meg Bogotában, s az első  kiadás 700 000 példánya napok alatt elfogyott. A feje 
búbjáig eladósodott Kolumbia népe nem sajnálta a pénzt, s a második kiadás 
példányait ugyancsak szétkapkodta. Érdekes lehet a regény indítása is. Nem egy 
délceg hős felmagasztosult alakját mutatja be, hanem egy vékony kis embert a 
fürdőkádban, s ezzel máris megkülönbözteti Bolivart az azóta jócskán megsza-
porodott diktátoroktól. A szabadítóról fr, aki húsz éven át vezette népét a gy őztes 
forradalomba, miközben jómaga a kor betegségével, tüd őba1ja1 küszködött, s 
negyvenhét éves korában, félreállítva, keser űséggel a szívében meghalt. ,.Aki egy 
forradalom szolgálatába áll — mondta állítólag az élett ől búcsúzva —, óhatatlanul 
elmerül a tengerben." Próféciáját az elmult másfél évszázad alatt b őven igazolta 
a történelem. S Bolivar húszévi küzdelme alatt igazán keservesen járta meg a 
felszabadító harc útveszt őit. Olyannyira, hogy reménytelennek látta a kontinens 
jövőjét s azt mondta: ',Az egyetlen dolog, amit az ember Amerikában tehet, a 
kivándorlás!" Nyilván a gyarmati viszonyokra vonatkozott a keserűsége, s dehogy 
sejtette, hogy néhány évtized múlva a leszegényedett Európából milliók mennek 
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kenyér után Amerikába. Délre is azután, hogy az Egyesült Államokban már 
minden megtelt. De neki erről az Amerikáról is megvolt a véleménye. Azt írta 
utolsó leveleinek egyikében: ',Ha a világ egy részének primitív káoszban kell 
elmerülnie, úgy az Amerika lesz." S Márquez, aki ugyancsak elhagyta Latin-Ame-
rikát és Spanyolországban él, időszerűnek vélte a Libertadornak ezt a jóslatát az 
Egyesült Államokról megismételni. Szóval nemcsak a történelmet szólaltatta 
meg: határozott politikai állásfoglalásának is hangot adott. S ha gaz, hogy az 
irodalomban ma politizálni nehéz, nem politizálni kétségtelenül még nehezebb. 
S hogy Márqueznél a jelenkor mennyi mítosszal és legendával szöv ődött politikai 
világnézetté, láttuk a Száz év magányban, s így új regényének témája is minden 
bizonnyal harmonikus egységben került feldolgozásra. A történelmi regény 
játéktere is lenyűgöző  lehet a Karibi-tengerrel s a lassan hömpölyg ő  Magdalená-
val, hullámain a hajóval, amely Macondo szépséges tájaira viszi utolsó útján a 
csalódott forradalmárt. Egy olyan korban, amikor a felszabadulásért küzd ő  nép 
helyett neki magának kell levonnia a megfelel ő  szomorú következtetéseket. Ami 
korunkban ez is fordítva történik, nem a vezérben, hanem a rendszerben csalódik 
legtöbbször a nép. De abban a csodával teli világban, amelyet bizonyára még meg 
is szépít a hazátlanná lett elbeszél ő  nosztalgiája, minden másképpen történik. És 
éppen ez az izgalmas tényező  ígér világsikert Márquez új regényének. A történel-
mi keretbe foglalt küzdelme egy népnek, amely máig se volt képes kiharcolni 
magának emberséges életviszonyokat, amiért felejthetetlen vezére, Simon Boli-
var is hiába fordította szembe elnyomóival. 

Heinrich Kleist, akit Goethe tehetségtelennek tartott és kidobott, s akinek 
drámái azóta világsikert aratnak, most egy nagyon közönséges szenzáció közép-
pontjába került. A róla írt legújabb életrajznak egyetlen célja és értelme: bebizo-
nyítani, hogy homoszexuális volt. A 380 oldalas tanulmányban Hans Dieter 
Žimmermann berlini egyetemi tanár erre az egyetlen pontra összpontosítja 
figyelmét, s így a aporosz fáklya", ahogy rajongói a költ őt nevezték, az olvasók 
legszélesebb rétegeinek figyelmét vonta ismét magára. Kleist, aki a német roman-
tika utolsó fellobbanásának fényében jelent meg, rövid életében Szophoklész és 
Shakespeare igényével írta csodálatos m űveit, az Amphitryont, a vad és hatalmas 
Penthesileát, ezt a görög tragédiákra emlékeztet ő  szomorújátékot és sok mindent 
még, s egész fellépésében a Sturm und Drang szellemét árasztotta. Goethe, mint 
a mértéktartás és egyensúly zseniális tisztel ője Kleist tehetségének, túlcsordulá-
sát végzetesen félreértette. Azt hitte, csak egy hangos akarnokkal van dólga, 
akinek Ödipusz-komplexusa ugyancsak utánérzés, és túlzásaiban még ízléstelen 
is. S most mintha mégis éppen ezzel hívta volna fel a kés őn jelentkezett Zimmer-
mann figyelmét a ferde hajlamokra. A költ ő  barátaihoz intézett leveleib ől szűrte 
ki a bűnjeleket. aludni szerettem volna nálad, kedves fiú! írta bizonyos 
Ernst von Pfuel nevű  barátjának a harminckét éves költ ő, s így folytatta: ',Szép 
alakodat most is látni vélem, ahogy a tó vizébe lépsz, s valósággal lányos érzelmek 
vesznek erőt rajtam." Ebből az áradozásból csakugyan nem volt nehéz természet-
ellenességet kikövetkeztetni. Pár év el őtt a filmrendező  Fassbinder is éreztetni 
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hagyott efféle szélsőséges hangulatot Kleist egyik művének filmváltozatában, de 
a bizonyításban ilyen messzire nem ment el senki, mint most ez a Zimmermann. 
Mert maga Kleist állta el az útját az ilyen gyanakvásnak a maga rejtélyekkel és 
érzelmi túlzásokkal teli életében. Már azzal is, hogy gyerekf ővel, tizennégy évesen 
katona lesz, s csillapíthatatlan francia gyűlölete ellenére mégis elmegy Párizsba, 
a ',szabad világ" fővárosába. Ott írja első  drámáját is, Zeusz látogatását, Alkméne 
szalmaözvegységét kihasználva, s az Amphitryont, XIV. Lajos udvarának minden 
pompájával a háttérben, Moliére nem minden hatása nélkül. Aztán megírta Az 
eltört korsó című  vígjátékát, s vitte színpadra Goethe akarata ellenére, mert a 
költők fejedelme magát a darabot látta eltörve, úgyhogy a Penthesileát végleg 
eltanácsolta a szfnpadtól. Szegény Kleist nem tudott hova lenni, hát elment 
világgá féltestvérével, Ulrikével, aki lány létére nadrágban járt, s egyébként is 
legényes szokásai voltak, de ennek ellenére, vagy épp ezért, nagyon megértették 
egymást. Kant bölcseletéből is kiábrándult, elment hát Rousseau-hoz s elhatároz-
ta, felhagy az írással, gazdálkodni fog, paraszt lesz. De Wilhelmina, akit az új 
életre készülődve eljegyzett, nem volt hajlandó ilyesmire, úgyhogy azonnal sza-
kított is vele. Az életrajzfró ezt a szakítást is másképpen magyarázza. Szerinte 
Kleist egyik darabjának h őse inkább a halálba menekül, de nem veszi el a lányt, 
akit neki szántak. Az író félelme a n őtől, pontosabban a szexuális kapcsolattól, 
erősebb volt a halálnál. Másrészr ől viszont legszebb művében az irodalomtörté-
nész magát Kleistet véli felismerni Penthesilea alakjában, aki vad szenvedéllyel 
adja oda magát a férfinak, vagyis Achillesnek. Ezt a kétneműségét Kleist termé-
szetesen nyíltan nem vallhatta be, s az akkori Poroszország rideg erkölcsi nézetei 
elől kénytelen volt az amazonok mondavilágába menekülni vele, s aztán az 
öngyilkos halálba. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

FEBRUÁRI ÉLETRAJZI KALAUZ 

Dr. KOCH ANTAL 

1927. febniár 8-án halt meg dr. Koch Antal, a zombori születés ű  geológus, 
egyetemi tanár. Bácskából kora ifjúságától elszármazott: a középiskolát Baján és 
Kalocsán fejezte be, tanári oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. Tünemé-
nyes gyorsasággal felfelé ível ő  tudományos és pedagógiai pályájának állomásai is 
messze estek szül őföldjétől: 22 éves korában gimnáziumi tanár Gyöngyösön, 24 
évesen egyetemi tanársegéd Budapesten, 26 évesen a Földtani Intézet egyik els ő  
tudományos munkatársa, 29 évesen, 1872-ben, az akkor felállított kolozsvári 
egyetem rendes tanára, 32 évesen az akadémia levelez ő  tagja. Tudományos 
munkásságának legtermékenyebb és legeredményesebb szakasza Erdélyhez 
fűződik, különösen az Erdélyi-medence harmadik id őszaki rétegsorának mono-
grafikus feldolgozásával szerzett babérokat, de néhányszor bejárta Nyugat- és 
Dél-Európa több országát, tanulmányútjairól csaknem száz közleményben szá-
molt be. 

Szülőfödjével tehát érthető  okok miatt szakadt meg a kapcsolata, de tudo-
mányos érdeklődéséből az a vidék mégse esett ki. Ő  jelentetett meg 1867-ben, a 
szakirodalomban elsőként egy tanulmányt Fruška gora geológiájáról a következ ő  
címmel: Beocsin környékének földtani leírása. Ettől kezdve a szerémségi hegyvi-
dék földkérgének összetételér ől, történelmi kialakulásáról két-három éves id őkö-
zönként még öt tanulmányt írt (1871, 1873, 1876, 1877, 1882), hogy aztán 
1885-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenjen A Fruška 
gora geológiája című  összefoglaló munkája is, amely valójában székfoglaló érte-
kezés volt abból az alkalomból, hogy az akadémia rendes taggá választotta. A 
Duna és a Száva közötti halmos löszterületb ől kiemelkedő  szigethegység geoló-
giai szerkezetének mintaszerű  leírására a mai szakembérek b őven hivatkoznak, 
legutóbb megtette ezt dr. Nikola Miljkovi ć  újvidéki egyetemi tanár Fruška gora 
talaja (Zemljišta Fruške gore) cím ű, 1975 megjelent könyvében. 

Dr. Koch Antal kés őbb is gyakran lejárt Szerémségbe. Egy 1902-ben, a 
Földtani Közlönyben megjelent kisebb közleményében maga is írja, hogy ..1884 
óta, amikor a Fruška gora geológiáját megírtam, csaknem minden évben megfor-
dultam a beocsini cementgyár nagy bányáiban és mindannyiszor újabb megfigye-
léseket tenni és anyagot gy űjteni el nem mulasztottam ..." Különösen lekötötték 
figyelmét a cementmárgából kikerül ő  puha testű  és gerinces állati maradványok, 
ezeknek a kövületeknek jegyzékét és leírását közli említett dolgozatában. Kés őbb 
a beocsini gyárt öbb száz méternyi mély márgafejtéseib ől előkerülő  halmaradvá-
nyokat is tanulmányozta. Legérdekesebbnek találta azt az els ő  pillantásra kro-
kodilusra emlékeztet ő, de valójában egy ragadozó halfajta maradványát, 
amelynek leszármazottai ma is élnek a tropikus tengerekben. 
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Dr. Koch Antalt, a kiváló zombori származású tudóst tehát, ha el is került 
vidékünkről, méltán tekinthetjük a Fruška gora-i földtani kutatások elindítójá-
nak, a hegységgel kapcsolatos els ő  tudományos munkák szerzőjének. 

SZÉCSÉNYI JÁNOS 

Szécsényi János a bánáti munkásmozgalom kiemelked ő  alakja. Akkor lett 
kommunista, amikor a legnehezebb volt — az Obznana kikiáltása, a királyi 
diktatúra bevezetése után, azaz századunk harmincas éveiben. A megtizedelt párt 
ekkor mélyen a föld alá kényszerült és a szüntelen megtorlások között építette 
ki újra szervezetét. A gyakori konspirációs válságok, a zaklatások, a letartóztatá-
sok, a kommunista perek kora ez. Hogy, hogy nem, Szécsényi sohasem került 
Mitrovicára vagy más fegyházba. Többször letartóztatták, a kihallgatások után 
anyja sokszor mosta véres ingeit, a vizsgálati fogság olykor hónapokig eltartott. 
Kétszer bíróság elé is állították, de mindkét esetben felmentették. Akkoriban 
pedig nem sok kellett ahhoz, hogy néhány évet kapjon az ember, a párttagságért 
például három év járt, de úgy látszik, ezt a keveset sem tudták rábizonyítani, ami 
arra vall, hogy jól tartotta magát az illegális munka vastörvényeihez. 

Szécsényi János Törökbecsén született 1908. február 8-án, de már 12 éves 
kora óta Becskereken él — ekkor adta ugyanis nagyapja suszterinasnak. Ebben 
a városban volt foltozóvarga is. Az akkori Szilva utcában lev ő, a mai Makszim 
Gorkij u. 33. alatti műhelye az illegális mozgalom egyik fő  központja volt. A városi 
pártbizottság tagjaként nála jelentkeztek s vették fel a pártkapcsolatot a Mitro-
vicáról hazatérő  kommunisták. A legközvetlenebb szálak fűzték Svetozar Mar-
koviéhoz, Koča Kolarovhoz, Mohr Ferenchez, a régi szakszervezeti aktivistához, 
akivel együtt dolgozott a cipészek és b őripari munkások szervezetében, Szöll őssy 
Boriskához, az illegális sajtó terjeszt őjéhez, s hát persze Žarko Zrenjaninhoz is, 
a tartományi pártszervezet vezet őjéhez, aki nem egyszer meglátogatta m űhelyé-
ben, s a csirizes asztal mellett adta a direktívát. 

A régi Jugoszlávia összeomlása után az els ők között, már július legelején 
tagja lett az első  petrovgradi tizednek, majd az augusztus 10-én alakult petrov-
gradi-stajičevói partizánosztag politikai biztosa lett. Ez az alakulat is beolvadt a 
mintegy 200 főt számláló egyesült bánáti osztagba, amely azonban az őszi hóna-
pokban a sikertelen szerémségi átkelés után feloszlott. Szécsényi osztaga a 
perleszi rétben ásta el fegyverzetét, ő  maga pedig a szárkúpok között összehúzott 
ködfüggöny oltalma alatt tordai rokonaihoz tartott, az egész telet egy szalmaka-
zalban töltötte. 1942 kora tavaszán megpróbálta felvenni a kapcsolatot elvtársai-
val, de nem sikerült neki, mivel a terror legkeményebb id őszaka volt ez, a 
megszállók, ha ideiglenesen is, szétzúzták az ellenállást. Szécsényi testvérénél, 
Törökbecsén húzódott meg, de árulás következtében 1942. június 1-én letartóz-
tatták, az akciót személyesen Spieler, Bánát hóhéra irányította. 

1943. január 9-én a kora reggeli órákban a becskereki koncentrációs tábor-
ból 24 összekötözött férfit tuszkoltak be egy teherautóba és a baglyasi veszt ő-
helyre vitték. Itt került a kivégz őosztag fegyvercsövei elé Szécsényi János is. 
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JÁSZ DEZSŐ  

Száz évvel ezel őtt, 1890. február 10-én született Jász Dezs ő, azaz Brenner 
Dezső  gyógyszerész és író. Annak a két híres szabadkai családnak a sarja, 
amelynek az egyik ága Csáth (Brenner) Gézát, a=másik pedig Kosztolányi Dezs őt 
adta az irodalomnak. Csáth Gézának édestestvére, Kosztolányinak pedig unoka-
öccse volt. A két família vérében, szürke agysejtjeiben, idegrendszerében úgy 
látszik mélyen be volt ágyazva az alkotás kényszere, mert Jász Dezs őben is korán 
megmoccant az a szikra, amelyet isteninek nevezünk. Tizenhat évesen a rövid 
életű  szabadkai művészeti napilap, a Színházi Újság munkatársai között jegyzi, 
tizenkilenc éves korától kezdve a Nyugat közli zenei Írásait, novelláit, kritikáit 
Szép Ernő, Tóth Árpád első  verseiről, Krúdy prózájáról. 

A korai, sokat ígérő  kezdet után csakhamar bekövetkezett az ugyancsak 
korai, szinte érthetetlen elhallgatás. Miután 1911-ben gyógyszerész oklevelet 
szerzett és munkába állt, alig Írt valamit. ..A patikának üvegablakában búsul, 
búsul egy gyógyszerészsegéd" — így énekelt róla kés őbb Kosztolányi, aki sokat 
adott véleményére. A Tanácsköztársaság idején még a Kassai Munkás szer-
kesztőségében találjuk Illés Bélával, Münnich Ferenccel, de a két háború között 
már teljesen visszavonultan él, semmilyen írói mozgalmakban nem vett részt. 
1937 első  felében a szabadkai Napló közli ugyan emlékeit Kosztolányiról, de ez 
valójában a Kosztolányi-emlékesten elhangzott el őadása. Gyógyszerészként él, 
hol itt, hol ott bukkan fel valamelyik falusi vagy városi patikában. Zomborban 
az induló Herceg János rímeit javítgatta, közben kínzó idegzsábáját borogatta 
és fiákerport kevert egy tavankúti öregasszonynak". Újvidéken a Divild-féle 
gyógyszertárban Farkas Bélának nyújtott hajlékot, s valami egzisztenciát próbált 
neki teremteni, ha a festő  ezt hagyta volna. 

Jász Dezső  valójában teljesen kihullott a köztudatból. A Révai Lexikon 
1914-ben kiadott kötete még Íróként tartja számon, a Benedek Marcell-féle 
Irodalmi Lexikon is közöl róla egy sort, de kés őbb alig említik. így Majtényi 
Mihály a Szikra és hamu című  emlékezésében már szóba sem hozza, jóllehet 123 
nevet említ, akik a két háború között publikáltak ezen a tájon, s egy-két bekezdést 
szentelt külön a patikusoknak, akik az újságírók mellett a legnépesebb tollforgató 
csoportot alkották. 

Alighanem Jász Dezsőben is nagy viharokat kavart az a felismerés, hogy az 
Írás mellett ezeregy ok szól, ellene azonban mindig eggyel több. Esetében ez a 
jelentéktelen túlsúly dönt őnek bizonyult, ő  alighanem mindig holnapra tudta 
halasztani az írást, ha pedig leült, az első  akadálynál abba tudta hagyni. Talán 
Kosztolányi és Csáth nagysága riasztotta el a további lu'sérletekt ől, tette kis- 

() hitűvé. A cinikusok azt mondanák, hogy időben abbahagyta. Alighanem az 
történhetett, hogy képtelen volt átlépni azt a Rubicont, amely a potenciális 
alkotót elválasztja a tényleges alkotótól. Csáth Géza öccséhez intézett leveleiben 
— ezeket Dér Zoltán tette közzé az Üzenet 1987. évi Csáth-számában — az írástól 
való meghátrálást neurózisnak, lelki impotenciának tüntette fel, orvosságként 
pedig a rendszeres munkát ',írta el ő". Ennek azonban nem sok foganatja volt. Ha 
majd egyszer valaki összegyűjti Jász Dezső  munkáit, életrajzi adatait, akkor ebből 
egy szépen induló, de félresikerült élet körvonalait lehet m ajd erős vonalakkal 
kihúzni. 
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Jász Dezső  Budapesten halt meg 1968. október 15-én, hetvennyolc éves 
korában. 

BERNATSKY JENŐ  

Bernatsky Jenő  botanikus, egyetemi tanár Versecen született 1873. február 
10-én. Egyetemi tanulmányait Budapesten fejezte be és pályáját is ott folytatta, 
előbb mint a Nemzeti Múzeum növénytárának munkatársa, majd kés őbb a 
Szőlészeti Kísérleti Állomáson meg a Gombászati Kísérleti Állomáson dolgozott, 
s itt a növényi kártevők, a gyümölcs és szőlőbetegségek elleni védekezés terén 

',fejtett ki jelent ős tudományos munkásságot. 
Szülőföldjével állandó kapcsolatban volt, mint ahogy ez tudományos mun-

káinak jegyzékéből is kitetszik. Ezek közül említünk néhányat: A verseci hegység 
növényvilágának általános jellemzése; A lokvai hegység növényformációi Báziás 
és Fehértemplom vidékén; A delibláti homok harasztjai; A delibláti homok fás 
növényzete. Már ebből a felsorolásból is látszik, hogy szorgalmasan cserkészett 
Versec környékén meg a kincstári homokpusztán, de eljutott valamivel mesz-
szebbre, az Al-Dunára is, ahol szintén a növényvilágot tanulmányozta. 

',Már 12 éves koromban tudtam, hogyha kedvez ő  időben februárius hónap-
ban a Versec felett fekv ő  Várhegyre felmegyünk, ott bizonyára vad sáfrányt, meg 
a sziklák melletti bozótban, a cserje alatt tengeri hagymát lelünk, s őt ha eljutunk 
az erdőbe, ott még hóvirágot és kukurékot is szedhetünk" — így indítja A verseci 
hegység növényvilágának általános jellemzése című, 1901-ben közzétett tanulmá-
nyát, mintegy utalva, hogy a természetjárást még gyermekkorában megkezdte. 
A növények népi elnevezése után mindjárt felsorolja latin nyelv ű  meghatározóit 
is. Az illatos hunyort azonban ekkor is a szerbhorvát után kukuréknak mondja, 
ahogy azt gyermekkorában hallhatta. 

A verseci hegy ez idő  tájt, vagyis a századforduló idején nem volt már 
florisztikailag ismeretlen terület, de Bernatsky mégis újabb adatokkal tudta 
gazdagítani avidék növénytani leírását. Kés őbb is sokszor tér vissza szülőföldjére, 
hasznosítja nagy tudását. Így 1908-ban segítségére van Milleker Félixnek, hogy 
averseci múzeumban megalapozza a természetrajzi osztályt. A maga részér ől egy 
378 darabból álló, a tájegység csaknem minden növényét magába foglaló herbá-
riumot adományozott a múzeumnak, amelynek anyagát 1909 és 1911 között gy űj-
tötte, szárította, rakosgatta sorba nagy szakértelemmel. Ez a jól meg őrzött 
gyűjtemény — amely ma is megvan és védelem alatt áll — a legszebben őrzi egy 
nálunk alig ismert botanikusnak, a tudós Bernatsky Jen őnek az emlékét. 

PAPP DÁNIEL 

Hogy irodalmi múltunk mennyire nincs feltérképezve, azt a múlt század-
végi rövid életű  literátornak és publicistának, Papp Dánielnek a példája is szinte 
ijesztően mutatja. A modern novella egyik megteremt őjeként — Bródy Sándor, 
Tömörkény, Thury Zoltán oldalán, meg Mikszáth, Ambrus, Gárdonyi és Gozsdu 
mellett — meteorszerűen világította be az irodalmi élet tájait, de fényes csillaga 
volt a korabeli zsurnalisztikának is, kortársai ',isten kegyelméb ől" való hírlapíró- 
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nak tartották. Nos, ez a ragyogó tehetség, akinek munkásságával Bácska, s 
általában Vajdaság egész mai területe, illetve az itteni nemzetiségi vidék minden 
nyugtalanságával együtt bevonult az irodalomba, az egyik változat szerint (Új 
Magyar Lexikon, akadémiai irodalomtörténet, Irodalmi Lexikon, Életrajzi Lexi-
kon) 1865. február 11-én született Ómoravicán, azaz 125 évvel ezel őtt. Más 
források szerint (Szinnyei, Révai, az 1927-es Irodalmi Lexikon) három évvel 
később, 1868-ban jött a világra. Van egy harmadik verzió is: a zentai gimnázium 
naplójában 1866. augusztus 12. van születési dátumként feltüntetve, s ezt jegyez-
ték be a halotti anyakönyvbe is (1900. augusztus 14-én). 

A vajdasági szerzők közül Herceg János az első  változatot fogadta el, ',csak 
harmincéves volt", amikor meghalt, írja, a Papp Dániel és a Vajdaság című  
tanulmányában, Juhász Géza pedig a Papp Dániel című  monográfiájában inkább 
a későbbi dátum felé hajlik, bár maga is leszögezi, hogy ',irodalmunkban nincs 
még egy író, akinek életéről, származásáról, emberi és írói fejl ődéséről, kibonta-
kozásáról kevesebbet tudnánk". 

Ne bocsátkozzunk most annak részletezésébe, hogy csaknem száz év alatt 
miért nem sikerült megnyugtató módon tisztázni életrajzának homályos foltjait 
— tehetetlenségünk, gyámoltalanságunk rémtörténetszer ű  helyzetrajza kereked-
ne ki belőle —, csak állapítsuk meg, hogy a születés dátuma, de a helye is 
bizonytalan, akárcsak származása, gyermekkorának évei. Nincs adatunk az 
édesanyáról vagy a nagyanyáról, aki görögkeleti szellemben nevelte, s talán be is 
adta diakónusnak az egyik szerémségi kolostorba. Nem tudjuk, hol járt elemibe, 
egyetemi évei is nagyrészt ismeretlenek. A zombori gimnáziumban töltött id ő  
mellett életének az utolsó öt éve az, amit ismertnek mondhatunk. Ekkor, 
valamilyen egészen csodálatos, koncentrált munkamódszerrel, 200-nál több no-
vellát, s mintegy 1500 cikket frt, két év leforgása alatt négy könyvet jelentetett 
meg — egy regényt és három novelláskötetet. 

Féja Géza szavai szerint, aki az elhallgatás hosszú évtizedei után el őször 
ébresztgette emlékét, Papp Dániel a te. . szláv nemzetiséghez hajolt le akkor, 
amikor az asszimiláns soviniszták az elvadult szellem ű  türelmetlenséget ger-
jesztették". Valóban, senki sem tudta úgy megjeleníteni Bácska és Szerémség 
szlávlakta tájait, a ravanicai és kovilji kolostorok misztikus világát, a katolikus 
bunyevácok és a pravoszláv szerbek lelki világát, mint ő. Herceg János a novel-
láiban lelhető, feltételezett életrajzi elemek alapján szerb származásúnak véli, 
csak így tudja megmagyarázni a pravoszláv világban, s általában a szláv népélet-
ben való jártasságát. Ez a körülmény is mutatja, mennyire fontos lenne az életm ű  
és az életút egyidejű  ismerete. Papp Dániel ismeretlen életrajzi adatainak feltá-
rása hozzásegítene bennünket írásm űvészetének, forrásainak jobb megismeré-
séhez. 

ABAFI-AIGNER LAJOS 

Felsorolni is sok, mi mindenhez fogott hozzá életében Abafi-Aigner Lajos: 
könyvkereskedőként kezdte, könyv- és folyóirat-kiadóként, lapszerkeszt őként 
folytatta, közben irodalomtörténeti tanulmányokat írt, népdalgy űjtőként, bibli-
ográfusként, fordítóként is számon tarják, végül pedig lepkészként rovartani 
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tanulmányokat végzett, szakfolyóiratot szerkesztett, szakkönyveket Írt. Már 23 
éves korában rádöbbent, hogy szakosítania kellene magát. "... Végre átláttam, 
hogy ezen kóborlás és kontárkodás tíz táborban nem ér semmit: egy zászlóhoz 
fogok szegődni és az alatt küzdeni ..." — írja egy helyütt, de ehhez a kés őbbiek 
során sem tartotta magát: mindent csinált továbbra is, amit hasznosnak ítélt, s 
mindent írt is, kezdve a magyar népdalok ,,természetrajzától" a szabadk őműves-
ség vagy az olaszországi magyar légió történetéig. 

Abafi 150 évvel e -zelőtt, 1840. február 11-én született egy jegyz őcsaládban 
a Torontál megyei Nagyjécsán, Zsombolya mellett, a mai Romániában. Kereske-
delmi iskolát végzett Temesváron, ugyanott egy könyvkereskedésben szakmát 
tanult, de magántanulóként a latint is elsajátította az ottani gimnáziumban. 
Tizenkilenc éves korától pozsonyi, pesti, lipcsei, kölni, stuttgarti könyvesboltok-
ban dolgozott, 1869-től önálló üzlete van Pesten. Ett ől kezdve számos történeti, 
irodalomtörténeti és könyvészeti munkát is írt, több könyvsorozatot és folyóira-
tot indított, szerkesztett, kiadta a Figyel ő  című  lapot. A ballada elmélete című  
munkájával dicséretet, Az elégiáról című  tanulmányával pedig díjat nyert a 
Kisfaludy Társaság pályázatán, a Petőfi Társaság pedig tagjává választotta. 

Ismert lapjában, a Figyel őben rendszeresen helyet adott az újabb népdal-
gyűjtéseknek. így biztatja Haraszti Gyulát, a becskereki gimnázium próbaéves 
tanárát, aki ittabei, becskereki és törökbecsei gy űjtését küldi be Abafinak. Ő  
',fedezte fel" Kálmány Lajost is, munkára bátorította, a dél-alföldi gy űjtés publi-
kálására biztatta. Kálmány a Koszorúk az Alföld vadvirágaiból első  kötetének 
bevezetőjében hálásan emlékezik meg a torontáli származású Abafi-Aigner Lajos 
buzdításáról. Ezzel a munkásságával Abafi jóval megel őzte korát, a folklórgyűjtés 
egyik központi szervez őjévé nőtt a dualizmus korában. 

A gyűjtés során, de más téren is hivatalos támogatás nélkül dolgozott. Egész 
vagyonát erre meg az irodalomra, a művelődési élet értékeinek meg őrzésére 
áldozta. 

Életének vége felé felszámolta üzletét, a Nemzeti Múzeum természeti 
osztályának laboránsaként rovartani tanulmányokba kezdett, szerkesztette a 
Rovartani Lapokat. 1898-ban jelent meg A lepkészet története Magyarországon, 
1907-ben pedig a Magyarország lepkéi című  munkája. Az előbbi ma is az egyetlen 
ilyen jellegű  összefoglalás, az utóbbi pedig vaskos népszerű  kiadvány, csaknem 
ezer színes képpel, s azzal a szándékkal adták ki, hogy ',biztos kalauzul szolgáljon 
a lepkék birodalmában". 

SZERENCSÉS JÓZSEF 

Tíz éve már, hogy lehunyta szemét (Újvidék, 1980. II. 19.) Szerencsés 
József, a jugoszláviai magyar újságírás nyugtalan és vidám szívű  vándora. Han-
gulatai szerint cselekvő  ember volt, nem sokáig tudott egy helyben, egy munka-
helyen maradni. Újabb s újabb megbízatásoknak tett eleget, kereste és elfogadta 
az újabb s újabb kihívásokat. A mozgás, a lobogás, a napra- és tettrekészség volt 
az éltető  eleme. 

Szerencsés József Temerinben született (1922. VI. 16.) szegény sorsú mun-
káscsaládban. Ott helyben fejezte be az általános iskolát, Szabadkán járt gimná- 
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ziumba, a belgrádi képzőben nyert tanítói képesítést. A felszabadulás után egy 
ideig a temerini népbizottságban hivatalnokoskodott, majd 1948-ban elszeg ődött 
hírlapírónak. Mint annak idején minden újságíró, ő  is a Magyar Szónál kezdte 
pályafutását, s neve csakhamar egybeforrt a riporter fogalmával. Mindiga terepet 
járta, a helyszínen, a hírforrás közvetlen közelében tanyázott, innen küldte 
tudósításait. Ha valaki akkoriban riportert mondott, akkor Szerencsés Józsefre 
gondolt elsősorban. Ő  volt az egyik első  háború utáni jugoszláviai magyar újság-
író, akinek munkásmozgalmi dokumentumriportjai 1963-ban Szavatokban pa-
rázs címmel könyv alakban is megjelentek. 

Ezekben az években már az Újvidéki Rádió munkatársa. A hagyományos 
sajtó katonája jól tudott váltani, ő  lett hamarosan a hallgató eszemélyes 
ismerőse". Ő  honosította meg ugyanis az induló rádióban a helyszíni közvetítést, 
s alighanem benne tisztelhetjük az els ő  jugoszláviai magyar rádiószemélyiséget. 
Sportmérkőzések közvetítésével, az újvidéki vásár megnyitójáról és más esemé-
nyekről adott helyszíni hangképeivel vált ismertté nálunk, de az országhatárokon 
túl is. 

Azt szokták mondani, hogy a rádióközvetít ő  nem lesz, hanem születik. Ez 
bizonyára így van, de nem elvetnivaló az évek során felgyüleml ő  tapasztalat sem. 
Nos, ezt a gyakorlatban felhalmozott tudást Szerencsés József önzetlenül meg-
osztotta azokkal, akik majd helyébe lépnek, Gyula Károllyal, Bencze Lajossal. Így 
aztán, amikor elérkezettnek látta az id őt, nyugodtan továbbállhatott egy házzal, 
úgy is mondhatnánk: újabb kalandokba bocsátkozhatott. Egy id őben visszatért 
a Magyar Szóba — a lap első  állandó belgrádi tudósítója, majd főszerkesztő-he-
lyettese lett —, de csakhamar még egy nagy fába vágta a fejszét. A hetvenes évek 
elején, mint az induló Újvidéki Televízió magyar nyelv ű  tájékoztatási műsorának 
főszerkesztője, hozzáfogott a szerkeszt őség megalapozásához, a napi híradók 
állandósításához. Jóllehet a belgrádi tévének 1968-tól délutánonként rendszeres 
napi informatív adása volt, mégis az Újvidéken 1973-ban fél nyolc órai adásid ővel 
beindult félórás híradót tekinthetjük a tévé teljes érték ű, valódi enapilapjának". 
Az esti híradó meg még néhány m űsor beindítása Szerencsés József nevéhez 
fűződik. 

Pályájának vége felé tartományi tájékoztatási titkárhelyettes lett. A f ő-
tisztviselői poszton nem érezte mindig jól magát, hiányzott a szerkeszt őség 
dinamizmusa, bár ez a megbízatása mintha összhangban lett volna a múló 
évekkel. Lehet, hogy az örökifjú bohém, az örökké lángoló Szerencsés József 
éppen ezzel a tennyel békélt meg legnehezebben. 

KEK ZSIGMOND 

Tíz évvel ezelőtt, 1980. február 22-én távozott az él ők sorából Kek Zsigmond 
lapszerkesztő, nyelvtudós, az egykori református lelkész. Apja is el őbb a szerém-
ségi Új-Banovcin volt misszionárius lelkész, majd Cservenkán szolgált tiszteletes 
úrként. Itt, ebben a közép-bácskai mez ővárosban született Kek Zsigmond (1907. 
I. 27.), itt részesült gondos családi nevelésben. Iskoláit Zomborban és Szabadkán 
végezte, teológiai és bölcsészeti tanulmányait pedig Hollandiában, Franciaor-
szágban és Angliában. A nevezetes strasbourgi egyetem teológiai karán diplo- 
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mált. Hazatérése után Zomborban és Szabadkán segédlelkész. Közéleti szereplése 
során egyre több szállal fűződött a haladó ifjúsági mozgalomhoz, balrafordulásá-
nak, úgy is mondhatnánk újjászületésének, számos ténye ismert. 

1936 óta a JKP ellen őrzése alatt megjelen ő  Híd folyóirat egyik főmunka-
társa, Mayer Ottmár főszerkesztő  jobbkeze. Szerkesztőségi cikkeket Ír, Igy ösz-
szegzi a falukutatás eredményeit, közrem űködik a Figyelő  és a Szemle rovatban, 
fordít, gondozza a folyóirat kusza kéziratait. Ez id ő  tájt is Irt nyelvi cikkeket, 
féltve óvta ',pusztuló örökségünket". 

Szoros kapcsolatot tartott fenn a JKP aktivistáival. Az illegalitásban él ő  
Pap Pál, a JKSZ Központi Bizottságának tagja nála talált menedéket, s ő  kísérte 
el utolsó útjára, a bitófa alá Mayer Ottmárt, a kerületi pártbizottság titkárát. 

Szinte természetesnek vehetjük, hogy közvetlenül a felszabadulás után 
éppen őt, a Híd-nemzedék egyik markáns, életben maradt tagját bízták meg egy 
új magyar lap elindításával. Még egy újjászületés ez életében: az egykori tiszteletes 
helyébe az elvtárs lép. Mint a Szabad Vajdaság, kés őbb a Magyar Szó főszer-
kesztője, szóban és írásban hatalmas munkát végzett annak érdekében, hogy a 
jugoszláviai magyarság leküzdje félelmeit, kisebbrend űségi érzéseit, s részt kérjen 
az újjáépítésben, megtalálja a szocializmus felé vezet ő  utat. Közben sokat mun-
kálkodott azon, hogy az új id ők szellemében teremtsen meg egy szerkeszt őségi 
kollektívát. Az egyre szaporodó tudósítótáborból toborozta a tehetségesebb, de 
nagyobbrészt iskolázatlan földmunkásokat, paraszt- és iparoslegényeket, tanító-
kat és érettségizőket, s belőlük próbált szakmailag jártas újságírókat faragni. 

1948-ban, a Tájékoztató Iroda határozata után lemondott a f őszerkesztői 
posztról, letartóztatták, majd táborba zárták. Öt évet töltött a Goli otokon. 
Hazatérése után ismét a talpra állás, az újrakezdés évei következtek: a Magyar 
Szó szerkesztőségében találjuk, a nyelvi lektor munkahelyét tölti . be, közben 
fordít szerbhorvátból, franciából, angolból és németböl, szótári munkát is végez. 
Az ötvenes évek végén, Kossa János néven, rendszeresen megjelen ő  nyelvhelyes-
ségi rovatot indít Így írunk mi címmel. Néhány év múlva, 1962-ben, ebb ől egy 
azonos című  válogatást könyv alakban is megjelentetett. A legérdekesebb, a 
legújszerűbb anyagot azok a cikkei teszik, amelyek a szerbhorvát nyelvi hatással 
foglalkoznak. Ezt el őtte, ilyen színvonalon, senki sem csinálta. Elismerésül az 
1970-ben megalapított Szarvas Gábor-díjat els őnek neki ítélték. Írótársai is nagy 
tisztelettel fogadták munkásságát. Gál László ',nyelvünk kertészének", Bori Imre 
',nyelvünk őrének", Fehér Ferenc .okos bátyánknak", Herceg János ',tudós ma-
gyarnak" nevezte. 

Kossa Jánosnak, azaz Kek Zsigmondnak, Szarvas Gábor méltó utódának 
öt kötete jelent meg életében, a hatodik — egy válogatás az el őbbiekből, Szeli 
István akadémikus előszavával — a kiadó asztalán készen várja a megjelenést. 

KÉPESSY JÓZSEF 

Az európai méretű  vízimunkák során, amelyeket a mai jugoszláviai és a 
romániai Bánátban végeztek csaknem két évszázadon át, a XVIII. század elejét ől 
a XX. század elejéig, igen sok híres vízimérnök dolgozott.. Közülük is az egyik 
legtekintélyesebb Képessy József volt, aki a múlt század második felében a 
Tisza-szabályozást végezte az egyik folyószakaszon, a határ őrvidék mocsarait 
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csapolta le, azaz vinagy kiterjedelmű  alsó-tiszai terület ősvadonját nyeré meg a 
kultúrának", ahogy azt az egyik helyi lap megfogalmazta, és egységes rendszerbe 
foglalta Bánát vizeit. 

Képessy egy orvoscsaládban született Orosházán 1818. február 25-én. Már 
21 éves korában mérnöki oklevelet szerzett a pesti Mérnöki Intézetben, majd a 
bécsi műegyetemen folytatta tanulmányait. Korán kezdett publikálni is, szakcik-
keire felfigyelt Széchenyi István és meghívta, hogy kapcsolódjon be a Tisza-sza-
bályozási munkálatokba, 1847-ben pedig az alig 29 éves mérnököt kineveztette 
az egyik folyamosztály főmérnökévé. Törökbecse volt a székhelye, oda került 
vissza a szabadságharc után is. Számos, aláírásával ellátott okmány őrizte meg a 
nagy munkálatok emlékét. Egy ízben személyes bátorságával mentette meg 
Törökbecsét az árvízt ől. Emellett kiemelkedő  személyisége volt a mez őváros 
művelődési életének, az ő  kezdeményezésére alakult meg a kaszinó 1860-ban. 
Gazdasági téren szintén jeleskedett, saját faiskolája volt, búzájával pedig díjat 
nyert az 1867-es .párizsi kiállításon. 1869-ben megalapította a törökbecsei taka-
rékpénztárat. Kit űnt az öntözéses gazdálkodás nagy híveként is, az 1867-ben 
megjelent, A magyar Alföld hidrográfiája — vízm űszaki nézetek és javallaton a 
vízöntözés érdekében című  munkájának ma is időszerű  mondanivalója van. 

1866-tól a bánáti határőrvidék vízimunkálatainak irányítója, 1871-ben pe-
dig megbízták Bánát vizeinek korszer ű  alapokon történ ő  rendezésével. A vállal-
kozás jelentőségére vall, hogy Képessy a másfél századig tartó vízimunkálatok 
után a Begát, a Temest és mellékfolyóit végre egységes vízrendszerként kezelte 
és egységes tervet dolgozott ki az egész vidék vízügyének rendezésére. Tanulmá-
nyainak eredményét az 1873-ban közzétett, Javaslat a Bánát közbenső  vízháló-
zatának szabályozásairól című  könyvében foglalta össze. Az állam 1000 forinttal 
és 200 arannyal jutalmazta a szerz őt, a kor egyik vezet ő  vízügyi tekintélyét. Műve 
még ma is becses értéke m űszaki irodalmunknak. 

Képessy József viszonylag fiatalon, 58 éves korában halt meg: egy temesvári 
szolgálati úton érte utol a szívhalál, 1876. október 25-én. Emléke csaknem 
teljesen kihullott az emlékezetb ől, pedig Bánát mai természeti képe az ő  és 
munkatársainak munkássága révén alakult ki. 

FERENCZI IBOLYA 

Csúf tréfát űzött az élet Ferenczi Ibivel, a jugoszláviai magyar színjátszás 
egyik legnagyobb ígéretével. Megáldotta ragyogó tehetséggel, de ez a két háború 
között s az utána következő  években nem bontakozhatott ki, mert nem volt 
színház, ennek folytán színészképzésre, akadémiára sem volt szükség. Csak 
1947-ben kerülhetett a szabadkai Magyar Népszínház együttesébe, ekkor pedig 
a korai halál törte derékba a szépen induló pályáját. 

Ferenczi Ibolya 75 évvel ezel őtt, 1915. február 26-án született Zentán, de 
már harminc éve nincs az él ők között, 45 éves korában halt meg (1960. IV. 5.), 
korunk alattomos betegsége, a rák végzett vele. 

Életrajzírója, Burkus Valéria ',élénk, nagy szemű, kotnyeles kislányként" 
ábrázolta a gyermek Ibolyát, akit jómódú szülei — apja ismert ügyvéd volt — a 
kisérettségi után beállítottak masamódnak a kisváros egyik kalapszalonjában. 
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Szorgalmasan varrta a csipkéket a divatcsodákra, s közben Zenta m űkedvelő  
életének egyik vezet ő  alakjává küzdötte fel magát, egyforma sikerrel lépett fel a 
',nagy színpad" és a ,,kamaraszínpad" deszkáin. 1937-ben Bús Fekete László és 
Bónyi Adorján egy-egy darabjában a szabadkai Népkörben vendégszerepelt, s 
átütő  sikert aratott. Ez volta csúcs, amelyet akkor elérhetett. Tíz, a színészi pálya 
szempontjából meddő  év — a fiatalság évtizedének — kellett elmúlnia, mire 
1947-ben, 32 éves korában végre hivatásos színpadra léphetett. Az els ő  nagyobb 
szerepét Priestley Váratlan vendégében és Szimonov Orosz emberekében játszot-
ta, majd az első  nagy siker következett Beaumarchais A sevillai borbély című  
vígjátékában. A bemutatóról Herceg János írt a Hídban (1948.3. sz.), megkezdve 
ezzel rendszeresnek induló, de rövid ideig tartó színikritikai m űködését a folyó-
iratban. HFerenczy Ibivel a Magyar Színház kit űnő  erőt kapott — írja Herceg. —  
A Váratlan vendégben és az Orosz emberekben becsületes drámai alakítást 
nyújtott, itt azonban játszott. Ahogy felkapta fejét, ahogy dobbantott, ahogy 
elfintorította az arcát, ahogy a szentimentális jeleneteknél mosolyogva a köny-
nyeivel küzdött, az felejthetetlen .. " 

Néhány termékeny, sikerekben dús esztend ő  következett ezután. Így az 
ötvenes évek elején három kimagasló alakítást is nyújtott a Mélyek a gyökerek-
ben, a Warrenné mestersége'ben és az Ingyenélőkben. Most már érett színészn ő , 
a legnagyobb feladatokra is készen áll. Szeretné eljátszani Nórát, Bovárynét, a 
Kaméliás hölgyet, de ezek a kívánságai nem teljesülnek. Privát emberként sem 
boldog, egy gyorsan felbomlott házasság egy életre összekuszálta magánéletét. 
Írókkal, művészekkel barátkozik, fellép az Életjel irodalmi él őújság rendezvé-
nyein, Sáfrány Imre műtermében, baráti körben, olykor Adyt szavalja, meg Kiss 
József sorait, amelyekben önmaga sorsára ismert: HAz én mez őmön nem nőttek 
kalászok; Az én aratásom egy marék virág ..." 

Betegsége 1959-ben fordult válságosra. Az utolsó fellépése Kikindán volt 
A róka és a szőlőben. Ionescu Székek című  darabjának főszerepét próbálta, amikor 
— ezt megszakítva — Ljubljanába ment, s m űtétnek vetette alá magát. Nem sokkal 
ezután Szabadkán meghalt. Sírjának márványlapjára Kiss József fent idézett 
sorait vésték. 

Kezek (viasz, 1976) 



ALKATÓM ŰHELY 

VARGA ZOLTÁN 

A TOTALITARIZMUS VILÁGSZÍNHÁZA 
EGY ,,FENEGYEREK" DRÁMAKÖTETE* — A KIHÁTRÁLÁS LÁTÓSZÖ-
GÉBŐL . 

Eörsi Istvánról szólva nehéz ellenállni a kísértésnek és nem úgy kezdeni, hogy 
egy, a közelmúltban sugárzott interjúban a szerz őt a Magyar Televízió riportere 
a magyar irodalom fenegyerekeként aposztrofálta. Vagy talán enfant terrible-je-
ként, nem emlékszem pontosan, ám mindenképpen elismerésként, alighanem 
i' ellentmondásossága" miatt. Joggal is, tenném hozzá ... éppcsak, torpanok meg 
nyomban az iiellentmondásosság" kifejezésnél. Amiért mindjárt felmerül, ele-
gendő-e vajon a puszta idézőjel itt, nem túlságosan ideológiai szemüveget feli-
déző-e ez a szó bármiképpen is, akár idéz őjellel, akár anélkül. Még ha gyakran 
felmentésként szerepelt is sokáig az ideológiai ballasztok miatt sokszor ködösí-
teni kénytelen kritika ugyancsak emiatt kötelezően nyakatekert nyelvezetében. 
Úgyhogy az Eörsi esetében tagadhatatlanul önmagát kínáló ,,fenegyerek" min ősí-
tés okai kapcsán miért ne beszélhetnénk inkább bátor, s őt gátlástalan szókimon-
dásról? Vagy ennél is indokoltabban, megéltsége miatt nagyon is mélyr ől fakadó, 
a valóságot könyörtelenül faggató bels ő  késztetettségről. Ami miatt Eđrsi, éppen 
mert a megélt valóság olyan volt, amilyen, elkeriilhetetlenülbelekényszerült a 
fenegyerek szerepbe, nagyon is történelmi körülmények hatása alatt lett bel őle 
enfant terrible, nem csupán ',ellentmondásos", hanem ',gyanús" író is, hosszú id őn 
át félig-meddig persona non grata a magyar irodalomban. 

Eörsi István ugyanis, mint jól tudjuk, azt követ ően, hogy az ',ellenforradal-
mi tevékenység" miatt rárótt börtönítéletb ől három évet letöltve, 1960-ban 
amnesztiával szabadul, több mint harmadfél évtizeden át jelen is van meg nem 
is az irodalmi életben, időnként izgalmasan sajátos, verset, kisprózát, rövid 
drámai szöveget, gondolatgazdag ',miniesszét" egyaránt felvonultató kötetekkel 
szerepelve (Lonci narancssárgában, A derűlátás esélyei, A Maradjhű  utcában) 
prezentálja önmagának egy-egy szeletét, érzékelhet ően mélyről felhozott ',víz-
minták" révén adva hírt szerteágazó érdekl ődéséről, kiterjedt írói munkásságáról. 
Miközben irigylésre méltó munkabírásról, de a megélhetés kényszerpályájáról is 
tanúskodón, sokkal gyakrabban találkozunk vele fordítóként, nem utolsósorban 
a németül író Lukács György magyarra átültetőjeként, egyben pedig a lukácsi 
életmű  egyik legbehatóbb ismerőjeként válva ismertté. Nem akármilyen ,.gálya-
rab-feladatot" vállalva fel, attól tartok, a menet közbeni vitatkozó közbeszólás 
kényszerét is magába fojtva. Egyik drámah ősének szavaiból legalábbis nehéz 

* Eörsi István: Kilenc dráma. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988. 
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nem erre következtetni: ',Filozófiai műveket magyarítok. Borzalmas szövegek, 
egy szavukat sem írnám alá. De annyi pénzt azért hoznak a konyhára, hogy 
rendszeresen dolgozhassak". Nemcsak amiért önéletrajzi mozzanatot sejtet őn 
csangenek föl, hanem mert a kötetbeli drámák mondanivalója, lényegéb ől adó-
dóan, mintha csak a Marxhoz kötődő  lukácsi társadalom- és történelemszemlé-
lettel is vitába szállna. Elkerülhetetlenül arra gondoltatva ezúttal is, amire 
egyébként Eörsi nélkül is gyakran gondolok, s bizonyára nem is egyedül, hogy 
tudniillik Lukács, bármilyen éles elméj ű  és leleplező  kritikusa volt is, különösen 
élete utolsó éveiben, mindannak, amit sztálinizmusként ismerünk, rendíthetet- 
len optimizmusával, belül mindenképpen megszólaló kételyeit feltehet őleg vala-
milyen filozófiai szintű  önámítással is elhallgattató hitéb ől fakadóan, valójában 
sohasem jutott el a sztálinizmus alapját vagy inkább ugródeszkáját képez ő  és 
mégiscsak (elméletileg, de részben gyakorlatilag is) Leninben gyökerez ő  pártál-
lam megkérdőjelezéséig, az ideológiai egyeduralom tagadásáig. Miért vajon?, 
tűnődhetünk, bármennyire nem szerette is Lukács a gondolatok rejtett rugóit 
feszegető  pszichológiát, vagy éppen azért. Félelemb ől? — egy ideig tagadhatatla-
nul okkal és érthetően is. Vagy inkább hiúságból? Netán valami furcsa hűségből, 
attól tartva, hogy a megfelel ő  következtetések levonása esetében a ',másik tábor-
ban" találja magát? ... Ámde medd ő  találgatás helyett talán ámulhatunk is. F őleg 
ha az a lukácsi megállapítás is eszünkbe jut, miszerint ,.a legrosszabb szocializmus 
is jobb a legjobb kapitalizmusnál", mivel ez esetben már ..a nagy szellemek 
tévedései is nagyok" paradoxona is beugrik. A kérdéses állammodell napjainkban 
már mindannyiunk előtt nyilvánvaló csődjének és immár látványosnak mondha-
tó leépülésének tükrében különösképpen, bár aligha függetlenül attól, hogy 
Lukács e tévedésmonstruma nem a sztálinizmus rémségeinek bagatellizálása-
ként született ugyan, ám mégis azok számbavétele és számonkérése ellenére 
tekintve a jövőbe bizakodással. Ahhoz a történelmi fordulóponthoz kapcsolva ezt 
a bizakodást, aminek következtében ',valósulhatott meg" a szóban forgó, egyszer-
re működésképtelen és szörnyűséges vagy éppen működésképtelensége miatt 
szörnyűséges állammodell is, ami miatt ez a történelmi fordulópont, a ',totalita-
rizmus korszakának" kezdőaktusaként, sokkal inkább eltorlaszolta, semmint 
megnyitotta a lehetőségek útját. 

Ha pedig mégis megnyitott valamit, hát inkább az idejében való visszafor-
dulás lehetőségét is meghiúsítón lépre csaló zsákutcát csak. Ahonnan most 
szükségképpen ki kell hátrálni. 

Úgyhogy könnyű  lenne most Lukács fejére olvasni tulajdon tézisét, ',nincs 
ártatlan filozófia" — olcsó húzás is persze. Bármennyire igazolni látszanak is ezt 
a húzást a Lukács-tolmácsoló Eörsi drámái is Lukáccsal szemben. Nem mintha 
megkockáztathatnánk az állítást, miszerint drámái valamilyen Lukáccsal folyta-
tott belső  polémia kicsapódásaiként születtek volna meg, mindenekel őtt elméleti 
meggondolásból. Nem, dehogy is, minden ilyen állítás önkényes belemagyarázás 
lehetne csak — bármennyire szembetűnő  legyen is az Eörsi-drámák filozófiai 
megalapozottsága, sőt fogantatása. Akár tézisdráma mivoltuk is, olyképpen, hogy 
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tézisességük nem a valóság ellenében létezik, hanem nagyon is a valósággal 
szembesítve igazolódik. Lévén központi témájuk a totalitarizmus, az önkény, 
üldözöttek és üldözők egymáshoz való viszonya, raboké és rabtartóké. Egy-két 
drámától eltekintve ugyanis ez a kérdéskör vonul végig az egész köteten, külön-
böző  vetületekben megmutatva, történelmi köntösbe vagy a fantasztikum álru-
hájába bújtatottan. Illetve ezek nélkül, nemcsak teljes p őreségében feltártan, 
hanem teljes konkrétságában is, meghatározott id őhöz és térhez kötötten. 

Egyben pedig nyilvánvalóan személyes börtönélményekhez, «saját b őrön" 
tapasztaltakhoz kötötten is — mint a vitathatatlanul legjobb, 1965-ben írt drá-
mában, A kihallgatásban. 

Még ha tér és idő  dolgában akad is benne némi ',csúsztatás" — annyiban, 
hogy a dráma 1953-ban, a Rákosi-korszak börtönében játszódik, Eörsi viszont 
1956 után, a Kádár-korszakban töltött három évet börtönben. Amint arról, a már 
említett tévéinterjú során, magától a szerz őtől is tudomást szerezhettünk, s ami, 
némileg talán érthet ően is, meglehetősen zavaróan hatott az irodalompolitika 
mandarinjaira — de hát hogy is ne, ha egyszer az ekképpen ,hasznosított" 
börtönélmények révén közvetve mégiscsak kiderül az állítólag már felszámolt 
múlt továbbélése: valószínűleg ez is az egyik ok, amiértA kihallgatás most került 
csak magyar színpadra, és hogy a magyarországi bemutató nem lehetett az 
ősbemutató is egyúttal, mivel azt megel őzte már egy hamburgi színház német 
nyelvű  előadása. Még ha a fő  ok nem is ez lehet, s nem is a dráma egy az egybeni 
unyersvalósága" — ami mellesleg mégsem igazán nyers, hanem nagyon is tökéle-
tesen feldolgozott, gondosan felépített, oly mértékben, hogy minden áttétel-
nélkülisége ellenére, részként az egészet prezentálón és demonstrálón, hibátlan 
modell is egyben. Túlságosan is lényegláttató, nem szólva arról, hogy a Rákosi-
korszak bűneit bemutató más drámákkal és egyéb m űfajú irodalmi alkotásokkal 
ellentétben, akad még egy ',hibája": nem marad meg a koncepciós perek párton 
belüli áldozatainál, vagyis az ,'eretnekeknél", hanem más kategóriákba tartozó, 
de szintén koholt vádak alapján elítéltekkel is foglalkozik, ha úgy tetszik, a más 
hiten lévőkkel és másképp gondolkodókkal, az „ellenséggel". Azokkal, akiknek 
megfogyatkozása, s őt maradéktalan ',feldolgozása" után, szükségszer űen derül 
sor — az egyideológiájú rendszerek kikerülhetetlen logikájából fakadóan — a 
párton belüliekre, minden egyéb szempont mellett az ,,ellenségigény" következ-
tében. Amiért a gépezetnek továbbra is járnia kell, amiért a pokol malmainak 
garatja üresen mégsem őrölhet. Mivel az inkvizíció intézményének valamivel 
mindenképpen igazolnia kell önmagát, úgy, ahogyan az a klasszikus katolikus 
inkvizíció esetében is történt a XVI. és XVII. században, amikor a Szent Hivatal, 
végképp leszámolva a valóságos vagy vélt eretnekekkel, maga igyekezett tápot 
adni a boszorkányokba vetett hiedelemnek. Ezt a történelem tanúsága szerint 
valós helyzetet fokozza fel különben a képtelenségig a kötet 1964-ben íródott és 
,,komitragédiának" nevezett els ő  darabja, A megmentett város, melynek köze-
lebbről meg nem nevezett városában, az áldásos működését kifejt ő  Inkvizftor 
elvonulása után, csak a szüleik máglyára juttatásában aktívan közrem űködő  
gyerekek maradnak meg. 

Minden túlzás- és torzításmentessége ellenére komitragédiának min ősít-
hető  azonban maga A kihallgatás is. Ahol Eörsi cseppet sem karikíroz, s őt 
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sarkítani is annyira sarkít csak, amennyire azt az anyag drámává sűrítése meg-
követeli. Úgyhogy a dráma végül is pusztán e sarkítás révén válik modellé. 

Illetve az egyes szerepl ők s szerepekké" formálódásának, magatartástípu-
sokká lényegítésének következtében, ami természetes és nélkülözhetetlen részét 
képezi a sűrítés eljárásának, méghozzá a lényegre törés s űrítésének. Ennek 
megfelelően oszlik ugyanis A kihallgatás hat főszereplője (mellettük még három 
epizódszereplő  található csak) nem csupán rabokra és rabtartókra, hívőkre és 
nem hívőkre, illetve hitüket vesztettekre is, amely kétféle felosztásban sajátos 
átfedés is megmutatkozik. Mivel a fanatikus forradalmárhitet és a pártvonal 
gondolkodás nélkül való követ őit nem csupán Fóti, a börtönparancsnok és 
helyettese, Sajtos képviseli, hanem megtalálható ugyanez a magatartás az elítél-
tek sorában is. Mindenekelőtt a kiagyalt vádak alapján börtönbe juttatott egykori 
illegális harcos — Fóti volt spanyolországi bajtársa és egykori barátja —, Koplár 
személyében, azzal a különbséggel, hogy nála ez a vakhit az átéltek hatására 
megrendült már, lepusztulóban van, ezért is kerül minduntalan konfliktusba 
(éppen mert maradékát erőnek erejével igyekszik megőrizni) nemcsak őrzőivel, 
hanem rabtársaival is, els ősorban a hozzá hasonló sorsra jutott, ám gyorstalpaló 
fejtágítás révén csak átmenetileg indoktrinált, s ugyanolyan iramban kiábrán-
dult, vagányosan proli Ballával, s annak cinizmusával. Akinek ,ebeköpésére", 
miszerint 1 A tisztiiskolán meg valami Hegel nev ű  fickóról hadováltak, aki egész 
életében a feje tetején ácsorgott, amíg Marx Károly oda nem ballagott hozzá, és 
a talpára nem állította", amire a harmadik cellatárs, a régi vágású Kolosy, a 
következő  replikával válaszol: ',Én meg a talpamon álltam, és egyszer csak 
hozzám sétált ma nyolc és fél éve és leültetett." Az a Kolosy, aki háborús b űnösi 
minőségében raboskodik, nem főbenjáróként ugyan, hiszen vér nem tapad a 
kezéhez, mivel a magyarországi zsidók deportálásában mindössze számára ártat-
lannak tetsző  ,,papírmunkát" végzett csak, s így, tulajdon osztálymítoszának 
foglyaként, eszébe sem jut, hogy talán bűnös is lehet, úgyhogy eme lelkiismeret-
vizsgálatra való képtelensége folytán, ártatlanságának naiv tudata inkább olyan-
féle hiedelem csak, amelyet hitté, egyfajta fanatizmussá, az őt bebörtönző  új 
rendszer iránti mérhetetlen gy űlölet avat mindenekelőtt. Tökéletes alkalmatlan-
sága, hogy a régi és új között való lényegbeli azonosságot, a mindkett őben 
megtalálható és önnön fennmaradása érdekében mindent megengedhet őnek 
vélő  kizárólagosságot érzékelje. Ellentétben a negyedik rabtárssal, a környezetét 
valamilyen keresztényszocialista programmal ostromló és untató, vallásosan 
rajongó Horetzkivel, aki viszont nagyon is érzékeli ugyanezt, ám válasza az 
embertelenségre és brutalitásra a tehetetlen ima és a mindent megbocsátás lehet 
csak, miközben hősies igyekezete, hogy nagyon is érthet ő  emberi indulatait féken 
tartsa, valahogy komikussá is válik, annyira, hogy ennek révén lesz az illúzióiba 
görcsösen kapaszkodó Koplárhoz is hasonlatossá, kicsit karikatúrájává is egyben, 
s ugyanezért, illetve valóságtól való elszakadtsága folytán, válhat Fóti börtönpa-
rancsnok mesterkedéseinek akaratlan eszközévé is, mindenekel őtt az általa 
elsődlegesen célba vett Koplár személyével összefüggésben. Fótira ugyanis, mivel 
1953-ban, nem sokkal Sztálin halála után, az első  csendes rehabilitálások idején 
vagyunk, meglehetősen kényes és bonyolult feladat hárul: úgy kellene kihoznia 
Koplárt börtönéből, hogy az továbbra is megmaradjon az öt meghurcoló rendszer 
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hívének, s ilyenformán annak fennmaradásához is, újbóli szerepvállalásával azt 
mintegy hitelesítve, hozzájáruljon. Fóti elképzelése tehát: «Ha Koplárt elszigete-
lem, hozzánk taszítom." Ez azonban márcsak az őt szemmel tartó és helyére 
pályázó Sajtos miatt sem valósítható meg egykönnyen, annál kevesbé, mivel 
helyettese ennek az elgondolásnak az értelmét valójában még csak felfogni sem 
képes, s így nem is akarhatja igazán — lévén alapvet ően ',bunkó", futószalagon 
kitermelt és hivatalos pecséttel ellatott forradalmár, alighanem ugyanolyan, 
amilyen Balla is lehetett, mielőtt a kiszámíthatatlan és könyörtelen gépezet 
elkapta volna, s akitől így annyiban különbözik csak, hogy (még) hatalmon van. 
Nem egyszerű  azonban a börtönparancsnok helyzete pusztán Koplár miatt sem, 
aki, magát Fótit is ennek kimondására kényszerítve («Politikai érzéked romlik. 
A humorod javul."), hite lebomlásával párhuzamosan kezd (ujra?) látóvá válni — 
ezzel is a hit, vagy ha úgy tetszik, a fanatizmus és a totalitarizmus egybeforrott-
ságát példázva. Azt, hogy ',hitetlen totalitarizmus" nem létezik, hogy a hivatalos 
és egyedül érvényes ideológiába vetett hit, ahogy az ideológia képtelenségének 
mind nyilvánvalóbbá válásával párhuzamosan, egyre inkább üres képmutatássá 
lesz, egy idő  után óhatatlanul maga után vonja a hatalmi gépezet mind gyorsabb 
lepusztulását. Mert ez az, amit börtönében Koplár mintha egyre inkább meglátna, 
ezért folytatja a Fótival való dialógust, magára maradva, monológként: «A törté-
nelem szétosztja az igazságot. Ő  úgy forradalmár, hogy engem sötétre vág, ha 
kell. Én úgy vagyok forradalmár, ha szolidáris maradok rabtársaimmal. Sajtos is 
forradalmár, doktriner álláspontról. Fóti tegnap olyan volt, amilyen ma Sajtos. 
Én tegnap olyan voltam, amilyen Fóti ma, és tegnapel őtt voltam Sajtos. És 
holnap milyen leszek? Mint Balla? És mi lesz velünk holnapután?" 

És hát ez az, ami napjainkban különösen izgalmassá teszi Eörsi drámáját. 
Mivel a ',holnapután" alighanem ma van, sót talán már tegnap volt, amiért e 
«holnapután" mondhatni a körmünkre égett. 

Mégha a dráma cselekménye idején, 1953-ban, illetve a darab megszületé-
sekor, 1965-ben, mindenképpen olyannak számított még, hogy azt kívülállóként 
vagy még inkább (legalábbis látszólag) a másik táborba tartozóként, tehát ',ellen-
ségként" lehetett csak feltételezni. Illetve az uralkodó ideológia sáncaiból kétel-
kedőn kitekintve, kommunistaként csakis akkor, ha valaki saját b őrén 
tapasztalhatta ennek az ideológiának és az általa meghatározott hatalmi gépe-
zetnek zsákutcába torkolló embertelen abszurditását. Szükségképpen jutva el a 
kiábrándulás fokozatain át a «hitehagyásig", a ',hogyan tovább?" egyel őre megvá-
laszolhatatlannak látszó kérdéséig. És mivel a folyamatosan ezen az ideológián 
nevelkedett és hozzáköt ődő  ember számára a «hívőség" nehezen feladható álla-
pot, Koplár érthet ően vonakodik Ballává válni, s igyekszik ellenállni a kihátrálás 
kísértésének, a kételyekt ől különben szintén nem mentes Fóti börtönparancs-
nok alighanem joggal is alapozza erre a momentumra elszigetelési próbalkozását. 
Más kérdés, hogy a Koplárra nehezed ő  tények súlya folytán kevés sikerrel csak, 
mivel Koplár, megérezve a neki szánt szerep csapdáját, már-már vonakodva 
távozik börtönéből, úgyszólván csak a «karinthysan" mindent kétszer mondó 
Cella-Cella foglár-őrmester erőszakos kitessékelése következtében. ',Szabadulni, 
Koplár-Koplár, szabadulni-szabadulni, mert különben úgy megszabadítom ma-
gát ..." — hangzik el ugyanis a dráma utolsó jelenetében felettébb jellemz ő  
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módon. Főleg mert nagyon is jól tudjuk, hogy Koplár milyen világba is szabadul 
tulajdonképpen. Éppen ezért, hogy a neki szánt szerept ől is szabadulni tud-e, 
abban nemcsak a dráma által sugalltak alapján kell kételkednünk. hanem még 
inkább ama történelmi tanulság alapján, mely szerint a ..Koplárok", minden bels ő  
drámájuk ellenére, többnyire mégsem kerülhették el a Fóti képviselte hatalom 
lelkiismeretükre is alapozott csapdáját, azt, amit valójában az ideológia torz 
történelemszemlélete állított fel a számukra — akkor sem, ha hosszabb-rövidebb 
késéssel, maguk is felismerték a benne rejl ő  logika abszurditását. 

Azt az abszurditást, aminek szelleme annyira átitatja a drámát, hogy az — 
Eörsi rálátása jóvoltából — óhatatlanul a kegyetlen irónia dominálását eredmé-
nyezi, amiért is A kihallgatás, alapvetően tragikus tartalma ellenére, mégsem 
nevezhető  a szó hagyományos, felemel ő  és megtisztító értelmében tragédiának 
— amiért a filozófiai szintű  és a mechanizmus egészét láttató felülnézetb ől 
menthetetlenül kiderül, hogy ennek a tragédiának a történelem komédiája 
képezi az alapját, méghozzá azzal összefüggésben, hogy a szerkezet, a hatóer ők 
egymásra hatásának megmutatása, különösen színpadi műben, alighanem álta-
lában is komédiának mutatja meg a történelmet. Akkor is, ha mint Eörsi 
darabjában, hála mindenekel őtt a dráma konkrétságának és kend őzetlenségé-
nek, a tragikum és komikum elemei egyensúlyban állnak egymással, mivel éppen 
a teljesség, a közvetlenül megmutatott drámaiság és rálátás együttléte eredmé-
nyez itt — a szó dürrenmatti értelmében, de minden szándékolt, komikumot 
hangsúlyozó karikírozás nélkül — világszínházat. Egyszer űen, mert a valóság így 
önmagától válik világszínházzá, ha úgy tetszik, fennköltség nélküli tragédiává. 

Annak a teljes csupaszságnak következtében, ami miatt Eörsi drámája, a 
dogmatizmus látószögéb ől nézve, egyben veszedelmesebbnek is bizonyul más, 
többé-kevésbé vele egy id őben született hasonló szemléletű  színpadi alkotások-
nál. Nevezetesen a most lezárulóban lév ő  korszak magyar drámájának olyan 
csúcsainál, amilyenek Páskándi Géza Vendégsége vagy Sütó András műve, a 
Csillag a máglyán, sőt még inkább Örkény István vele nagyon rokon Forgató-
könyve, melyek történelmi köntösbe öltöztetetten vagy bohócruhába bújtatot-
tan, szintén a .'hit nyomorúságát" állítják mondandójuk középpontjába, egyben 
az emelkedettség bizonyos vonásaival is felruházva ezeket az alkotásokat, illetve 
a játékosság látszatába burkolva őket. Talán nem is igazán a lesben álló éberség 
kijátszásának céljából, mindössze egy cinkosan jóváhagyó szemhunyorításra szá-
mítva csupán, de ellentétben Eörsi udirektségével", ami — mert erre gyanakszom 
— színpadra kerülés és nyomtatásban való megjelenés szempontjából egyaránt, 
többi, később született drámájának sorsát is hosszú id őre meghatározta. Annak 
ellenére, hogy a szerző  ezekben többnyire maga is él az álcázás másoknál jól bevált 
eszközeivel, különböző  csomagolásban mutatva meg azt a valóságot, amit a 
történelem állított fejtet őre tulajdonképpen. 

Mivel a tótágashoz szerz ői beavatkozásra valójában nincs is szükség. 

Épp eléggé fejtet őn áll az anélkül is. 
Úgy, ahogyan azt az 1967-68-ban írt Hordók című  '.groteszk játék"-beli 

Gordon, a nyiláséra nemcsak zsidósága miatt üldözött m űvészettörténésze meg- 
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fogalmazza: ',Fejen állva természetesnek találom, hogy egy őrült mázolósegéd lett 
Európa ura, hogy a népirtás hazafias kötelesség, hogy államilag intézményesítet-
ték a bűnözést. De mivel a logikus testhelyzetet nem bírom sokáig, ugyanis 
fejembe szalad a vér, fel kell vetnem a kérdést: kinek a kedvéért bújjak patkány-
lyukba? A jövőért?" Úgyhogy, ha a szerz ő  ebben a ',totalitarizmus-szindróma" 
dialektikus ellentétpárjának másik felét képez ő  fasizmust színpadra állító darab-
jában, a cselekmény groteszk irányban történő  sarkításával, mégis ',igazít" vala-
mit a valóságon, azt mintha csak azért tenné, hogy még inkább kiemelje annak 
abszurditását, illetve a történelem komédia-mivoltát. Nehogy véletlenül termé-
szetesnek vegyük ezt az abszurditást — elvégre nagyon is hozzászokhattunk már 
századunk valóságához. Sokkal sikeresebben rejt őzve el előle annál a Gordon 
Ivánnál, aki túlélése érdekében egy ideig egy hordóban meghúzódva, a szó fizikai 
értelmében eredményesen rejt őzködhetne talán továbbra is, éppcsak az őt kö-
rülvevő  világ, mindazzal együtt, ami benne történik, nem rejt őzik el előle. 
Annyira nem, hogy a halálba is hasztalanul próbál el őle menekülni, amiért is 
helyzetének tragikuma és komikuma egyaránt abban van, hogy — mivel a dönt ő  
pillanatban akarata ellenére mindig megmentik — végül még az általa elutasított 
'jövőbe" is kénytelen lesz belépni, valószín űsíthetően azt is megérve, amit akár 
A kihallgatásból is épp eléggé ismerhetünk. E hasztalanul keresett halál révén 
mutatkozik is meg a Hordókban voltaképpen századunk őrülete már-már véres 
burleszket is idézőn, úgy késztetve bennünket nevetésre, hogy közben kilel a 
hideg. De ugyanezért lesz Gordon Iván, egyfajta modern Diogenészként, egy 
értelmiségi magatartásforma karikatúrájává is, mivel Eörsi általa olyképpen 
figurázza ki a humanistatehetetlenségét, hogy közben mégis vele kényszerülünk 
ažonosulni: amiért a Gordont fogva tartó világ nem kínál semmilyen más alter-
natívát. És amiért egyik kéretlen megment őjének, az álnyilas Tüskének látszik 
igaza lenni: ' ön szerint nem érdemes megváltani a világot, mert senki sem veszi 
észre. Szerintem viszont meghalni nem érdemes, ugyanezért." 

Fejtetőre állítva mutatkozik meg azonban a világ a drámakötet többi 
darabjában is. Még az olyan viszonylag kisebb horderej ű  művekben is, amilyen 
a Sírk ő  és kakaó (1966) és a Huligán Antigoné (1969) is. Közülük az előbbi, 
amelynek elpusztíthatatlan öreg hölgye abban leli élete értelmét, hogy kaján 
örömmel hiúsítja meg eltartói minden jobblétre szenderítési kísérletét, míg az őt 
eltartó házaspár, miközben újra meg újra eredménytelenül próbáljá meg átsegí-
teni a túlvilágra, úgy érzi, valamelyik ilyen kísérletük sikere életüket további 
értelmétől fosztaná meg — ez a remekbe szabott kis játék áll egyébként, minden 
krimikomédia-jellege ellenére is, legközelebb a hogyományos abszurdhoz. Vele 
szemben a túlnyomóan versben írt utóbbi — jóllehet azt igyekszik mérlegelni, 
hogy vajon az igazságszolgáltatást is kisajátító önkény ellen törvényes vagy 
törvénytelen eszközökkel eredményesebb-e a küzdelem — kevésbé mondható 
élvezetesnek. Olvasmányként legalábbis, mivel versei vagy inkább szándékoltan 
kecskerímes rigmusai megzenésítés után kívánkoznak — feltehet őleg a szerző  is 
valamiféle rockoperának képzelte el mindenekel őtt. 

E kettővel szemben azonban a további négy még nem említett dráma, a 
kötet fő  vonulatát meghatározóan, szintén politikai-történelmi mondanivalót 
hordozó mű. Függetlenül attól, hogy realisztikusabban megformált-e, s ennek 
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megfelelően tragikusabb hangvételű  is, vagy pedig a történelem komédiáját, a 
11világszfnházat" helyezi-e inkább el őtérbe. így lesz a leginkább tragédia a Széche-
nyi és az árnyak (1972), ahol, akárcsak Németh László Széchenyijében, szintén a 
nagy reformkori politikus végórái játszódnak le a szemünk el őtt, sőt Széchenyit 
ott is, itt is a hatalom ostromgyűrűjének végleges összezárulása és a zárt elme-
osztály fenyegető  réme készteti a maga felé fordított párbajpisztoly elsütésére, 
azzal az eltéréssel, hogy Eörsi tolmácsolásában ezt a sarokbaszorítottságot sokkal 
inkább belülről érzékeljük, mivel itt mindenekel őtt a udöblingi remete" halluci-
nációi és tévképzetei kelnek életre. Amiért is Németh László m űvéhez viszonyítva 
a súlyponteltolódás lényege abban áll, hogy mfg ott Széchenyi mintegy tiszta fejjel 
szánja rá magát tettére, itt Eörsinél a rátör ő  elmebaj tüneteivel viaskodva teszi 
ugyanezt, ám mindkettőjüknél a hatalom fenyegetése következtében. De ugyan-
csak a hatalom mindent letipró hatášát érzékelhetjük a Jolán és a férfiak című  
',színpadi krónikában" is (1977), amit, noha itt már leplezetlenül ötvenhat után 
vagyunk, bizonyos értelemben A kihallgatás kiegészítésének is tekinthetünk: itt 
ugyanis a börtönön kívüliek börtönét láthatjuk, a börtönbe juttatottak hozzátar-
tozóinak vagy éppen börtönbe juttatóiknak megánéletét a címszerepl ő  pszicho-
drámájával a középpontban — semmivel sem kevésbé nyomasztó képekben 
megmutatva, mint az előbbi műben, nem utolsósorban éppen az Halulnézet" 
jóvoltából. Amivel szemben Az áldozat (1974-1975) esetében inkább a szerkeze-
tet láttató felülnézet dominál. Ebben a leginkább áltörténelminek mondható 
drámában ugyanis, melynek szereplői közt Márk evangélistát éppúgy megtalál-
juk, mint a római erkölcsök hanyatlásán keserg ő  történetíró Tacitust, sőt, a 
hivatalos verzióval ellentétben, az elárult mestere halálát és Jeruzsálem jóval 
későbbi pusztulását zelota orgyilkosként, majd földönfutó öreg csava rgóként 
túlélő  bibliai Júdást is, valójában azt követhetjük nyomon, miképpen is vált az 
eredetileg zsidó szektaként létez ő  kereszténység, a jeruzsálemi Templomot fel-
perzselő  légiók dúlását követően, végül is az egész emberiséghez szólo világval-
lássá. Mindenesetre a dráma szerint Márk evangélista ',történelmet átértékel ő" 
működése következtében is, mivel szerinte ,,a zsidók királya, Jézus", aki Jeruzsá-
lem romjai alatt maradt, ',Csak úgy bújhat elő, ha nem egy megvetett népnek, 
hanem az egész világnak lesz a királya". Ám de legalább ennyire hozzájárul e 
folyamathoz a cinikus és ravasz öreg római politikus, Domitius is, aki, bár 
hangsúlyozottan undorodik a keresztényekt ől, mégis úgy véli, hogy 'elkelne egy 
főisten, aki rendet tart. Általánosan elfogadott csodákra képes". Mivel ',Elemi 
államigazgatási bölcsesség: ha a népnek holnapra ígérjük a boldogságot, holnap-
után ránk töri az ajtót". Ezért is juthat eszünkbe itt mindjárt napjaink. ',holnap-
utánja", hogy éppen ilyen ',államigazgatási" szempontból nézve, mennyivel 
bölcsebb a túlvilág ígérete minden földi mennyországénál, s ugyanezért lesz a .  
dráma végén keresztre feszített vén Júdás másodszor is árulóvá — éppen mert egy 
földi királyság bizonytalan kimenetel ű  ügyéhez csatlakozott a Márk által utólag 
átformált Jézussal szemben. S ugyanezért hat utolsó sóhaja a keresztfán, ',Iste-
nem, Istenem, miért hagytál el engem?", egy, a történelem kiszámíthatatlan 
bakugrását jelző  paradox fintornak is. Még inkább történelmi komédia azonban 
a kötetben utolsó dráma, az Egy tisztáson (1979), középpontjában az Apáttal, 
vagyis azzal a Martinovics Ignáccal, akiről ma sem könnyű  eldönteni, mi is volt 
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valójában, zseniális forradalmár-e vagy zseniális intrikus csak, aki a rend őrspicli 
szerepét is vállalva próbálta meg kicselezni a történelmet, s valóságos forradalmi 
helyzet nélkül csinálni forradalmat, valójában szerencsétlen társéit juttatva csak 
hóhérkézre, a helyzet logikájából adódóan, magával együtt. Mert hiába véli, hogy: 
HHa perbe fognának, ami a várható nemzetközi felháborodás miatt elképzelhetet-
len, akkor olyan védekezést produkálnék, mely új korszakot nyit meg a politikai 
perek világtörténetében." Hiába, mivel mégiscsak az látszik törvényszer űnek, 
hogy az egyéni paranoiával szemben a hatalom kollektív paranoiája legyen a 
győztes. Úgy, ahogyan azt nem csupán a dráma színhelyét képező  erdei tisztáson • 
folyó végjáték, egy végzettel folytatott Ördögi játszma utolsó szakasza, hanem 
maga a történelem is tanúsítja. 

Sőt talán Eörsi István kötetének egésze is. Amiért a kötet szinte valamennyi 
darabját hajlamosak lehetünk egyfajta perbeszállásnak tekinteni, ha nem is 
magával az ördöggel, de mindenképpen az ördögi színezet ű  valósággal. Amely 
perbeszállás immár jelent ős, legfőképpen pedig színpadra kívánkozó drámai 
életműként mutatkozik meg. Remélhet őleg befejezetlenként még, mivel a foly-
tatására is számítunk. 

1989. 

C 

 

Önelégetés (bronz, 1968) 
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TÓTH LAJOS 

AZ ISKOLAI DEMOKRÁCIA ÉS ÖNIGAZGATÁS 
FEJLESZTÉSE 

Az utóbbi években sok fejlődésben lévő  orságban, így nálunk is, mind gyakrabban 
kerül napirendre a demokrácia és a demokratizálódási folyamatok értelmezése, 
kibontakozásánák elemzése, értékelése, s e jelenséggel kapcsolatban többször 
homlokegyenest ellentétes nézetek látnak napvilágot. Az elért szint megítélésé-
ben, a fejlődés akadályainak feltárásában (a társadalmi élét és a munka külön-
böző  területein) sokszor eltér ő  szempontok jutnak kifejezésre. Nem ritka-
ságszámba menő  az olyan nézet, amely az e téren végbemen ő  fejlődést elsősorban 
az anyagi feltételek függvényeként világítja meg. 

Az egyes elfogadható, illetve vitatható álláspontok azonban nem homályo-
síthatják el a lényeget: a demokratizálás rendkívül nagy társadalmi jelent őségét 
— a társadalmi fejlődést meghatározó szerepét — és az ebb ől adódó időszerűségét. 

Mivel az iskoláinkban évtizedek óta kibontakozó demokratikus folyama-
tokkal és az önigazgatás megvalósításának feltételeivel az oktatásban már régóta 
foglalkozom — és ezeknek a bonyolult folyamatoknak tevékeny résztvev ője 
voltam —, az utóbbi évek szellemi forrongásai, valamint a gyakorlatban tapasztalt 
bizonytalanság, időnkénti stagnáció arra késztet, hogy ezzel kapcsolatos nézetei-
met s újabb meglátásaimat közzétegyem. 

A demokratizálódás a társadalmi élet és különösen a munka minden terü-
letén rendszerint szorosan összekapcsolódik a nagyobb hatékonyságért vívott 
küzdelemmel, a technológiai fejl ődéssel. Nem bocsátkozom e fogalom (vagy 
fogalmak) különböző, sokszor egymással ellentétes értelmezésébe. Elöljáróban 
csak a demokratizálódás néhány alapvet ő  előfeltételét és egyben sajátosságát 
kívánom hangsúlyozni. Mindenekel őtt a nyíltságot, nyilvánosságot, az őszinte-
séget és a kölcsönös bizalmat. Erre épülhet aztán a szabad véleménynyilvánítás, 
a vélemények harca. 

A demokratikus jogok gyakorlasa, amely szükségszerűen magában foglalja 
a döntéshozatalban való közvetlen vagy közvetett részvételt — beleértve a ve-
zetők megválasztásának önigazgatási jogát is —, lehet őséget nyújt a szűkebb vagy 
tágabb társadalmi közösségek irányításába való tevékeny bekapcsolódásra. Ebb ől 
adódóan ezeket a gyakran igen összetett folyamatokat és mozzanatokat (pl. a 
döntéshozatal egyes fázisait), valamint a bennük részt vev ő  személyeket (önigaz-
gatókat) feltétlenül át kell hatnia az egyéni és a kollektív felel ősségnek. A demok-
ratikus jogokat élvező  egyének — függetlenül attól, hogy vezet ői tisztséget 
töltenek-e be, vagy az iskolatanács .,közönséges" tagjaként, illetve a nevel őtestü-
let tagjaként vesznek-e részt a döntéshozatalban és a hozott döntések végrehaj-
tásában — elsősorban a saját munkájukért, az állásfoglalásukért, a leadott 
szavazatukért tartoznak felel ősséggel. Ugyanakkor mindenkinek felel ősséget 
kell éreznie a saját intézményének, vállalatának, közösségének stb. el őrehaladá-
sáért, esetleges stagnálásáért, tehát (bizonyos fokig) mások, illetve a közösség 
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munkájáért, haladásáért is. Természetesen a vezet őknek a felelőssége a legna-
gyobb, márcsak azért is, mivel ők fontos szerepet vállalnak magukra (tisztségük-
nél fogva) a döntéshozatal el őkészítésében (a különböző  megoldási alternatívák 
kidolgozásában s előterjesztésében),valamint a végrehajtás megszervezésében, 
ellenőrzésében, illetve értékelésében. Számukra az információk a leghozzáfér-
hetőbbek és ők az információk összegyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának, 
alkalmazásának legfőbb megszervez ői, irányítói. 

Mendez bizonyos pozitív személyi sajátságokat, megfelel ő  érettséget és 
felkészültséget tételez fel, amelyek a demokratikus jogok gyakorlásában eligazo-
dásul szolgálhatnak, hatással lehetnek az álláspontok kialakítására, hozzájárul-
hatnak a véleménynyilvánítás keretén belüli önállóság biztosításához, 
ugyanakkor lehet ővé, sőt szükségessé teszik a helyzet, az érvek többoldalú, 
tárgyilagos mérlegelését, a közösségi csoport- és egyéni érdekek összehangolását. 

A jogok bővülése tehát maga után vonja a felelősség növekedését is. A több 
évtizedes jugoszláviai tapasztalatok ékesen bizonyítják, hogy a döntéshozatalt 
milyen jelentős mértékben befolyásolja az egyén (mint önigazgató) műveltségi, 
erkölcsi, politikai fejlettségi szintje, egyéni hozzáállása és felel ősségérzete. (Mindez 
az előzőekben említett alapfeltételek eredményeként, következményeként ala-
kul ki.) Az emberek mint egyedek ebben a tekintetben nagymértékben külön-
böznek egymástól, s az egyes munkaközösségekben elért színvonal, amely a 
demokratikus viselkedésmódra való érettséget jelzi, az egyének hasonlóságából 
és különbözőségéből tevődik össze. 

A DEMOKRATIZÁLÁS OKTATÁSBELI ÉS ISKOLAI MEGVALÓSULÁSA 

o 
Jugoszláviában az oktatásügy és az iskolák igazgatásában az elmúlt négy és 

fél évtized alatt mélyreható változások mentek végbe. Ezekr ől a változásokról a 
szaklapokban már több írásom megjelent. Az itt kifejtett nézeteim ezek folytatá-
sát képezik. Ezért nem térek ki az oktatási rendszer irányítási, igazgatási mód-
jának különböző  (a központosított-adminisztratív irányítás, társadalmi igazgatás, 
önigazgatás šajátosságair. a, csak azt emelem ki, hogy az el őbbiből a következő  
iskolavezetési módra (irányítási rendszerre) való áttérés bizonyos fokig maga 
után vonta az iskolák nagyobb önállóságát az eszközök elosztásában (de más 
téren is), és hozzájárult az oktatás társadalmasításának és demokratizálásának a 
kibontakozásához. Ez elsősorban a társadalom képvisel őinek a bevonását jelen-
tette az igazgatási szervek munkájába, ugyanakkor fokozatosan el ősegítette a 
demokratikusabb légkör kialakulását az iskolákban. Az e téren elért fejl ődési 
ütem- és színvonalnövekedés az önigazgatók, de els ősorban is a pedagógusok és 
az iskolaigazgatók megfelelő  önigazgatói érettségének és pozitív hozzáállásának 
köszönhető . 

Az iskolákban — más munkaszervezetekhez viszonyítva - a legmagasabb 
vagy legalábbis a legmagasabbak között van a képzettségi, valamint az általános 
műveltségi szint. A demokratizálódás fontosabb egyéni el őfeltételei szempontjá-
ból tehát bizonyos mértékben el őnyös helyzetben vannak, így reálisnak látszik 
az elvárás, hogy a demokratizálódás terén is az élvonalban haladjanak vagy 
legalábbis megközelítsék azt. 

Az e téren végbemen ő  fejlődést előbb általános iskolai fokon, majd a 
középiskolákban is — az iskolák pedagógiai vezetésének szemszögéb ől — több 
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éven át tanulmányozta és a kérdés — rendkívüli id őszerűsége folytán — gyakran 
kerül az iskolai problémák előterébe. Ma is jórészt érvényes megállapításaim, 
illetve következtetéseim közül mindenekel őtt azokat a tényeket emelem ki, 
amelyek az e téren tapasztalt haladás egyenetlenségére, valamint az el őrehaladás 
különböző  akadályokkal teli és elég lassú ütemére vonatkoznak. 

Kutatásaim folyamán lépten-nyomon tapasztaltam és éreztem, hogy igen 
bonyolult folyamatokról van szó, amelyeket egy egész sor külső  és belső  tényez ő, 
körülmény determinál — elősegít vagy akadályoz, gyorsít vagy lassít. 

A külső  tényez ők közül a szabályozási rendszert az elsők között említem. A 
törvényes és egyéb el őírások határozzák meg az iskola társadalmi helyzetét, 
szervezeti felépítését, más szóval az iskola rendtartását, önállóságát. Míg isko-
láink a jövedelem belső  elosztásában, a személyi jövedelemk kialakításában pl. 
mind önállóbbakká váltak, az oktatás tartalmát és jórészt szervezeti felépítését 
(a tanulócsoportok kialakítását) továbbra is kívülr ől határozzák meg, illetve 
ezeken a terüleken csak sz űk mozgásteret biztosítanak az általános iskolák 
számára (középfokon ebben a tekintetben nagyobb az önállóság). 

A pedagógusok oktató-nevel ő  munkájukban főleg a munkaformák, a mód-
szerek és a tanítási eszközök (tanári és tanulói kellékek) alkalmazásában váltak 
önállóbbakká. A megszabott keretek között az iskolák és a pedagógusok önálló-
ságot élveznek a munka tervezésében, közvetlen megszervezésében, a környeze-
tükkel létesítendő  kapcsolatrendszerük kialakításában stb. Továbbá önállókká 
váltak a pedagógusválasztásban és az iskolaigazgatók megválasztásában is; ebbe 
a közigazgatási szerveknek kevés beleszólásuk van. Több környezetben inkább 
a pártszervek befolyása jutott kifejezésre. Minden iskola bels ő  életét és munkáját 
önszabályozással alakítja ki. Ezek a jogok és kötelességek — másokkal kiegészülve 
és párosulva — képezik a döntéshozatal alapját, ami elégge szerteágazó tevékeny-
séget jelent. 

Ezzel összefüggésben a kérdések egész sora merül fel. A fő  kérdés: mennyire 
érett és képesített az iskola kollektívája ezeknek a gyakran összetett feladatoknak 
az elvégzésére, kezdve az iskola alapszabályának (statútumának) az elkészítését ől 
a konkrét határozatok meghozataláig. 

A lenyeg az, hogy az iskola minél ésszer űbben tudjon élni a decentralizáció 
és az önigazgatás által biztosított önállósággal — az önigazgatás jogaival. Minden 
iskolának érdeke, hogy minél több jövedelemhez jusson (középiskoláink a jöve-
delemszerzés terén is önállóbbak), és a megvalósított jövedelmet minél cél-
szerűbben, gazdaságosabban használja fel. Az iskola dolgozóinak sok közös 
érdeke van. Igen káros jelenségnek számít, ha a pedagógusok a csoportérdekeket 
(a nagyobb személyi jövedelem megvalósítását) a közösségi érdek (a színvonala-
sabb oktató-nevel ő  munka megvalósítása) fölé helyezik. Az iskola nagyobb jöve-
delemének, illetve a pedagógusok személyi jövedelmének (személyi 
járandóságainak) alapja csakis a munka mennyisége és annak min ősége, haté-
konysága lehet. Azonban a gyakorlatban az ilyen ideális függ őségi viszonyt — az 
iskolák munkafeltételeiben jelentkez ő  különbségek és egyéb okok miatt — 
gyakran nehéz megvalósítani. 

A demokratizálás új viszonyok, humanizált emberi kapcsolatok kialakítását 
teszi szükségessé, ami egyben hozzájárulhat az ilyen viszonyok továbbfejleszté-
séhez. 
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A KÖZÖSSÉGI SZELLEM FEJLESZTÉSE ÉS AZ EMBERI KAPCSOLATOK 
HUMANIZÁLÁSA 

A demokratikus viszonyok és a humánus kapcsolatok csakis az egyenl őség 
elvén alakíthatók ki és fejleszthet ők megfelelő  szintig. A közösségi szellem alapja . 

az  egymásrautaltság a közös célok és törekvések megvalósítására, az együttm űkö-
désre való hajlandóság, a kölcsönös megértés és őszinteség. 

Ennek kialukulása hosszú, akadályokkal teli folyamatokban megy végbe, 
amiben tulajdonképpen nincs semmi természetellenes: Hiszen különböz ő  alka-
tú, vérmérsékletű, sőt erkölcsi és világnézeti (vagy inkább világszemléleti) szem-
pontból sem teljesen homogén egyéneket kell „egységbe kovácsolni". A 
nevelőtestület tagjai, a pedagógusok — hiszen bel őlük kell közösséget formálni 
— különbözhetnék egymástól a hivatáshoz, az iskolához való viszonyulásukban, 
az oktatás és nevelés egyes kérdéseir ől, valamint e kérdések megoldásának 
módozatairól kialakított felfogásaikban is, amit gyakran nem könny ű  össze-
egyeztetni, egységesíteni. Még nehezebb áthidalni az anyagi természet ű  érdek-
különbségeket, vagy pedig azokat a problémákat, amelyek egyéni érvényesüléssel 
vannak összefüggésben. 

Sok ellentét és széthúzás forrása lehet az oktató-nevel ő  munka értékelése, 
amely nem kerüli meg az egyénenkénti értékelést. Erre vonatkozólag sok jó és 
rossz tapasztalattal rendelkezünk, hiszen nálunk a munka szerinti díjazás elvét 
már a hatvanas évek elejét ől kívánjuk alkalmazni, az pedig szükségszer űen 
magában foglalja a pedagógusok munkájának értékelését is. Mivel nem rendel-
keztünk kellő  mértékben az oktató-nevel ő  munka mennyiségi, de főleg minőségi 
vonatkozásainak megállapításához szükséges mértékszabályokkal, vagyis kidol-
gozott és verifikált kritériumokkal — hozzáadva mindehhez a helyenként felszín-
re jutó emberi gyengeségeket —, iskoláinkban különböz ő  káros, az egységet lazító 
és bomlasztó jelenségek ütötték fel a fejüket. Ilyen káros jelenség köze sorolható 
a pedagógusok egy részének érdekcsoportokba való tömörülése, illetve azok 
elégedetlenségét kifejez ő  részbeni vagy teljes passzivitása. Amikor viszont egyes 
iskolákban némi visszakozással a munka min őségi jellegének megállapítását 
kiiktatták az értékelés gyakorlatából, az ún.-értelmiségi egyenl ősdi elterjedésé-
nek lettünk a szemtanúi, ami helyenként „az egyenl ő  vegzettség — egyenl ő  
elbírálás" elve alapján az alkotóvágy az alkotói szellem teljes ,,elhalását" vonta 
maga után. 

Természetesen nem minden iskolában következtek be ilyen, illetve hasonló 
konfliktusok és alakultak ki ilyen ellentétek. Vizsgálódásaim arról gy őztek meg, 
hogy a demokratizálás terén elért haladáshoz jelentős mértékben járul hozzá az 
őszinteség, nyíltság és a tolerancia magas fokú megnyilvánulása. 

A fejlettebb demokratikus légkör és a közösségi szellem er őteljesebb kibon-
takozása rendszerint megakadályozta a negatív jelenségek kialakulását és to-
vábbgyűrűzését. A széthúzás és elkülönülés elleni harc kezdeményez ője és. 
megtestesítője rendszerint az iskolaigazgató volt, de sok helyütt ezen a téren 
jelentős szerepet vállaltak az iskolákban m űködő  társadalmi-politikai szerveze-
tek és az igazgatóhelyettesek is. 
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AZ IGAZGATÓ NEVELŐ  SZEREPKÖRE 

Az iskola pedagógiai vezetésének tudományos meghatározása magában 
foglalja a nevelői jellegű  feladatkört és tevékenységet is, ami els ősorban a közös-
ségi szellem fejlesztésére, az emberi kapcsolatok humanizálására (beleértve a 
pedagógus—tanuló viszonyt is) irányul, de felöleli a negatív jelenségek, akadályok 
leküzdését célzó tevékenységet, valamint a fiatal, kezd ő  (végeredményben min-
den rászoruló) pedagógusoknak nyújtott segítséget is. 

Ennek az összetett és gyakran igen kényes, sokszor hálátlan feladatkörnek 
a megvalósítása els ősorban az iskolaigazgatóra és helyettesére hárul. Nos, fel-
vetődik a kérdés: milyen tulajdonságokkal kellene nekik rendelkezniük, hogy e 
feladatkörnek eredményesen eleget tudjanak tenni? 

Mindenekelőtt kommunikációs képességgel kell rendelkezniük, amely cél-
ravezetően ',irányítja" őket a másokkal, elsősorban munkatársaikkal való kap-
csolatfelvételre és az együttm űködés kialakítása terén, továbbá, amely el ősegíti 
a kommunikáció legmegfelelőbb formáinak, módszereinek a kiválasztását az 
adott helyzetekben. 

Az empátia a beleérzés, a beleélés képessége: a mások személyiségébe, 
gondolkozásmódjába való behatolás képessége, amely lehet ővé teszi számára, 
hogy munkatársai bels ő  vívódásait, kételyeit, törekvéseit jobban megértse. 

Hasonló szempontból igen fontosnak tartom még a vezet ők megfigyel ő  és 
értékelő  képességének, valamint a tettre buzdítás, lelkesítés sajátságának a meglé-
tét. 

A személyiségjegyek közül a tárgyilagosságot, a következetességet, a hatá-
rozottságot, a humanitást, valamint az emberi méltóság megbecsülését szintén 
igen fontos tényez őnek tekintem. 

Emellett az iskolavezetők munkájában — különösen az egyéni hibák feltá-
rásánál — kiemelt jelent őségűnek tartom a tapintatosságot, a rugalmasságot és 
általában a demokratikus elvekre épül ő  vezetési stílus kialakítását, ami kizárja a 
parancsolgatást, a kizárólagosságot a véleménynyilvánítás alkalmával. Az ilyen 
vezetési mód a hiányosságok feltárására és kiküszöbölésére, a közös célok minél 
tökéletesebb megvalósítására irányul. A demokratikus vezetési stílus természe-
tesen nem mehet át a hanyagul végzett, rossz munka iránti toleranciába, a 
fogyatékosságok elnézésébe, még kevésbé azok elkend őzésébe. 

Vizsgálódásaim eredményei alátámasztják — amit nálunk a társadalmi 
munka más területeire vonatkozóan többen is megállapítottak —, hogy a legve-
szélyesebb végletek, amelyekbe az iskolaigazgatók esetleg .átsiklanak", a követ-
kezők: 

— a családiasság, ami bizonyos egyének vagy csoportok iránti megkülön-
böztetett viselkedésmódban nyilvánul meg, és ami bizonyos egyéneknek el őnyt, 
másoknak hátrányt jelent, valamint 

— a bürokratikus (vagy ahogy nálunk gyakran nevezik: technobürokrati-
kus) magatartásforma és viselkedésmód, amely az iskola egyes dolgozóival való 
manipulációkban, pl. a döntéshozatalnál azok érdemeinek elhallgatásában vagy 
tagadásában, illetve jogaik megnyirbálásában jut kifejezésre. 

Bár az ilyen jelenségek iskoláinkban „tiszta formában" ritkábban kerülnek 
felszínre, maradványai, s őt gyökerei helyenként még mindig érezhet őek: úgyszól- 
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van guzsba kötik az iskola munkáját és fejl ődését. Teljes kiküszöbölésükre 

többször szükség van küls ő  tényezők, mindenekelőtt a pedagógiai szakszolgálat 
közbeavatkozására, amely a helyzet elemzése alapján hozzájárulhat az ilyen 
jelenségek felszámolásához. Általában az iskola munkájának és fejl ődésének 
sokoldalú értékelésére, egy megbízható értékelési rendszer kialakítására van 
szükség, aminek a létrehozása jelenlegi kutatásainkban központi kérdéssé és 
fontos feladattá vált. 

Egy ilyen tudományosan magalapozott értékelési rendszer lehet ővé teszi 

majd, hogy minden iskolában kellőképpen értékeljék az iskola vezet őinek pozitív 

erőfeszítéseit a közösségi szellem ápolásában és az emberi kapcsolatok humani-
zálásában. Ezenfelül a jó alapokon nyugvó értékelési rendszer a sajátos módsze-
reivel és eszközeivel jó támpontot nyújthat a sok helyütt kisebb vagy nagyobb 
mértékben jelenlév ő  és az oktató-nevel ő  munkára bénítóan ható akadályok 

felszámolására. 
Már az ötvenes években egyes tudósok (a kínai származású amerikai Mayo 

és mások) kutatómunkájukkal bebizonyították, hogy ajó, kellemes munkalégkör, 
a humanizált emberi kapcsolatok a munka hatékonyságának igen fontos té-
nyezői. Feltehetően az oktató-nevel ő  munkában ennek a tényez őnek a jelentősé-

ge — mivel itt emberformálásról van szó — még nagyobb. 

AZ ISKOLAIGAZGATÓK ÚJRAVÁLASZTÁSA 

Az önigazgatás rendszerére való áttéréskor, 1965-ben az oktatásügyben is 
bevezették a vezet ők (4-5 évenkénti) újraválasztását. A helyzet és a fejl ődés 

józan mérlegel ői előtt világossá vált, hogy az ',örökös", nehezen elmozdítható 

vezetőnek — mint az állam képvisel őjének — az ideje lejárt. A fejlődés meggyor-

sítása érdekében megfelel ő  képzettségű  és képességű, valamint fejl ődőképes 

iskolavezetőkre volt és van szükség, éppen ezért az igazgatók és azok helyettesé-
nek a megválasztását demokratikusabb elvek alapján kellett végezni. Mindez 
megkövetelte az iskolák dolgozói hatáskörének és felel ősségének a növelését. 

Emellett az újraválasztás bevezetésével nagyobb lehet őséget kellett biztosítani a 

kádercserével kapcsolatos min őségi szint növelésének. 
Eleinte túlnyomórészt a meglév ő  igazgatót választottak újra, mivel a leg-

több esetben ő  volt az egyetlen pályázó erre a vezet ői munkahelyre. A gyenge 

',konkurencia" mögött több olyan tényez ő  és körülmény .,lapult meg", amelyek 
ezt a tisztséget nem tették eléggé vonzóvá a fiatalabb s nagyobb képesség ű  
pedagógusok számára. Ilyenek voltak: a szerény igazgatói potlék, amely a hatva-
nas években gyakran szimbolikus összeget tett ki, továbbá az igazgatói feladatkör 
összététtsége, az egyes iskolákban megbomlott bels ő  viszonyok, a vezetői hatás-

kör leszűkítése és a felel ősség nagysága közti összhangtalanság stb. 
A hetvenes, de főleg a nyolcvanas években azonban megváltozott a helyzet, 

sok iskolai vezető  arra törekedett és olyan irányban képezte magát, hogy vezet ői 

minőségében tökéletesedjen és a feladatok teljesebb, hatékonyabb elvégzésére 
legyen képes. Közben a,konkurencia" is némileg megnövekedett és így gyakrab-
ban került sor igazgatócserére. 
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Hogy az igazgatóválasztáskor és újraválasztásuk alkalmával milyen krité-
riumokat érvényesítettek (az el őzőekben felsorolt személyi vonások és egyéb 
vezetői képességek is feltétlenül ide tartoznak), az jórészt azon múlott, hogy 
milyen volt a légkör és a hangulat az iskolában, illetve milyen mértékben 
avatkoztak be a küls ő  (helyi társadalmi-politikai) tényez ők a választás, valamint 
az újraválasztás folyamatába. 

Ezen a téren még az iskolák böbbségében eléggé távol állunk egy magasabb 
szint elérésétől, határozottabb követelményrendszer kialakításától, bár ebbe az 
irányba tettünk meghatározott er őfeszítéseket mind az elmélet, mind a gyakor-
lati megvalósítás terén. 

Még mindig nem találtuk meg a serkentés leghatékonyabb módját, amely 
az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat állandó egyéni továbbképzésre, valamint 
a hivatásukhoz szorosan „tapadó" személyiségjegyeik, viszonyulási rendszerük 
állandó fejlesztésére, tökéletesítésére ösztönözné. 

Mint már említettem, ennek egyik alappillére egy átfogó értékelési rendszer 
lehetne, amely felölelné az iskola munkájának, valamint az iskola dolgozóinak — 
elsősorban pedagógusainak és vezet őinek — egyéni értékelését. Ezért els ődleges 
feladattá vált, hogy a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerében minden 
pedagógust, továbbá minden potenciális iskolavezet őt alaposabban képesítsünk 
saját munkájának az értékelésére — az önértékelésre. Úgyszintén nagyobb mér-
tékben kell őket előkészíteni a munkakörükben fokozatosan mind jelent ősebb 
mértékben lehetővé váló önállóságra, önálló, önkezdeményező, innovációs, alko-
tó jellegű  cselekvésre. 

Nálunk a demokratizálódás folyamata az oktatásügyben rég kezdetét vette, 
de még mindig tart. Az elért szinttel sosem lehetünk teljesen elégedettek még a 
legszínvonalasabb iskolákban sem. Pozitív vívmányaink és haladó törekvéseink 
a jövőben bátorításul szolgálhatnak. 

Helytelen volna szem elől téveszteni, hogy az iskolai demokrácia és az 
önigazgatás tökéletesebb megvalósitásához biztositani kell a szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket, és a jogok b ővítése, valamint az önállóság csak fokozatosan 
— az érettség arányában — valósulhat meg. Ez a fokozatosság nálunk nagyjából 
megvalósult. Differenciált érvényesítésére — ajogoknak az érettségi szinthez való 
',adagolása" — az önigazgatás feltételei között elképzelhetetlen. Viszont paran-
csoló szükségletté vált a fejl ődés, az esetleges visszaesés, az elért szint megállapí-
tása, hogy egy állandó törekvés, harc alakulhasson ki az e téren (és általában a 
fejlődésükben) lemaradt iskolák fejl ődésének meggyorsítására, ösztönzésére, ami 
többek között a megfelel ő  szervek reszér ől nagyobb segítségnyújtást igényelne, 
beleértve a nevel őtestület összetételének demokratikus úton történ ő  megváltoz-
tatását, s rátermettebb vezet ők megválasztását. 

Nálunk a kollektív, testületi igazgatás és vezetés elve már étvizedek óta 
érvényesül. Ugyanakkor létezik egyszemélyes vezetés is. Problémát képez to-
vábbra is a kettő  összeegyeztetése, vagyis a hatékonyabb, színvonalasabb munka, 
a demokrácia, az önigazgatás szellemének teljesebb kibontakoztatása. A vállala-
tokrol szólo térvény szélesebb hatáskört biztosít az egyszemélyes vezetésnek, az 
igazgatóknak, ami egyben nagyobb fellel ősséggel jár. Várható, hogy ezek az újabb 
rendelkezések, külső  szabályozók már a közeljövőben az iskolák igazgatásában 
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és vezetésében is bizonyos változásokat idéznek el ő, és hogy mindez végső  soron 
hozzájárul a vezetés min őségi szintjének s hatékonyságának növeléséhez. Ebben 
a tekintetben is sok múlik majd azon, mennyire lesznek a mai és a jöv ő  iskola-
vezetői készek és képesek a múlt értékes tapasztalatainak, hagyatékának meg-
ismerésére és felhasználására az új, némileg megváltozott viszonyok között. És 
milyen mértékben teszik magukévá — munkatársaikkal, az iskola minden dolgo-
zójával együtt — a gyakorlat által meggy őzően alátámasztott következ ő  igazságot: 
demokratikus légkör, demokratizálódott bels ő  viszonyok nélkül nem valósítható 
meg az önigazgatás, és ez egyben az iskola fejl ődésének igen fontos záloga és 
feltétele. 

Amikor önigazgatásról beszélek és annak a demokratizmus teljesebb ki-
bontakozását feltételez ő  tökéletesebb megvalósítását szorgalmazom, egyben elér-
kezettnek látom az id őt az e téren tapasztalt látszatmegoldások, különböz ő  
torzulások nyílt feltárására és kiküszöbölésére. A demokrácia magasabb fokának 
elérése és az önigazgatás tökéletesebb megvalósítása iskoláink életében és mun-
kájában feltétlenül szükségessé teszi az ésszer űség elvének, valamint a szak-
szerűségnek és a tudományosságnak (a tudomány vívmányainak) tiszteletben 
tartását és alkalmazását. Csak ilyen alapokon valósítható meg a céltudatos és 
minden tekintetben — az iskola feladatköreinek megfelel ő  — hatékony munka, 
és ugyanakkor a ',civil társadalom" manapság gyakran emlegetett eszményéhez 
való közeledés. 

Főnix V. (bronz, 1984) 
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BARTUC GABRIELLA 

RÍTUS ÉS HECC 
VÉGEL LÁSZLÓ TÚL AZ ÓPERENCIÁN CÍMŰ  SZOMORÚ OPERETTJÉNEK 
ŐSBEMUTATÓJÁRÓL 

Két merészebb gondolkodói vállalkozás s nehezebb dramaturgiai feladat, a Judit 
és Médeia tükre között Végel László megírta a Túl az Óperencián című  szomorú 
operettet, amely nem más, mint játék a m űfajjal, nem annyira persziflázsa a 
nemzeti kulturális kincsnek, mint inkább felboncolása és így újbóli birtokbavé-
tele. A műfaj már korábbról foglalkoztatja Végelt, amint ez kiderül a Madách-
hommentárok szabadkai bemutatója után írt feljegyzéseib ől is, ahol jelzi, szerinte 
az operettforma összekapcsolódott a történelemmel, itt Kelet-Közép-Európában. 
',Történelmünkben túlságosan sok az operett, nem tagadhatjuk le, hogy a tragi-
kusan nehéz időket is sokszor az operett stílusában játszottuk végig" — írja. Talán 
nem mellékes megjegyezni, hogy Túl az Óperencián című  szomorú operettjét az 
1988-as újvidéki októberi események idején fejezte be, munkanaplójában jelezve, 
operettként tudja megélni ezt a kort, az összeomlás hangulatát. Anatómiai lecke 
provincializmusból című, 1986-ban között kritikájában felbukkan egy Gombro-
wich-idézet, a híres mondat az Operett szerzőjétől, melynek nyomán két évvel 
később majd drámájában elindul. Gombrowich szerint az operettforma mai 
modern olvasata az lenne, amely megmutatná «az operett monumentális idiotiz-
musából és a történelem monumentális pátoszából" gyúrt operettmaszkot, «mely 
mögött az emberiség nevetséges fájdalomtól eltorzult arca vérzik". Végel László 
nem operettparódiát ír, megelégszik azzal, hogy kiforgatja a környezet szakrális 
jelképét, a Csárdáskirálynőt, Gombrowich szavával felfedi benne az «isteni idio-
tizmust, mennyei szklerózist". Komolyan veszi az operetth ősök tragédiáját, meg-
mutatja drámájukat, s így derül ki, mennyire nevetségesek, sorsuk mennyire 
értelmetlen. 

Tájunkon is meg kellett születnie ennek a mai operettolvasatnak, ez nyil-
vánvaló, mint ahogy Varsóban, Budapesten és Kaposváron is kísérleteznek a 
műfajjal, mindenütt, ahol beleivódott a operett az életekbe, ahol sokak szemében 
még mindig és kizárólag ez az igazi színház. Tolnai Ottó verseiben, esszéiben 
érzékenyen feltérképezte már és Végeladás című  drámájában is érintette ezt a 
kéjsóvár asszonyokkal, idiótákkal és angyalokkal teli világot, melyben amat őr 
Csárdáskirálynők lányai mászkálnak nyújtófával a kezükben nippek, orgona és 
rózsabokrok között. Végel azonban más irányból, a politika fel ől közelít a 
Csárdáskirálynő  gyerekeinek történetéhez, amelyben a provincializmus mecha-
nizmusai és formái érdeklik igazán, valamint a teatralitás. 

A vidéki operettvilág tehát a témája Végel László drámájának, az a világ, 
mely «se élni, se megdögleni nem enged, hanem csak felfeszít a Lét és a Nemlét 
közé" (Gombrowich). Hősei nem is hősök igazán, hiszen cél nélkül lézengnek a 
világban, nem tudnak vagy nem is akarnak beleszólni a dolgok alakulásába, 
vákuumban élnek. Isten halott, az Eszme lejáródott. Maradna az emlékezés 
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számukra, de mire — egy ',fényes" operettmúltra? ',Fütyülök a tökéletes társadal-
mukra!" — jelenti ki Renáta, az egyik szerepl ő. A tarsadalomból kiábrándult 
emberek ezek, antih ősök, akiknek forradalom helyett csak a bujálkodalom jutott 
osztályrészül. Legfőbb jellemzőjük, hogy várnak valamire — a szerencsére, egy 
szenzációs Csárdáskirálynő-előadás tető  alá hozására —, bár maguk egy-két 
hirtelen jött akciótól eltekintve szinte semmit nem tesznek azért, hogy ez a 
valami bekövetkezzen. Renáta szerep reményében lefekszik a magánénekessel, 
André hazautazik Bécsb ől vidékre és felfogadja a munka nélkül maradt színész-
nőket a Csárdáshirálynő  realizálására, de kés őbb megfeledkezik róluk. A két 
testvér, Áron és André közül, akik egy n őt szeretnek, Renátát, Áron a mártír. 
Reménytelen helyzetét súlyosbítja, érzi, hogy mártírnak lenni szégyen. Áron a 
ráció, André az emóció. Ő  marad otthon marxista könyveivel és restaurálásra 
váró szentképekkel körülbástyázva az operett-fészekben, a szül ői házban — 
holott idegen a saját környezetében. André fordít hátat üzleti okokból és Renáta 
miatta szülői háznak, hogy aztán Bécsben a ház szellemét próbálja er őtlenül bár, 
felidézni. Az ősök világához való kétféle viszonyulás megtestesít ői ők: az infantilis 
tagadásé és az infantilis köt ődésé. 

Áron magatartására a passzív ellenállás jellemz ő, ő  már egyáltalán nem hisz 
az értelmes cselekvés lehet őségében. A tagadás megtestesít őjének jelmezében 
talál magára, az Ördög álarcát felhúzva nyílik meg, szakad fel bel őle a zavaros 
szóáradat, melyben id őnként kristálytisztán csillan meg egy-egy mondat, élesen 
megvilágítva bölcselkedésének lényegét: ',Csak a romlottság útja létezik! A szép 
mesékkel mészárszékre visznek bennünket. Az utolsó forradalom a kitaszítottak 
paráznasága" — hirdeti de Sade márki modorában, miközben az öccse által 
ráhagyott édeni Csárdáshirálynő  helyett a pokol Csárdáskirálynőjét rendezi meg. 
Az ő  variációjában a Csárdáskirályn ő  nem győzi le az Ördögöt, a Szépség a negatív 
tudást, hanem az Ördög bájolja el a Csárdáskirályn őt és küldi vissza a földre, hogy 
terjessze a pokol mérgét az emberek között. Ez a rapszodikus asszociációs 
rendszerből felépülő  betéttörténet visz heroizmust és őrjöngést a reálszituációba, 
amely a dráma alapját képezi. A betét apokaliptikus látomásként értelmezhet ő  a 
történelemről, amelyben a Csárdáskirályn ő  mint túsz szerepel, apja, a tábornok 
odadobja az Ördögnek, miközben így kiáltozik: ',Feláldoztam a lányomat a 
tökéletes társadalomért. Szenvedek. Szobrot, szobrot emeljetek!" Ennek a mese-
beli komikus szituációnak van reális alapja, hiszen a fivérek apja, a vidéki 
bonviván is minden rendszerváltozás alkalmával a Csárdáskirálynő  operettet 
dobta oda félelmében az új hatalom elé. ',Apánk el őször félt a magyaroktól. Ezért 
énekelt nekik operettet. Aztán a partizánoktól retteget. Nekik is operettet 
énekelt. Ezzel a házzal jutalmazták. Kés őbb a közönségtől félt, aztán a haláltól" 
— állapítja meg az emlékeket helyretéve Áron. 

Végei László drámájában nincs szabályos cselekményszövés, nincsenek 
nagy összetűzések és leszámolások. A jellemeket megforgatja néhány szituáció-
ban, amelyb ől kibontakozik jellemvonásuk. A konfliktus a rituális betéten ke-
resztül zajlik le, melynek tétje a megtisztulás: Áron szabadulása a Csárdás-
királynő, Renáta szorításából, ami bekövetkezik ugyan, de egy másik Csárdáski-
rálynő, Blanka közreműködése révén. Vele kezdődik az egész elölről. Ilyen 
értelemben a dráma befejezhetetlen, bármi történjék is, minden marad a régiben, 
az operettvilág újratermeli magát. 
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Nada Kokotović  rendezése felbontja a drámát, a „túszdrámát" megelevenít ő  
rítussal indítja az előadást. Maszkos, fekete ruhás vidéki színészn ők szavalják 
teatrálisan az apokaliptikus sorokat, miközben ők is és az Ördög is szinte rátapad 
a Csárdáskirálynő  testére. Piedesztálra állítva izmosan, vaskosan, idomait csak-
nem fedetlenül hagyó fekete fűzőben nyújtózkodik fölöttük a Csárdáskirályn ő, a 
bálvány, az 'utolsó forradalom", ',bosszúálló tekintetét ől menekülnek a szocia-
listák, a demokraták, a kereszténydemokraták, a kommunisták, a monarchisták, 
a köztársaságpártiak, az anarchisták, a fasiszták, a laburisták, mert a Csárdáski-
rálynő  aranykardot hord derekán, teste mámorosan ring ... a Csárdáskirályn ő  
boldogságot hoz a földre, a mennyre, a pokolra, mindörökké ámen!" A kép 
expresszív. Pátosz, fájdalom és komikum kavarodik a látványban. A szerepl ők 
torz belső  valósága a fekete színben, morbid mozdulatokban, kéjsóvár hangban 
vetül ki. Olyanok ezek a maszkos színészn ők, mint Baron James Ensor vásznai-
nak alakjai. 

A rituálé érzéki jeleneteire, az operettfantázia tobzódására építi Nada 
Kokotović  André és Renáta közhelyes életének mozaikjait, még jobban nyitottá 
téve ezzel a . dráma szerkezetét. Teatrálisak a mindennapok is, akárcsak az 
operetth ősök tudat alatti világa — csak kevésbé stilizáltak. André és Renáta 
között kóvályog egy sápadt, szemüveges kislány, a gyermekük: Anna, aki zongo-
rán részleteket játszik a világhír ű  operettből. Az expresszív és a teatrálisan 
realista jeleneteket a sápadt gyermek köti össze, azzal, hogy „átrendezi' a színt, 
befelé fordítja a tükröt, száraz kórót rak a hatalmas aranyráma melletti padló 
vázába stb. Figyelő, ártatlan tekintete érzékeny és okos, közel a feln őttkorhoz, 
mint a Bergman-filmek gyerekh ősei. Az ő  tiszta szemével nézve érezzük undorí-
tónak és végtelenül komikusnak a banalitásokat, a magatehetetlen és morbid 
szituációkat, amelyekben tobzódik ez a világ. Csonti Tímea Anna alakítása 
maradandó élménye az el őadásnak, annak ellenére, hogy alig van mondata, ám 
úgy tud mélységes figyelemmel nézni, hogy vékony matrózruhás testének mázsás 
súlya lesz. A szereposztás olyan, hogy a saját személyiségükre építik a színészek 
a színpadi személyiséget. Az önnön mártíromságának felismerését ől és az emiatti 
szégyentől cinikussá vált vidéki értelmiségi szerepében egészen mélyre ásott 
Kovács Frigyes. Áronjának mára testtartása is az elesettséget, az életidegenséget 
sugallja. Mozgásban, gesztusban találta meg az emocionális Andrét Törköly 
Levente. Jónás Gabriella és Faragó Edit egy szerep két pólusa, színe és fonákja. 
Renáta az igazi primadonna, Jónás Gabriella kiváló ének- és tánckultúrával 
formálja ilyenné a szerz ő  elképzelésének értelmében. Blanka maga az elszabadult 
nyerseség. Faragó Edig Blankája a rítusok bálványa, izmos test ű, mint a paraszt 
menyasszonyok, démoni, mint az álmok. Az ének, az operettrészletek a Túl az 
Óperenciánból az ő  szájából eltorzulva hangzanak el, széttépve, hangulatukban 
módosulva. Kiszolgáltatottak a színészek ebben a kegyetlen játékban, élvebon-
tolásban. A néző  egy lépésre ül tőlük, tehát se a távolság, se fényhatások nem 
segítik és a lezser díszletben sem kapaszkodhatnak meg, amely szinte észrevétlen, 
azért van, hogy kiemelje testüket, miközben finoman utal arra, hogy az emlékek, 
a céltalan várakozás foglyai. Nagy képkereteket állított fel Aleksandar Petrov 
díszlettervező  a színpad két szélén. 
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Nada Kokotović  rendezőnő  és koreográfus jól tudja, hogy az operett az a 
forma, amely «megkísérli az állatias érzést szalonképesre párolni". Ő  a műfaj 
élveboncolásának a kedvéért a fordított utat járja meg a társulattal. A nyerse-
ségnek és a teatralitásnak a látványos keveréke szokatlan színpadi nyelvet 
eredményez, amelyben van valami nevetséges, akár a nagy katasztrófákban. A 
rendezés számára nem a történet fontos, hanem a színészek testének összefüg-
gései, amelyek a szituációkban kialakulnak. A gesztusokra, mozgásra, metakom-
munikációra helyezi a hangsúlyt, a mozdulatokat pontosan megkoreografálja. A 
szöveg hol mint apokaliptikusra torzított fennkölt zene van jelen ;  hol elkoptatott 
és hamis szavak formájában közhely-dialógusokkal időzi meg a szereplők életé-
nek ürességét, kapcsolathiányukat, szeretethiányukat. Apropó zene! Kálmán 
Imre közkedvelt áriái és duettjei elektronikus változatra áthangszerelve, illetve 
zene nélkül hangzanak el, nyersen és infantilisan szólalnak meg, az igazi Csár-
dáskirálynő, Renáta szólóit kivéve. 

A Túl uz Óperencián ősbemutatóját fontosnak tartom színjátszásunk szem-
pontjából, hiszen a rituális színház formanyelvét tanulják általa a színészek, 
miközben egy helyi történelmi és kulturális adottságok által meghatározott 
közérzetet fogalmaznak meg mítoszt és műfajt átértelmezve. 

Végel László: TÚL AZ ÓPERENCIÁN. Rendező  és koreográfus: Nada Kokotovié. 
Díszlet: Aleksandar Petrov. Jelmez: Željko Nosi ć. Zene: Lengyel Gábor. Szerepl ők: Bada 
Irén, Csonti Tímea, Dóró Emma, Faragó Edit, Jónás Gabriella, B. Kasza Éva, Kovács 
Frigyes, T. Sziráczky Katalin és Törköly Levente. Magyar nyelv ű  ősbemutató: 1989. 
december 29-én, pénteken, a Szabadkai Népszínház kistermében. 

Diana (gipsz, 1955) 
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GAJDOS TIBOR 

A SOKFÉLESÉG JEGYÉBEN 
NÉGY SZABADKAI TÁRLATRÓL 

Szabadka 1989-1990. őszi-téli évadjának legkiemelkedőbb eseménye kétségte-
lenül Glid Nándor szobrászművész retrospektív kiállítása volt, de ezt megel őzően 
novemberben és decemberben még három rendezvényre került sor. 

November 17-én a Képzőművészeti Találkozó két termében a Dévics Imre 
Kerámiai Művésztelep harmincéves fennállása alkalmából nyílt meg az a tárlat, 
melyen e jelentős alkotóműhely harmincnyolc látogatójának nagyszámú munká-
ja a telep eredményeit és fejlődési útját lett volna hivatva bemutatni. Ez utóbbi 
szándék azonban nem valósulhatott meg maradéktalanul, mert a dokumentáció 
hiánya lehetetlenné tette a három évtizedes m űködés problémáktól sem mentes 
útkereséseinek és törekvéseinek áttekintését. Jellemz ő, hogy néhány megkérde-
zett kiállító még megközelít ően sem tudta meghatározni egyes, egyébként jól 
sikerült alkotásának keletkezési idejét. Talán azt is érdemes megemlíteni, hogy 
a tárlaton, mely akár a Moják Arankától — Moják Dianáig címet is viselhetné, az 
1978-ban elhunyt Baranyi Károly szobrászművész kerámiai munkái meglep ő  
frissességgel ragyogtak a bemutatott tárgyak tömegében. 

Már néhány éve a Képzőművészeti Találkozó vállalja magára a köztársaság 
napja tiszteletére szervezett képz őmüvészeti seregszemlét, melyen különösebb 
válogatás nélkül mutathatják be legújabb alkotásaikat a szabadkai képz ő- és 
iparművészek. Az idei, november 24-én megnyitott kiállítás nem annyira az 
eredményeket, inkább a kiállítók viszonyulását tükrözi: ahogy halványodik az 
ünnep iránti tisztelet, úgy homályosul a már csak beidegz ődésként megrendezett 
tárlat jelentősége. Éppen ezért érdemleges értékelés a kiállított m űvekről tárgy-
talannak tekinthető. Talán új szervezési formákkal kellene kísérletezni. 

* 

Nagyon kellemes környezetben, a Népszínház könyvekkel zsúfolt el őcsar-
nokának hátterében kapott elhelyezést Boros György grafikusm űvész és Duro 
Maravić  festőművész december 12-én megnyílott együttes kiállítása. A kamara-
anyagnak éppen ez az intim legkörű  helyiség nyújthatott igazi otthont. Boros . 

György már ismert aktjai ezúttal a n ői test szépsége mellett a termékenység 
szimbólumaival gazdagodtak, de bemutatott tájképeinek, újszer ű  technikai meg-
oldásait is túlszárnyaló, finom líraisága jelezte a meglepetést és az igazi élményt. 
Duro Maravić  hosszú ideig csupán díszítő  jellegű  kerámiai munkáival adott 
magáról életjelt az eladási galériákban, most, visszatérve eredeti hivatásához, 
kellemes hatású akvarellekkel jelentkezett. A síkság tájainak látszólagos egyhan- 
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gúságát az évszakok változásának finoman árnyalt megjelenítésével igyekezett 
megcáfolni. Ezt a törekvését sikerrel oldotta meg. 

Hosszúra nyúló előkészületek és többszöri halasztás után 1990. január 
11-én nyílott meg Glid Nándor szobrászművész retrospektív kiállítása a szabadkai 
Városi Múzeum átépített els ő  emeleti csarnokában. A szervezés elhúzódásának a 
technikai problémák mellett természetesen pénzügyi vonatkozásai is voltak, ami 
már régóta kulturális életünk állandó kísér őjelenségének tekinthet ő. De végül is, 
a szabadkai Elektroremont e tájon eddig példátlan segítségével, megszületett a 
tárlat, mely a befektetett munka, szaktudás és anyagiak indokoltságát teljes 
egészében megerősítette. Ami pedig a városban tapasztalt el őzetes érdeklődést 
illeti, azt nem kellene a már legendás szabadkai lokálpatriotizmus számlájára írni, 
mert Glid Nándor olyan művészi egyéniség, akinek munkásságát nemcsak orszá-
gunkban, hanem Európa-szerte és azon túl is magasra értékelik. Az sem 
mellőzendő  körülmény, hogy a művész Akasztottak balladája elnevezésű  szobor-
kompozíciója a szabadkaiak kegyeletadásának színhelye, és hogy a VIII. Vajda-
sági Rohambrigád Általános Iskola udvarában felállított Főnix is szob-
rászművészetünk kiváló alkotásai közé sorolható. 

A lényeg mégis a tárlat, egy alkotó egyéniség életművének bemutatása, a 
gazdag és megrázóan szép anyag, melynek értéke és eredetisége talán sehol sem 
juthatott volna hangsúlyozottabban kifejezésre, mint éppen a szabadkai Városi 
Múzeum tágas, jó megvilágítású, ilyen rendezvények szervezésére ideálisnak 
mondható termeiben. Mert a kiállított alkotások — tekintet nélkül arra, hogy 
eredeti nagyságukban, vagy kicsinyített másuk formájában vannak jelen — nem 
nélkülözik a megfelelő  teret és látószöget, nem szenvednek légszomjban". Így a 
plasztikák tragikuma és lírája egyaránt a m űvész eredeti elképzeléseinek szintjén 
jut kifejezésre. Ez természetesen lehet szubjektív megítélés, mely a szemlél őnek 
az egész kiállított kollekciót átfogó els ő  benyomását tükrözi. A részletek feltárása 
természetesen már megkülönböztetettebb és elmélyültebb megfigyelést igényel. 
Ez 'a megközelítés Glid Nándor szobrainak esetében már jóval összetettebb, ám 
nem megfejthetetlen rejtély vagy misztikum. Misztikumot és rejtélyt emlegetni 
ebben a vonatkozásban nem literáris fogás és nem közhely, hiszen ami ezen a 
tárlaton látható, zömében az élet és a halál, vagy éppen az élet és a halál 
mezsgyéjének témaköréhez köt ődik, nyílik ki vagy zárul le tömör kompozícióban, 
mondhatnánk glidi megfogalmazásban, annak ellenére, hogy maga a m űvész is 
elveti a teljes eredetiség lehet őségét bárki művészetében. 

Szobrászunk — aki egyértelm űen Mechelangelót vallja eszményképének —, 
ha formai szempontból tekintünk munkásságára, látszólag semmilyen rokon 
vonással sem kapcsolódik nagy el ődjének művészetéhez. Hol vannak a robusztus 
figurák, a nagy hús- és izomtömegek, az egeket ostromló monumentalitás? Glid 
Nándor, néhány éves pályakezdési korszakátol eltekintve, amikor még minden 
anatómiai részlet a ',helyén volt", vagyis a valóságábrázolás jegyében alkotott, 
szinte a végső  határokig ment az emberi test és minden más ábrázolt tárgy 
',hústalanftásában", a lesz űkített lényegig hatolva. Még a modern szobrászat 
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úttörője, Henry Moore sem meztelenítette le ennyire szobrászatának objektu-
mait, ennek ellenére kiállító szobrászunk mégsem lépett át az absztrakció szfé-
rájába, mert volt témája, és a ',téma" nem mell őzheti a valóságot mint 
kiindulópontot. Vannak ugyan bizonyos kompromisszumokat jelz ő  munkái is, 
mint például a Főnix-variációk, vagy a nagyszerűen komponált, lendületes Öne-
légetés, melyeken nem annyira a leredukálás, mint inkább a lendület, az egek felé 
törő  szárnyalás a lényeg. Ám Glid egy napon felfedezte, hogy m űvészete elvá-
laszthatatlan a náci emberirtás szörny ű  élményétől, és ezek után már nem csak 
a pályázatokra küldött sikeres alkotásáiban, de egész munkásságában sem tudott 
szabadulni a szögesdrótokon fennakadt čsontvázaktól, a gázkamrába szállítandó 
hullák diabolikus megjelenítésétől. És azzal, hogy e nagy, embersors témait mégis 
líraisággal tudja átsz őni, kötődik nagy eszményképéhez, Buonarrotihoz, aki ném 
csupán korának legnagyobb szobrásza és fest ője, de egyben jelentős költő i egyé-
nisége is volt. 

Hogy a szervezők és a válogatást végz ő  művész valóban egy gazdag opus 
teljességre tör ő  áttekintését tűzték ki feladatul, azt els ősorban a kiváló techniká-
val, finom stilizálással magvalósított, lélektani elemeket is kidomborító, realista 
ihletésű  szoborpórtrék bizonyítják, melyek f őleg 1951 és 1957 között keletkeztek. 
Ezek közül a nagyvonalúan megoldott alkotások közül csak nehezen lehet 
megkülönböztető  elismerésben részesíteni NN kovini esperes bronzfejét, a szik-
rázóan fehér márványba vésett kislány portréját, és hogy a portrémintázás terén 
később sem vetette el a valóságábrázolást, arról Stojan Čelić  1980-ban készült 
remek feje tanúskodik. 

A negyvennégy kiállított szobrászati alkotást hat vitrinbe helyezett plakett 
egészíti ki, a falakra függesztett grafikák, melyek témaköre a bemutatott szobor-
kollekcióhoz csatlakozik, jó aláfestésül szolgál ahhoz az anyaghoz, amelyet Ba-
ranyi Anna, a Városi Múzeum m űvészeti osztályának vezet ője elismerésre méltó 
érzékkel és szakértelemmel helyezett el az impozáns kiállítási csarnok terében. 

Főnix IV. (bronz, 1974) 
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OLVASÓNAPLÓ 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

GEZA ČAT: U nepoznatoj kući. 
Fordította: Lazar Merkovi ć  és Tomislav Vojnić . 
Az utószót írta: Dér Zoltán. 
Osvit-Életjel Könyvek 41. Szabadka, 1989. 

IDŐRABLÁS 

Csáth Géza novelláinak szerbhorvát nyelvre váló fordítása évtizedekig váratott magára. 
Végre azonban - els ősorban Lazar Merković, Tomislav Vojnić  fordítók és a Csáth-kutató 
Dér Zoltán jóvoltából - erre is sor kerülhetett. A késést azért fájlaljuk, mert Csáthnak, a 
zseniális delettánsnak egy novellacsoportja világirodalmi színvonalön van. Népeink kultú-
rájának kölcsönös megismerése szempontjából viszont alapvet ő  fontosságú a főértékek 
tudatosítása, különösen a mi vidékünkön, ahol a m űvelődési múlt elfogulatlan feltárása 
nem mondható tipikus törekvésnek. 

Szerencsére a válogatás megközelít őleg tartalmazza azokat a novellákat, amelyek 
az akkori irodalmi megújulás eredeti képvisel őjévé tették a fiatal írót.' Ezt azért fontos 
hangsúlyozni, mert Csáth Géza naturalista történeteir ől is ismert, emelyek azonban 
inkább a filozófiájukkal, erotikus fűszerezettségükkel, mint esztétikai jellegzetességeikkel 
hívják fel magukra a figyelmet. (Ezek közül csupán A tor olvasható a szerbhorvát kia-
dásban). Ugyanígy kimaradtak azok a novellák (mint pl. az Eroica), amelyek többet 
tükröznek az újromantika korstílusából, mint az alkotói egyéniségb ől. A kritikai realista 
indításúakból viszont három is helyet kapott (Az albíróék, a Kutya és a Muzsikusok). 

A lefordított szövegek nagy többségében a túlhevült életszeretet, az álomszer űség, 
a misztika, valamint az élet és a halál fölötti lebegés jut kifejezésre. Csáth számára ugyanis 
elviselhetetlen volt az élet mint realitás, ezért a m űvészetében is meghaladni egyekezett 
azt. A valóságfölöttiség paradox módon magát a hiteles megismerést jelentette számára, 
ami különösen akkor meghökkent ő, ha tudjuk, hogy orvosként kora természettudományi 
ismereteit, tehát a racionális gondolkodást is el kellett sajátítania. Csáth felfogásában 
azonban az ész tudása csupán létünk feltételeit ölelhette fel; a központot, vagyis magát a 
létet - nem. Az oda való visszatérés, ahonnan a hétköznapok gondjai kimozdítottak 
bennünket, csak el őidézett önfeledtséggel, mámorral lehetséges. Minthogy a létfenntartá-
sért folytatott küzdelemben a dolgok és emberek okozta sebek miatt kell szenvednünk, a 
nyomorúságunkon való túlemelkedés útja gyakran csak mások boldogságán, sőt életén át 
vezethet - sugallja Csáth Géza létfilozófiája. Ezért számunkra (különösen az érintett 
novellacsoport értelmezésének szempontjából) az Ópium c. esszének a „raboljon magának 
mindennap tizennégy órát" felszólítása mond igen sokat. 

A rablás kifejezés csak annak hangzik furcsán egy jól nevelt, aggályos viselkedés ű  és 
polgári fiatalember szájából, aki nem tudja, hogy Csáth Géza csupán többé-kevésbé folya-
matos lelkiismeret-furdalások árán volt képes átadni magát saját romlását el őkészítő  
disszidens énjének. Hogyne érezte volna magát id őrablónak az, aki életének évtizedeivel 
együtt orvosi és írói küldetését egyaránt eltékozolta. Az eufória pillanataiban, felettes 
énjének lankadásakor mindenesetre vállalta azt, amit józan fe11el betegesnek tartott és 
elutasított. A józan körülmények között iszonyt kelt ő  vált tehát számára a gátak ledönté-
sekor kéjforrássá. Más kérdés, hogy e novellái közül néhányban a polgár aggálya, páni 
félelme fejeződik ki, tehát kívülről, iszonyodva szemléli azt, ami nem más, mint saját másik 
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énjének a megtestesülése. Ha a kéjelegve rombolás ösztöne A torban (mint disznóölés és 
minta cselédlány megerőszakolása) az élet rendjének látszatát kelti, addigA békában már 
elementárisan tör be. Meglehet, túlzásnak hat, ha (Csáth sorsát, feleséggyilkosság felé 
sodródását ismerve) a halálfélelmet keltő, ragadozó módjára viselked ő  kétéltűt az író 
lappangó, de egyre kevésbé visszaszorított agresszív hajlandóságának megszemélyesítése-
ként fogjuk fel. Pedig a béka megjelenése a novellában hangsúlyozott hiedelem és a 
végkifejlet szerint egyaránt halálesetet el őlegez. Lényegében a béka a gyilkos, hiszen már 
a rémálomban is élethalálharcot vívott a narrátorral. Ehhez képest egészen nyilvánvaló 
Csáth előbb említett két énjének képletes szembeállítása a Fekete csönd c. novellában. 
Richárd, a narrátor öccse ugyanis hasonlóan gátlástalanul éli ki magát, mint ahogy az 
orvosnak vallomást tevő  ópiumszívó hirdeti az Ópium c. szövegben. A Fekete csöndben 
tehát a pusztítás a pusztításért, rablás a rablásért a lényeg. Richárd "Éjjel betört a zsidó 
boltjába, és kiszedte a pénzt a fiókból. Elszaladt vele, és elszórta az utcán". Ezzel szemben 
a Sebész hőse már racionális úton akarja megsemmisíteni a látszólag racionálisat: a 
mindannyiunkat terhelő  időélményt. Ő  az emberi alkatot, az élet spontaneitását akarja 
meglopni, az idő  képzetét távolítva el az agyvelőből. Amit neki az alkohol ad, azt ő  
operációval akarja elérni másoknál. Hogy álom legyen az élet, minta Találkoztam anyám-
mal c. novellában, amelyben a romantika kék égboltja alatt kívánatos ifjú n őként, boldog-
ságot sugárzón támad fel a fiatalon elhunyt édesanya; vagy mint az Egyiptomi Józsefben, 
ahol a felemelő  tér- és időélménynek szintén erotikus jellege van. 

Csáth rosszabb énje feltarthatatlan: az erkölcsöt közvetlenebbül, az álomból kilépve 
is meglopja. Így a Vass fiúk szerepében, akik misztikus kapcsolatban vannak a rablókkal, 
a varázsló tanítványaival és rabszolgáival, akik a varázsló iránti hódolatukból követik el 
véres bűntetteiket (A varázsló ker tje). Ugyanúgy, minta Witmann fivérek, akik az anyjukat 
is megölik, csakhogy istennőjüknek, a lánynak, szadista módon áldozhassanak (Anyagyil-
kosság). Vagy a kisfiúk, akik nem tesznek mást, mint a felnőtteket utánozzák, amikor 
csínytevéseik során a legszörnyűbbet követik el, felakasztva barátn őjüket (A kis Emma). 

Vannak azután olyan novellák is e Csáth-fordítások között, amelyek mára valóságon 
túli, de még az álmon inneni emlékeket költ őiesítik. Ezek között els ősorban A vörös Eszti 
bája ragad magával a korai erotikus élményeknek, a szadista hajlandóságnak és a szépség 
iránti áhítatnak a varázslatos egységét teremtve meg. Hogy az ilyen hangulatban a rettegés 
is megédesedhet, arra a Szombat este a bizonyság, melyben az idill dominál. Ennek 
felbukkanására az ad magyarázatot, hogy itt „hazavezet ő  ösvény"-en halad az író. Az 
Elfeledett álomban, ahonnan az idézett szókapcsolat származik, ez a visszatérés már nem 
megy simán. Az otthon nyújtotta bensőség csak vágyott állapot marad s a környezet 
közönye, kegyetlensége a már érintett álom-novellák végletes iszonyatához közeledik. A 
narrátor itt gyöngének bizonyul, mert nem sikerül olyannak lennie, amilyennek a világ 
mutatkozik őelőtte. Itt ugyanis a lelkiismeret diktálja a képek váltakozásának ritmusát, 
hiába fohászkodik a vonat által elgázolt kedvenc kutyájuk hullájához, hogy az megszaba-
dítsa „ettől a borzasztó önvádtól, ettől a fájdalomtól". Hogy Csáth jól tudta, mi a feltétele 
az életbe való bekapcsolódásnak, az a Délutáni álom c. novellából tűnik ki. A grófkisasszony 
ugyanis csak a gyermeke koporsója el őtt, vagyis a legnagyobb megrázkódtatás hatására 
kezd sírni s csak ezután alakulhat ki normális emberi kapcsolata. Csáthot azonban, mint 
tudjuk, nem a termékeny élet felé lendítette az idegei számára elviselhetetlen szenvedés. 
Vele szemben az idő  szűkmarkú volt, ezért meg kellett rabolnia. 

Esztétikai szempontból nézve pusztán a Schmith mézeskalácsos jelenlétét kifogáso-
lom a válogatásban. Annál is inkább, mert az utószóban Dér Zoltán is elmarasztalja ezt a 
kissé híg lére eresztett, közhelyszer ű  történetet, a szerelemben gyöngének bizonyuló, 
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nagy, erős, gazdag férfinak és fiatal feleségének tragédiájáról. Jobb lett volna, ha a jóval 
korszerűbb Katonai behívó kerül helyette a válogatásba. 

VAJDA GÁBOR 

TUDUNK-E CSÁTHUL? 

"Meg kellett tanulnom eliotul, és rádöbbentem, milyen nagy költ ő  ... És hogy az angolul 
nem értő  olvasó a fordításokból többé-kevésbé megismeri ugyan Eliotot, de hogy megsze-
reti-e, nem hiszem." 

Szilágyi Domokos aggályoskodó gondolatait idéztük, aki a m űfordítást a világ legre-
ménytelenebb vállalkozásának takintette, Eliotot pedig abba a költ őkategóriába sorolta, 
akit nem is szabad fordítani. Régi közhely, hogy a fordítás alkotás és nem másolás. 
Kosztolányi a szobrász munkájához hasonlította ezt a "nyelvi csodát", hiszen egy megha-
tározott szobrot más anyagból kell kifaragnia a merész "szobrászm űvésznek". 

Idézhetnénk tovább a m űfordításról vallott végletes nézeteket, de szükségességét 
nem vonhatjuk kétségbe. A szerbhorvát nyelv ű  Csáth-kötet is elismerést érdeml ő  váloga-
tás, amely régi hiányt pótol. Az idegen nyelv ű  kiadványokról a könyv végén lévő  bibliográfia 
is tájékoztat. 1912-ben Uber Puccini címmel német nyelven jelent meg Csáth Géza írása, 
1980-ban, majd 1983-ban angol nyelvű  novellagyűjteményeket adtak ki, 1987-ben szlovák, 
1988-ban francia nyelvű  kiadvány látott napvilágot. Az 1989-es szerbhorvát nyelv ű  novel-
láskötet Lazar Merkovi ć  és Tomislva Vojnić  munkája. A műfordítás alapjául a Forum 
Könyvkiadó I977-ben kiadott Ismeretlen házban című  gyűjteményének első  kötete szolgált. 
A drámák és a jelenetek kimaradtak, és az említett kiadványban közzétett 49 novellából 
26-ot olvashatunk szerbhorvát fordításban. A kronológiai sorrend is megmaradt, legfeljebb 
a válogatás szempontjait és eredményességét elemezhetjük. A kiválasztott novellák elénk 
tárják a Csáth-írások műfaji és stilisztikai sokszínűségét, esetleg néhány novella kapcsán 
hiányérzetünk támad. Felvethetjük pl. az Egy vidéki gimnazista naplójából című  naplóno-
vella kihagyását, amelynek esztétikai értéke ugyan nem éri el a legjobb Csáth-novellák 
színvonalát, de dús eseménysorozata mégis a szül űföldhöz kötődik. 

A kötet olvasásakor bennünk is felmerül a kérdés: Vajon tudunk-e mi csáthul? 
Tudnak-e a műfordítók annyira csáthul, hogy az olvasót Csáth-befogadóvá avassák, és a 
novellákat ne csak megismertessék, hanem meg is szerettessék, hogy a csáthi "nyelvtant" 
anyanyelvükön is érzékeltessék? Csáth a visszafogottság, az elodázás, a formai fegyelem 
legnagyobb mestere, de néha az ellenkez ő  végletbe csap át, és ilyenkor nyelvének költ ői 
szépségét, szóképeit, látomásait csodáljuk. A többrét űség jellemzi írónk nyelvét és stílusát, 
kifejezés- és ábrázolásmódját. Talán csak Hermann Broch m űveiben tapasztalhatjuk 
realitás, mítosz, szimbólum egymásra rétegz ődésének ezt a specifikus közegét. Csáth 
formafegyelmét, a naplónovellák s űrített létábrázolását a fordítások is tükrözik. 

Vizsgáljuk meg néhány novella átültetését közelebbr ől is, hogy a feltett kérdésekre 
válaszolhassunk! 

A szépirodalmi szövegek fordításának elméleti kérdései f őként a nyelvi jelentés 
típusait érintik. Barhudarov is rámutatott arra, hogy a szépirodalmi szövegek fordításakor 
sokszor fel kell áldoznunk a referenciális jelentést az itt fontosabb információt hordozó 
pragmatikai jelentés (emocionális, expresszív, stilisztikai stb.) érdekében, de nagyon 
gyakran éppen a nyelven belüli jelentés hordozza a szöveg lényeges információját, tehát 
abszurd az a követelmény, hogy teljesen ragaszkodjunk a forrásnyelvi szöveg nyelven belüli 
jelentéséhez. Ilyenkor beletör ődünk a novella szövegegészének szempontjából történ ő  
változásba is. Nagyszerű  példa erre Csáth leghátborzongatóbb novellája, az Apa és fiú, 
amely Otac i sin cím alatt szerepel a szerbhorvát nyelv ű  kötetben. Csáth ragaszkodik a 
„fiú" szóhoz, a befejezés is ezt bizonyítja. Miután az Amerikából hazatért feln őtt mérnökfiú 
az anatómiai intézetben kézbe vette apja csontvázát, eltávozott. Írónk a következ őképpen 
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zárja Írását: "Keresztülment a nagy folyosón, és még néhány elkésett orvosnövendék látta, 
amint viszi a csontvázat, melynek kezei, lábai valami különös táncot jártak, amint a 
borotvált arcú ember ügyetlenül magához ölelte. A fiú az apját." 

A szerbhorvát fordítás mindvégig a "sin" szót alkalmazza, tehát az utolsó mondat 
jelentéstani szempontból módosul: "Sin svoga oca." A fordítás megfelel ő, mégis fontos az 
eredeti szöveg fiú, illetve fia szavainak nyelven belüli jelentése. A fiú már "idegen", kétszer 
így is nevezi őt az író. Ő  csak a fiú, de "a csontváz fia". Ez utóbbi szószerkezet viszont a 
szerbhorvát szövegben is kiválóan érvényesül: "kosturov sin". 

El kell fogadnunk tehát ezt a jelentésváltozást, még akkor is, ha a fiú szó a szöveg 
legfontosabb információjának hordozója. A novella fordítója egyébként túlzott szövegh ű -
ségre törekedett, ezért indokolatlan például a következ ő  változtatás: 

"— Kérem szépen, doktor úr — szólott az igazgató —, nézesse meg múlt hónapban vagy 
az azelőttiben, dolgoztak-e föl Gyetvás Pál nev ű  hullát, s ha igen, készítettünk-e bel őle 
előadási csontvázat." 

Szerbhorvát fordításban így hangzik az idézett szövegmondat: 
Molim vas lepo, gospodine doktore — re če direktor — proverite da je prošlog 

meseca, ili mesec dana ranije, prera đen leš Pala Đetvaša i, ako jeste, da li smo od njega 
napravili kostur za predavanje." 

A "Gyetvás Pál nevű  hulla" szerkezet groteszk hatása veszett el a "leš Pala Đetvaša" 
fordításban, de az intézet légkörének más értékrendjét sem tükrözi az új szószerkezet. 
Elgondolkodhatunk az asszisztens szájába adott "brucoši" szó használatán is. Az eredeti 
szövegben "elsőévesek" megjelölés szerepel, ugyanis a hivatalos megfogalmazás nem okoz 
stílustörést. 

Némi hiányérzetünk támad az Elfeledett álom (Zaboravljeni san) című  novella 

nyolcadik szövegegységének olvasásakor. A második idéz ő  mondat beleolvad a monológba, 
a felkiáltás kijelentéssé válik. Az emberhiányra vonatkozó kérdés is a puszta kietlenség 
kifejezőjévé módosul: "Hajókon elmentek mind talán?" Fordítása a következ ő : "Možda su 

sve lađe već  otplovile?" 
A Trakl versvilágának "mákonyos" tájaira emlékeztet ő  szövegrészletek fordítása 

éppen ott a legsikeresebb, ahol a fordítók elrugaszkodtak a forrásnyelvi korlátoktól, és a 
pragmatikai jelentés szempontjait el őnyben részesítették. 

Néhány remek megoldást találhatunk a Fekete csönd (Crna tišina) című  alkotás 
látomásos részleteiben. Pl.: "Posle toga sve se desilo onako kako je želela crna tišina. Legla 
mije na grudi i uvukla se u svaku kap krvi. Bilo je grozno. Hteo sam da pobegnem od nje, 
ali me je privezala uz krevet i grak ćući mi u uvo šaptala jezive strahote. 

MerészebbA vörös Eszti (Riđokosa Esti) híres részletének fordítása. Andersen bácsi 
virág-metaforája szerbhorvát fordításban is hatásos, még akkor is, ha a referenciális 
jelentés kritériumai szempontjából kifogásolhatnánk az említett szövegegységet. Íme a 
bekezdés egy részlete: " — Az ifjúság és a vágy benned, mint egy tőből nőtt, nagy virágok, 
virítanak. És aki látja, csak örvend neki ... — Kis szünetet tartott, és botját csiklandóan 
végighúzta az arcomon. — De a hozzáért ő  kertész megijed ám, és óvja a két virágot, amelyek 
pompázásukkal elpusztítják egymást. Érted, hékás? ..." 

A szövegrészlet fordítása a következ ő : "—Mladost i čežnja u tebi izrasli su kao dva 

cveta iz jednog korena. Ko god ih vidi samo im se raduje ... — Na činio je malu pauzu i 

poškakljao me svojim štapom po licu. — Ali baštovan koji se u to razume plaši se i čuva ta 
dva cveta da svojom lepotom ne unište jedan drugog. Razumeš li ti mene?..." 

A fordítók az eredti neveket használták, ahogyan ezt a m űfordításokban megszok-
tuk. Csáth Géza a köznapi névhasználathoz alkalmazkodik, néhol persze a nevek stílusér-
tékére is felfigyelhetünk, s őt ahogyan az egyik elemz ője rámutatott, fontos asszociációk 
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tapadhatnak hozzá, mint pl. az Apa és frú esetében a Paulus-Saulus átváltozás. A szerb-
horvát nyelvű  szövegben idegenül csengő  nevek természetesen stílusértéket képviselnek. 
Lefordították viszont József nevét az Egyiptomi József című  novellában, a cím tehát így 
hangzik: Josip Egipatski. A már szimbólummá vált nevet így ismeri az olvasóközönség. A 
novella hősének neve viszont Jožef, Joška. 

Összehasonlító vizsgálatunk csupán néhány példára szorítkozott, teljességre egy 
rövid könyvbemutatóban nem törekedhettünk. Ha most visszatérünk kiindulópóntunk-
hoz, eredeti kérdésünkhöz, válaszunk sem egyértelm ű. Ugyan ki állíthatná magáról, hogy 
tud csáthul? Nagyon sok tennivalónk maradt még ezen a téren, hogy a forma- és stí-
lusművész Csáthot magközelítsük, hogy megértsük sajátos lelki tájait, a lét korlátai között 
élő  művészt, aki Esterházy szerint „a végtelen szerelmese" volt. A fordítók sokat tudnak, 
és vállalkoztak arra, hogy megtanítsanak erre egy új olvasótábort is. Talán ők is elsajátítják 
a sajátos csáthi nyelvet, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megszeressék őt .. . 

HÓZSA ÉVA 

KÉT MODERN REGÉNY AZ ERŐSZAKRÓL 

MARIO VARGAS LLOSA: Ki ölte meg Palomino Molerót? 
Európa, Budapest, 1989. 

SALMAN RUSHDIE: Szégyen. 
Európa, Budapest 1989. 

Az összehasonlítás szándéka spontán alakult ki, nem volt tudatosan akart, hanem közvet-
lenül a két könyv olvasása után bontakozott ki bennem: van valami közös a két m ű  között 
attól függetlenül, hogy térben oly távol esik egymástól a két regénybeli színtér és a szerz ők 
profilja is egészen más. De Úgy véltem, bizonyos titkokat fedne fel a párhuzamos futtatás, 
a bizonytalan megállapításokból talán bizonyos következtetéseket lehetne levonni nem-
csak .a két alkotó további írói pályafutásával, hanem általában a modern prózával kapcso-
latban. Minden író a maga útját járja, de vannak metszési pontok vagy esetleg kerül ők. Az 
összevetés végeredményben nem esett nehezemre, mert a maga módján két kiváló re-
gényről van szó. 

Alkotóik közül egyikük sem olyan kulturális közegb ől küzdötte fel magát, mondhat-
juk nyugodtan: a világirodalmi színtérre, amely a modern prózának zászlóviv ői közé 
tartozik. A modern perui irodalom alig volt ismert számunkra, európaiaknak, amíg nem 
jelent meg Mario Vargas Llosa, s őt: most már nemcsak hogy ő  a modern perui irodalom 
jelképe, hanem, elrugaszkodva a nemzeti talajáról, világirodalmi jelenséggé alakultát. Már 
régebben utaltam arra, hogy Mario Vargas Llosa a modern próza egyik legjelent ősebb 
megújítója, aki Márquez mellett (és nem mögötte) forradalmasította a regényt. S hogy 
milyen kulturális közegb ől származik Salman Rushdie? Nos, esetében a meghatározás 
nehezebb. Indiai születésű, Angliában élő, de Pakisztánba látogató író. Már ebből világossá 
válik, hogy írásművészete magában hordozza Dél-Ázsia és az angolszász kultúra hagyomá-
nyait. Példája is azt igazolja, hogy különböző, látszólag összeférhetetlen kultúrák gyakran 
csodálatos ötvözetet képezhetnek, amennyiben az olvasztótégely olyan utánozhatatlan és 
egyedi alkotó, mint Salman Rushdie. 

Amikor Salman Rushdie regénye, a Szégyen 1983-ban megjelent, ezt egyesek jegyez-
ték, mert előző  műve, Az éjfél gyermekei, Brooker-díjban részesült és olyan írói erényeket 
vonultatott fel, amelyek egyszerre biztosították számára a népszer űséget és a kritika 
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elismerését. Ellentétben vele, 1986-ban, amikor megjelent a Ki ölte meg Palomino Mole-
rót?, Mario Vargas Llosa már világszerte ismert és elismert alkotó volt. Szinte minden 
kultúrnyelvre lefordították legjelent ősebb alkotásait (A Zöld Palota, Négy Óra a Catedral-
ban stb.), az irodalmi köztudat úgy fogadta be, mint mindig megújulni képes írót, akinek 
keze alatt minden arannyá alakul át. Természetesen egy-egy alkotása között azonban 
vannak lényeges értékbeli különbségek. A Ki ölte meg ... mintegy igazolja azt a korábbi 
észrevételt, miszerint Mario Vargas Llosa m űvészete alapjában véve „mindig mélyen 
realista (Benyhe János). Ez a regénye nagy visszakanyarodás önnön m űvészetének kezdeti 
szakaszához, a hagyományos realista regényhez. Ezzel szemben a Szégyen folytatja (ha 
nem fokozza) Az éjfél gyermekeinek stílusbeli tarkaságát, igazolja, hogy szerz őjük nem 
mond le a kísérletezés izgalmas kalandjáról, bár tulajdonképpen az el őző  műben alkalma-
zott technikát igyekszik finomítani. Mi a két regény közös kiindulópontja? Talán az, hogy 
mindkét szerző  az erőszakról írt regényt és az er őszak társadalmi eredetét vizsgálja. Óriási 
viszont' a különbség a „mértéket" illet ően. Míg Mario Vargas Llosa egy, a hétköznapitól 
alig eltérő  gyilkosságot vesz szemügyre valahol egy perui poros tengerparti városkában, 
addig Salman Rushdie egy ország, méghozzá a modern Pakisztán történetének keretein 
belül (vagy ahogyan Sarbu Aladár állítja: Pakisztán politikai és morális állapota) nyomoz 
az erőszak gyökerei után. Az éjfél gyermekei India, a Szégyen Pakisztán legújabb kori 
története. Mondhatnánk azt is, hogy a stílusbeli tarkaságok és a bels ő  forma összetettsége 
ellenére hagyományos, talán — közhelyszerű  kifejezéssel élve — mindkét mű  társadalmi 
regény. S míg Mario Vargas Llosa, úgy tapasztalom, tudatosan törekedett e m űvében az 
átlátszóságra, egyértelműségre, leegyszerűsített közlesmódra, s ezzel sok szempontból 
mintegy azonosult a realista író elfogadott szabványalapállásával, addig Salman Rushdie 
ábrázoló eszköztára a realizmustól való tudatos elrugaszkodási szándékra utal. A Szégyen 
a fantasztikum irányába eltávolodott regény. A szerz ő  egy helyen nyíltan kimondja, hogy 
nem akart realista művet írni („Ámde, ha ez mégis realista regény volna!", kiált fel 
csúfondárosan). „Tessék csak elképzelni, micsoda kínban lennék!" (Mármint ha realista 
regényt írt volna.) „S. ha ilyesféle könyvet írtam volna, ugyancsak hiába védekeznék azzal, 
hogy mondanivalóm általános érvény ű, s nem korlátozódik Pakisztánra. Könyvemet 
elkoboznák, betiltanák, bevonnák, bezúznák, elégetnék. Ennyi er őfeszítés, semmiért! A 
realizmustól valóban megszakadhat az írói szív. Ámde, szerencsére, én csak afféle modern 
mesét mondok, így hát minden rendben, senkinek sem kell felizgatnia magát, s nem muszáj 
túl komolyan venni, bármit találok is mondani. És drasztikus lépésekre sincs persze 
szükség.” Salman Rushdie-t a lehet őségek sokasága inkább zavarja, mint a realizmus 
tagadása: „Minden történetben kísértenek azoknak a történeteknek a szellemei, amelyek 
megíródhattak volna." Tehát Mario Vargas Llosa egy egyedi véres gyilkosságot mond el 
realisztikusan, Salman Rushdie pedig egy egész ország véres történetét mondja el tündér-
meseként. S ez a tündérmese csak egy a lehetséges történetek közül Pakisztánról. 

Mario Vargas Llosa ebben a regényében nagy m űvészi önfegyelemmel teremti meg 
a maga világát. Hiszen bűnügyi regényről van szó, a mű  címében benne foglaltatik: ki a 
gyilkos? Detektívregényt írt volna Mario Vargas Llosa, a regény forradalmasítója? Ter-
mészetesen annál jóval többet. Talán be akarta bizonyítani, hogy ebben a m űfajban is tud 
maradandót alkotni. Ez a műve komor hangvételű  rémregény, hiszen Palomino 1VÍolerót 
kegyetlenül megcsonkítják, szörnyű  módon végeznek vele, animális, ferde ösztönök húzód-
nak meg a háttérben, amelyek mára patopszichológiai vizsgálatok tárgyai lehetnének, ha 
írója nem olyan perui művész lenne, aki a népies humor elkötelezettje és valószín űleg 
titkos csodálója is. Mert a rémregény mellé, a szerz ő  jóvoltából, odatolakszik a vaskos és 
harsányan közönséges bohózat. A detektívmunkát nagy türelemmel, és tegyük hozzá: 
meglepő  szakértelemmel végző  hadnagy beteljesületlen, azaz csúfosan lezáruló testi von-
zódása egy rubensi formátumú fogadósné iránt az olvasót több alkalommal is hangos 
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kacagásra bírja. A két különböz ő, egymástól olyan távol es ő  műfaj párhuzamos futtatása 

végeredményben kis mesterművet szült. Az anyag a művész kezében arannyá alakult át. 

A varázslat szemünk el őtt játszódott le. Salman Rushdie bonyolultabb receptet választott. 
Ó a rémregényt és a mesét igyekezett egybekötni, s bár a Szégyenben vannak 

bohózatba illő  jelenetek is, mégis a szatirikus hangvétel a m ű  alaphangja. Valójában, 
ahogyan azt egy kritikusa mondta, Salman Rushdie az emberi durvaságot és szenvedést a 
komikus hatás érdekében felhasználja. Rendelkezik azzal a varázsképességgel, hogy a 
szörnyű  és véres jelenetek felidézésével nem iszonyodást, hanem mosolyt, s őt: nevetést 

váltson ki az olvasónál. Vádolják is, hogy sok szempontból nemcsak érzéketlen, hanem 
éretlen is, nem tartja tiszteletben az igazán emberit. Ezt többek között azzal is eléri, hogy 
e regényében mindvégig kívülállóként viselkedik, ezt több helyen közli is. S ha már 
elmefuttatásunk ilyen irányt vett, akkor feltétlenül említést kell tenni a Szégyen belső  
formájának keleti mesékbe ill ő  gazdagságáról. Vázként pillanatképek szolgálnak, amelyek 
vakítóan élesek, de ugyanakkor problematikusak is, vagy ahogyan a szerz ő  megállapítja: 
„Milyen nehéz is tetten érni az igazságot, különösen, mikor az ember kénytelen szeletekben 
nézni a világot; a pillanatfelvételek épp annyit rejtenek el, amennyit megmutatnak." A 
drámai pillanatfelvételek közötti teret igen tarka módon tölti ki. Hol realista, h űvös 

beszámoló, hol igazi mese, hol szatirikus csevegés, hol elmélked ő  betét fűzi össze a 
valóságszeleteket. S amilyen ügyesen vált modort, olyan mesterien váltja a nyelvet is, bár 
nyelvezete legtöbbször szatirikusan pongyola, kidolgozatlan, vulgáris szavakkal és kifeje-
zésekkel bőségesen tűzdelt. Az a benyomásom, hogy Mario Vargas Llosával szemben, aki 
ez alkalommal alaposan megfékezte magát, Salman Rushdie teljességében átadja magát a 
spontaneitásnak, viszonyulása regénybeli világához néha vészesen komolytalan, lehet, 
hogy neki is volt szigorú terve, de az anyag, képzel őereje, bels ő  feszültsége egyszerűen 

legyűrte, vagy ahogyan Sarbu Madár mondja: „A műben áradó energiákat nem szorítja 
formába igazán az írói koncepció. Eluralkodik az írói önkény." Számomra ez a bels ő  forma 

nagyfokú élvezetet jelentett a mű  olvasásakor, nyilvánvaló volt számomra, hogy a Szégyen 
igen ellentmondásos, ambivalens alkotás, hiszen maga a szerz ő  állítja benne: „Én magam 
is sok összeegyezhetetlen nézetet vallok, mégpedig minden nahézség nélkül. Én nem 
hiszem, hogy mások merevebbek volnának nálam." Számomra a legcsodálatosabb az volt, 

hogy a szerző  milyen tökéletes magabiztonsággal teremtette meg regénybeli világát és 
milyen ügyesen váltogatja abban a belső  forma egymástól nagyon is elüt ő  módozatait. 
Salman Rushdie szinte soronként képes színt változtatni, valóságos kaméleon-író. Sajnos, 
az élet a szerz őt másfajta átalakulásra is rákényszerítette. A Sátáni versek számára 

végzetes kimenetelű  fogadtatására gondolok. Röviddel ez el őtt a Granta című  londoni 
irodalmi lapnak rövid verset küldött, arról, hogy az új név és arc felvétele után („Szemem 
kiszúrták, fogaim kiverték") nem gondol arra, hogy hallgasson. Még akkor is, ha „a realitás 
álmaim megöli — írja —, tovább fogok énekelni". 

Végeredményben a két vázlatosan ismertetett regény között több a különbség, mint 
a közös, de bízvást vannak közös pontjaik is. Tagadhatatlan, hogy Salman Rushdie m űve 

súlyosabb, nagyobb méret ű , sokarcúbb, kísérletez őbb, de ugyanakkor fegyelmezetlenebb, 
ellentmondásosabb. Mario Vargas Llosa nyilvánvalóan „jókedvében" írta meg Palomino 
Molero szomorú bohózatát, ez alkalommal nem igyekezett újítani. Reméljük, ezt egy másik 
alkalommal megteszi. Az ismertetett két regény közül az egyikr ől szólva egy kritikus 

megállapította: "Gazdag és többrétű  regény, csíp ős is, frivol is, izgalmas is, kellemes is, de 

mindenképpen lebilincselő  olvasmány." Úgy vélem, ez a másikra is vonatkoztatható. 

VARGA ISTVÁN 
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GYERMEKRORI HANGULATOK 

LÉVAY ENDRE: Régi utcák porában. 
Életjel Könyvek 42. Szabadka, 1989. 

A vége felé lapoztam fel Lévay Endre posz-
tumusz kötetét a régi Szabadkáról Ott, 
ahol a „színeszkoráről" ír, amiről nem tud-
tam. És sikerült is mindjárt ismer ősökkel 
találkoznom. Vidor Imrével például, akivel 
bennünket fiatalokat ijesztgettek annak 
idején: "Vigyázz, mert majd te is egy Vidor 
Imre leszel a Vajdasági Írásból!" És szegény 
Aszlányi Dezsővel találkoztam, aki Komlós 
Aladár szerint egy „tehetségtelen zseni" 
volt. Itt csak mellékszereplője a visszaem-
lékezéseknek, ahogy feltűnik egy pillanat-
ra, nem is Szabadkán, hanem a Bega-parti 
Párizsban. Nekem az Istenhegyen jelenik 
meg egy gazdátlanul hagyott villából, ahol 
külföldre távozott "gnosztikus testvérét ől" 
kapott ingyenes lakást, mint afféle ház őrző, 
hogyne lopják le a cserepet a tet őről „Szok-
ta látnia fiamat?" — kérdezte, ha fest ő  bará-
tomhoz, Markó Sanyihoz mentem a 
szomszédba, s ő  mintegy Voltaire tanácsára 
a kertet művelte, a kerítésen kihajló ágakat 
nyesve. — „Ír még a Nyugatba?" — Mert nem 
titkolta sem ő , sem a fia, aki sikeres 
lektűröket írt, s felborult kocsijában lelte 
halálát, hogy kerülik, mert kölcsönösen le-
nézik egymást. 

És a bajmoki Kókay Károly magánnyel-
vésszel is találkoztam, aki időnként meg-
zöldült zsakettjében hozzám is beállított, 
élénk szemrehányást téve, hogy még min-
dig nem teszek „e" és „e" között különbsé-
get. Meg Oláh Sándor is itt van ter-
mészetesen, míg Hangya Bandi éppen csak 
megemlítődik. A többi szabadkai bennszü-
löttet, KGnót például nem ismertem, vi-
szont tisztán emlékszem a híres prímásra, 
Bodrits Pista apjára, ahogy a Bárány kávé-
ház nyitott kirakatában mélabús magyar 
nótákat játszott az esti korzó népének, s a 
gyér világításban is látni lehetett arcán a 
hatalmas anyajegyet. És a találkozások köz-
ben mintha belém karolna Lévay Bandi, 
mint régen, Úgyhogy a hangját is hallani 
vélem, „kérlek szeretettel", amíg e könnyes 
mosollyal felidézett, helytörténeti jegyze- 

tekben a régi szabadkai utcákat járjuk. S 
épp ezért gondolom, öregnek kell lenni, 
hogy az ember együtt sóhajtson e let űnt 
idők után, amelyekből nem maradt más, 
csak emlék. És a régi utcákkal maga a 
szerző  is elment egy őszi délután. 

Csak én még sok minden másra is em-
lékszem e kis könyv olvasása közben Lévay 
Endre életművéből Azokra a kemény ve-

retű, tárgyi valóságot érzékeltet ő  szociográ-

fiai jelentésekre, amelyekben nemzetiségi 
és társadalmi kérdéseket feszegetett, he-
lyenként forradalmi indulattal abban a jel-
legzetesen magyar irodalmi m űfajban, 
amelyet a falukutatók műveltek. A fiatal 

Lévay Endrét nem ilyen ellágyuló, érzelmes 
hangvétel tette ismertté és megbecsültté a 
mi nemzedékünkben, s távolabb, egészen a 
szárszói találkozóig, munkássságának ér-
telmére és jelent őségére figyelmeztetve. 
Már indulása aHíddal, s szerepe a szabadkai 
Népkör ifjúsági csoportjában egyféle vezéri 
szerepre predesztinálta a vajdasági haladó 
szellemű  fiatalok között. Magával ragadó 
tudott lenni, valamiféle szuggesztív meg-
szállottság lelkesedésével hatni. 

Az a végzetes félreértés, amely sok ezer 
jóhiszemű  . tisztességes emberrel együtt 
1949-ben elsodorta, sorsdönt ő  jelentőségű  
volt az ő  életében is. A rendszer — ma már 
elmondhatjuk — nemcsak kiközösítette Lé-
vay Endrét, de holtáig rajta hagyta a társa-
dalmi bélpoklosság bélyegét. Amit irt, azt 
már nem a régi Lévay Endre írta! Elvesztet-
te önérzetén és öntudatosságán kívül azt a 
magabiztosságot is, ami nélkül nincsen te-
remtő  munka! 

A visszaemlékezésnek ez a kötete fájdal-
mas dokumentuma annak, amit mondtam. 
És ha az érzelmesség hullámai át is futnak 
az olvasón, ideje lenne a fiatal Lévayt is 
megmutatni végre, aki a jugoszláviai ma-
gyar irodalomban sokkal magabiztosabb, 
keményebb veretű  írásokkal szerzett tiszte-
letre méltó helyet magának, mint amennyit 
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ez a sírnivalóan érzelmes, gyerekkori han-
gulatokat visszaidéző, lírai áradású gyűj-
temény az egykori erős, határozott s 
meggyőző  mondatokkal dolgozó Lévay 

Endre ingéniumát sejtetni engedi. 
Szép lenne remélni, hogy szabadkai ba-

rátai egyszer majd egy ilyen válogatással is 
tisztelegnek Lévay Endre emléke el őtt. 

HERCEG JÁNOS 

A CSAPDÁK ELKERÜLÉSE 

CSORBA BÉLA: Rögeszmélet. 
Forum, Újvidék, 1989. 

Csorba Béla versei a tiltakozás és a gúny 
jegyében születnek. Indulatosak és nemrit-
kán fordulnak elő  bennük obszcén kifejezé-
sek. Semmi közük sincs tehát ahhoz a 
költészethez, amely — hagyományos bei-
degződések szerint — lírai jellegű . Előfordul-
nak ugyan bennük ilyen vagy olyan rímek, 
ám ezek travesztáló célzatúak. Nem azért, 
mintha a költő  nem venné komolyan a nyel-
vet, hanem mert a versépít ő  gondolat sem-
mivel sem vállalhat közösséget, ami az ún. 
objektív valóságot alkotja. Csorba Béla szá-
mára élni annyit lelent, mint — kiismerhe-
tetlen okoknál — egy totális manipuláció 
hálójában vergődni. Az emberi lét csak az-
zal válhat viszonylag hitelessé, ha állan-
dóan tudatosítani igyekszik a csap-
darendszert. A szellemi visszahatásnak ez-
zel a racionális igényével magyarázható, 
hogy a költő  verseinek többsége logikailag 
is felfogható egységet alkot, s hogy — a szó 
ironikus értelmében — némileg retorikus, 
illetve patetikus jellegű. Csorbát azonban 
nem csupán a társadalmi (kulturális) buk-
tatók ingerlik fölülkerekedésre, mert ebben 
az esetben egysíkúvá, tételizűvé válhatna 
költészete. Saját csoportjával és önmagával 
szemben sincsenek illúziói, nem ismer te-
hát olyan törekvést, amellyel maradéktala-
nul azonosulhatna. Versei fő  értékeként a 
humort kell megneveznünk. Mivel a valósá-
got nem változtathatja meg, ezért annak 
jeleivel való játékkal áll bosszút. Kiforgatja, 
átalakítja, lehetőleg ellentétes jelentésűvé 
változtatja a saját költ ői nyelvét. 

Olyan motívumok kerülnek Csorba Bé-
la verseiben első  helyre, amelyek a még 
mindig nagyon is kispolgárias közízlést  

megbotránkoztatják. A fonákjáról, az árny-
oldaláról, a csúnyábbik feléről szemléli ez a 
csalódott és bizalmatlan ember az életet — 
mondhatják azok, akik képtelenek magán-
életüknek kis boldog perceit múlttal és 
jövővel, de elsősorban a társadalom egészé-
vel együtt látni; s főleg azok, akik még min-
dig rabjai a szavak fetisizálásának. Az 
ilyenek viszolyognak a nemiség és az 
anyagcsere eltakart szervének néven neve-
zésétől, jóllehet a mindennapi életben a szé-
gyenlősségnek e jelei kisebb mértékben 
vannak jelen. A Rögeszmélet azonban nem 
akar a szépség kis szigete lenni; ehelyett 
bavallja: elapadnak azok a források, ame-
lyek csak az áhítat ritka perceiben engedték 
megközelíteni e kiemelt helyeket. Ha 
ugyanis a társadalmi életet is az ösztönök 
irányítják, akkor a költő  sem vállalhatja a 
balek szerepét. S mivel a költő  bizonyos 
mértékben mindig áldozat, ezért ő  úgy 
igyekszik okos és eredeti lenni, hogy „rög-
eszméletében" lemezteleníti azt, amit a ma-
nipuláló és a minipulált képmutatás el-
takar. 

Nem gyerekes jellegű  és szintű  szabad-
ságélményről, az éretlenek figyelmét kipro-
vokáló erőszakosságról van itt szó, hanem 
azoknak az ellentmondásoknak a költ ői tö-
mörségű  és hatékonyságú megnevezési kí-
sérletéről, amelyek miatt az emberiség 
egyre mélyebbre süllyed. Csorba megfordít-
ja az arányt: saját költői(etlen) magatartá-
sát érzi elmélyülten komolynak — szemben 
az imberi viszonyokat meghatározó erők 
lényegi komolytalanságával, a hatalom 
eszközeinek, módszereinek gyerekességé- 
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vel. Tudniillik: nagyon komoly és felel ősség-
teljes feladat: nevetni tudni a végzetesen 
nagy és megoldhatatlan ostobaságokon. 
Melyek azok az ostobaságok? Mindenek-
előtt az ember humanista szólamai és állati 
igényei között tátongó szakadék, amely a 
társadalmi válság teljességeként jelentke-
zik. Vegyük tudomásul önmagunkat olya-
nokként, amilyenek valójában vagyunk — 
hirdetik Csorba Béla versei s főleg ebből a 
szempontból képviselnek fontos avantgárd 
vállalkozást. A giccs ellen irányulnak s ezzel 
még akkor is a józanodást szolgálják, ha 
helyenként a dionüszoszi mámor pillanatai-
nak is helyet adnak, ha józanul a részegség 
(kár)örömeiről is beszámolnak. 

Materialista és nihilista jellegű  a Rög-
eszmélet versvilága s ezért a kor görbe tük-
rére ismerhetünk benne. W. Reich tudós 
diagnózisa és Domonkos István költői ta-
pasztalata érezhetően belejátszott kialaku-
lásába. Eszerint mindazt felszínre kell 
hoznunk, amit a hagyományos, elnyomáson 
alapuló nevelés hiedelmeinek engedve, fe-
leslegesen s nem csupán önmagunk kárára 
magunkba fojtottunk. Ezért bukkan fel né-
hányszor — nem mint ihlető  állapot, hanem 
mint téma — a szerelem Csorba Béla versei-
ben. Végső  soron tehát az a lényeg, hogy a 
leghathatósabb módon könnyítsünk létezé-
sünkön. Persze, korántsem mások rovásá-
ra, hiszen ennek a költészetnek jelentős 
mértékben etikai indulat az ihlet ője. Lega-
lábbis abban az értelemben, hogy olyan em-
ber lázad benne, aki gyöngének bizonyult, 
mert naivan tartotta magát a tisztesség 
alapvető  normáihoz, a közérdekű  nyíltság 
ideáljához.  

A becsapottságnak az érzése viszonylag 
gyakran szül olyan sorokat, amilyeneket 
például a Disznószarszagú versben találha-
tunk. Régebben azt mondták az ilyenekre, 
hogy nehezen tűrik meg a nyomdafestéket. 
Mai véleményünk szerint viszont a környe-
zetszennyezés mérgez ő  hatásához képest 
még emberi meghittséget, természetessé-
get őriznek az ilyen megnyilvánulások: 

Enyhén kompromisszumos seggemen 
eregetem .nembéli lényegem': 
Tán másképp képzelte ezt el egyszer 
a kanapén szent Szenteleky mester 

Igen, az elődök lényegében mindent 
másként képzeltek el, mint amilyenné a 
valóság formálódott. A hagyománytalan-
ság, a kisiklottság tudata viszont olyan 
rossz közérzetet szül, amely az abszurd ele-
meit burjánoztatja el Csorba Béla költésze-
tében. Ennek értelmében válhat Ama 
csütörtök éjszakán című  verse újabb irodal-
munk egyik legkiválóbb alkotásává. A világi 
létezés és az emberi lényeg torz vonatkozá-
sait aligha adta elő  valaki meggyőzőbb 
költői erővel, mint e versében Csorba Béla. 
Idők, életszférák és ellentétes min őségek 
keverednek itt egymással, hogy e látomá-
sokban való tobzódás e kérdésben csúcso-
sodva érzékeltesse a történelem gya-
korlatának aljasságát: „Ki itt az áruló: Jé-
zus vagy Júdás?" Vörösmarty ma talán az 
utolsó versszakhoz hasonlóan szólalna 
meg: 

Az Igazság gőze is szertefoszlik, 
Minta megromlott gombapaprikás, 
E sárteke csak lassan, halkan oszlik, 
Még olyan kerek — szeresse más. 

Az undorodás és az utálkozás domináló 
hangulatában, a valóság lényegét megra-
gadó torzító törekvésben csupán a besúgó, 
napjaink növekvő  fontosságú „személyisé-
ge" válhat hőssé. Csorba Hugónak kereszte-
li el azokat a bárkiket (senkiket), akik oko-
soknak tudják magukat, mert azt hiszik, 
együtt haladnak az idővel. Ez az együttha-
ladás azonban a hatalom haszonleső  kiszol-
gálását, az értelmiség felelősségének 
elutasítását, a válság elmélyülésébe való ci-
nikus belenyugvást, illetve csak az ellene 
való szokásos frázisjellegű  tiltakozást jelen-
ti. A nyájszellemnek akár erőszakkal tör-
ténő  megvédését, a totalitarizált ma-
nipulációba való beilleszkedést. Persze, ko-
rántsem erkölcsös dolog kizárólag mások-
nak, főleg a magatehetetlen tömegnek a 
magatartását kritizálni, azonban jeleztem 
már: Csorba Béla önmagát is figyeli, s bi-
zony a rosszabbik énjét „besúgja" önmagá-
nak. S mivel önmagán kívül nem mondhatja 
el senkinek, elmondja hát mindenkinek. 
Méghozzá elsősorban a Dilettánsok című  
versében. Ebben arról tesz vallomást, hogy 
az ifjúság évei önkielégítő  jellegű  értelmisé-
gi fecsegés kíséretében rohantak el; hogy 
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gi fecsegés kíséretében rohantak el; hogy 
lényegében nem jutott kifejezésre a min ősé-
gi többlet, a tisztelt filozófusok emlegetése 
sehova sem vezetett s hát egyfajta dilettan-
tizmus emlékeként maradt meg a pálin-
kagőzzel üzemelt szóvicc-gyártás. E vers 
születésének idejében már csak akkor jó a 
közérzet, ha önbíráló módon dilettánsok 
társaságaként bélyegezhet ő  meg az egykori 
felemelő  hangulatok színhelye. Annál is in- 

kább, mert belső  szükségletből eredő  divattá 
lett manapság az önleszámolás. Nem igaz, 
hogy csak én voltam és vagyok értékes, ami-
kor minden és sok mindenki ellenszenves — 
nemcsak verseket, hanem már regényt is 
hatott át ez a felel ősségérzetből eredő  ön-
kínzó gondolat. Csorba Béla is azok közé 
tartozik, akiknél bels ő  szükségletből ered s 
ezért elfogulatlan az önvizsgálat. 

VAJDA GÁBOR 

A TISZAVIRÁGOK EMLÉKEZETE 

PAP JÓZSEF: Hunyócska. 
Forum, Újvidék, 1989. 

Halk szavú, er ősen visszafogott lett Pap 
József költészete az elmúlt évtizedek során; 
kérdéseiben határozottan bölcseleti igé-
nyűvé vált, válaszaiban azonban tétova lett, 
mintha maga sem bízna abban, hogy versei-
vel feloldhatja az egyébként átbeszélhetet-
len hidegséget. A közelmúltban megjelent 
gyűjteményes verseskötetében határozot-
tan nyomon követhető  a „csend talalkozása 
a szótlansaggal", a valósággal szembeni 
halk rezignációba oldódás, melynek meg-
rendítő  mélységéről világos egyértelműség-
gel Képzelgések című  versében szól, amikor 
a kőtörőfüvet szemlélve, emberi-költ ői sor-
sát is metaforába oldva írja le: „Mintha azt 
várnám, / tegye a dolgát: / észrevétlenül / 
repessze a sziklat. / Helyettem is." A le-
mondás a mélyben dúló háborúról hoz hírt, 
és ha költői lélekben dúl a haború, minden-
kor megvan a lehetőség a felismeréseken 
túli „kegyelmi állapot" meglelésére. S a ke-
gyelmi állapot különbékéje Pap József ese-
tében a hajdanvolt táj, a jól ismert vidék 
újbóli felfedezésével, a meghittségnek, a lé-
lek bizonyosságának újbóli visszahódításá-
val jár együtt. Elegend ő, ha költészetének 
korai korszakára hivatkozom, amikor tájél-
ménye még mostoha keserűségében is ott-
honosnak, mélyról fakadó hitelével min-
denestől vállalhatónak tűnt. A gyermekkor 
féltve őrzött emlékezete ez, egypatriarchá-
lis vilag paraszti törvényeinek szigorú rend-
jével, mély — ügy látszik — világi tá- 

jékozódása során egy időre, az élet törvény-
teremtő  korszakára magára hagyta a 
költőt. Pap József mindezt nem tragédia-
ként élte meg, s jó, hogy így történt, mert 
így mindvégig megmaradt a lehet ősége a 
visszatalálásra. E visszatalálást azonban 
megelőzte a mérhetetlen vágyódás, mely 
költészete legbiztosabbnak hitt forduló-
pontjain idézte meg — olykor váratlanul is —  
a múltból felsejlő, megingathatatlan bizo-
nyosságot: a hazatalálás mindent feloldó 
nyugalmát. Pap József költészetében e ha-
zatalálásnak, mint bizonyosságnak, kettős 
vonulata alakult ki; a gyermekkor világá-
nak emlékezete, és a társ szemében felfede-
zett biztatás. Húnyócska című  versesköte-
tében mindkettő  együtt van — bizonyságul 
arra, hogy a költő  újra megtalálta a maga 
rég elhagyott vagy elveszített világát. 

Hogy a kamaszkor emlékezete Pap Jó-
zsef esetében mennyire függvénye az asszo-
nyi szeretetnek, bizonyítja a kötet élére 
helyezett Leszámolás című  verse. Azzal, 
hogy már könyvének elején feloldja a hajda-
ni érzések egyre kísért ő  titkát, a kötet egé-
sze áthelyez ődik az emlékek világába. Ez 
egyszersmind azt is jelenti, hogy költői ér-
telemben korántsem „gyermekversek"-r ől 
van szó, hanem a gyermekkor ma is áhított 
csodáit megidéző  költő  befelé szemlél ődő  
magatartásának versben-m űalkotásban 
történő  megfogalmazásaról: 
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Az a kisfiú, ki én vagyok persze, 
akarmerről nézem, háttal áll nekem: 
egyre csak téged bámul. 

A kisfiú arcát elfordítod tőlem: 
már nem látom, csak érzem tekintetét, 
a sóvárat, a szenvedelmest. 
Repeső  szerelmem bosszúval hálálod: 
engem megloptál, őt megcsalod velem. 

A Leszámolás című  vers nemcsak aHu-
nyócska vonatkozásában tekinthet ő  kulcs-
versnek, de könnyen bizonyíthatóan egyik 
kulcsverse ez a benne említett negyven év 
valamennyi lelki élménye nyomán szüle-
tett, teljes költői életműnek is. Ilona-emlé-
keket idéz, és felépíti az emlékezetet. És 
ebből az emlékezetb ől egy letűnt világ bo-
rostyánfényű  csodái térnek meg. Ilona alak-
ja segít visszatalálni a bizonyossághoz; 
ahogy a költő  fogalmaz a Hunyócska című  
címadó versében: 

Rejtőzz árnyékba. 
Elbújhatsz akárhol, Ilona —
csukott szemmel látlak. 
Akárhol Ilona. 

Ezt követően az emlékek bő  áradása egy 
bizonyos ponton túl megidézett látomássá 
nő; az újra felfedezett — de mindig őrzött —
„otthoni világ" látomásává. Egy mozdulat, 
és máris előtűnik mindaz, ami egykor oly 
kedves volt a kamaszszívnek, a fekete copf 
és a piros pántlika (Énekkarban), a sánta-
iskolázás (Az iskolaudvarban), a férfiasság 
megsejtett titka (Igazi férfiak), a felnőtte-
sen komolykodó húsvéti locsolás (Én fino-
man), a Szent Iván-i tűz átugrásának misz-
tikus szertartása (Kéz a kézben). Mindebből 
már erőteljesen bontakozik ki a régóta elve-
szített, de mindig keresett paraszti világ 
sajátos képe, mely zord törvényei és el őíté-
letei ellenére mégiscsak alapja volt a min-
denkor rendelvű  emberi világnak. S e világ 
meghitt folyamatai, cselekv ő  gesztusai, a 
szántás-vetés-betakarítás, a szüret, majd a 
természeti jelenségek, a porzó hó, a délibáb 
megannyi megragadható csodája az emlé-
kezetnek, melyből azután kibomlik a régen 
elveszített, békés harmóniának a csendje. A  

profán világ visszahozhatatlan békéje a Pa-
raszt Romulus alakjában nyer kiteljesedést 
(Vörös Andris bravúrja), de legalább ilyen 
megkapó az állatok testi közelsége (Mél-
tatlankodás), -vagy a lábbeli hiányának, a 
nincstelenségnek a megidézése is (Jó kifo-
gás). 

Sajátos színt adnak a megidézett világ-
nak azok a versek, melyek mintegy lokali-
zálva az emlékezetben újraélt eseményeket, 
a tájélményről is számot adnak. A gyermek-
kori kalandok gyakori színhelye a Tisza 
(Lóúsztatás a Tiszán, Kaland a Tiszán, A 
tiszavirág), vagy a külváros világa (Ártézi-
kút, A bátyám azt mondta), s e színhelyek 
sajátos hangulata színezi át úgyszólván va-
lamennyi költeményét a kötetnek. A tájél-
mény és a kamaszemlékek legmélyén 
azonban mégiscsak mindent meghatározó, 
s mindent eldöntő  módon ott bujkál a nem 
titkolt, mert titoknak sohasem hitt szere-
tet és szerelem érzése. A kamaszszerelem 
rendezőelvvé nő  ebben az egyszerű  és min-
dent felülmúlóan őszinte vilagban. Az érzés 
közvetlenségét e kötet legmeghittebben 
hangszerelt versei tárják fel, a Hunyócska, 
a Találka, a Gondban, a Toltam a bolond-
kocsit, de mindenekelőtt a Vallomás és a 
Kéz a kézben. Ezekben a versekben válik 
teljessé a folyton visszaidézett, visszaálmo-
dott világ, meghittségük azonban nem tudja 
elfedni a jelen megkeseredett világának lát-
ványát. Talan ezért lesz békéjük oly meghó-
díthatatlan, bukolikájuk oly érintetlen. 

A kötetben szerepl ő  versek formafe-
gyelme, a nyolcsoros versek két versszakra 
történő  tagolása — mely alól csupán a kötet 
bevezető  költeménye, a Leszámolás, vala-
mint az Előke, katárka, akadék című  vers 
jelent kivételt — sajatos nyugalmat és egy-
fajta megtalált és udvösnek remélt békét ad 
a versek gyűjteményének. S a békét idéz ő , 
eltűnt világ színeiben, tárgyaiban, tájaiban 
és történeteiben a költ ő  felfedezi a lélek 
nemes egyszerűségét, és megleli a minden-
napi háborúkkal szemben oltalmat jelent ő  
emlékezés meghitt nyugalmát. Régóta ke-
resett csend és nyugalom az, amit Pap Jó-
zsef költészetének korábbi korszakai 
ellenében a Hunyócskában megtalált. Meg-
mutatkozik ez a kötet kiegyensúlyozott 
szerkezetében is. 

MÁK FERENC 
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EGY FESTŐ  VISSZANÉZ 

PETRIK PÁL: Múltam ösvényein. 
Életjel Miniatűrök 44. Szabadka, 1989. 

Az Életjel Miniatűrök, e szerény formá-
tumú kiadványok minden anyagi és egyéb 
akadályokkal dacolva, immár a 44. könyvé-
hez értek. Áttekintve eddigi tartalmukat, 
nem lehet elsiklani azon értékek felett, me-
lyek miatt művelődéstörténeti szempont-
ból Szabadka és egy szélesebb közösség 
számára fontos műveket jelentenek. Szer-
zőik egy része a kiadvány megjelenése folya-
mán eltávozott az élők sorábol; Lévay End-
re, Kolozsi Tibor, Láng Árpád, Sáfrány 
Imre, Balázs G. Árpád és Fehér Ferenc 
kezéből már kihullott a toll, de ezek a kis 
könyvek makacsul kitartanak és folytatód-
nak, újból és újból erőre kapva, akárcsak 
maga az élet, és minden veszteségen túllép-
ve, ha nem is b ő  áradattal, de csendes patak-
ként' tovább folydogálnak. 

Így kerülhetett sor Petrik Pál fes-
tőművész Múltam ösvényein című  vallomá-
sára, melyben a szerz ő  jól ismert csendes 
szavával meséli el pályafutásának történe-
tét. És természetesen visszapillant egészen 
a gyökerekig, a meghitt családi otthonban 
eltöltött gyermekévekig, amit meleg, lírai 
hangú, szépen szőtt és őszinte gondolatok-
kal ismertet az olvasóval. Ahogy elmondja, 
hogyan fészkelte be magát szülei közé az 
áhított ágyba és abból bámulja az apja keze 
által festett kazettás mennyezet freskóit, 
nem csupán egy intim emléket idéz, de elá-
rulja azt az eddig ismeretlen adatot is, hogy 
talán éppen édesapja volt Blaskovits-Bátori 
templom- és arcképfest ő  utolsó tanítványa 
és valoszínű, hogy a szecesszió térhódítása 
előtti időszakban épített paloták némely 
freskója éppen az ő  keze munkáját dicséri. 
Nyilvánvaló, hogy a korai gyermekélmé-
nyek, az apa foglalkozása lehetett a kés őbbi 
festői pálya meghatározója. Igen, a jóval 
későbbi, mert a család anyagi helyzete nem 
tette lehetővé, hogy folyamatosan és aka-
dálytalanul haladjon az akadémiai kiképzés 
irányába. Címfestő  tanonc lett, de jó szak-
emberek és jó emberek keze alatt tanulta a  

mesterséget, ami nem taszította, hanem 
inkább tovább vonzotta a festői pálya, a szí-
nek világának irányába. 

Vándorlások, munkanélküliség, háború 
és hadifogság következett, míg végül a fel-
szabadulás utáni időszakban ismét ecsetet 
vehetett a kezébe. Igaz, három éven át csak 
propagandafeliratokat és képeket készíthe-
tett, de abban a munkában is Hangya And-
rás állt mögötte, akinek esti tanfolyamára 
is eljutott. A kocka el volt vetve, jelentke-
zett az akadémiára, ahol négy év folyamán, 
sok lemondás árán be kellett hozni az elmu-
lasztottakat. Igen ám, de a művészet mes-
terségének elsajátítása még nem kenyér. 
1951-ben el kellett fogadnia a Szabadkai 
Népszínház díszletfest ői állását, hogy bizto-
sítsa családjának megélhetését. Mégsem 
csügged. Stevan Jenovac, majd Mihajlo De-
janović  társaságában dolgozik, együttműkö-
dik Garay Bélával, Laj čo Lendvaival, akiket 
szeret és becsül. Végzi dolgát Dévics Imre 
igazgatása alatt, akivel nehezen ért szót, de 
akit kiváló képességei miatt mégis nagyra 
értékel. A sok munka meghozza a sikert, 
díszletfestőből díszlettervez ővé léptetik elő . 
Ebben a munkájában aztán elemében van, 
éppen ezért nagy részletességgel és b ősé-
gesen foglalkozik visszaemlékezésében a 
díszlettervezés, a mizanszcen megteremté-
sének szépségeivel és buktatóival. Úgyszol-
ván sorra veszi azokat a színpadi m űveket, 
melyek színfalait sok vívódás közepette 
megálmodta és megvalósította. A velük ösz-
szefüggő  élményekre, de meg a műszaki 
megoldásokra is részletesen kitér. Az egész 
könyv központi témáját képezi a színházi 
működését taglaló emlékezés. Olyannyira, 
hogy Petrik Pál, a festőművész valahogy a 
háttérbe szorul. 

Az akadémia elvégzését követő  korsza-
kát csak általánosságban említi, pedig aki 
ismeri a festő  opusát, tudja, hogy az ötvenes 
években igen jelentős, máig sem vitatható 
értékeket alkotott, még akkor is, ha ezek- 
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nek nem volt kísérleti jellegük. Akkori 
működésének kritikusi méltatását teljesen 
mellőzi, hogy azután a formabontást, vagyis 
kísérletezéseinek különböz ő  fázisait jóval 
bőségesebben ecsetelje, nem annyira fukar-
kodva za idézetekkel. Különösen Ács Jozsef 
méltatásaira hivatkozik, jóllehet a recen-
ziók egész sora állt rendelkezésére. Írásá-
nak vége felé talán kissé elfáradt, nem 
jutott már több ereje. a források felkutatá-
sára és közlésére. De — és ez már felróható 

kizárólag a szerz őnek — külföldi utazásai-
nak, önálló és közös kiállításainak oly nagy 
teret szentel, ami az ilyen visszaemlékezé-
seknél szokatlan, mert az effajta adattár 
inkább kiállítási katalógusokba kívánkozik. 
Az olvasmányosan megírt könyvecske így is 
jó betekintést nyújt egy festő  pályafutásá-
nak folyamatába, műhelytitkaiba, és 
művelődés történetünk értékes adalékának 
tekinthető. 

GAJDOS TIBOR 

Dachau IV. (bronz, 1964) 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 42. KÖTETE 

LÉVAY ENDRE 

Régi utcák porában 
(Jegyzetek, karcolatok) 

A négy évvel ezel őtt elhunyt Lévay Endre csaknem két évtizeden át — több-
kevesebb rendszerességgel — közölte naplójegyzeteit Szabadka hétköznapjairól. 
Igaz, ezek— ahogyan maga tüntette fel a 7 Napban megjelent írásainak alcímében 
— olykor csak jegyzetek, máskor meg feljegyzések voltak, de valamennyit 
ugyanazzal a szándékkal írta: hogy megörökítse, milyen volt szül ővárosa 
századunk húszas-harmincas éveiben. 

A negyven karcolat, amennyit ez a gyűjtemény tartalmaz, feleleveníti az 
elmúlt idők eseményeit és alakjait. Közöttük szép számmal vannak olyanok, akik 
valamikor jeles személyiségei voltak városunknak, mint például Oláh Sándor 
festőművész, a mozialapító Lifka Sándor, Kovács Kornél karnagy, Munk Artúr 
író, Kókay Károly bajmoki nyelvész, Marko Tikvicki, a köztiszteletben álló 
könyvkereskedő  és Kosztolányi Mariska, Szabadka neves költ ő  fiának a húga, 
aki mint rendez ő  igencsak kivette a részét a m űkedvelő  mozgalom 
tevékenységéb ől. A róluk festett portrék értékes m űvelődéstörténeti adalékok 
is, hiszen rájuk már most is csak az id ősebb nemzedék emlékezik, s 
munkásságuk egyre jelentősebbé válik, ahogyan távolodik alakjuk az id őben. 

Nem kevésbé érdekesek Lévay Endrének azok a feljegyzései, amelyekben a 
város kisembereinek az életét örökítette meg. Ezek nagyobb része — mivel 
szépirodalmi értékek is felfedezhet ők bennük — jóval több publicisztikai írásnál. 

Megkülönböztetett érdekl ődésre tarthatnak számot a szerz ő  önéletrajzi 
vonatkozású visszaemlékezései, mert nemcsak az egykori, messze földön híres 
korzó tarka világát és a Városi Kávéház el őtti esti koncertek áhítatos 
hallgatóságát ismerhetjük meg, hanem olyan kivételes tehetség ű  zenészeket is, 
mint amilyen Kúnó volt, aki idehaza is, külföldön is nagy sikerrel muzsikált a 
legelőkelőbb helyeken. A „Színészkoromból" cím ű  ciklusban úgyszintén színes 
korrajzok találhatók. Jól zárják le a kötet anyagát az Egy sétáló vallomásai, 
amelyek többnyire az író életének utolsó éveiben születtek és kulturális 
életünkkel kapcsolatos adatokban is igen gazdagok. 

Finom líraiság bujkál ezekben a sokszor meghatározhatatlan m űfajú írások-
ban, a múltból idehallatszó magányos és tiszta heged űszó, amely megnemesíti 
a prózát, s még az alkalmi írásokat is méltóvá teszi arra, hogy kötetbe 
kerüljenek. Egyrészt azért, mert felelevenítik a régi Szabadka világát, amely a 
mai nemzedékekben már csak elmosódva él, másrészt mert értékes és ol-
vasmányos könyvvel gazdagítják „a let űnt idők krónikásának" életművét 
halálának közelgő  fél évtizedes évfordulója alkalmából. 

A 140 oldalas kötet, amelynek anyagát Dér Zoltán válogatta, fed őlapját pedig 
Szalma László készítette, 15 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 20 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 44. KÖTETE 

PETRIK PÁL 

Múltam ösvényein 
(Önéletrajz) 

Vinkler Imre, Balázs G. Árpád, Hangya András, Baranyi Károly, 
Farkas Béla, Almási_ Gábor és Oláh Sándor után újább kiváló 
képzőművész életét és életm űvét ismerhetjük meg az Életjel mini-
atűrsorozatának jóvoltából. Petrik Pálét, aki nem csupán Szabadka 
festészetének történetében foglal el kiemelked ő  helyet, de a vaj-
daságiéban is. 

Önéletrajza egy rendkívül gazdag és változatos opusba enged 
betekintést. Noha sokan és sokat írtak róla, pályarajzát mégis érdemes 
elolvasnunk, mert eligazít munkásságában, sok mindent, amit eddig 
nem vagy csak kevésbé értettünk, megmagyaráz. Így például azt, hogyan 
keletkeztek homokképei, amelyeket nem egy kritikus kivételes 
értékűeknek tart. 

Jeles művészről lévén szó, természetesen els ősorban az alkotási 
folyamattal kapcsolatos sorai érdekelhetik az olvasót, de nem kevésbé 
érdekesek könyvének azok a fejezetei sem, amelyekben gyermekkori 
emlékeit, fiatalkori élményeit, a m űvészekkel való megismerkedését, 
háborús viszontagságait, az újrakezdés nehézségeit, sikereit, sikerte-
lenségeit, a szabadkai színházban eltöltött éveket írja le. Megelevenedik 
el ő ttünk a művésztelepek élete a maguk sokszín ű ségével és 
részvevőinek a sokaságával, voltaképpen az a kor, amelyben Petrik Pál 
élt és alkotott, s azok az események, amelyeknek részese vagy szemlél ője 
volt. Márpedig az elmúlt csaknem fél évszázad során sok mindent látott 
és megélt, amir ől érdemes volt számot adnia. Hiszen  —  mint mondja  — 

képei általában vizuális élmények alapján születnek, de a látvány mögött 
mindig ott rejlik az élet is. 

Különöseh figyelemre méltó kötetének az a része, amelyben 
színpadterveinek születésér ől számol be. Vallomásértékűek ezek a 
sorok, mert els őként vállalkozott nálunk arra, hogy beavasson 
bennünket ennek a munkának a titkaiba, rejtelmeibe. 

A pályaképet az önálló és közös kiállítások, valamint a róluk szóló 
méltatások adatai és festmények, rajzok reprodukciói teszik teljesebbé. 

A 84 oldalas kötet 5 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy 
pedig 6,50 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint 
a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

TÖRLEY JÓZSEF pezsgőgyáros 

1858-ben született Szabadkán. Országos és Európa-hír űvé az általa alapított 
pezsgőgyár tette. Gyárát eredetileg Reimsben alapította, de a múlt század het-
venes éveiben áttelepítette Magyarországra. 1895-ben a császártól nemességet 
kapott "csantavéri" el őnévvel. A szabadkai borvidék üzletileg is kötötte 
vidékünkhöz és emiatt tevéKenyen részt vett Szabadka társadalmi életében. 
1905-ben párton kívüli programmal a város második jelöl őkerületében jelöltette 
magát, de Mukits Simon függetlenségi párti jelölttel szemben alulmaradt. A 
Bácskai Napló 1905. augusztus 20-i jelentése szerint Debrecenben a Kereskedel-
mi és Iparkamarában "leleplezték néhai Törley József pezsg őgyáros arcképét". 
A fénykép Kozmata Ferenc budapesti m űtermében készült, valószín űleg akkor, 
amikor a nemességet megkapta. 


