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BRASNYÓ ISTVÁN 

IRRITÁLÁS 
REGÉNYRÉSZLET 1. 

— Nem tudom, jó lesz-e itt neked — ezt mondta vagy kérdezte, mintha nekem 
nem felelt volna meg bármiféle hely is, amit csak ki lehetett találni a részemre, 
minduntalan csak úgy, hogy véletlenül se legyek szem el őtt, valami folyamatos 
bújtatásra kezdett hasonlítani a létezésem, de mi kifogásom lehetett volna ellene? 

— Maga csak kérdezzen nyugodtan, akár egyvégtében is, engem nem fog 
zavarni, sem zavarba hozni — feleltem —, különben is én vagyok az újonnan 
érkezett, úgyhogy szinte kötelességemnek érzem, hogy mindenre válaszolgas-
sak ... Hanem itt mintha mindent délibábból építettek volna, attól tartok, hogy 
ha nekidőlnék a falnak, kiesnék rajta. Magán még sohasem uralkodott el itt ez 
az érzés? 

Igaz, hogy máris inkább én kérdez ősködtem, méghozzá olyan dolgokról, 
amelyek másnak meg sem igen fordultak volna a fejében, de valahogy ilyesmi 
lebegett a szemem el őtt, mintha a délibábból dőlnék kifelé, és már oda is volt az 
egyensúlyérzékem, a térbeli mértéktartásom, valahogy hosszabbra sikeredett a 
lánc, amelyen vissza kellett volna tartanom magamat, miként az óralánc foghatja 
vissza az időt, akár a falióra lánca is azzal a lelógó súllyal, miközben egy 
képzeletbeli egyenes hosszán egyensúlyozik: ezért is kell néha megterhelni olló-
val, miegyébbel, hogy megfelel ő  dőlésszöget szabhasson vele magának. 

És hát milyen pofám lehetett ekkor nekem? 
Csupán a gyermekkori arcomra emlékszem fényképfölvételekr ől, általában 

valamilyen csoport szélén volt a helyem, nem magam határoztam ezt meg, hanem 
mások jelölték ki a számomra, bizonyára olyan valakik, akik föltételeztették 
magukról, hogy rendszerben tudnak elképzelni akármit, és ebben az akármiben 
én, mint afféle akárki húztam meg magamat, arra figyelve máris, hogy hol és mi 
fog következni, és a történésnek rám nézve lesz-e maradandó hatása, de egyszer 
sem lett, mintha az egészet elnyelte volna a sötétség. Ezután már csak az 
következett, hogy odakerültem valahová az elmosódó peremre, ahova már senki 
sem szokott nézni, kívülre azon a területen, amit a fölületes szemlél ő  pillantása 
befoghatna. 

Az ilyen helyekről nem is lehetséges valami nagy szájalást kivágni, azt 
viszont nem tudnám megmondani, miért nem ért fülig mindahányszor a szám, 
vagy ha már nem találtam eleve is kacagtatónak a helyzetemet, hogyhogy nem 
akasztottam mindkét kezem kisujját a szám sarkába, s ezzel párhuzamosan 
mutatóujammal meg alsó szemhéjamat vettem volna kétoldalt kezelésbe, s aztán 
ezt a valamit nyelvemet kiöltve húztam volna szétfelé, két elálló hüvelykujjam 
pedig a fülem mellett mutatta volna ütköz ő  ördögszarvamat. Így utólag sokkalta 
egyértelműbb, helyesebb és elfogulatlanabb képet alakíthattam volna ki magam-
ról, ha már ily nyélbeütötten láthattam volna jelenségemet jelenlegi pályám 
kezdetén, ám végig nehezen megnevezhet ő  terror alatt állhattam, talán tanítani 
szerettek volna valamire, aminek — mostanra tán eléggé világos — mi lett a 
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vége ... A sok tanulásnak! A világ egyetlen hosszú sorba való fölállítását célzó 
intézményes erőfeszítésnek vagy -fitogtatásnak, már ahogy ezek a fényképek 
eredményesen dokumentálják. 

No, miért görbül le a szád, kicsikém? Talán nem elég jó neked itta matrónák 
között, akik patrónás n ővérek? Bár lehetséges, hogy ez itt, ni, nem is én vagyok, 
pusztán innen eredeztetem magamat vagy veszem megtestesülésemet, amíg a 
nyakamra nem hág valaki, akár egy csekély mennyiség ű  aprópénznek. Valaki, 
aki egykor a körünkben, pontosabban a körükben élt a képen megfigyelhet ő  
leszármazottaknak, és én már azzal dicsekednék, miszerint e helyen behúzott 
farokkal és kiguvadó szemmel egykori movoltomban személyem foglal helyet, 
csupán kirántották alóla a pokrócot, amikor másfelé figyelt, és hogy ez a figyelem 
tartós, abból is kitűnhet, hogy mostanra már sikerült magamat egyes szám els ő  
személyből egyes szám harmadik személybe leépítenem, és innen már semmibe 
sem kerülne személyemnek meg nekem lecsúsznunk többes szám els ő  személybe 
— ennyit azért megtanultunk egymással párhuzamosan négy nyelven is. 

Aki ennyiből nem okul, az már nyilvánvalóan semennyib ől sem fog — 
hajtogatjuk egymás kedvéért én meg személyem; jobban kellett volna ragaszkod-
nunk egymáshoz, amikor még együtt voltunk, mert így külön-külön már nemigen 
jelenthetünk valami komolyabb átüt őerőt, csütörtököt mond mindenféle tudo-
mányunk. 

— Van lábasod? — kérdezte tőlem ekkor nem személyem, hanem a másik 
valaki, aki még sohasem dőlt neki a délibábnak. 

— Milyen lábasom? — lep ődtem meg már ezen az els ő, csakugyan kérdésnek 
nevezhető  kérdésén. — Meg nem is értem egészen pontosan, hogy minek kellene 
nekem lábas. 

— Miben szoktál főzni? — A hangjából azért annyit megéreztem, hogy 
fokozatosan kezdi elveszíteni a türelmét. 

— Főzni? Semmiben! Én nem szoktam főzni! A vadászoknak csakugyan 
láttam, hogy van lábasuk, és főznek is benne, de azután a maradékot odaadják 
kinyalni a kutyának. Itt is vannak kutyák? — gondolkoztam el a lábas e hangsú-
lyozott fontossága fölött. 

— Vannak, de a lábasodat magad nyalod majd ki, mert abban kapsz enni! 
— mondta olyan hanghordozással, mint aki közönség előtt emelkedett szólásra, 
pedig esküszöm, hogy egyedül csak én voltam a közelben. 

Épp úgy, akár a kutyák? 
— A kutyáknak is adhatod kinyalni, ha nincs kedved elmosni: a vadászok 

is azért csinálják így, mert nem akarnak mosogatni. 
— Én inkább azt mondanám, hogy egy lábasból esznek a kutyáikkal ... ha 

nem zavarja. 
Az már az ő  dolguk ... Ám én a helyedben sürgősen szereznék magam-

nak lábast, mert anélkül semmire sem jutsz! 
Lavórom sincs meg annyi mindenem hiányzik még! — jegyeztem meg 

panaszosan, talán hogy részvétet ébresszek benne. 
— Most leltárt akarsz itt készíteni vagy mi a fene ütött beléd? Én csak azt 

kérdeztem, van-e lábasod. 
Hallottam — szóltam —, csak nem tudtam, hogy olyan nagy kincs .. . 
Jól van, egyszer ehetsz velem egy lábasból is, de többször nem foglak 

engedni. Mit tudni, milyen mocskos szád lehet! Mi vagy te tulajdonképpen? — Ez 
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már nem kérdezősködés volt, ez már vallatásszámba ment, de bántam is én; 
ugyan mire jut velem? 

Kétkézvonó — adtam meg a választ, de nem értette. —• Faélesít ő! — 
nyomatékosítottam. 

Akkor mit keresel itt? 
A sárban szeretnék hemperegni. Dobálózni azzal, amivel a majom szo-

kott .. . 
No, nem megmondtam, hogy mocskos pofád van? Egyszer sem engedlek 

enni a lábasomból! — adott nyomatékot a haragjának, pedig nemis tudtam, mivel 
szoktak a majmok dobálózni. — Lehet, hogy majd nem is engednek a többiek, 
hogy bármit is dolgozz. 

Ezt nem értettem, hogy honnan veszi, miszerint én épp itt szeretnék 
dolgozni, meg különben is megszállott módjára viszonyult a munkához, csak még 
azt nem tudtam, miféle munkához. 

Én nem is akarok dolgozni! Nem szeretném, ha mindjárt olyannak néz-
ne ... Igaz, egyszer már árultam fagylaltot, valahol a világ végén, csak az volt a 
baj, hogy nem nagyon vették. Olyan kétkerek ű  kocsiban toltam, kétfélét is, de 
csak a gyerekek lopkodták ki a kocsiban lev ő  tartályból a darabos jeget. A 
gyerekekkel pedig nem lehet háborúzni, főként akkor nem, ha el akar nekik adni 
valamit az ember. De ezek, úgy látszik, nem olyan gyerekek voltak, amilyenekre 
én számítottam — egészítettem ki beszámolómat. 

— És aki rád bízta a portékát, hová lett? 
Nem tudom, biztosan másfelé árult. De amikor megolvadt a fagylalt, 

otthagytam az út közepén kocsistul együtt, kés őbb ott meg kellett hogy találja. 
Bár eltolhattam volna magam el őtt a kocsit is, még most is tolhatnám, de semmi 
értelmét sem láttam. Zötyögött csak a hepehupákban, megvasalt fakereke volt; 
igaz, átalakíthattam volna akármi mássá, csupán a föliratot kellett volna átfesteni 
rajta, meg levakarni az oldaláról annak az idétlen rózsaszín ű  fagylaltnak a képét, 
amit odafestettek. 

Rózsaszínű  volt, mondod? 
Akár a kutya nyelve, amikor a vadászok lábasát nyalja, vagy nagyon 

kifulladt, és utána egészen hosszúra kiölti. 
Érdekes lett volna, ha magaddal tolod, sok mindent tarthattál volna 

benne .. . 
— De ha télidőben meglát valaki azzal a kocsival, nyugodtan azzal lehet, 

hogy elment az eszem. 
Miért, talán nem ment el? 
Hallja maga! — láttam föl. — Nem kellene, hogy rögtön azt gondolja 

rólam, én is lábasban hordom az eszemet! 
— Te csak a fagylaltot hordod abban, de megolvad a kezedben. Ahelyett, 

hogy mind megetted volna! 
Nem vagyok én bálna, hogy jéghegyet nyeljek! Az megvolt legalább 

tizenöt kiló! 
— Most akkor annyival nehezebb is lennél. Taposhatnád szépen a sarat a 

téglagyárban! Oda nehéz emberek kellenek, nem akármilyen nyápic vályogver ő! 
Így legföljebb csakugyan belefekhetsz a sárba, mert még a lenyomatod sem marad 
meg benne .. . 
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Vagy tologathatnám a fehérre festett kocsiban, és mindenkinek, akivel 
csak találkoznék, adnék bel őle egy marékkal. ',Fogadja csak el, szívesen adom!" 
Mert azzal is könnyebb lesz a kocsim ... De ha tudná, hogy én csak a szabad 
levegőt szeretem! Ha tisztában lenne vele! — kezdtem neki áradozni "valami 
meghatározhatatlanról. 

Akkor igazság szerint tovább kellene hogy küldjelek .. . 
Engem mindenhonnan tovább is szoktak küldeni. Nekem valójában ez 

a családi állapotom. 
— Ahogy más nős vagy özvegy? 
— Éppen úgy! Ez engemet pontosan ennyire meghatároz. Ha nem hiszi, 

látni is lehet rajtam, amikor fölveszem a fagylaltárus kabátomat — bizonygattam. 
Miért? Mit tartasz benne? Vagy talán bele van varrva a neved? — nevetett 

rajtam. 
— Nem, a nevemet nem engedtem, hogy belevarrják, de a kabátot minden-

esetre megtartottam. Csak ritkán szoktam el ővenni, mert körülöttem általában 
minden ragad a kosztól, és milyen lenne itt egy szempillantás leforgása alatt egy 
olyan fehér köpeny? 

Akár az állatorvoson .. . 
Képzelem, az is milyen, amikor nekilát benne disznót herélni ... Szépen 

beletérdel benne a lekvárba, és aztán már se lát, se hall az iszonyatos visítástól! 
Nem is tudom, minek kell ahhoz fehér köpeny, sokkalta jobb lenne rá nézve, ha 
a fülét dugná be — bölcselkedtem, két tenyeremet a fülemre szorítva. 

De hogyan dolgozna akkor? 
Addig valaki más tartaná a fülén a tenyerét ... Ezt is meg lehetne oldani. 
Hogy egy ilyen magadforma járna utána, s amikor elfoglalja magát, 

rászorítaná a tenyerét a fülére, hogy ne hallhassa a visítást ... Neked minden-
esetre nagy találmányaid lehetnek! 

— Nem, én csupán a megoldást keresem mindenre. És ha már találtam 
valamit, abból előbb-utóbb ki lehet majd fejleszteni egy sokkalta tökéletesebbet. 

— És egészen eddig tudtad ezzel bolondítani a világot! 
Hogy valakinek be kell fognia fülét? Á, nem, ezt még sohasem próbáltam! 

Maga az első, aki előtt szóba hozom, csak azért, nehogy azt gondolja így, 
látatlanból, hogy az égvilágon semmihez šem értek, csupán azért, mert a fagylal-
tot sem voltam képes eladni. De ha látta volna azokat a gyerekeket, ahogy 
ugráltak le az eperfákról, s milyen szorosan körülfogtak! Hiába ráztam a kocsi 
fogantyújára akasztott rézcseng őt. hátha a hangjától elriadnak, de bizony nem, 
még többen lettek, és most képzeljen el, így körülfogva, a tiszta, fehér köpenyem-
ben... 

Hát erre nem volt megoldás? 
— Erre az egyre csakugyan nem. Akár hiszi, akár nem, erre az egyre 

semmiféle megoldás sem kínálkozott. 
Ha legalább a rézcsengőt magaddal hozod, miután tönkrement a fagylal- 

tod 
Ki mondja, hogy nem hoztam magammal? Az volt a legkönnyebb, amit 

magammal hozhattam, meg azt különben is ellopták volna ... Nagyon rossz 
terep volt az az árusítás szempontjából, higgye el, annyira rossz, hogy már csak 
az én nyakamba tudták sózni. 

— És azóta? 

330 



Azóta nem is tudom, hányadán állok. Csak úgy, hol itt, hol ott. Mintha 
kitömtek volna lapulevéllel. 

Azt akarod mondani, hogy olyan árnyékos vagy belülről .. . 
Úgy érzem, hogy ez bennem a helyzet. Csak valami alkalmat keresek, 

hogy az egész a részemről feledésbe merüljön. 
Miből vagy te tulajdonképpen? Mintha a porból markolt volna föl az 

ember, csak sajnál rád köpni ... — Ezzel is mintha a kiszolgáltatottságomra 
akarta volna terelni a figyelmemet, az ördög tudná, micsoda szándék lappangott 
benne. 

No, nem, azt az egyet nem — hárítottam el a futólag tett ajánlatát —, mert 
könnyen megeshet, hogy bosszút forralnék maga ellen, kitalálnék valami olyat, 
hogy belesántulna! 

Abba, hogy kitalálod, még senki sem fog belesántulni, legföljebb te 
magad, ha nagyon megerőlteted az eszedet. Elolvad, akár a fagylaltod, és utána 
nem lesz mit árusítanod! — kacarászott kaján képpel, mint az olyan valaki, aki 
fél kézzel keresztülhúzhatja a számításaimat, hacsak mélységesen el nem titko-
lom előle. Hanem képes lennék én valaki el őtt is titkolózni? Ezt a képességemet 
előbb még meg kellene szereznem, mivel közelr ől sem vagyok minden hájjal 
megkentnek mondható: még hogy én teszem bolonddá a világot? Aki a falnak is 
félnék nekidőlni, mert attól tartok, kész, vége az egésznek, kizuhanok rajta 
valami számomra is ismeretlenbe, amikor már kezd kialakulni bennem a meg-
győződés, hogy itt is egészen jól meglennék. 

Nem azért meséltem el azt a fagylalttal, hogy minduntalan az orromhoz 
dörgöljék. Csupán azt szerettem volna bemutatni, mekkora ostobaságokba is bele 
tudok keveredni. 

— Mert ilyen mihaszna vagy! Teddide-teddoda fráter! Nem vagy képes a 
sarkadra állni. Meg kiereszteni a hangodat ... — kiabálta a képembe, mintha azt 
mutatná be, miként kellene beszélnem. 

Alighanem lassabb az én észjárásom annál, hogy ilyen összefügg ően 
kiabálni tudjak. Úgy hatna, mintha indulatszókat kiáltoznék, hát képzelheti, 
hogy senki sem tántorodna meg t őlük. Valami leszerelt katonatisztnek nézné-
nek, aki homályosan még mindig emlékszik a vezényszavakra, csupán senki sem 
hallgat már rá. Én még folyamatosan káromkodni sem tudok, ahogy másokat 
lépten-nyomon hallhat az ember. Ha álmodok is, mintha csupán megszaladna 
velem a világ, semmi sem jön ki belőle. Én így egy az egyben történek, minden 
más ki van zárva. Legalábbis velem kapcsolatban. A többiekről nem tudom, nem 
a kalapom alatt hordom őket, meg nem is igen tárgyalok senkivel sem. 

Akkor viszont valójában mib ől vagy te? — hajolt közel hozzám, hogy 
szinte el kellett húzódnom t őle. 

Valószínűleg angyalhajból, ami éjszaka hullik az égb ől — vágtam ki 
magamat finoman. 

— Valami komolyabb értéket képviselsz? 
Nem tudom, de még nem jutott eszembe, hogy elpusztítsam magamat. 

Akkor csak kell hogy legyen bennem valami, amit értéknek tartok vagy csupán 
vélek. Nem nagyon árt, ha keresztülhúzzák a számításaimat, csupán annyit jelent, 
hogy olyankor újba kezdek. 

Vagy te valami egyáltalán? — furdalta a kíváncsiság, vagy inkább a 
meglepődésével viaskodott. 
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Hát itt vagyok; csak annyi, amennyi itt van bel őlem — nyitottam szét a 
kabátomat, hogy lássa, nem a gombok tartanak össze, hosszabban tartok a 
pillanatnál. 

— Én elmegyek veled a sánta kovácshoz, és patkoljon meg, ha el tud menni 
rajtad! 

Vagy égesse a szorzószámomat a nyakába, ahogy a lovaknak szokás, ha 
a katonaság beidézi őket sorozásra. 

— Miféle szorzószámodat? 
Minden embernek van egy szorzószáma, amivel ha beszorozzák, köte-

lezően ki kell hogy jöjjön a nulla, azzal, hogy ez a szám semmiképp sem lehet 
maga a nulla. 

Ezen gondolkoznia kellett, de végül mégis megkérdezte, mintha észbe 
kapott volna: 

De amit szoroznak vele, az lehet? 
Azt már ki-ki maga döntse el — mondtam —, de nem kötelez ő. Csupán 

az eredmény azonos mindig. 
Most, hogy az istenben ... — töprengett helyettem is. 
Én sem tudom, de ez valahol létezik, föls őbb régiókban. Előbb meg 

kellene tanulni azokban gondkolkozni. 
Szóval, te ilyesmiben spekulálsz, míg a más ember a dolga után jár .. . 

Ebből próbálsz meg valamit kihozni a magad hasznára! — nézett rám rosszallóan 
és értetlenül. 

Ami van, azon nem kell spekulálni! Azt készen kapja az ember, akár a 
tüdőbajt .. . 

És akkor te most azért jöttél, hogy itt engedjenek téged ebben a te 
dolgodban sántikálni? 

Én nem jötten, hanem erre vetődtem, és előbb-utóbb majd tovább is kell 
mennem, mert nincsen se lábasom, sem eléggé kifejezett akarat bennem, aminek 
révén egy napon esetleg majd lábast szerezhetnék magamnak; addig meg nem 
akarok várni, amikor majd netalántán meghal valaki, és én örököljem a lábasát. 

Itt senki sem szokott meghalni! Legalábbis olyasmi még sohasem fordult 
elő  

Annál rosszabb rám nézve. Egyszóval, ha sohasem lesz saját lábasom, 
akkor máris a legfőbb jelölt vagyok arra, hogy els őként meghaljak, méghozzá 
éhen! 

Erre azért sem kerülne sor, eltúloztad te ezt, jobban, mint a dolog 
megérdemelné ... Nem olyan brigád ez, hogy ilyesmi itt el őfordulhatna! 

Miféle brigád? — akartam a szaván fogni, hogy legalább tájékozódjak a 
dolgaiban. 

— Melyik? — kapta föl a fejét. 
— Hát ez! — erősködtem. 
— Ja, ez? Ez munkabrigád — kerekedett ki a képe. 

Akkor van brigadérosa is! 
— Van, hogyne lenne .. . 

Azzal akarok én beszélni! Ahhoz lenne nekem pár szavam! — rikoltottam, 
gondolom, kellőképpen kieresztett hangon. 

Jó — bólogatott —, én vagyok az. — Így sakkozott velem; arra kényszerí-
tett, hogy a saját figurámat vegyem le. 
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— Szóval, akkor én egy munkatáborba keveredtem, és maga nem is szólt 
nekem idejében! 

Nem tábor ez, hanem brigád, az is csak annyiban, hogy úgy hívják. Még 
nem lett neki jobb név találva. 

— Azért is kezdett akkor maga engem egyb ől tegezni, mert tisztában volt 
vele, hogy maga itt a fő-fő  .. . 

— Akárhogy is vesszük, azért adni kell magára az embernek — hangzott az 
önmagáról kialakított véleménye. — Mégsem láthatok neki minden elfelejtett 
mezsgyekarót magázni ... Meg angyalhajat, mintha karácsonyfa alatt állnék. 

Állhat maga még akasztófa alatt is, ahogy itt a dolgok egyre-másra 
mehetnek — vágtam a szavába, nehogy még azt gondolja, megijedtem t őle, vagy 
a rangjától, vagy már ahogy vesszük. 

— Ezt meg honnan szeded, hogy hogy mennek itt a dolgok? — kérdezte 
meglepődve, mint valami tanácsadótól. 

Fél füllel hallottam egyet-mást, kár, hogy nem figyeltem jobban oda, de 
nem tudhattam, hogy nincs messze az id ő, amikor én is éppen itt fogok kikötni. 
Valami hármast emlegettek meg hetest, csupa különösen rendeltetés ű, babonás 
számot, meg alighanem kettest is. Most nem tudom, magának van-e ehhez bármi 
köze is ... Vagy ért-e valamit is ezekb ől a számokból? — igyekeztem megjátszani 
az értetlent. 

A kettes, az az, épp azzal vagyunk mi megjelölve. Még sohasem adtunk 
alkalmat a szóbeszédre! 

Azt csak maga gondolja! A maguk fölszerelésével van teleszórva a fél 
ország. Egy nagy zöld.rórnai kettes van rájuk festve. 

Haragoszöld? 

Inkább olyan libaszar színű, a saját szememmel láttam. 

Azt akárki rájuk festhette ... Ahhoz csak egy ecset kell meg egy doboz 
festék! Nekünk itt nem hiányzik semmi, nagyon jól megvagyunk, vagy legalábbis 
eddig nagyon jól megvoltunk. 

Hogy változás lesz, határozottan állítják. 

— Változás minden két hónapban van. De azzal semmi sem változik. Sze-
retnek róla beszélni. És te azért jöttél, hogy ezt megmondd nekem, s elvárod, 
hogy megfürösszelek érte tejben-vajban. 

Ugyan, csak bekanyarodtam, hogy beszélgethessek valakivel. Magát 
találtam itt, úgyhogy ki mással beszélgethettem volna? Azt gondóltam, hogy 
legalább egy sárgaréz mázsakörtét kapok magától. Emlékbe, hogy itt jártam .. . 

— Hát nem elég a csengetty ű? Az is sárgarézb ől van! Te minden csillogó 
holmira lecsapsz, akár a szarka? 

Egye fene, akkor semmi! Úgyis nemsokára keresztülgyalogolhatok itt, a 
szoba helyén, anélkül, hogy eszembe jutna, valaha is épület állt itt. Én még mindig 
menni fogok, amikor ennek itt már nyoma sem lesz. Csak álmukban ha láthatják 
ezt a helyet. Én is sok hellyel így vagyok, és azért nem tudom végigálmodni, mert 
már nincsen sehol. Azért mondtam, hogy csak úgy megszalad velem az álom, és 
ahogy a semmibe ér, a semmiről egyszeriben nincsen mit álmodnom. 
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Ha ez kell hogy legyen a világ sora ... Addig bandukolunk a semmi felé, 
hogy egyszer csak oda is érünk. Semmi sem tarthat a végtelenségig, sem az 
örökkévalóságig! — Úgy látszik, ezzel a hatalmas közhellyel akart kifizetni, hogy 
dédelgessem egy kicsikét a lelkemben a bölcsességét, ám különbeket is sorolhat-
tam volna neki, amilyenekkel nyakló nélkül láttak el, például: 

Nem jó, ha az ember odacsinál a küszöbre (mert meglátják á fityeg őjét). 
Éjszaka nem lehet toronyiránt menni, csak árkon-bokron át. 
Kicsi az esélye annak, hogy reggel fölébredj, ha le sem feküdtél. — Minek 

sorolnám föl neki? Úgyis ezzel van kibélelve a feje, mint tövissel a tövisszúró 
gébics fészke. Vagy közöljem vele azt, hogy a természeti népek a leveg őváltozás 
gondolatába is belehalnak? Bár hiába próbáltam például fölbecsülni, hogy há-
nyan lakhatnak vajon a délibáb mögött. Majd ha érkeznek ebédre, kevély képpel 
nézem végig az étkezésüket, akár egy ellátási fölügyel ő, akit a bigadéros a saját 
lábasából etet, alumíniumkanállal, akár egy ölebet, tömlödi az ételt a számba, 
kérdezősködve közben, hogy ízlik-e. 

Hanem a szakácsnő! Szinte a magasból csap le rám, akár a zsákmányra, 
amelyért majd meg kell verekednie a többiekkel: 

Én magát ismerem ám! — süvíti. — A fene a jó dolgát, hát ide is elkevere-
dett végre! 

— Nem tudok visszaemlékezni, hogy hol találkozhattunk, már ne is hara-
gudjon! — motyogom a színigazat. — Egy darab hiányozhat valahol az emlékeze-
temből, mintha fejbe rúgott volna a 16, vagy kocsi megvasalt kereke gördült volna 
át a tarkómon .. . 

Nem mindig viselkedett ám maga így! Nagyon is jól emlékszem még a 
régi magaviseletére! Most csak elnézem, ahogy mintha szakadatlanul azt für-
készné, mi alá vagy mi mögé bújhatna, látszik, egy cseppet sincs ínyére, hogy így 
szem előtt van. Hát mi történt magával? Bajba jutott? Vagy azt is elfelejtette, 
hogy a világon van? 

Talán ez az utóbbi — válaszoltam. — Nem hinném, hogy bajban lettem 
volna. Nincs róla tudomásom. 

— Akkor inkább most van bajban ... Vagy régóta szakadatlanul bajban 
lehet. Erről mi a véleménye? — állt ott neki faggatni a többiek füle hallatára, 
olykor egy-egy nagy merőkanállal zuhintva a kondérból olyikuk lábasába, de ez 
úgy ment, hogy szinte meg sem figyelhettem az étkez őket, egyikük arca sem 
tapadt meg emlékezetemben. 

(Folytatjuk) 
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VANKÓ GERGELY 

KÁLIJUGA 

Tagore emlékére 

Forgatnám gömböcskéit, 
pörgetném játszva a bóbitákat, 
s mint akit pusztába ki űztek: 
önmagányosságom léttelenségébe 
kapaszkodom. 
acsarkodva a telivér pojácákra, 
kik fennen csörrentik 
bokáink köré a láncot! — 
Messzi repülhetnék énjeim szárnyán, 
akár gyerekkorban a papírsárkány — 
de maradásomat béklyózza a hála, 
a hit, melyet magamba zárva 
hordok szüntelen-szüntelenül. 
Kié e tájék, hol zokogva kerengnek 
kivénhedt varjak, 
és szárkúpokat már nem építenek? — 
Koponyatoronyba zárul a múlt, 
idegharangot kongat a jellem, 
a jövendő  jutazsákba varrva, 
rakodómunkások vállain himbál. 
Magadba szédülj: 
járj csak rendületlen, 
amíg vörösre járod a talpad, 
amíg nő  befogad. 
amíg vallhatod: 
verssé lesz a világ! —  
A tájék szelleme szólít, 
magánvaló öröksége szíveinknek. 
Marasztalom magam e viharban, 
tücsök-nyilallásban. 
százéves ágylábak hasadékaiban, 
s homlokomba öklöz mégis 
a sehonnaiság netovábbja. 
Zokogó varjakért szólok, 
bóbiták pelyhéért nyáraljai mezőn, 
melyre rátelepül a golyvás nap, 
a telhetetlen étk ű . 
Őszire csörrennek a levelek emlékeimben, 
künn hópelyhek törekv ő  tánca, 
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s a jót versembe bebocsátja 
egy cinege. 
Kárhozat, 
ha röghöz kötődve tudunk csak 
maradni — 
mert nincs erőnk nem köt ődni, 
tovalebbenni a fellegekkel — 
ez lenne sorsok sorsa, 
kérdések kérdése, 
válaszok felelete. 

1990 januárja 

A DELFIN ÁLMA 

Az ej repeszdarabjai 
szertehullanak. 
Sebezhet őségünk, 
akár a delfin álma 
súlytalan, 
ultrahang cizellált. 
Semmivel sem több 
az élet. 
Örömöd, bánatod, 
reményed. 

VARGA TIBOR 

KÉK MECSET 

Égre tekintő, isteni ifjú, hallod-e néha 
léptem, a szembejöv őt, vagy csak a fellegek ott, 

fenn a magasban bírnak oly illően figyelemre? 
Én is k ő  vagyok ám, méltó hát az erény 

kettőnk éteri táncát hinteni most szerelemmel. 
Ámde te szótlanul állsz, mert hisz egy emberi test 

elfedi mind, ami bennem hitteli, sziklaszilárd még, 
s társként tudna veled vívni sok égi csatát. 

Mennyire csalfa a lét, s csak veszthet a földi halandó: 
izzó vágya el ől messzire lebben a kék. 

Indulok ... inkább baljós dervis-utak pora lepjen, 
semhogy földre borult róm legyen árnyadon ék. 

Isztambul, 1987. 
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KÉZFOGÁSOK  

Az új vajdasági lírából 

VOJISLAV DESPOTOV (1950) 

SZÓ A BIBLIAI KÉM 

A költészet réme, a szó, 
ez az ősi bibliai kém, 
ott köröz pár centire 
fa-Európám 
(íróasztalom) fölött. 
Kicsit odább, fürdőruhában, 
szájonállást próbálok, 
és mosom, 
egyre mosom a szappant. 

ŽELIDRAG NIK ČEVIĆ  (1956) 

A NŐ , AKI BOLONDUL A MÉZÉRT 

Mit rejteget vajon az ölében? Gyümölcs- és zöldségfélét, 
bizonyos szokások ellenszeréül? 
Vagy trükk csupán az egész? Nemsokára kiderül, 
de én ezt nem tudhatom el őre. Mindig hiányzik 
egy kis kulcs. Senki se bugyolálja be a kulcsokat. 
A kulcsok mindig meztelenek. 

És ez a nő, ez a valótlan maradék, ez a fül 
az utcai mitológia szelében, ki elé járul 
kifinomult terhével? 

A n ő, aki bolondul a mézért. 
Bonyolult gyerek. 
Leírhatatlan fájdalom. 
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VLADIMIR KOPICL (1949) 

KIS, KARÁCSONYI ÜZENET 

A sötétség fölött hó van. 
A hó alatt sötétség. 
Fagyott őznyomok, szarvaslehelet 
forrósága. A legvonzóbb 
szemfényvesztések leltek vackot itt. 
Az összhang tenyésztelepén, istenke rezervátumában. 

A sötétség fölött fény van. 
A fény alatt sötétség. 
ÖÉK, kedvez őtlen tények szövevénye, 
tudásegyeztetés. Egyre várjuk 
a reformháromságot, hogy felolvassza 
ezt a hótorlaszt. Hogy kitapintsuk végre, 
mi a múlt, mi a ma. 

Minden fölött az ég van. 
Az ég alatt minden. 
Itt is, ott is, a valóság megszédül, belezuhan a sárba. 
Isteni részegség ez, vagy mortus önigazgatás? 
Világom, minden jót 
kíván neked Kopicl Vlada. 

ÁCS Károly fordításai 

Sáfrány Imre szabadkai műterme (Szilágyi Gábor felv., 1956) 
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ÖR ÖKSÉG  

Tíz éve hunyt el Sáfrány Imre (1928-1980) 
és Bodrogvári Ferenc (1935-1980) 

BELA DURANCI 

SÁMÁNOK JEGYÉBEN 

"Ami a sámánokat illeti, úgy kerülten közelebbi kapcsolatba velük, hogy 
nagyjából egyszerre hatott rám Armstrong holdraszállása, Dániken em-
lékezése a jövőre és dr. Lükő  Gábor kiskunfélegyházi múzeumigazgató-
nak a két háború között kiadott könyvéb ől két repülő  sámán." (Sáfrány 
Imre: Várnak az apostolok. Symposion könyvek 29., 1971, 9. oldal) 

A műalkotás kozmikus univerzum, számtalan módon magyarázott titok; saját 
építkezési törvényekkel rendelkezik, amelyeket csak utólag azonosítunk; csak 
saját elveivel összhangban fejl ődik — pontosabban jelenik meg, de ahhoz, hogy 
létrejöjjön, realizálódjon, feltétlenül szükséges az ember, az egyetlen alkotó lény, 
aki az élők világában egzisztál. 

Az ember számára a műalkotás az egyén szabadsága, gy őztes nyom a dolgok 
természetes rendjével vívott párbajban, ezzel gy őzi le a halált, és marad fenn 
időben és térben. A művészet az ösztönök átkával ajándékozza meg az embert, 
hogy ne elégedjen meg az elérttel, az alkotói lázzal és sokkal ritkábban — a 
győzelem kábítószerével — az ügyesen csomagolt csírával, amely lassan és könyör-
telenül szétrombolja az alkotói többletet. Az ember az ajándékozó érzelmeiben 
és érzékeiben tükröz ődő  valóság külalakjával viszonozza az ajándékot, gyakran 
öntudatlanul kreálva a művészi események tartósan tisztelt értékeit és határkö-
veit. A művész azonban sohasem ',véletlenül" formálja a m űvet, habár a véletlen 
meghatározhatja a megvalósulás sorsát. 

Minden művész odaadóan törekszik a harmóniáról szóló álom megvalósí-
tására, vágyakozik a tökéletesség után, és reménykedik, hogy felfedi a titkot. Nem 
tudva azt, hogy kiválasztott-e, csak az marad hátra, hogy kövesse saját egyéni 
útját az autentikus kreációig, bizonytalanságban élve, tudatában a kockázatnak, 
hogy eltűnhet a feledés homályában. 

Sáfrány Imre mindezt jól tudta, a kezdet kezdetét ől a végsőkig kitartva. 
Biztos vagyok benne, hogy tudatában volt a végnek, még miel őtt mások megsejt-
hették volna, állhatatosan kitartva a fennálló helyzetbe való bele nem nyugvás 
etikai tényénél, szembeszegülve még a megdönthetetlen tényekkel is. Sámán volt 
és marad is. 

ufrjam ide, hogy fémes spektrum? Vagy azt, hogy a háttér fondján itt-ott 
kivilágló világos grundszemecskék a mi távlatainknak elérhetetlen nap- és csil- 
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lagrendszerek kerengéseit jelezhetik? És ilyen, gyönyör ű  ritmusokra utaló hát-
terek előtt lebegtek a pehelykönnyű, vigyázó szemű, szárny-végtagú lények. 
Lebegtek? Mit keres itt a múlt idő? A repülő  sámánok a túlnani , hírinökei. Semmi 
közük a múlt időhoz. Vannak." E sorokat írva Sáfrány nem tudhatta, hogy ők 
beletartoznak majd 1986-ban megjelentetett könyvébe (Jegenye Bambit. Forum, 
34. oldal). Tudta azonban, hogy ő  ,az" és nem az 'volt', hogy így is marad, 
sámánokhoz hasonlóan, akik a lét és a nemlét ugyanakkor, hatásuk pedig 
megfoghatatlan és kitörölhetetlen, az embernek állandóan megfelel ő  — alkotói 
ösztönnek és autentikus nyomnak. 

A Mester halála, 1980. május 5-e óta tíz év telt el; 52. életévét belöltve 
távozott, abban a korban, amikor a m űvésztől «még várnak valamit". Sáfránytól 
akkor nem volt t őbbé mit várni, annak ellenére, hogy nem ',formálisan" ugyan, 
alkotói opusa már egy évtizeddel előbb a legtragikusabb és legmegrázóbb módon 
befejeződött: míg 1970. november 5-én a láng letarolta m űtermének iiméhét", 
ugyanakkora betegség könyörtelenül szétrombolta szervezetét. Sáfrány ugyanis 
ismét Párizsba készült, amely 1955-ben ifjúkori vágyainak gyülekez őhelye és 
alkotói törekvéseinek kiindulópontja volt. Az alkotói kockázat végzetes jelzésé-
hez hasonlóan ez a város irányította sorsát. 

Az 1976. szeptember 24-én megnyitott retrospektív kiállításán, amelyet a 
szerző  betegsége miatt egészként és a megtett alkotói út tanúbizonyságaként 
sohasem láthatott, egyértelműen látni lehetett a vajdasági képzőművészeti jelen-
hez való autentikus, kitörölhetetlen hozzájárulását. A képz őművészeti életnek a 
maga idejében korai ,,lázadója", az 1952-es m űvésztelep-mozgalom egyik úttöröje, 
a festő, aki mert következetes maradni önmagázoz és a m űvészet hívó szavához, 
a szamártövishez — kedvenc motívumához — hasonlóan, elpusztíthatatlan volt 
sokoldalú tehetségének és kreatív lázadásának buján zord kilombosodásában. 
Sokáig hervadt és száradt ',töviseivel" védekezve a végs őkig legyőz- hetetlenül. 

,,Sáfrány Vajdaságban az els ők között fogadta el a háromdimenziós tért ől, 
a tonikus koncepciótól, a forma illuzionizmusától és a művészinek az optikai 
világ realitásától való függőségétől megszabadított kép gondolatát, inkább az 
akciót, mint a kép létezése domináns képz őművészeti igazságának képépítkezési 
tényét választva. A kép ilyen felfogása 1955/56-ban éri el teljes értékbeli lényegét 
a forma drámaiságának enyhítésével a küls ő  rétegekben, az elsődleges tervek 
gondos kidolgozásával és a képz őművészeti alkotás konkrét indítéka logikus 
formaszervezésének affirmációjával (Kobalthajú, 1955; Páva, Szamártövis, 
1956)" — összegezi Miloš Arsić  (Slikarstvo u Vojvodini 1955-1972. Galerija 
savrmene likovne umetnosti, Novi Sad, 1989. 42. oldal). 

Mindehhez adjuk hozzá a megsemmisült hagyatékot és a Jan Palach 
önégetése által ihletett ciklust — amelyekr ől a sámáni, A tűzvész elsiratása (1971, 
kombinált technika, 50 x 73 cm) cím ű  kép tanúskodik, illetve a falisz őnyegek 
provokatív kartonjait, a befejezetlenségbe fagyott, csak számozott utasításokat a 
behálózott fehér felületeken, egészen az 1971-ben készített és szimbolikusan 
1976-ban, a szabadkai Városi Múzeum Helytörténeti Galériájában megrendezett, 
már említett retrospektív kiállítás megnyitása el őtt befejezett Lila sámánig. 

Sáfrány, befejezve opusát, elgyengült kezével m űvészetünk megőrzött, vi-
tathatatlan értékei mellett hangsúlyozta az akció  els ődlegességét, amelyhez 
kezdettől a végig tántoríthatatlanul ragaszkodott. 
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itÉn magam mindig csak népszer űsítőnek tartottam magam, a képzőművé-
szet népszerűsítőjének, propagátornak, azon voltam, hogy fölhívjam az emberek 
figyelmét: nézzétek a képeket, szobrokat, emberek, hiszen azok olyan pillanato-
kat rejtenek magukban, melyeket csak az kaphat meg, aki a szemét rájuk nyitja." 
(Jegenye-gambit. 5. és 6. oldal. Gubás Ágota interjúja 1970. november 12-én.) 

Ma Sáfrány képeit nézegetve, olvasgatva a korszer ű  kiállítások ismertet őit 
vagy tanulmányokat a nagy magányosokról: Nagyapáti Kukac Péterr ől, Vinkler 
Imréről, de különösen Farkas Béláról, lapozgatva naplójegyzeteit, megfigyeléseit 
és gondolatait, az ő  “propagátori" akciója művészetünkben a létezésének idősza-
kával életre keltett egységes opus határozott kontúrjait kapja. 

Sáfrány, a művészetet őszintén választó ifjú, fenntartás nélkül átadta 
magát neki, tudatában annak, hogy az megjelenéséig átjárja szabad, megveszte-
gethetetlen egyéniségének lényét. Az ország felszabadulásának els ő  éveiben, a 
háború utáni megújulás napjaiban szenvedélyesen angazsált ',népi m űvész", aki 
akcióra vár, de nem fogadja el senkinek a parancsát. Ebb ől az alkotói kifejezés-
mód szabadsága utáni vágy ulázadói" időszakából teljesedett ki az autentikus 
alkotó — az aktivista. Az önfej űség és a dogma terrorjának burjánzásával Sáfrány 
festészete megteremti az ellenállás jelképeit: a szamártöviseket és a sakkfigurá-
kat. 

„A története ez: a sakkfigura-ciklus (akkor még nem tudtam, ma már így 
merem megfogalmazni) az etatizmu kegyetlen bírálata egy eléggé egyszer ű  
képzőművészeti szimbolizmus segítségével. Stilizált gyalog. (...) Sakkfigura a 
traktorista. Míting rengeteg sakkfigurával. Díszfelvonulás. S őt! Olyan téma is 
sorra jött, mely már önmagában is elvont fogalom volt: hierarchia." (Jegenye-
gambit, 17. oldal). 

Idővel az akadályokba ütköz ő  művész a sámáni jegyek szabadságával, a múlt 
és jövő  nélküli alkotói szabadság — amely van! — szimbólumával felülemelkedik 
a korlátokon. 

Így győzte le Sáfrány fest ői és írói kreatív akciójának példájával saját korát, 
győzedelmeskedett, annak ellenére, hogy nem megfelel ő  időben született és élt. 
Maga hangsúlyozta a distancia szükségességét Farkas Béláról írva (Madártávlat-
ból). 

Most, ha madártávlatból nézzük Sáfrány korát, mindinkább tudatában 
vagyunk a tökéletességről szóló álom — ahogyan V. Stevanovi ć  nevezi (OKO, 
1990. február 22.) — útján tántoríthatatlanul következetes személyiség sámáni 
fölényének. Sáfrány, elfogadva a sámánok szerepét és képmását, id őben és térben 
szabad és mozgékony maradt (amíg mi abban a hiszemben voltunk, hogy tartósan 
a betegágyhoz kötött). 

Felülmúlt bennünket és saját korát, a dogmát és az önfej űséget, a “szocrea-
lizmust" és az ,.irányvonalakat" a művészeti businessben, a dolgok természetes 
rendjét és magát a halált is — mert ő  nem volt, hanem van, saját példájával talán 
sohasem aktuálisabb. 

Nézem a „Sámánt" a dr. Bodrogvári Ferenc-díj plakettjén, sajnálom, hogy 
nem ihatjuk meg együtt a pezsgőt, mint 1979. december 25-én, amikor hirtelen 
elhitte, hogy a sámán, az alkotás jelképeként akadály nélkül röpködhet ebben a 
mi legközvetlenebb közegünkben. De ne aggódjunk, a Mester — a Sámán mindezt 
tudta előre, és biztos volt abban, a művészethez való hűsége őbelőle magából 
itajándékozódik" azon a kreatív nyomon, amely van! 

BALÁZS ART Valéria fordítása 
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SZILÁGYI GÁBOR 

AZ ÖRÖKMOZGÓ 

Sáfrány Imrét 1946 tavaszán ismertem meg, mivel én csak január 6-án szereltem 
le a JNH kötelékéb ől, s így nem vettem részt a sokat emlegetett szabadkai 
rajztanfolyamokon, amelyeken Sáfrány és Vinkler viszont részt vett. 

A szabadkai magyar tannyelv ű  gimnáziumnak az 1946/47. tanévben két 
nyolcadik osztálya volt. Sáfrány és Vinkler — a többi 28-assal — a fiúosztályba, a 
híres VIII/B-be járt, én pedig — tíz leszerelt kortársammal együtt — a zömében 
lányokból álló VIII/A-ban készültem az érettségire, s így ismét nem kerültem 
kapcsolatba a két festeget ő  Imrével. 

Az érettségi előtt az ifjúsági szervezet nagy propagandát fejtett ki a két 
osztályban, hogy minél többen válasszuk élethivatásunknak a tanári pályát, 
mivel mi voltunk a háború utáni első  generáció, amely magyarul érettségizett, 
Vajdaságnak pedig igen sok pedagógusra volt szüksége, hogy minél több magyar 
tannyelvű  iskola nyílhasson meg. 

Sáfrány és Vinkler, Petrik Pállal és Almási Gáborral együtt, a belgrádi 
képzőművészeti akadémiára iratkoztak, én pedig Szöll ősy Gyulával az újvidéki 
tanárképző  főiskola biológiai szakára iratkoztam. Hamar rájöttem, hogy termé-
szetimádatom nem azonos a biológiai tudományok kutatómunkájával. A magyar 
irodalmat is szerettem, Így hát átiratkoztam erre a szakra, de itt is rövid id őn 
belül tudatosodott bennem, hogy az irodalom is tudomány, amelyet nem Adyval 
kezdenek el tanulmányozni. Végül is a képz őművészeti tagozaton találtam ma-
gamra. Már elemista koromban szerettem rajzolgatni, s őt nagyméretű  vászonra 
is festettem olajfestékkel, tehát olyan adottságokkal rendelkeztem, amelyekkel 
kedvvel és örömet lelve elindulhattam a képz őművészet világába. 

Mindezt annak az igazolására írom, hogy bizonyítani probáljam azt a 
feltevésemet, hogy Sáfrány ösztönösen készült hivatására, én pedig meggondo-
lással. Sáfrány a szabadkai rajztanfolyamon bizonyított és elismerést kapott 
tehetségéért, én viszont nem tudtam bizonyítékát adni képességeimnek. Adott-
ságainkon alapuló alkotói magatartásunk is különböz ő. Szerintem Sáfrány a 
meglátás és gyors átgondolás expresszív kivetít ője volt mindig, én meg a látott 
alapján kialakuló élményt asszociálás alapján jelenítem meg. Ó mindent meré-
szen tett, én pedig meggondoltan. Ezt Sáfránnyal kapcsalatos emlékeim is talán 
bizonyítani tudják. 

1947 egyik késő  őszi napján botlottam bele Újvidék egyik utcájában — azért 
mondom, hogy szinte belebotlottam, mert ő  mindig kimérten, lassan cammogott, 
én pedig állandóan lótok-futok. Összeölelkeztünk, és rögtön elmondtuk, hogy ki 
hol és mit csinál. Akkor jött Belgrádból, az UDB központi börtönéb ől. ,,Amice, 
én háborús bűnösökkel voltam egy födél alatt — mondta luciferi mosollyal —, de 
végül is bizonyítékok híján kiengedtek. Az történt ugyanis, hogy egy este, mikor 
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kijöttem az amerikai olvasóteremb ől, odalépett hozzám egy b őrköpenyes ipse és 
azt kérdezte, hogy hol voltam. Mondtam neki, hogy Beethovent hallgattam, meg 
eszem a cukros kenyérkét. Jegyre kivettem az a heti cukor- és kenyéradagomat 
és szépen mártogattam a csipegetett kenyérkedarabokat a cukros stanicliba. Ő t 
is megkínáltam, mármint az ipsét, de ő  karon ragadott és bevitt az UDB-ra." Hát 
mi van az akadémiával? — kérdeztem t őle. ',Hagyd a fenébe — mondta —, az 
Vinkusnak való, nem nekem! Felborzolják a szőrömet Hackmann és Tabakovi ć  
professzori stószai! — h őbörgött. — Megölik az emberben az alkotás hevét! 
Otthagyom az akadémiát, keresek valamilyen megélhetési lehet őséget és csak 
festek!" 

Nemsokára állást kapott az újvidéki tanítóképz őben és beiratkozott hoz-
zánk, a tánárképz ő  képzőművészeti osztályára. Mindenki élvezte a jelenlétét 
Berzebub magatartása miatt, de els ő  naptól kezdve mindannyian csodáltuk 
merész alkotásait. Jó meglátóképességével, lendületes vonásaival, er ősen kontú-
rozott formáival ösztönz őleg hatott ránk, mert egyszer űen meg tudta adni 
minden modell karakterét. Rajzait nem a részletek gazdagsága, hanem az egész 
erőteljessége jellemzi. 

Újvidéken Mestróval egész sor kalandom volt, mivel emberközelbe kerül-
tünk — együtt laktunk. Az történt, hogy engem kidobtak az ifjúsági szervezetb ől, 
mivel az internátusban, ahol laktam, egy besúgó révén kitudódott, hogy németül 
levelezek egy finn egyetemista lánnyal és e mellett franciasapkát hordok; mindez 
elegendő  volt ahhoz, hogy elveszítsem csekély ösztöndíjamat, s mivel nem tudtam 
fizetni az internátusi költségeket, el kellett hagynom a lakást és nem koszto-
lódhattam többé ott. 

Mestró akkor már ',keres ő  dolgozó" volt, egy kis bérelt szobában lakott, 
ahova engem is befogadott. Ez volt a hálószobánk, az ebédl őnk, na meg a 
',műtermünk" is. Hát itt aztán minden volt! 

Egy nap elkérte az élelmiszerjegyemet, hogy majd ő  kiváltja szűkös adag-
jainkat. Mikor aztán kazaértem, mindjárt megértettem, miért volt ilyen el őzé-
keny. Egy literes üvegbe töltette kett őnk étolajadagját, odatette a fest őállvány 
alá, és abba mártogatta a fest őecsetet. Mivel nem lehetett terpentint kapni, 
kieszelte, hogy az akkor Pantox néven ismert rovarirtó szer zsírtalanítja az 
olajfestéket és j6 hígítószer. Tudomásul vettem, hogy fuccs az étolajnak, de ő  nem 
mondott le róla. Másnap, amikor mentem hazafelé, már az utcán megcsapott az 
étolaj égett szaga, illatosítva a förtelmes b űzű  pantoxszal. Amikor beléptem a 
szobába, volt mit látnom! Mestró, mivel megéhezett, abban a firniszes meg 
pantoxos olajban resón sütötte a kenyérszeleteket. „Gyere, Tésztám! Egyél csó-
csát, mert nem marad!" Én éhen maradtam, ő  meg megmaradt. Na de rendezett 
ő  nekem még egy huszárvágást, akarom mondani huszárpaprikás szeánszot is. 

Egy nap korgó hassal bandukoltunk hazafelé, és mikor odaértünk a Park 
Hotel elé, amelynek közelében volt a lakásunk is, megkérdezett: „Ugye, amice! 
(Ebből lett a Gabice is.) Nem innánk meg egy-egy krigli sört?" Összefutott a 
számban a nyál. ',Valahonnan pénzt kaptál?" — kérdeztem t őle. „Ne törődj te 
semmivel! Gyere, megeszünk egy-egy huszárpaprikást és leöntjük sörrel!" És már 
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húzott is a Park Szálló terasza felé. Letelepedtünk a fehér abrosszal terített 
asztalhoz. Imre a hozzánk imbolygó pincért ől megrendelte a két adag huszárpap-
rikást, hozzá két nagy szelet kenyeret, sót és paprikát, na meg (két vaskos 
mancsával megmutatta a pincérnek a krigli nagyított méreteit) két sört kért. 
,,Molim lepo!" — mondta a pincér némi különös hangsúllyal. Két csóré! — gondol-
hatta magában. 

Habzottunk a sörtől meg a kéjtől, amelyet a dagadó kenyér váltott ki a 
hasunkban. «Isteni!" — mondtuk szinte egyszerre. ,,Na ugye, Tésztám, jó volt? — 
kérdezte meleg mosollyal. — Akarsz még egy túrát?" Hogy akarok-e? Hát miért 
ne akarnék? És jött a repeta, amely végleg el űzte éhségünket. Kellemesen 
kérődztünk a napsütésben, de mennünk kellett, mert várt ránk a munka. 
Mondom: „Mestró, fizess és menjünk!" „Megyünk, Tésztám, de csak akkor indul-
junk, amikor bemegy a pincér a konyhába. Gabice, nincs nekem egy vasam sem!" 
— mondta tágra meredt szemmel és közismert mozdulattal felbökte az orráról a 
szemüveget .. . 

Azóta sem futottam úgy, mint akkor. Amikor hátranéztem, hogy le-
győztem-e gátfutásban barátomat, volt mit látnom: Mestró a legnagyobb lelki 
nyugalommal cammogott a park ösvényén és integetett, hogy várjam meg. Egy 
hónapon át kerülő  úton jártám haza és gyakran moziba, mert igen s űrűn a 
bejárati ajtóra egy tízes szúrt rajzszeggel, rövid utasítással: ',Menj moziba, model-
lem van!" 

A főiskolán minden feladatot sáfrányosan oldott meg, vagy került ki. 
Emlékszem, hogy Đorđe Tabakovič  mérnök kiosztotta a feladatot technikai 
rajzból. Egy reneszánsz kaput kellett átrajzolni, precíz technikai megoldással, 
körzővel, vonalzókkal, szögmérővel meg tuskihúzó tollakkal. Egy hétig bí-
belődtem rajta lakásunk zsírfoltos asztalán. Mestró meg úgy hébe-hóba meg-meg-
nézte és mindig csak áu-val vagy ccc-vel tudatta velem, hogy erre a lélek őrlő  
munkára biztos 10-est kapok. Kaptam is. Én nem kérdeztem, hogy neki ki 
csinálja, mert azt tudtam, hogy neki se körz ője, se vonalzója, az enyémet nem 
kéri kölcsön, na de majd meglátjuk a bemutatásnál, hogy mi lesz. 

',Nagyon precíz és szép munka, Szilágyi" — mondta tanárom, tiszta magyar-
sággal, ugyanis Pesten járt egyetemre. Osztályzásom után Imréhez fordult. —',Na, 
Májsztró! Nézzük a magáét!" .Drága jó mérnök úr, én ezt a kaput így oldottam 
meg. Elsápadva néztem nagyon pedáns professzorunkra, ugyan mit fog mondani 
Mestrónak erre a szabadkézzel, tussal és írótollal készült rajzra. ',Nagyon jó. 
Expresszíven átültette a reneszánsz lényegét." Na igen, magyaráztam magamban 
magamnak: hasonlelkek. Hiszen Tabakovi ć  is szabad kézzel és akvarellel rajzolja 
és festi Újvidék házait és utcáit. Mestró csak 7-est kapott, de nem ez volta lényeg. 
A lényeg az volt, hogy Mestró mindenkor, mindenhol és mindenben mindig 
feltalálta magát és így tett akkor is — gy őzött! 

Akár az orosz évzáró vizsgán. Sem ő, sem én nem jártunk orosz tanórákra, 
ebben hasonlítottunk egymásra: nem szimpatizáltuk az orosz nyelvet. Na de 
vizsgázni kellett, és én kellő  időben figyelmeztettem drága jó sorstársamat, hogy. 
legalább a tankönyvet vegyük meg közösen, és ha máskor nem, hát esténként az 
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ágyban olvasgassuk a szövegeket és próbáljuk meg lefordítani meg megtanulni 
néhány fontosabb grammatikai szabályt, hátha éppen azt kérdi majd t őlünk 
drága j6 tanárnőnk, aki egy jóképű, testes bárisnya volt. Az én Mestróm egy-két 
olvasmányt hajlandó volt átröhögni, mert igen-igen felvidult azon, hogy egyes 
szavakat ki se tud nyögni, mert fél, hogy elharapja a nyelvét. Én nap mint nap 
figyelmeztettem: «Mestró, tanulj, mert meg fogsz bukni!" ,1Bugyet kak bugyet" — 
mondogatta, sokszor oroszul szólt hozzám, oroszul üdvözölt: ..Zdravsztvuj!" „Kak 
posivájes?" „Ja ljublju tibjá" és hasonló közismert szólásokkal igyekezett orosz 
hangulatot teremteni. 

Eljött a vizsga napja. Sáfrányra kerül a sor, szólítja a tánárn ő, de Mestró 
nincs ám jelen. Hát persze, gondoltam magamban, hogy is jött volna el, amikor 
egyáltalán nem készült. Abécérendben én voltam a következő. Kimentem az 
asztalhoz. A tanárnő  megkért, hogy nyissam ki a szorok voszma stránát. Addig 
én még nem jutottam el a tankönyv átnézésében, így az a lap fel sem volt vágva. 
Benyúltam a bels ő  zsebembe, elővettem a fésűm, és könnyed mozdulattal felvág-
tam a lapokat. Cseljuszkinci szjosli na ljod, nyögtem ki a címet és Sztalin nevét 
legalább hússzor ejtettem ki, a tanárn ő  pedig mindig kijavított, hogy nyet Sztalin 
tovaris, hanem Sztálin, hosszú á-val. Próbáltam deklinálni, próbáltam ragozni, 
de a tanárnő  nagyon dühös volt, hogy állandóan elharapom a szavak végét. Már 
a vége felé jártam megellésemnek, amikor kitárul az ajtó és nagy széles mosollyal, 
széttárt karokkal, maghajolva, szürke ünnepl őruhában, egy vörös szegfűvel a 
fazonzsebében beköszön hangosan a mi Mestrónk: „Zdravsztvujte!!! Zdravsztvuj-
te, tovaris! Pázsáloszti." Nekem intett a tanárn ő, hogy elmehetek, többet már 
rám se nézett, csak Sáfrányra szegezte tekintetét, aki most is tudta, mit kell tenni: 
kihúzta a fazonzsebéb ől a vörös szegfűt és nagy meghajlással átnyújtotta a 
tanárnőnek. „Oh! Szpaszibá! Krasznaja cvetok!" Sáfrány bocsánatot kért, hogy 
elkésett és szaftos szerb-orosz nyelven megmagyarázta, hogy ő  tanár, hogy ma 
volt a búcsúztatás az osztályban stb. stb. A tanárn ő  oroszra fordította, amit 
Sáfrány szerb-oroszul mondott, a vörös szegfű  tárgyesetben, a vörös szekfű  
birtokos esetben, olvasni sem kellett neki, valószín ű  azért, mert a tanárn ő  látta, 
hogy nincs könyve ... Ő  levizsgázott hatossal, én megbuktam. Ezt nem szeren-
csének nevezik. Ez az a mestrói fortély. Mint mindig, azért most is pimasz volt 
és csak ennyit mondott: „Mondtam, Tésztám, az este, hogy gyere velem moziba!" 

Sáfrány nem vesztegette az idejét tanulásra, hanem festegetett Egy alka-
lommal B. Szabó György, aki főiskolai tanár volt, Sáfrány, Boško Petrovics meg 
én kimentünk Tekijára, a dunai rétre. Szabó Gyurka tusrajzot készített tollal, 
Boskó meg pár tájrészletet festett gouache technikával, én olajfestékkel bajlód-
tam egy tájrészleten, míg Mestró egy öreg fűzfának dőlve, ülve aludt és horkolt, 
mintha otthon lettünk volna. Két óra múltán abbahagytuk vajúdásainkat és 
költögettük Mestrót, hogy ébredjen, mert zabba mennek a lovak. ',Hol vannak a 
lovak?" — kérdezte álmából ébredve. ',Ott van kett ő  kipányvázva a fa mellett. 
Nézd, milyen nyugodtan zabálják a füvet" — mondtam neki. „Adj már, Gabice, 
egy rajzlapot, Gyurka, adj egy kis tust, Boško meg adja ide azt a széles marder 
ecsetet, hogy hadd vakeráljon mára Mestró is egy rajzot." Kezébe vette a legalább 
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nyolcas ecsetet, odapislantott a lovakra, majd fel se nézett addig, míg a rajz el 
nem készült. „Hű" de jó! — dicsérte a saját rajzát. —Na mit szólsz hozzá, Gyurkám? 
Vidi Boško šta sam napravio!" Szabó Gyurka csak két ujjával húzogatta az 
orrcimpáját és csak annyit mondott, hogy: ',Csuda fickó vagy te, Sáfrány!" Adj 
már, Gabice, még egy lapot, larajzolom neked azt a kéttornyú templomot ott a 
domboldalon, amelyiken török félhold is van." Pár perc alatt kész lett, felém 
tartotta és csak ennyit mondott: ',Látod, Gabice! Merni kell!" Mintha most is 
hallanám kaján nevetését. 

Ha az alkotásáról faggatta valaki, mindig felb őszült, de tette azt úgy, hogy 
nem mutatta ki, hanem lassú szótagolással válaszolt a kérdésre. 

Újvidéken egy alkalommal a Putnik Szálló valamikori bárhelyiségében az 
épület pincesorában állított ki. Ezen a kiállításon volt egy képe, amelynek ez volt 
a címe: Mikor farkasok a pásztorok. Nagyobb méretű  kép volt, melynek a jobb és 
bal oldalára egy-egy kék farkasfejet festett vicsorgó fogakkal, a kép közepén pedig 
fehér barikák borzongtak egymáshoz lapulva, halálra rémülten. Egy látogató 
(UDB-ás) megszólította a mestert, hogy mondja már meg neki, mit jelentsen ez 
a kép. Mit akar ezzel mondani? „Oh! Hát semmi különöset! Ez egy görög mese!" 
— vágta ki magát Mestró. 

1952-ben, a palicsi Magyar Ünnepi Játékok keretében Ács József és B. 
Szabó György megrendezték a Jugoszláviában élt és él ő, magyar nemzetiségű  
képzőművészek kiállítását, amelyet Moša Pijade is — Mitra Mitrovi ćtyal, az 
akkori szerb kultuszminiszterrel együtt — meglátogatott. Moša Pijade, aki maga 
is foglalkozott festészettel, élvezettel vegignézte a kiállítást. Mi persze a politiku-
sok és belügyesek gyűrűje mögött ott topogtunk, várva valamilyen elismerő  
szavakra. Mitrović  elvtársnő  éppen egy Sáfrány-kép el őtt szólalt meg, hogy nem 
érti, egy ilyen képen mi a szép. Itt a majsztró, mondta valaki, majd ő  megmondja. 
Mestró odatipegett a csinos asszonyság mellé és illedelmesen bemutatkozott. „A 
maga képéről beszélgetünk s nem értjük ..." ',Pedig az elvtársn ő  nem úgy fest, 
mint aki az ilyen képek iránt nem érez semmit. Ön egyáltalán nem hasonlít egy 
konzervatív nőre!" Mindenki megdermedt és ezt a dermedtséget csak Moša Pijade 
hangos kacagása oldotta fel, meg az, amit mondott: ,.Na Mitra! Te aztán megkap-
tad a magadét!" Majd ő  kezdett a magyarázkodásba, amelyet Mestró kontrázása 
kísért kellő  hízelkedéssel, mármint hogy látszik, ki a fest ő. „Na én már keveset 
festek" — mondta erre Moša —, de azért szeretem a festészetet!" 

* 

Egyik párizsi útja után a Városi Kiállítási Teremben Sáfrány bemutatta 
párizsi újságokra, gouache—technikával készített mázolmányait, ahogyan azokat 
Mirnics József történelemtanár nevezte. „Mestrókám, menjél a fenébe" — így 
Mirnics a megnyitón. — Most mondd meg, de igazán, hogy ezeknek a képeknek 
milyen értékük van." Nagy Ferenc, a politikus, Sáfrány nagy kedvel ője állt még 
ott, meg én, és vártuk a választ. „Jóskám, neked mint kultúrmunkásnak ezt illene 
tudnod!" — vágott vissza Mestró. ,iTe őt kultúrmunkásnak tartod?" — próbálta 
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meg Nagy Feri megvédeni Mestrót. „Hát rajta van a neve a tanárok fizetési 
listáján!" — fejezte le Mestró véglegesen Mirnicset, egykori tanárját. Mirnics 
egészen fiatal tanár volt a gimnáziumban és a VIII/B igen gyakran falhoz 
szorította, de végül is ex cathedra végzett a diszkutálókkal, amint azt Szegedi 
Jenő  esete is bizonyítja, aki történelemórán megkérdezte t őle, hogy a második 
világháború sorsát az orosz lelkesedés vagy az angolszász anyagi fölény döntöt-
te-e el. Azonnal összeült a tantestület és Szegedi a legszigorúbb büntetést kapta. 
Mirnicsnek igen sok borsot törtünk az orra alá, főleg a mezei kollektív futóver-
senyen, amelyen a nyolcadikus fiúk leálltak a tribünnel szemben és kollektív 
vizelést tartottak, majd tovább futva kell ő  lassúsággal V alakban, ahogyan a 
vadludak szállnak, utolsónak futottunk be a célba. A vadliba alakzatnak, mely-
nek az elején én futottam, politikai színezetet adtak és fasiszta-imperialista 
Victoriajelképet láttak benne. A cross utána tanárok futballoztak, a VIII/B pedig 
kórusban ordibálta: ,,Ez a gól mért oly ócska? Ki l őtte azt? Mirnics Jóska!" — 
harsogta a diákkórus. 

Sáfrány egyre jobban tér- és id őzavarral küszködött, mert állandóan ingá-
zott Szabadka és Újvidék között, egyik szerkeszt őségtől a másikig. Cikkeket és 
illusztrációkat készített nagy rögtönzésekkel, úgy kutyafuttában. 

Egy reggel induló vonattal akartam utazni délre és az állomáson látom, 
hogy Mestró ott alszik egy padon. Gondoltam, hogy fél kell ébresztenem. Fel-
keltettem és megkérdeztem, hogy utazik-e valahova. ',Milyen nap van ma? — 
kérdezte rögtön, ahogy felriadt. — Hol vagyok?" Mondom, hogy a szabadkai 
állomáson. El kezdett töprengni: csak azt nem tudja, hogy most Újvidékre kell-e 
mennie, vagy pedig Újvidékről jött Szabadkára a 7 Napba. 

Sáfrány közismert volt a clochard-izmusáról. Egy olaszországi útja után 
érdeklődtem tőle, hogyan oldotta meg az alvásokat. ',Tésztám, nagyon egyszer űen 
— volta válasz. — Ha az este Firanzében ért, akkor felültem a Rómába men ő  éjjeli 
vonatra és Mestró szép kényelmesen szunyókált reggelig a vonatban. Este újra 
felszálltam a Milánó felé induló éjféli gyorsra, és jót aludt a Mestró a quattrocen-
tóig." 

Végül is a clochard-izmusából eljutott a házasélet csendes berkébe. Topolya 
szélén, a moravicai út mellett lakott szép családi házikójában. Asszonykája 
kipofázta, vasalt kamgárokban járatta, de ennek ellenére, mint vad bikának 
olyan volt a járása. A topolyai művésztelepen a nagy expresszionista, aki dúlt-fúlt 
alkotás közben, most egy egészen új metafizikus elmélettel hozakodott el ő, azzal 
magyarázva pálfordulását, hogy a nagy magyar zeneszerz ők is a magyar népze-
nében leltek mondanivalójukra, és miért ne tennénk ezt mi fest ők is? Elkezdte 
festegetni precíz vonal- és felületfestéssel azokat a képeit, amelyek magyaros népi 
motívumokat ábrázolnak, különös lilák és barnák, vörösek és kékek, zöldek és 
feketék adnak komor gammát m űveinek. A kompozíciók mértani pontosságúak, 
a világos és sötét tónusok, a hideg és meleg színek úgy állnak össze ellentétesen, 
mint a grafikában a világos és a s őtét, a fehér meg a fekete kölcsönös ritmusa. 
Az előző, gondolkodást leggyakrabban mellőző, szilaj lendületű  Mestró egy szá-
mító, tervezgető, gondolkodó, filozofáló Sáfránnyá vedlett át, és elkezdett írogat-
ni meg szőnyegterveket készíteni. Sámánná változott! 

Mikor levetette magáról a házasság béklyóját, újból a szabad élet megfor-
málásába kezdett. Ekkor születtek a legzseniálisabb fantazmái. Például a kelebiai 
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erdő  mélyén egy veremben remetének lenni, vagy a Dunán le-fel úszkáló tutajon 
élni, festeni, nézni meg kiállítani ott éppen, ahol kikötünk, a Schwarzwaldtól a 
Fekete-tengerig. ',Vígan élhetnénk, Tésztám — te, a Vinkus, Farigó (Faragó 
Endre) meg én. Micsoda compagnie!" Persze senki sem állt kötélnek. Tutajt 
építeni és evezni minden nap a Dunán! Mi gyávák voltunk ehhez, de én ma a 
fiataloknak ajánlom Sáfrány eme zseniális ötletét, és csak arra kérem őket, hogy 
tutajuknak a Mestró nevet adják, mert bizonyos, hogy a nagy Fantaszta ezt 
megérdemli. 

Mivel itthon nem lelt sorstársra, Vinkler felakasztotta magát, Faragó is 
elhagyta Szabadkát, én elarisztokratizálódtam a Képz őművészeti Találkozó igaz-
gatásában, Mestrónak csak a párizsi mentsvára maradt, ahol most már úgy is 
megjelenik, mint riporter meg mint írogató ember. Még Mandes France-szal is 
készített riportot. Mikor hazajött, megkérdeztem t őle, hogyan jutott be az Ely-
sée-palotába. ',Sehogy, Tésztám! Míg Párizsban voltam, ki se tudtam mozdulni a 
manzárdomból — mondta röhögve. — Hát nem olvastátok, hogy a Szajna még a 
Roter Dome-t is elárasztotta? Egész id ő  alatt, Gabice, Mestró ült a padlásszobá-
jában és megírt egy könyvet." „Ettől függetlenül — mondtam neki —, írásaid igen 
meggyőzőek." „Ja, Tésztám — válaszolt —, írni tudni kell." Igen, ez az a mestrói 
határozottság: merni kell, mindennek neki kell vágni! Nem a mit, hanem a 
hogyan indítja meg az alkotót. 

Egy alkalommal, miután már megjelent els ő  könyve, Milan Konyović  a 
topolyai művésztelepen a jelenlev őknek méltatta Sáfrány írói képességeit. ',Job-
ban ír, mint fest!" — kiáltott fel harsányan. ,,Hát igen! Ezt a fest ők mondják" — 
szólt óda hasonló indíttatással, mint Milan, a líra géniusza, Fehér Feri, az öreg 
nyárfa tövéből, ahol csendben meditált, ceruzával és jegyzetfüzettel a kezében. 
Valójában mindenki egyformán irigyelte Mestró zsenialítását. 

* 

Az illusztrációk és fejlécek készítése irkafirkára kényszerítette s szinte 
megbéklyózta robosztus erejét. Kávéházak asztalainál, a vonatban, a szer-
kesztőségekben állandóan mozgott a ceruza vagy a toll a kezében. Ha nem 
rajzolgatott, akkor írogatott, de sohasem nyugodott meg és csak a 7 Nap-beli 
kártyacsaták zökkentették ki őt mindennapi munkájából. 

A pillanatnyi meglátások nagy rögtönz ője egy metafizikus, konstruktivista 
komponálóvá vált. 

Utolsó találkozásunkkor, amikor a kiállításáról régi pajtásaival elmentünk 
hozzá, odaléptem az ágyához, amelyben mozdulatlanul feküdt, az örökmozgó, és 
őszinte szívb ől gratuláltam neki. ,,Meghajtom főmet, Nagyságod előtt!" Mire ő : 
„Vigyázz, Gabice, le ne essen a fejed!" Hát igen: Mestró Mestró maradt az utolsó 
leheletéig nagy bátorítója és istápolója, Csernik Laura mellett. Neki is fejet 
hajtok. 

348 



TOROK SÁNDOR 

MESTRÓ 

Sáfrány Imrével való els ő  találkozásom emléke a feledés homályába vész. Már 
nem tudnám megmondani, hol és mikor bukkantunk fel egymás életében, de 
hogy jó régen lehetett, az biztos. Akkor ínég egyikünknek sem volt szakálla. Oláh 
Sándoron és Vinkler Imrén, no meg a két pravoszláv pópán kívül nem is fordult 
elő  szőrös ábrázatú ember Szabadkán abban az antikvilágban. Én az enyémet 
1966 augusztusában kezdtem növeszteni, amikor Mestróé már szépen vörösödött 
és jó nagy is volt, mondhatni torzonborz, s mindenki arról ismerte őt a városban. 
Nagyon örülnék, ha megismerkedésünket illetően valaki most segítene nekem a 
visszaemlékezésben. Amennyiben ilyen ember nem akad, akkor ez már örök 
rejtély marad számomra, habár igen szeretem a titokzatos és rejtelmes dolgokat. 
Mestró is szerette, s őt terjesztette is maga körül az enyhe misztikumot. Ez 
egyébként rajzaiból, festményeib ől és írásaiból is kitűnik. Már a régi, bogáncsos 
korszaka és sakkfigurás ciklusa is ezt a levegőt árasztotta, nem is beszélve 
későbbi, évekig tartó alkotói periódusáról, amelyben csak úgy hemzseg a még ez 
idáig jócskán kifürkészetlen és titokzatos prekolombiánus inka hitvilág és miti-
kus mondakincs ábrázolásmodjával is formai rokonságot mutató, temérdek, 
kétfejű  repülő  sámán. Írásaiban is felfedezhet ő  egyfajta titkolózás, mint amilyen 
pl. a párizsi naplójában szinte főszerepet játszó Madame D., akiről a nyájas olvasó 
mindvégig nem tudja kideríteni, hogy miféle modern, jóságos tündére a Bácská-
ból odavetődött csóró festőnek. 

Mestró egyszer, csak úgy dióhéjban, el ő  is adta nekem idevágó elméletét, 
amely tulajdonképpen egyfajta filozófiai magatartás is volt nála. Azt mondta: 
',Szomszéd, az a jó, ha az emberek minél kevesebbet tudnak rólunk, mert akkor 
rögtön működni kezd a fantáziájuk! Én például mindig úgy csinálom, hogy kiírom 
a műteremajtóra, hogy a 7 Napban vagyok, ott meg azt mondom, hogy fent a 
műhelyben festek. Közben fenét! Elmegyek a kocsmába egy-két fröccsre. Ilyen-
kor persze elkezdenek keresni, de mivel nem lelnek se itt, se ott, rögvest 
kitalálnak valami jó dajkamesét, hogy ez a süket Sáfrány biztos már megint 
valami kacifántos dologban sántikál. Nincs sehol! Elt űnt valahová! Ezt aztán el 
is terjesztik azon nyomban. Még meg is toldja mindenki valami marhasággal. Így 
lesz énbelőlem naprakész érdekesség, ami egy fest őnek nem is utolsó dolog." 

Egy időben Mestró á régi, patinás, városi műtermet használta, Faragó 
Endrével együtt, a színház mögötti saroktornyos épület padlásán. Lent a pincé-
ben, ahol most a jól men ő  Perduv-féle pizzeria illatozik, akkoriban még a 
Pannónia nyomda matuzsálemi masinái csattogtak éjjel-nappal. Ez az a ház, ahol 
nemrég nagy felhajtással nyílott meg a méregdrága Ravel cukrászda, neoszecesz-
sziós kacskaringóival és márványpadlós képüzletével. A ragyás régi m űterem 
napsütésben tikkasztó, esőben folyton beázó helyiségeiben a két bohém piktor 
rendületlenül festette a vászonra rakoncátlan álmait. Szentül hittek a m űvészet-
ben és a színek feltétlen hatásában az emberi érzelmekre. Szinte megszállott 
buzgósággal dolgoztak. 
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Emlékszem egy akkori, tiszta színelméleten alapuló lélektani húzásukra. 
Kiagyalták ugyanis, hogy kicsiny fogadószobájukat úgy meszelik ki, hogy az egyik 
fal erős vörös lesz, a vele szemben lev ő  másik pedig hideg zöld. Ha majd jönnek 
fel hozzájuk a nők, akkor úgy ültetik le őket, hogy azok a vörös falat nézzék. Ők 
ketten viszont úgy foglalnak helyet, hogy a zöld falat lássák. Azt remélték 
ugyanis, hogy ily módon a hölgyek majd jól felizgulnak a piros színt ől, ők pedig 
rettentő  nyugodtak maradnak a zöldt ől. Már nem tudom, hogy ez a remek ötlet 
hogyan funkcionált a gyakorlatban, de azt igen, hogy amikor egyedül volt, Mestró 
jó nagyokat szokott aludni a zöld fal el őtt, egy rozoga hintaszéken. 

Régen, Szabadkán, ott, ahol most a Centrum Áruház otromba szürke 
betonépülete terpeszkedik, volt egy nagyon kellemes, csendes, árnyékos kis park, 
padokkal, nagy galagonyafákkal és bokrokkal. Állt ott még egy békebeli, kézi-
pumpás benzintölt ő  szerkentyű  is, amely mellett mindig néhány viharvert taxi, 
s tisztes távolra négy-öt poros fiáker is szokott rostokolni. Na és ott volta belváros 
legangyalibb kiskocsmája, a sárgára meszelt, barokkos külsej ű, olajos padlójú és 
kopott berendezésű  Mali mir. Az étvágygerjeszt ő, piroskockás abroszokkal leta-
kart nyegle asztalok körül bagószagú hordárok, fiákeresek, kisiparosok, fáradt 
nyugdíjasok iszogatták a lőrét naphosszat. Oda jártunk Mestróval sakkozni meg 
fröccsözni. Ezt a két dolgot a Mali mirben nem is lett volna ildomos különvá-
lasztani. Kiváltképpen a kora délutáni órákban volt hangulatos számomra ez a 
hely, amikor a fák között beszűrűdött a játékos napfény, s a nyitott ajtón át látni 
lehetett Tűzoltó Flórián poros szobrat, a tövében heverész ő  kutyákkal és lekváros 
kenyeret majszoló maszatos gyerekekkel: Fest ői szemmel nézve roppant érdekes 
típusok jártak ebbe a lebújba. Ilyen tekintetben csak a régi ócskapiac nyújtott 
még hasonló vizuális élményt, amely azelőtt a büdös, de fölöttébb hasznos zöld 
villamossal együtt ott tarkállott a Pet őfi utcán, a nagygimnázium mellett, s a 
csirkepiaccal folytatódott, a Halasi út felé. Mestró imádott a Mali mírben üldö-
gélni, ahol oly jót lehetett beszélgetni, sakkozni vagy rajzolni és — ami a legfon-
tosabb — eltűnni a nyárspolgárok szeme el ől. Majdnem sírtunk, amikor később 
lebontották. Hangya Bandi is szerette azt a környéket. A fiákereseket többször 
is megfestette. 

Mestró később átköltözött a városháza padlására, s amikor végre, 1970 
őszén én is ott kaptam műtermet, ő  már mint rangidős őslakó fogadott engemet 
szomszédjává. Zákány Tóni meg is jegyezte akkor: “Sándorom, hallom, te is 
elszegődtél bagolynak a városházára." Attól kezdve Mestró minden reggel átjött 
hozzám, vagy én ültem be az ő  műtermébe és jó nagyokat sakkoztunk, amit 
mindketten igen szerettünk. Persze, csak amolyan emotív partikat játszottunk, 
nem sok teketóriával és elmélettel. Közben mindig lerántottunk a vesénkre 
egy-két pofa jó házi pálinkát és megtárgyaltuk a napi eseményeket, szakmai 
aktualitásokat. Legkés őbb tizenegy órakor elkezdtünk festeni és estig le sem 
tettük az ecsetet, sokszor meg az ebédr ől is megfeledkezve. Igen jól éltünk így 
egymás mellett, amíg csak Mestró fel tudott járni a m űterembe. Alattomos 
betegsége, sajnos, mindinkább er őt vett rajta, úgyhogy később már csak Bandi 
fia vagy Lóri támogatásával bírta megtenni azt a kutya 113 lépcs őfokot, amely a 
földszintet, vagyis a külvilágot összeköti a padlással, ha a rozoga lift nem m űkö-
dött. Pedig, hej, de sokszor bedöglött hosszú napokra, hetekre is. 

Előtte történt az az aminózus t űzeset is, 1970 végén, amely 90%-ban 
elhamvasztotta Mestró műtermi berendezését, képeit, rajzait és felszerelését. 
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Más, gyengébb idegzetű  ecsetkoptató, egy ilyen szörny ű  katasztrófa után, elke-
seredésében biztos kiugrott volna az ablakon, vagy megeszi a mérgez ő  schwein-
furti zöldfestéket, ám a szívós Mestró f őnix módjára új erőre kapott az üszkös 
hamvakon, s tovább festett, habár tudom, hogy lelkében mérhetetlen volt a 
keserűség. A tetejében még azt is elhíresztelték róla az ügyeletes rossznyelvek, 
hogy saját maga gyújtotta fel az egészet, csak hogy jó nagy kártérítést kapjon érte. 
Meg kell itt jegyezni, hogy a t űzeset napján Mestró éppen Újvidéken tartózkodott. 

Azon a délelőttön, 1970. november ötödikén, tíz óra tájban, a városháza 
második emeleti gondnoki irodájában szürcsöltem a feketét, Bela Durancival és 
Grizák Antival, a házmesterrel. Sok mindenr ől beszélgettünk, de főleg arról, 
hogy milyen lassú ütemben haladnak a m űteremtatarozási munkálatok a felet-
tünk levő  harmadik emeleten. Akkor meszelték ugyanis szép fehérre azt a három 
padlásszobát, amelyet a városháza igazgatósága bocsátott a fest ők rendelkezésé-
re. Sáfrány Imrének és a Poznovija házaspárnak már régebben is ott volt a 
műterme. Az enyémet akkor csapták hozzá a meglev ő  kettőhöz, s én türelmetle-
nül vártam, hogy beköltözhessek. A meszelés miatt Mestró kipakolta az összes 
motyóját a műhelyből a padlásra. Nagy kupacba rakta a sok képet, vakkeretet, 
papírt, felszerelést, fest őanyagot; éppen mint egy máglyát. Ott állt az egész hetek 
óta. Közben a mesterek ki-be járkáltak, dolgoztak az üres termekben és a 
padláson egyaránt. Éppen az új radiátorokat szerelték fel azokban a napokban. 
Kávézás közben mondom a házmesternek, hogy még mennyi j6 műtermet lehet-
ne csinálni itt a városháza padlásán és a harmadik emelet zegzugaiban, ahol még 
jó néhány félig üres szoba van, amelyben nagyobbrészt haszontalan régi papír-
rakások porosodnak, óriási tűzveszélyt is jelentve egyben erre a szép szecessziós 
épületre, városunk büszkeségére. 

Ahogy ezt kimondtam, beront a szobába egy megrémült melós, hogy ég a 
padlás! Na, a szentségit! Itt van! Mit mondtam?! Rohantunk fel a lépcs őn, ahol 
már erős füstszag terjengett Mestró m űterme felől. Tudni kell, hogy annak 
előszobájából egy vasajtón keresztül a padlástérbe lehet jutni. Ez most nyitva volt, 
s vastagon dőlt ki rajta a kékes füst. Ahogy a folyosó falairól hirtelen lekapkodott 
minimax tűzoltókészülékekkel benyomultunk, csak azt láttuk, hogy a három-
négy méteres lángnyelvek már a cseréptartó léceket nyaldossák, s pattog-recseg 
minden. 

A kis minimaxok meg se kottyantak akkora t űznek. Lerohantam a második 
emeletre, a művelődési közösség irodájába, hogy riasszam a t űzoltókat, de a 
telefon süket volt. Bels ő  vonalon felhívtam a portát. Aznap éppen a már nyugdíj 
előtt álló, öreg és nagyothalló Futó bácsi ült a kapunál. Kiabálom neki, hogy t űz 
van. A harmadik emeleten. Sáfrány műterménél. Rögtön riadóztassa a t űzoltó-
kat! Visszaszól az öreg, szép lassan, vontatottan, angyali nyugalommal, hogy azt 
mondja: uNa, akkó mi van? Miféle t űz? Hun? ... Mekkora? ... Ténleg? .. . 
Nafene ... Na, jó van! ... Oszt, kinek kell szólni? Ja, a tűzoltóknak ... Aha! .. . 
Na, maj' mingyá' ..." Nyomás vissza a padlásra. Duranci és Grizák ott ugrál a 
szikrázó tűz körül, kormosan, mint két Lucifer. Kirántom a folyosón lév ő  
hidránsból a tömlőt, csavarom a csapot, de nem jön a víz. A padláson már 
ropognak a cserepek. Végre! Megindul a vízsugár. Jó tíz perc alatt el is oltottuk 
a máglyát. Közben a folyosóról, a füstszagra összecs ődülve, mintha csak a 
moziban lenne, egy csomó léh űtő  irodakukac vigyorgott befelé, rajtunk röhögve, 
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hogy a fecskendővel ott szaladgálunk feketén a füstben, g őzben, pernyében. 
Kedvem lett volna őket is jól nyakon ereszteni. S amikor már tekertük össze a 
hosszú vászontömlőt, akkor lökődött be nagy dérrel-dúrral három-négy sisakos 
tűzoltó a padlásra, hogy hol van a t űz. Mutattuk nekik az üszkös, lucskos 
maradványokat, hogy éppen itt volt, csak ők nem voltak a fasorban sem. Kiderült, 
hogy a ház másik felében szaggatták befelé baltával az ajtókat, mert ott keresték 
a vörös kakast. 

Én csak később döbbentem rá, hogy az, ami ott oly nagy lánggal lobogott, 
hogy amit alig tudtunk eloltani, az Mestró m űtermi felszerelése és képei voltak. 
Mi hárman, sem akkor, sem kés őbb, nem kaptunk semmiféle dicséretet azért, 
hogy megmentettük a városházát a leégést ől. Mestrónak is évekig kellett peres-
kednie polgári bíróságon, hogy megfizessék neki a tetemes anyagi kár egy részét. 
Az erkölcsi veszteség viszont felmérhetetlen és megfizetetlen maradt. 

Szerintem a tűz úgy üthetett ki, hogy a távfűtés beszerelésén hegeszt ő-
pisztollyal dolgozó mesterek figyelmetlenségb ől szikrát pattinthattak a máglya-
ként felrakott képek alá, nem vették észre, s elmentek reggelizni. Közben a 
zsarátnok lángra lobbant. Száraz volt ott minden, mint a puskapor, s mire 
eloltottuk, elemésztette városunk legmarkánsabb fest őjének mintegy húszévi 
munkáját. Habent sua fata libelli! — szokták mondania könyvekre, hogy megvan 
a saját sorsuk. Bezzeg, a festményeké is megvan. 

Sáfrány Imre éppen akkor kapta meg a város Októberi Díját. Ennek 
kapcsán adott rádióinterjújában, amelyet Nagy Mária készített vele, s amelynek 
részletei posztumusz kötetében, a Jegenye-gambitban is megjelentek (az újvidéki 
Forum kiadásában, 1986-ban), Mestró elmondta a m űteremégést is, a leltárral 
együtt, amelyet a hideg hamuba és örökké lángoló lelkébe tett, szarkasztikus 
keserűséggel. 

Az akkori füstös élmény mellett nekem egy tárgyi emlékem is van a 
szomorú esetről — egy megégett, faragott képkeret, amelybe Mestró nyilván 
valami jókora repülő  sámánt akart festeni. Eltökélt szándékom, habár nem 
szoktam portrékat pingálni, hogy ha nem ér engem is hasonló sors, mint egykori 
szomszédomat, akkor egy szép napon megfestem mementónak Mestró r őt sza-
kállú arcképét ebbe az üszkös rámába. 

Aki festő  akar lenni, pokolra kell annak menni! Nagyon régi, de igaz 
mondás. Az a néhány szerencsés kivétel, aki megúszta szárazon, csak er ősíti a 
szabályt. Minden művészember élete és munkája szakadatlan küls ő  és belső  
viharok, feszültségek örvényeiben zajlik. A folytonos meg nem értés, bizonyta-
lanság, tépelődés, közöny, kényszerű  megalkuvás veszélye, kier őszakolt önbi-
zonygatás, megrágalmazottság, családi huzavona, anyagi gond és egészségi 
problémák terhét kell hordoznia élete végéig, nem beszélve a roppant felel ősség-
érzetről saját magával, korával és környezetével szemben. Munkáján kívül na-
gyon kevés igazi öröm éri és az sem tartós. Hosszú lenne felsorolni azoknak a 
nevét, akik csupán a mi vidékünkr ől távoztak el az él ők sorából tragikus körül-
mények között, vagy gyógyíthatatlan betegség folytán. Sajnos, közéjük tartozik 
Sáfrány Imre is. 
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Egyszer régen, amikor a zentai művésztelepre menet a vasútállomásról a 
Tisza-part felé zötyögött velünk a fiáker, Mestró azt mondta nekem: «Szomszéd, 
meg kell tanulnunk bal kézzel is festeni, mert nem lehet tudni, mikor baszik be 
valami a jobb kezünknek!" 

Mennyire igaza volt. 

Szomszédom rajongott Párizsért. Ott érezte igazán jól magát és folyton oda 
vágyott. Ez a város jelentette lényének és m űvészetének sűrűjét. Azt hiszem, 
közvetve éppen ez volt egészségi állapotának végs ő  és végzetes lerobbantója is. 

1972 elején hazánkban is felülötte fejét a szörny űséges fekete himlő, a 
variola vera. Rémület vett er őt a lakosságon és az egészségügyi szerveken egy-
aránt. Azonnal megindult az ádáz harc a járvány elterjedése ellen. Mindenki 
kötelező  védőoltást kapott. 

Mestró lelkében akkor már jó ideje ismét fellobbant a Párizsba menés 
vágya, amelynek megvalósulását gyakorlatilag csak váratlan agykéreggyulladása 
akadályozta. Nagyon várta a tavaszt, abban a reményben, hogy a szebb id őjárás 
beálltával az ő  egészségi állapota is megjavul. Egyensúly- és látászavarai is voltak. 
Mesélte nekem, hogy például, amikor hazamegy és ki akarja zárni az ajtót, akkor 
egyszerre öt kulcslyukat is lát, de mivel mégis észnél van, hát levon bel őle kettőt 
jobbra és kettőt balra, s a középsőbe dugja a kulcsot. 

Úgy tervezte, hogy kikeletkor felköti az útilaput, s elmegy Párizsba. Igen 
ám, csakhogy a himl ővész hamarább ideért. Külföldre csak az utazhatott, aki az 
eredményes védőoltást igazoló sárga könyvecskét fel tudta mutatni a határon. 

Március végén, egy reggel, Mestró azzal állított be hozzám a m űterembe, 
hogy: ',Szomszéd, gyerünk a kutyaoltásra!" Én ugyan csak ősszel akartam Párizs-
ba utazni, de nekem is kellett az igazolás, így hát elballagtunk a tetthelyre. Még 
mielőtt odaértünk volna, mondtam Mestrónak: ',Szóljál a felcsereknek, hogy 
beteg vagy, mert lehet, hogy nem is szabad felvenned az oltást!" Azt mondta: 
„Pssszt! Nem szólunk senkinek semmit, mert akkor nem lesz sárga karton és 
nem mehetek el Párizsba!" Hiába figyelmeztettem még néhányszor, hajthatatlan 
maradt. Erősebb volt benne az utazási vágy, mint az óvatosság. 

Annak rendje-módja szerint le is kaptak bennünket a tíz körmünkr ől és jól 
beoltottak, mint az ebeket szokás. Még most is megvan az irattáramban az a 308. 
számú igazolás, amelyet akkor kaptam az Egészségvédelmi Intézet p énztáránál, 
amely szerint Sáfrány Imre és Torok Sándor befizette a 70 dinárt „két variolára 
+ két könyvecskére", annó dacumál 1972. március 24-én, két jókora pecsét és egy 
azonosíthatatlan aláírás kíséretében. 

Két balga barom! Még fizettünk is balsorsunk el őidézéséért. Mint később 
kiderült, ez a kutya vakcina mindenkit megtámadott, aki nem volt makkegészsé-
ges. Mi ketten pedig már régóta nem tartoztunk ebbe a kategóriába. 

Megkaptuk a kádmiumsárga oltási igazolványt, s Mestró betegen, de boldo-
gan elment Párizsba, ahonnan egy hónap elmúltával már úgy kellett őt hazahozni 
— bénultan. 

* 

Sáfrány Imre festőművész teste tíz évvel ezel őtt hagyta el az árnyékvilágot, 
de emléke és nyugtalan alkotószelleme itt él közöttünk, töretlenül. 
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SÁFRÁNY IMRE KÉT LEVELE TOROK SÁNDORNAK 

1. 

Drága Szomszéd Uram, 
mindenekelőtt bocsánatodért esedezem az ekkora hallgatás miatt, mentsé-

gem, ha van, az ez a város. Nagyon belekeveredtem, és ha a csillagokban nincs 
másként megírva, akkor még egy hónapot itt fogok lófrálni. Most pedig rögvest 
köszönetet rebegek a részletes beszámolóért, amelynek azon részlete ízlett leg-
jobban amelyben jelezni méltóztattad, hogy a vakkeretek ott hevernek, várakozó 
pózban a műterem előszobájában. 

Amint a manuszkriptom külalakjából is méltóztathatod megfigyelni, inko-
ordinációs zavaraim is velem vannak itt, ám ez a mellékes részlet csak fokozza a 
város varázsát, ugyanis állandóan vigyáznom kell Reá nehogy felbillenjen sok 
szépségével egyetemben. Már lassan ki is dolgozom eme vigyázás módszertanát, 
ami igen jól elszórakoztat. 

Tegnap a Rodin múzeumban egy Goya-Redon kiállítás nyílt a fantasztikum 
a művészetben témára, amelyet ma délután kett őkor nézek meg először. Azért 
délután mert ',reggel" 10-ig tentéltem, ami kegyelmednek szintén újság lehet 
hiszen ott Tunguziában, ahol egy padlásszinten hegyezzük a zabot, nap mint nap 
én érek be előbb. Pedig már tegnap este 9-kor ágyban valék. Igaz, hajnalban 5-7 
között volt egy kis kolázsos intermezzó, de ez után újra lehevertem. Most már 
féltizenkettő  és megittam a Louvre-Concord hotel expressojában a feketémet, és 
e levelet berekesztve átmegyek a szomszédba a f őbejárathoz, hogy vessek egy 
pillantást arra a néhány encausztikára, amely mindjárt ott a bejárattól jobbra van 
kiakasztva egy mediteráni tárlat keretében amely az id ősz. e. 2. sz.-tól az i. u. 6. 
századig ád egy csekély áttekintést a földközi tenger régiójából. 

Most, hogy visszagondolok kegyelmed levelére, őszinte együttérzés gerjed 
bennem, mert kiérződött a sorokból (külön csodálom kegyelmed pötyögtetési 
készségét) hogy mekkora energia kell ahhoz ott, hogy az ember felszínen tartsa 
magát eme slolyka kúfár-had áradatában. 

Bélát*, ha véletlenül meglátod, (az is-ritka pillanat) add át Neki üdvözlete-
met, hogy az üdvözletem előbb kikössön bohém szíve küszöbén mint az a 
képeslap, amit ígértem, de még nem küldtem el Neki. 

Zárva soraimat megemlítem még Kegyelmednek, hogy egy-két sakkparti 
azért hiányzik itt is, de majd kipótoljuk, ha hazavitorlázok. 

Ács remekbeszabott kommentárja a Benes—Torok—Sáfrány tárlatról a 
kiállítás zárásának napján, egy újabb bizonyíték arra hogy a nevével kapcsolatos 
szilogizmusom nem légb ől kapott. 

Várom Kegyelmed újabb levelét szomszéd Uram mert tíz pec múlva ott már 
megszólal a Teréz templom harangja, itt meg mennem kell. Az a Sárga ruhás n ő  
(encausztika, i. e. 1. sz.) biz isten jobb mint Mona Liza, pedig Leonardo urat 
végtelenül nagyra becsülöm. 

Sok szép percet, órát és napot kívánva Szomszéd Uramnak, küldöm szivé-
lyes szomszédi, baráti és bajtársi üdvözletemet 

Mestró 
Párizs, 1972 május 14-én. 
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2. 

Párizs, 72 május 23-án 

Drága Szomszéd Uram! 
Második leveledre, íme, hogy némileg kiengeszteljelek az el őzetes késése-

mért, rögvest válaszolok. 
Hát, bonyolódnak a dolgok. Ma hosszabbítottam a kvártélyt és el őrelátha-

tólag június közepéig maradok. 
Lassan elkészül 20 kolázs, amit jelenleg PÁRIZSI IKONOK-nak hívok, mert 

úgy tűnik, hogy valamelyest szigorítottam a hozzáállást. 
Köszönet Leona** cikkének a továbbításáért, ha látod, mondjad kérlek meg 

Neki, üzenem, nem lett volna éppen ártalmunkra egy 1955-ös párizsi találkozás. 
A cikket itt a 30-as postán rögtön elolvastam. Szép, érzelemmel dús reagá-

lás. Egyébként a mese tényleg nem ért véget. Úgy látszik, az új kötet vastagabb 
lesz. 

Jó tele napokat élek, tegnap egész nap sütött a nap, ma esik, illetve 
szemerkél az es ő, de most 11 óra, itt a posta melleti kocsmából már látom, hogy 
újra süt a nap. 

Sajnálom, hogy nem láttam a hatok tárlatát Zentán, no de majd a nyáron 
lesz időnk leinformálódni, no, meg sakkozni is. 

Időközben Duráncay-Úrnak is küldtem egy üdvözletet, remélem, az idén 
látunk egy Farkas tárlatot. 

Itt minden a helyén van, lassan a fehércselédek is tavaszi tollazotot öltenek. 
Sajnos bennem a végletek mesgyéi annyira eltolódtak, hogy csodálkozni való már 
nem igen akad. 

Egy szép tárlatot bazseválok id őnként újra (a többi mellett) Polynézia 
művészetét látni ott. 

A torony áll (a vastorony), a Csillag téren meg hétvégén kivilágítják a 
Diadalkaput. Szóval vannak szokványos ünnepi pillanatok is. 

Kár, hogy kegyelmed most tavaszid őben nem kerülhet ide, ám őszre felcse-
rélődhet a szereposztás: majd én ülök ott a szecessziós padláson, kegyelmed meg 
majd innen — oda, nekem jelentkezik. 

De addig is szép júniusvégi sakkpartik reményében fogadd h ű, bajtársi és 
baráti 

üdvözletemet 
Mestró * ** 

* Bela Duranci szabadkai műtörténész 
** Kanyó Leona, író és költő  

*** A leveleket betűhíven közöljük. 
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SÁFRÁNY IMRE KATONANAPLÓJA 

A napló kétségkívül a legintimebb műfajok közül való. A legtöbb eleve nem a 
nyilvánosság számára íródik, hanem szigorúan magánhasználatra. Az ember a 
legrejtettebb gondolatait, féltve őrzött titkait is reábízza. Éppen ezért sok, irodal-
mi értékkel rendelkező, nagyszerű  szöveg soha nem lát nyomdafestéket, az 
asztalfiók Örökös foglya marad, vagy csupán szerz őjének halála után kerül 
napvilágra, s vált ki jó értelemben vett irodalmi szenzációt. 

Sáfrány Imre katonanaplója negyven esztendeig rejt őzködött. Most, hogy 
halálának tizedit évfordulóján részleteket adunk közre ebb ől a naplóból, megha-
tottan állapíthatjuk meg, hogy kiváló fest őművészünk már huszonegy éves korá-
ban nagyszerűen bánt nemcsak a rajzolásra való tollal, hanem az írásra valóval 
is. A szürke fedelű, alaposan elrongyolódott katonanapló, amelyet Sáfrány Imre 
író barátja, Kopeczky László volt szíves a rendelkezésemre bocsátani — mindany-
nyiunk nevében hálás köszönet neki érte —, magán a naplón kívül katonacimbo-
rákról készült tusrajzokat és verseket is tartalmaz. 

Hetek óta ülök már megilletődötten egy asztalnál szeretett Mestrónk 
fiatalkori naplójával, böngészgetem elmosódott, kusza ceruzasorait — néha órák 
telnek el, mire egy-egy mondatát sikerül kisilabizálnom —, simítgatom ki a 
szamárfüles, szakadozott, megsárgult lapokat, fedezem fel a prózatengerb ől 
előbukkanó vers-szigeteket. Közöletlen Sáfrány versek 1950-b ől! 

A huszonegy éves Sáfrány Imre négy évtized távolából, a dél-szerbiai 
Raškából, az Ibar partjáról szól hozzánk frissen és szellemesen. Ezek a sorok most 
1990 májusában is rendkívül időszerűek és sokat mondók. Számtalan tanulsággal 
szolgálnak. 

(Melengetünk is magunkban egy olyan gondolatot, hogy amennyiben si-
kerrel járnak a rendkívül időigényes unaplófejt ő  munkálatok", az Életjel minia-
tűrsorozatában könyv alakban is megjelentetjük Sáfrány Imre katonanaplóját.) 

“Szakodozva futnak a felh ők — jelenti a messzi Szerbiából. — Vár / minden: 
hegyek, kövek, szél és én. / Nincs minden rendjén. Statisztikák, /újsághírek, üres 
szavak mögött / a csupasz és félelmes valóság / újra új palástba öltözött. / De a 
tények tények maradnak." 

Naplója elejére több mint negyven esztend ővel ezelőtt egy rendkívül figye-
lemre méltó Picasso-gondolatot jegyzett le: iiMi tudjuk, hogy a m űvészet nem 
igazság, a művészet: hazugság. A művésznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
a közönségnek bebizonyítsa hazugságának igazát." Akár az ő  gondolata, a rá 
jellemző  frappánssággal megfogalmazott művészi hitvallás is lehetne. 

DUDÁS KÁROLY 
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SÁFRÁNY IMRE 

FELJEGYZÉSEK ÉS KÖZÖLETLEN VERSEK 

Novi Pazar, 1950. I. 15. 

Tegnap hajnalban elhagytam Raškát (ideiglenesen). Szükség van rám itt a 
térképészeti osztályon. Ez a város egy kis darab tizenhatodik század. Alacsony 
házak, zárt udvarokkal, vasrácsos ablakok. Szifiliszt ől fertőzött, ingó járású, 
fénytelen szemű  férfiak és feredzsák jellemzik a külvárost, mely felett a mecsetek 
tornyai őrköknek ... Az alacsony házakat világosra meszelik és az ablakok 
favázait sötétkékre, sötétbarnára vagy feketére festik. Így a .módosabb" házak. 
De láttam olyan utcákat is, melyek alig emelkednek ki a földb ől. 

Az utcákon sovány gyerekek csoportja ugrándozik, fejükön apró fezek 
jelzik, hogy Mohamed gyermekei ők is. Az épületek keleti rendetlenségben 
emelkednek egymás hegyén-hátán, toldozva-foltozva, s a k őfalak bejáratát er ős 
szárú ajtókkal erősítették meg. Az apró kávémérésekben minden szék foglalt. 
Muzulmán férfiak ülnek, dohányoznak, lassan ejtik a szavakat, lassú mozdulattal 
emelik szájukhoz a cigarettát, hogy aztán mélyen beszívják a füstöt. 

Az idő  mintha megállt volna a város felett. 

Raška, 1950. II. 1. 

Most újra egy hosszabb lélegzetvételhez jutottam. Délután ismét megma-
gyarázták, hogy a Tájékoztató Iroda határozata után a világot két kizsákmányolt 
táborra osztják: az egyiket a nyugati t őkések zsákmányolják ki, a másikat pedig 
a Szovjetunió. 

Anyám írja, hogy otthon tömegesen mennek a kis- és középparasztok 
tönkre és kénytelenek belépni a szövetkezetbe, másképp börtön vár rájuk. 

Újvidéken kétszáz embert letartóztattak. Jó, hogy itt vagyok. Ha otthon 
lettem volna, ma én is ülnék. 

A kis makedón borbély, aki a tiszti klubban ugrott minden parancsszóra, 
kirobbant. Pénzhez jutott valahogy, ivott és ráugrott egy f őhadnagyra. Megmar-
kolta a torkát, de lerántották róla. A tiszti zubbony fényes gombjai szétgurultak 
a piszkos kocsma padlóján. A kis borbélyt összekötözték és börtönbe csukták. 
Haditörvényszék ítélkezik felette. Pedig pár hónap múlva várja édesanyja egy kis 
makedón faluban. 

Az írástudatlanok esténként most is lemenetelnek a városba, hogy tanítsuk 
őket. Szemük majd leragad az álomtól, érdekl ődésük nincs. 

Tegnap este nem volt ellen őrzés és szabadjára engedhettem őket. Tördeltek 
a kerítésekről deszkát, begyújtottak a kályhába és szárítgatták átnedvesedett 
bakancsaikat, kapcáikat. Felhangzott a siptárok nótájának egzotikus dallama. 
Fele az írástudatlanoknak siptár. Nem tudnak szerbül, de szerbül kell nekik 
megtanulniuk írni és olvasni. 
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Hálásak voltak azért a pár meleg nótás percért, amit engedélyezhettem 
nekik. Egész este tömték a pipámat finom sárga makedón dohánnyal és büszkén 
magyarázták, hogy ez náluk terem. Boldog voltam, mert ők felvidultak .. . 

1950. november 9. 

(...) 
Érdekes, hogy az altisztek soha nem őszinték, ha hivatalosan lépnek fel. 

Levetik magukról az emberit és szerepet játszanak, éppen úgy, mint azok, akik 
előtt szerepelnek. A közönség másik része pedig remeg. Meddig tart még a 
tragédia? Mikor lesz vége? Ej, Sáfrány Imre közlegény, miért kérdezel magadtól 
ilyent? Hiszen tudod, hogy ha elj ő  az idő, úgyis legördül a függöny és te is azok 
között leszel, akik összecsapkodják tenyerüket és mosolyognak a gy őzők moso-
lyával. 

Most pedig eredj szépen, tedd el magad holnapra, mert holnap újra kemény 
kiképzés lesz. Új nap, új jelenet .. . 

(CSALNI NEM SZABAD!) 

Csalni nem szabad! 	Hat hete nem vettem 
Sohasem szabad 	 tiszta inget és gatyát, 
elferdíteni 	 közben folyton hallom 
az igazat! 	 a párt igazát. 

Szép tiszta n ővel 	 Ordítom a vádat: 
szeretnék lassan 	 itt a tizenhetedik 
hazasétálni, 	 és huszadik század 
hogy csókolhassam. 	bűze összeb űzlött! 

Itt a szifilisz 	 Lám! Borús az ég! 
és a bőrkabát 	 Szelek jeleznek: 
háremmel és sárral 	meddig váratsz még, 
hirdeti szavát. 	 Megváltó Vihar? 

REGGEL 
A SZEGESDRÓTOK MÖGÖTT 

Kecskéket, bornyúkat és kosokat 
hajt apró odúból a piacra 
a hegyek szegény népe. 
Sokat mesélne bármely zárt ajak, 
ha a panaszt nem zárta volna 
hét zárral mindenbe a félelem .. . 
1950. I. 17. 
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HELYZETJELENTÉS 1950. JANUÁR 19-ÉN 

Telt gyomorr 
ülök 
a jó meleg 
kályha mellett, 

AZ IBAR-PARTON 

Sárgán zajlik az Ibar 
a havas sziklák között 
észak felé. Lábam nyomán 
kopott kövek sikongnak. 
Szívembe beköltözött 
a vágy. 
Jégtáblák roppannak a 
partok mellett. Távolból 
hófelh ők gomolyognak, 
s fenn a fennsík peremén 
didergő  katonák mennek 
libasorban. 
Halkan megkezdte zenéjét 
a fagyasztó szél. 
A hópihéket sziszegve sodorja 

TIZENHÁROM SOR 

Reggel megolvasták, 
hogy hánynak fagyott meg 
a keze vagy a lába. 
Délben hús nélkül párolgott 
a makaróni a kazánban. 
S tipegve közelgett 
a hosszú csajkás sor. 

a csapattestek 
negyven százalékának 
bakancsába 
befolyt a sár. 

fagyó arcokhoz, kezekhez. 
Mihez kezdjen a katona? 
Otthona hátán, 
s ki tudja, 
kinek a kezében 
a sorsa? 
Az Ibar parton 
alacsonyan szállnak 
s kárognak a varjak: 
fagy. 
Még egy pillanat 
és beleremeg elismerésein 
a tájba 
szellentésem óriás 
roppanása. 

1950. I. 23. 

Estére még nagyobb 
hideget várunk. 
És vigyázunk, 
a politikai órákon, 
nehogy elnyomjon az álom, 
mert megbüntetnek. 

1950. január 24. 

AZ ÉJ  

Mint a teljesedő, 
megdermeszt ő  álmok, 
rajzolódnak törött 
ablaküvegre 
pompás jégvirágok. 

Pihen a fagyott kéz, 
pihen a forrongó agy is. 
Tél őrzi börtönök 
és kaszárnyák merész, 
nyugtalan álmait. 

R.aška, 1950. I. 26. 
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ŐRSÉGEN 

Pushaszgra dermedt a kezem, 
előttem őrülten söpri a szél 
a porhanyó havat. Megdermedten 
várjuk a váltás sziluettjét. 
Búbos, ezüstkék hegyek hallgatják 
körülöttünk a szél dühöngését. 
Szakadozva futnak a felh ők. Vár 
minden: hegyek, kövek, szél és én. 
Nincs minden rendjén. Statisztikák, 
újsághírek, üres szavak mögött 
a csupasz és félelmes valóság 
újra aíj palástba öltözött. 
De a tények tények maradnak. 

1950. I. 29. 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

SZÍV KÜLDI - SÍRNAK 

Marék nép gyásza, 
Csipet, 
Nem nyersz í j hitet, 
Ha ami volt még, 
Elveszited. 

De tudd meg, Mester, 
Győzöl vagy vesztel, 
Ez a táj nem ereszt el! 
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DÉSIÁBEL 

BODROGVÁRI FERENC EMLÉKEZETE 

Tíz évvel ezelőtt (1980. május 31-én) halt meg Bodrogvári Ferenc filozófus, az 
Újvidéki Egyetem filozófiatanára. 

A halál a szépen felfele ível ő  és kiteljesedő  életművet törte ketté. A váratlan 
és kiszámíthatatlan szívroham legszebb alkotó éveiben érte. Életének eredmé-
nyeit, ígéreteit és lehet őségeit mérlegelve csak fájdalommal és örök hiányérzettel 
gondolhatunk ma rá. Mert mindaz, amit elért és megvalósított, egy gazdag és 
nagyívű  pálya első  szakaszaként jött létre. 

Bodrogvári maga is tudatában volt annak, hogy mindez egy nagy távlatúnak 
tervezett és csak sejtett életpályának az els ő  fele. Betegségéről és esetleges 
veszélyeiről sohasem beszélt, ezért a barátai azt hitték, hogy még néhány évti-
zednyi alkotói élet van el őtte. 

De Bodrogvári filozófus volta szó eszmei és erkölcsi értelmében is. Sokszor 
el is mondta, hogy a betegségeket és nehézségeket le kell küzdeni, el kell viselni. 
Nem a panasz és a jajgatás a legjobb megoldás, hanem az alkotó munka, amely 
mindezt elviselhetővé teszi, s végül a pillanatnyi nehézségeket meg is szépíti. És 
ő  szerette ezt az életet, még akkor is, ha tudta, hogy a lappangó szívbaj, a súlyos, 
néha hetekig tartó fejfájások vagy a mindig nagyon nehezen kiheverhet ő  megfá-
zások gyötrik is. Filozófiai optimizmusát az emberi élet friss talajából táplálta. 

Bodrogvári Ferenc filozófus volt abban az értelemben is, hogy számára a 
filozófia sokkal több és szebb volt, mint a katedrán el őadott előadások, magya-
rázatok és elemzések sora. Jól tudta, hogy a filozófia az emberi lét lényegéb ől 
születik és a közvetlen emberi életb ől táplálkozik. 

Éppen ezért mindenkinek magának kell megtalálnia a maga útját és le-
hetőségeit a filozófiában. A klasszikusok m űveit és intelmeit pedig mindig az új 
szempontok és új tények fényében kell értelmezni és újraértékelni. 

Amikor Bodrogvári munkássága során els ősorban a frankfurti iskola filo-
zófusaihoz fordult, akkor ez számára azt jelentette, hogy az ő  példájukra akarja 
létrehozni az alkotói kapcsolatot a filozófiai hagyományok és az aktuális társa-
dalmi értékek és feladatok közt. 

Mert ahogyan Adorno, Horkheimer, Marcuse vagy a fiatalabbak közül 
Habermas tették, ő  is módszertanilag visszament a német filozófia klasszikusai-
hoz és ugyanakkor a jelen problémáit próbálta e filozófiák segítségével megérteni 
és továbbgondolni. 

Különösen nagy figyelmet szentelt Herbert Marcuse filozófiájának, akit ő  
is korunk egyik legnagyobb gondolkodójának tartott. Számára Marcuse azért is 
volt példaadó, mert sohasem hódolt be a társadalmi igények és kényszerek 
világának. Marcuse éppoly nagy szenvedéllyel bírálta a polgári társadalmat, mint 
a sztálinizmus és neosztálinizmus világát. 

Jugoszláviában mindez természetes is volt, hiszen itt ez a filozófia a maga 
immanens értékeivel volt jelen és nem mint egy későbbi divathullám része. 
Bodrogvári ezért e tiltakozó mozgalom keretében és e mozgalom szellemében 
értékelte és értelmezte ezeket a filozófiákat. 
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Ezért számára a marxizmus is a nyugat-európai hagyományok és új törek-
vések kiteljesedése volt. Ezért számára Marx után nem Lenin és a leninizmus volt 
a legfontosabb, hanem az a vonal, amelyet e század els ő  évtizedeiben Rosa 
Luxemburg, Karl Korsch, Lukács György és Antonio Gramsci képviselt. Ennek 
a vonalnak a mai folytatását látta ő  elsősorban a frankfurti iskolában és annak 
kritikai társadalomelméletében. 

Ezt a koncepciót fejtette ki a legteljesebben legfontosabb m űvében, a 
Negacija i humanitet című  monografiájában, amely a belgrádi doktori értekezé-
sének volt módosított és átdolgozott változata. Ennek az eszmei koncepciónak 
és fejlődési iránynak a keretében tanulmányozta a mindennapi élet és az emberi 
közösségek kérdését is. Mind a két kérdésnek monográfiát is szentelt, amelyek 
szerbhorvát nyelven jelentek meg. 

Utolsó éveiben a pedagógia átreformálásában és újjászületésében látta az új 
feladatot és lehet őségeket. Ezért utolsó befejezett művét nem véletlenül szentelte 
a Pedagógia és elidegenedés kérdésének. E könyve, amelyet közvetlenül halála 
előtt fejezett be, már csak a halála után jelenhetett meg. 

De van munkásságának egy kevésbé ismert, bár nagyon fontos szakasza is. 
Borogvári Ferenc két tankönyvet is szentelt a szociológia rendszerének. Az els ő  
1968-ban jelent meg magyar nyelven 277 oldalon sokszorosított formában mint 
főiskolai tankönyv. Ezt a művét két évvel kés őbb jelentősen átdolgozta és 
kibővítette. Ez is főiskolai tankönyvként jelent meg 1970-ben Szabadkán. A 450 
oldalas munkát jó volna újra kiadni mind az eredeti szerbhorvát, mind magyar 
változatban. 

Kiadásra vár még egy jó kötetre való filozófiai és társadalmi tanulmánya az 
utolsó évekb ől. 

Reméljük, hogy a Forum ezt az évfordulót is ki fogja majd használni 
Bodrogvári kiadatlan műveinek a gondozására, illetve újbóli kiadására. 

Sáfrány Imre: Katonatársaim (tusrajz, 1950. L 5.) 
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B. FOKY ISTVÁN 

TUDÓSÍTÁS BODROGVÁRINAK 

Kerek a szám, Ferenc. 
Évtizede szöktél hámból 
és gyökérből szőtt damasztsz őnyegen 
csöndhert csöndjébe, 
mögötted tudva húsvéti feltámadást, 
kemény teleket, megaláztatást, 
telecskai közhelyt, tanári 
meghurcoltatást, a filozófia nyomorát. 
Filozofáltál önmagaddal, 
megbékéltél a fájdalmakkal. 
Mondtad: az igazság igaza 
csupán az önismeret lehet! 
Sorsod az örök emberi gyarlóság 
ördögmalom-terméke, ha embernek mondható, 
ki rólad módszeresen és tudatosan 
megfeledkezett. 
S tette a bölcs ő, vadvízvilág, 
a nagy fehér kócsag ritka hazája, 
hajókovácsok ringnak a vizen 
meg takácsok fonala zizzen 
ott az egyszer volt lába nyomába. 
Fagyöngy és bingó nád, 
a Fehetesűrűn eperfatemető, 
Isterbász laposán szarkaláb, 
s kőkecske titka bükkök ölén ringatva — 
minden tavasz itt! 
Zöldbe takartan örökre elhallgatva 
minden hazaint. Sikerült nem 
tudni rólad a gyerekeknek, szenteknek 
és végrendelkez őknek, 
azoknak, akik voltak és azoknak, 
akik egyszer volt jöttek. 
Dermedten áll itt emberben az ember, 
jéghegyek torlódnak tavasznak öblén, 
gyökértelen fiizeh kóvályognak 
a levegőégben zöld kánya módra, 
a Kalangyoson nyakig földbe ásva 
életfa ül magába roskadtan, filozofálatlan 
grimasszal levéllemez-arcán. 

Csupán a vörös 
iglice hajtott idén is sudarat 
csatornapart hajlékod előtt napkorongnyit, 
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és ha alája ülök a vízen majd 
Angéla napon, 
görnyedten érkezel a gyalogakácokkal 
velem szembe, hogy törökülésben a fiivön, 
még sértetlen szakállas csigolya fűzed 
alatt naplót nyiss s megkezded 
történelmi filozófiaórád egy névfelolvasással .. . 
Feri, ekkor indulnak meg a mennyekb ől a halak, 
a bezdáni vadvizekb ől a madarak, 
a bolrogi szállásokról a bükkök, 
a békavári [alakból a gondolatok Szabadka 
felé, hogy évtized után 
gondjaiba vegyenek az elmúlástól. 

Bezdán, 1990 áprilisa 

MILOVAN MIKOVI Ć  

B. F. ANTINÓMIÁJA 

Zöld szörny a mez őn szörnyül 
hideg földdel kandin paráználkodik 
a kékbe zárult szembe bámul 
B. F. még mindig a szilánkokba szökik 
az írástudón és a szajhák és a 
központi hivatalos közlem ények olvasói el ől 
illedelmes halottbeszentelést adtak neki 
a múzsa kedvence volt 
nagyszerűen írt 
még jobban beszélt 
gondolják bölcselte a prózát 
szórta a szörnyűséget és az irtózatot 
és különben is egészen bolond volt 
a szétdúlt hangulatban 
mindenfel ől az esze cselleng 
kihűlt és én még ülök 
az ital univerzuma közepette 
nem enyhül a csekélység 
kétségbeesése 
a jelentéktelenségben 
minden jelentőssé válik 
a nélkülözés bőségében 
teljes vérfiirdő-nyugalom zsong 
bűnözőket gyóntat 
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hivégzetteket hallgat 
vigasztalja bíráit 
lelkében dialektikus 
a Napnak ezüstöt nyújt 
a Holdnak aranyat ad 
az Elme valóban az Isten 
eléggé bölcs 
hogy elhallgassa 
menj már mondják neki 
a veszély nem nézi a holtakat 
minek hazudnak annyit 
és keserű  kuszált herék 
és aranyozott haláluk 
valahogy fonnyad szökik 
mi ez Uram 
ha nekik még ő  sem akar 
repeső  madárszemmel 
mindenütt látott 
összerakott temetési képeket. 

MOLCER Mátyás fordítása 

Sáfrány Imre (Szilágyi Gábor felv., 1958) 
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ÉLETRAJZ 

1935. VI. 22-én születtem Zombor községben, Bezdánban. Édesapám, Ferenc 
mechanikus volt (1944-ben halt meg), édesanyám, Kedves Katalin munkásn ő, 
jelenleg rokkantnyugdíjas. Van egy nálam hét évvel id ősebb férjezett n ővérem. 
1962 óta nős vagyok, feleségem Varga Gyöngyi ápolón ő. Van egy négyéves fiam 
és egy egyéves lányom. Magyar vagyok és a JSZSZK állampolgára. Nem folyik 
ellenem bűnvádi eljárás és nem voltam büntetve. Beszélek magyaruk, szerbhor-
vátul, tudok angolul, oroszul és valamennyire németül. Ezeken a nyelveken 
tudom kísérni a szakirodalmat. Szabadkán, a Tito marsall sugárút 22/II-2 szám 
alatt lakom, tel. (024) 23-848. 

Az általános iskolát és az algimnázium három osztályát magyar tagozaton 
Bezdánban fejeztem be kit űnő  eredménnyel, a magyar tannyelvű  vegyes tanító-
képzőt pedig Szabadkán, ahol kit űnő  eredménnyel szereztem meg 1953-ban a 
tanítói diplomát. Iskoláimat kedvez őtlen anyagi körülmények között végeztem, 
és kitűnő  tanulóként ösztöndíjat kaptam a VSZAT Végrehajtó Bizottságától. 
Iskoláztatásom alatt az iskolában elnöke voltam az Ifjúsági Szövetségnek. Részt 
vettem a Banja Luka—Doboj vasútvonal építésén. Sportoltam, és úszásban figye-
lemre méltó eredményeket értem el. 

1953-ban Zombor községben a telecskai általános iskola tanítói munkahe-
lyére osztottak be. Ekkor kezdtem magánúton tanulmányaimat a belgrádi Böl-
csészettudományi Karon. Tanulmányaimat a rendes katonai szolgálat letöltése 
miatt félbeszakítottam. 1957-ben a bezdáni általános iskolában kaptam munkát 
Zombor községben. Az említett munkahelyeken szinte minden alsós osztályban 
tanítottam, a felső  tagozaton pedig szinte minden tantárgyat el őadtam, különö-
sen történelmet és földrajzot, magyar és szerbhorvát nyelven. Id őközben folytat-
tam egyetemi tanulmányaimat, és letettem a tanítói szakvizsgát. Mint abban az 
időben minden tanító, énis dolgoztam a különböz ő  továbbképzési tanfolyamo-
kon, esti iskolákban, valamint analfabéta-tanfolyamokon. Külön foglalkoztam 
még az úszás és a kézilabda oktatásával. 

1961-ben oklevelet szereztem a belgrádi Bölcsészettudományi Karon, és 
rövid ideig a szabadkai Munkásegyetemen dolgoztam, ahonnan szükség szerint 
filozófiatanárként a szabadkai tanítóképz őbe osztottak be munkára. Itt, egészen 
addig, amíg a tanítóképző  Pedagógiai Akadémiává nem alakult át, filozófiát, 
logikát, pedagógiát és pszichológiát tanítottam. Munkahelyemen jelenleg a peda-
gógiai kutatómunka vezetőjeként dolgozom, mivel a tanításban még nem kerül-
tek sorra az én szaktantárgyaim. 

A tanítóképzőben a tanári munkán kívül külön foglalkoztam a kétnyelvű  
pedagógiai tevékenység problémáinak kivizsgálásával, kutatásával. Az általános 
szakoktatásra, valamint a tanítók és tanárok oktatására illetékes újvidéki tarto-
mányi intézet megbízása alapján külön kutatásokat végeztem, amelyek eredmé-
nyeit felhasználták. Úgyszintén igen sokat publikáltam e problémákkal 
kapcsolatban. A kutatások a problémák logikai-gnoszeológiai aspektusát helyez-
ték előtérbe, és az illetékesek értékelése szerint hozzájárultak a VSZAT területén 
levő  iskolákban a két tannyelven folyó munka korszer ű  koncepciójának kialakí-
tásához. 
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Szakmai pedagógiai téren a szabadkai Pedagógiai Intézet, valamint az 
Általános és Szakoktatási Tartományi Intézet, jelenleg az újvidéki Pedagógiai 
Intézet külső  munkatársaként — tanácsosként tevékenykedem. Ilyen min őség-
ben részt vettem a VSZAT területén lev ő, különböző  középiskolákban tett 
szakmai látogatásokon, és több el őadást tartottam. Úgyszintén el őkészítettem a 
VSZAT pedagógiai akadémiái jelenlegi filozófia- és logikatantervének javaslatát. 

A Szerb SZK Tanügyi Tanácsának els ő  egybehívásán tagnak választottak, 
elnöke voltam az iskoláskor előtti oktatási tanács bizottságának, jelenleg pedig e 
bizottság tagja vagyok. 

A Szerb SZK Oktatási, Tudományügyi és M űvelődési Köztársasági Titkár-
ságának a tanítóképz ő-hálózat ésszerűsítésével és a pedagógiai akadémiák rend-
szerének el őkészítésével foglalkozó bizottsága tagjaként ebben a munkában is 
részt vettem. 

Tagja vagyok a VSZAT Tanügyi Tanácsa kísérleti iskolákkal foglalkozó 
bizottságának. 

Tagja vagyok a Szerbiai Filozófusok Egyesületének, többször tagja voltam 
a vezetőségnek, és jelenleg is benne vagyok az egyesület vezet őségében. Úgyszin-
tén tagja vagyok ezen egyesület a Szerb SZK-ban megjelentetett legjobb filozófiai 
műért járó díjat odaítélő  bizottságának. El őadóként vagy társel őadóként több 
alkalommal részt vettem az ennek az egyesületnek a szervezésében megrendezett 
szimpóziumokon. Részt vettem a VSZAT Filozófusai Aktívájának a megalakí-
tásában. Tagja vagyok a Belgrádban megjelen ő  Filosofija folyóirat Kiadói Taná-
csának. Részt veszek a belgrádi Egyetemista M űvelődési Központ munkájában 
előadóként A XX. század korszer ű  marxista filozófiája című  előadássorozatban. 

1967-ben a Társadalomtudomány alapjai című  tárgy tiszteletdíjas el őadó-
jaként szerződtettek a zrenjanini Pedagógiai F őiskolára, majd a szabadkai Peda-
gógiai Főiskola megalakításakor ugyanebben a min őségben ebben az 
intézményben is. El őadásaimat engedélyezett egyetemi jegyzetekként megjelen-
tettem magyar és szerbhorvát nyelven. 1972 végét ől nem tartottam el őadásokat, 
mert a doktori szigorlatra készültem filozófiából. A disszertációt 1973. III. 15-én 
védtem meg kitűnő  eredménnyel, summa cum laudis, és ezzel elnyertem a doktori 
fokozatot a dialektikus és a történelmi materializmusból. Az oklevelemet 1974-
ben honosították a belgrádi Bölcsészettudományi Karon magisztérium szintjén, 
1975. január 20-án pedig ugyanezen a fakultáson megvédtem doktori disszertá-
ciómat, és ezzel elnyertem a filozófia doktora tudományos fokozatot. 

Folyamatosan részt veszek a szabadkai Munkásegyetem társadalmi-politi-
kai oktatással foglalkozó tanszékének munkájában, az 1974/75-ös téli szemesz-
terben pedig a szabadkai Közgazdasági Karon A marxista filozófia alapjai című  
tárgy tiszteletdíjas tanársegédjeként dolgoztam. 1975-t ől a Vajdasági KSZ Tarto-
mányi Bizottsága Politikai Tanulmányügyi és Marxista Oktatási Központjának 
munkatársaként dolgozom, továbbá el őadóként az Önigazgatású szocializmus 
című  tárgyat oktató leend ő  tanárok szemináriumán, valamint kutatóként. 

Tagja vagyok a Szabadkán megjelen ő  Üzenet irodalmi, művészeti, kritikai 
és társadalomtudományi folyóirat szerkeszt őségének, valamint felel ős szer-
kesztője a VSZAT Pedagógiai Egyesülete Oktatás és Nevelés cím ű, Jugoszláviá-
ban az egyetlen, magyar nyelven megjelen ő  szakmai-pedagógiai folyóiratnak. 

Rendszeresen publikálok magyar és szerbhorvát nyelven a különböz ő  na-
pilapokban és folyóiratokban. Az érdekl ődésemet képező  problémák eddig há- 
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rom csoportra oszthatók: a logikai-gnoszeológiai jelentések problémái a két-
nyelvű  pedagógiai tevékenységben, a megnyilvánulás pedagógiai aspektusaihoz 
kapcsolódó axiológiai problémák és a korszer ű  marxista filozófia problémái 
úgyszintén axiológiai és ontológiai néz őpontból. Jelenleg még nem vagyok tagja 
a JKSZ-nek. 

Szabadkán, 1975. június 5-én 	 Bodrogvári Ferenc 

(Balázs Art Valéria fordítása) 

OPPONENSI VÉLEMÉNYEK A HUMANISTA ÉRTÉKEK 
LEHETŐSÉGEI A MODERN TÁRSADALOMBAN C. 
DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL 

A disszertáns a címben jelzett célt nagyvonalú filozófiatörténeti ívelés ű  gondo-
latmenetben, a marxista kritika és interpretáció szándékával, színvonalasan, 
elismerésre méltó tudás birtokában, széles olvasottság alapján igyekszik megva-
lósítani. 

Az értékprobléma, az axeológiai látásmód filozófiatörténeti kibontakozásá-
val foglalkozó összefoglaló elemzésében (13-44. o.) a helyesen megválasztott és 
alkalmazott (exemplifikaló) módszerével bebizonyította, hogy képes a probléma 
történelmi-tipológiai, a különös szintjén mozgó, esetlegességek feletti vizsgálatá-
ra. Ez leginkább a klasszikus német filozófiát (els ősorban a kanti Sein—Sollen 
dualizmust) leíró részekben, legkevésbé a keresztény középkor elemzése során 
sikerült. (A platóni intelligibilis világ és az arisztotelészi teleologizmus keresz-
tény-eszkatologikus összekapcsolására való utalása a mélyebb és konkrétabb 
analízis lehet őségeit rejti magában, hiányzik azonban társadalmi-történelmi 
bázisának még a jelzése is). Találóan jellemzi a Sein—Sollen dualizmusból való 
hegeli történelmi, dialektikus kiútkeresés jelent őségét és korlátait, bár úgy 
vélem, hogy ez utóbbit (a hegeli történelemfilozófia ',embert ől független, kumu-
latív" jellegét — 37. o.) bizonyos mértékig túlzottan feltranszformálja. 

A marxi fordulatot lényeges összefüggésekben közelíti meg. (Marx a filozó-
fiát ,,a politikába transzponálta" — 39. o., ugazdaságilag fundálta" — ,910. stb.) 
Kívánatos lett volna azonban a marxi szemlélet releváns vonatkozásait alaposab-
ban, részletesebben, több helyen egyértelm űbben, s ',ortodoxabb" eljárásmóddal 
explikálnia. A marxi gondolatokat — a hivatkozási apparátusban fellelhet ő  klasz-
szikus munkák közvetlen felhasználása mellett — lényeges összefüggésekben 
gyakran elsősorban interpretációs (frankfurti) irodalom közvetítésében elemzi. 
Ez adott esetben esetleg nem volna helytelenítend ő , jelenleg azonban hozzájárul-
ni látszik ahhoz, hogy az interpretáció és az eredeti marxi attit űde határai 
helyenként elmosódnak, annak ellenére, hogy a szerz ő  számos helyen ismételten 
törekszik ennek elkerülésére. Ezzel összefüggésben megemlítend ő, hogy a marxi 
történelemfilozófiai kategóriák és azok általános (pl. ontológiai) filozófiai impli-
kációi kevésbé kidolgozottak, az erre vonatkozó fejtegetések helyenként túl 
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elvontak, nem mindig egyértelműek. Így pl. az a helyes elméleti-módszertani elv, 
amely szerint „az ontológiai problémákhoz csak az emberb ől kiindulva juthatunk 
el", hogy „Marxnál az ember antropológiai meghatározása az ontológiai megha-
tározással együtt képez dialektikus egységet" (6-7. o.), az ontológiai terminusok 
bizonyos fokig elmosódó jelentés-használatával párosul. (Megvilágítatlanul ma-
radnak pl. az „anyagi valóság", a „magánvaló világ", az „objektív valóság" termi-
nusok, azok egymáshoz való viszonya stb.) (10. o.) 

A szerző  meggyőző  érveléssel mutatja be a pozitivista metaaxiológiai kísér-
letek, az értékideálokat normákra redukáló, a „Sein"-t a „Sollen"-ben feloldó, az 
embert történelmi dinamizmusától megfosztó operacionalizmus zsákutcáit. Lé-
nyeges összefüggésekben bírálja az egzisztencialista értékkoncepciót, antropoló-
giát, miközben mindkét polgári beállítottsággal a marxi totalitásfogalmat, a 
történelmi determinizmus marxi követelményét állítja szembe. Bírálatának ere-
jét azonban gyengíti, hogy a marxi szemléletmód lényeges jellemz őit (ill. ezek 
értelmezésével kapcsolatos álláspontját) pozitív formában nem, vagy alig fejti ki, 
s ha mégis, akkor ezt többnyire elvontan, némely összefüggésben pedig nem 
eléggé egyértelműen történik meg. Leginkább a történelmi determinizmus foga-
lomköre igényelte volna a világosabb, konkrétabb és egyértelm űbb elemzést. 

Ez az utóbbi megjegyzés Marcuse idekapcsolódó nézeteinek bírálatával 
foglalkozó gondolatmeneteire is vonatkozik. A szerz ő  a frankfurti iskola állás-
pontjának kritikai értékeléséhez els ősorban Marcuse-elemzéssel kíván hozzájá-
rulni. Álláspontja abban foglalható össze, hogy e szellemi áramlatnak a Marxhoz 
való viszonya lényeges vonatkozásokban bírálható, bizonyos értelemben mégis 
hozzájárul ahhoz, hogy a marxista elmélet önmagát a gyakorlatban verifikálja, s 
gyakorlatát kritikailag megújítsa. (73. o.). 

Meggyőzően mutatja ki, hogy Marcuse a marxista humanizmus történelmi 
realizációjával szemben már korán szkeptikus hangot üt meg,. s ez a hatvanas 
évekre felerősödik. Elemzi Marcuse munka-fogalmának alakulását, s rámutat 
arra, hogy a harmincas évek Marxhoz közelebb álló álláspontjától az elidegenü-
léssel azonosított munka-fogalom felé távolodva (Reason and Revolution), a 
marxi gondolatot „lényegesen reinterpretálja" (77. o.). Marxszal (els ősorban a 
Grundrisee-val) konfrontálva kritikailag rekonstruálja az One Dimensional Man 
szemléletmódját, kimutatja a funkcionális szociológiához közelálló nézetei és a 
Marx szemlélete között fennálló ellentéteket. Rámutat arra, hogy az osztályharc; 
fogalmának az industriai society absztrakt fogalmával történ ő  helyettesítése,* 
továbbá az a tény, hogy Marcuse a jelenkor forradalmi mozgalmainak szubjektu-
mát nem a munkásosztályban, hanem outsider rétegekben látja, a revolúció 
gondolatát „revolt"-tá degradálja, az általában vett hatalom elleni tiltakozás a 
tiszta negáció utópiájához, a forradalom tudományos megalapozhatóságának a 
tagadásához juttatja. Lényeges kritikai gondolata a szerz őnek, hogy ezzel a tiszta 
negativitás értékideálja (pacifikation) gyakorlatilag az utópizálódó forradalmi 
energiáknak a fennálló rendszerbe való inkorporálódását segíti el ő . 

A szerző, a maracuse-i utópizmusban rejl ő, a marxizmus továbbfejl ődését 
is ösztönző, pozitív elemekre is felhívja a figyelmet (: az elidegenedett technikai 
racionalitás, az ideokrácia, bürokrácia, manipuláció stb. elleni tiltakozás elemei- 

* Az ezt követő  néhány szó a fénymásolatban olvashatatlan. 
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re), véleménye szerint Marcuse kritikai elmélete a szocializmus deformációinak 
a leküzdéséhez is kínál tanulságokat. Bírálja viszont a filozófust azért, mert 
tiltakozását a szocialista valóságra oly módon terjeszti ki, hogy annak deformá-
cióit Ha marxizmus autentikus folytatásának tekinti' (86. o.). A szerz ő  kritikájá-
nak erejét csak erősítené, ha határozottabban és konkrétabban distanciálna e 
történelmileg kialakult deformációk és a velük szemben ható, a szocializmus 
lényegéhez tartozó társadalmi-történelmi realitások között. (Bár helyenként 
érzékeltet ilyen irányú gondolatokat! L. pl. a 83; 98. o.-on.) 

A disszertáció olyan el őmunkálatnak is felfogható, amelyet a jöv őben egy 
szorosabb értelemben vett beható, részletes marxista értékelméleti kutatás 
szisztematikus és pozitív kifejtése követhet. (A jelenlegi cím ezért nem egészen 
pontos!) A tanulmány értékét mindenekel őtt az határozza meg, hogy megfelel ő  
kiindulási alap lehet ezekhez a további kutatásokhoz. 

A vitatható mozzanatai ellenére értékes, továbbgondolásra ösztönz ő, szín-
vonalasan megírt disszertációt summa cum laude értékeléssel elfogadom. 

Budapest, 1973. február 23. 

Dr. Munkácsy Gyula s. h. 
egyetemi docens 

Bodrogvári Ferenc munkája mind tárgyválasztásában, mind pedig a feldolgozás 
gazdagsága tekintetében messze kiemelkedik a doktori disszertációk átlagából. 
Nagyon helyesen a keresztény eszkatológia problémáiból indítja Írását, hogy 
ezután megpróbálja a pozitivizmust, a pragmatizmust és az egzisztencializmust 
hitelesen jellemzi az adott kérdés szempontjából. Végeredményben a marcuséi 
filozófia kritikai feldolgozásához jut el, mint ami szerinte több tekintetben a 
marxi interpretációt folytatja. Elemzései általában nagy anyaggazdagságot és 
igen kiváló megfigyeléseket vonultatnak fel. Így tehát a doktori disszertációt 
summa cum laude minősítéssel ajánlom elfogadásra. 

Éppen a gondolkodói színvonal követeli azonban meg, hogy élesen és 
határozottan megmondjuk: Bodrogvári Ferenc éles elméj ű  részelemzése és anya-
ga messzemenően fölülmúlják a dolgozat végs ő  konzekvenciáit. Ennek oka 
részben az, hogy Bodrogvári például a frankfurti filozófiából igazában nem ismeri 
sem Horkheimert, sem Adornót és hogy felfogása: a marxizmus rendkívül lénye-
ges kérdéseinek kifejtése, átgondolása nélkül igen hiányos. Célja az, hogy a sein 
és sollen ellentmondásának áthidalási kísérleteit mutassa be, s itt arra az ered-
ményre jut, hogy Marcuse kétségbeesett optimizmusa (nála keser ű  optimizmus) 
a leginkább megoldással kecsegtet ő  attitűd. A valóságban ő  maga is látja, hogy 
Marcuse — ebb ől a szempontból a frankfurti iskola nála nagyobb gondolkodóihoz 
hasonlít — hol kritizálja a puszta sollent, hol pedig maga is átlendül egy sein—sol-
len ellentét megoldhatatlanságába (vö. az  Egydimenziós ember utolsó fejezetét.) 
Marcuse tudniillik a great refusal alapján próbálja megoldani a filozófiai problé-
mát és utólagosan igyekszik áthidalni a sein—sollen ellentétet: A marxizmus 
felfogása azonban az, hogy a sein—sollen ellentét magában a valóságban egyfel ől 
dialektikus ellentét, tehát a fejl ődést előmozdító mozzanat, másfel ől torz társa-
dalmi alapokon tűnik valamiféle ontológiailag fogalmazható principiel általános 
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ellentmondásnak. Most már a szocialista társadalom valóságának és lehet őségei-
nek vizsgálata kellene ahhoz, hogy kimondjuk: a sein—sollen principiális anta-
gonizmusa létezik vagy sem. 

Szerintem elsősorban a szocializmus objektív lehet őségei következtében 
ilyen principiális ellentmondás nincs, viszont egy létez ő, reális ellentmondás 
fennáll, mint a fejl ődés egyik hajtóereje. A modern problémák szempontjából az 
axiológiai kérdés tulajdonképpen ez a történelmi kérdés. Ezek alapján javasolom, 
hogy Bodrogvári próbálja átgondolni ennek a problémának több oldalát, de ett ől 
függetlenül írásait jeles írásnak min ősítsük. 

Bp. 1972. nov. 2. 	 Hermann István s. h. 
a f 1. tudományok doktora 

JAVASLAT EGYETEMI TANÁRRÁ VALÓ KINEVEZÉ-
SÉRE 

A BÖLCSÉSZETI KAR TANÁCSÁNAK 
Újvidék 

A Tanácsuk által választott pályázati bizottság, amelynek min ősítenie kell a 
Bölcsészeti Kar által valamennyi hivatásra filozófiatanári munkakörbe kiírt 
pályázaton jelentkez őket (a pályázat a Szerb SZK Hivatalos Közlönyében jelent 
meg 1975. május 24-én 21. sz. alatt), megbízatásának eleget tett s ezúttal ismerteli 
véleményét és javaslatát. A bizottság mindenekel őtt úgy véli, tájékoztatnia kell 
a tanácsot egy bizottsági tag súlyos betegségér ől, ami a jelentés megküldését 
késleltette. A bizottság továbbá kötelességének tartja, hogy a tanácsot arról is 
értesítse, hogy a magyar nyelven mellékelt munkákat nem tudta értékelni, mert 
a bizottság tagjai közül ezt a nyelvet senki sem ismeri. A bizottság mégis úgy 
határozott, hogy dr. Bodrogvári Ferencnek, aki egyetlen jelentkez ő  a pályázaton, 
szerbhorvát nyelven írt vagy közzétett munkái lehet ővé teszik a jelentés elkészí-
tését és előterjesztését. 

Életrajzi adatok 

A pályázathoz mellékelt bizonyítvány alapján megállapítható, hogy dr. 
Bodrogvári Ferenc 1935-ben született Bezdánban, Vajdaság SZAT, s hogy elemi 
iskolába és gimnáziumba szülőfalujában járt, a tanítóképz őt pedig Szabadkán 
végezte, kitűnő  eredménnyel. 1953-ban a Zombor községhez tartozó Telecskára 
nevezték ki az általános iskola tanítójának. Itteni szolgálata idején lett a belgrádi 
Bölcsészeti Kar rendkívüli hallgatója, filozófia szakon. Miután rendes katonai 
kötelezettségeinek eleget tett, tanítóként helyezkedett el Bezdánban, ahol mind 
szerbhorvát, mind magyar nyelven el őadott. Filozófiai tanulmányait 1961-ben 
fejezte be a belgrádi Bölcsészeti Karon. Miután rövid ideig a szabadkai Munkás-
egyetemen dolgozott, a szabadkai tanítóképz ő  filozófiatanára lett. A filozófia 
mellett tanított pedagógiát és pszichológiát is mindaddig, amíg ez az iskola nem 
vált Pedagógiai Akadémiává. Jelenleg is ott ad el ő . 
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1973-ban Bodrogvári F. doktori címet szerzett a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Értekezésének témáját a dialektikus és történelmi mate-
rializmus területér ől választotta. Az ott kapott diplomát, mint magiszteri mun-
kát, a belgrádi Bölcsészeti Karon honosíttatta, s ezzel a filozófia magisztere lett. 
1975-ben a belgradi Bölcsészeti Karon sikeresen védte meg doktori disszertáció-
ját filozófiából. Témája Az értékek negatív átértékelése — A kellés és a tagadás 
problémája Herbert Marcuse filozófiájában címet viselte. Ezzel a belgrádi Bölcsé-
szeti Karon elnyerte a filozófiai tudományok doktora címet. 

A jelölt altal ismertetett adatokból kit űnik, de munkáiból is megállapítható, 
hogy a magyar és a szerbhorvát nyelv mellett, használja az angol és az orosz 
nyelvet, a németet pedig részben ismeri. 

Tanulói, egyetemi hallgatói évei alatt és tanítóskodása idején dr. Bodrogvári 
Ferenc, állandó teend ői mellett, a legkülönbözőbb társadalmi-politikai és közok-
tatási-kulturális területeken állandóan tevékeny volt. Különösen jelent ős, hogy 
kutatta a kétnyelvű  pedagógiai tevékenységet, hogy a Szerb SZK éppen akkor 
megalakult Tanügyi Tanácsának tagjává, majd az iskoláskor el őtti oktatás bizott-
sága elnökévé választották, ahol ma is tag, hogy tagja VSZAT Tanügyi Tanácsa 
mintaiskolákkal foglakozó bizottságának, külső  munkatársa a szabadkai Peda-
gógiai Intézetnek, az újvidéki Pedagógiai Kutatóintézet általános és szakképzés-
sel foglalkozó Tartományi Intézetének stb. Állandó munkatársa a szabadkai 
Munkásegyetem társadalmi-politikai tanszékének, munkatársa a VSZAT TB 
politkai és marxista oktatással foglalkozó központjának, el őadja az önigazgatású 
szocializmus nevű  tantárgyat az el őadói pályára készít ő  tanfolyam hallgatóinak 
stb. 

Hosszú évek óta tagja a Szerb Filozófiai Társaságnak, melynek ülésein 
aktívan részt vesz. Tagja a Szabadkán megjelen ő, Üzenet cimű  irodalmi, kritikai 
és társadalomtudományi folyóirat szerkeszt őségének, végül felelős szerkesztője 
az Oktatás és Nevelés cimű  folyóiratnak. Röviden, dr. Bodrogvári F. rendkívül 
aktívan részt vesz a társadalmi-politikai és a kulturális intézmények munkájában. 

Tudományos, szakmai és oktatási tevékenység 

Mint az az életrajzi adatok mutatják, dr. Bodrogvári Ferenc jelent ős számú, 
szerbhorvát és magyar nyelvű  művet írt. Ezek fajra és nemre nézve különböz őek. 
Munkái között vannak tudományos, népszer ű-tudományos, nevelő-oktatói stb. 
jellegűek. Írásunk mindenekel őtt tudományos, oktatási-szakmai munkáit elemzi, 
mivel a bizottság úgy véli, hogy ezek alapján lehet a legmegbízhatóbb adatokhoz 
jutni dr. Bodrogvári Ferenc filozófiatanári képességeit illet ően, s mivel erre az 
állásra kiírt pályázaton jelentkezett. 

Az említett álláspontból kiindulva, a bizottság úgy véli, hogy munkái közül 
első  helyen Bodrogvári Ferenc doktori értekezése áll. Témája: Az értékek negatív 
átértékelése — A kellés és a tagadás problémája Herbert Marcuse filozófiájában. 

Munkája legfőképpen Herbert Marcuse filozófiájában a kellés (Sollen) 
problémájának vizsgálatára irányul, ezzel kapcsolatban annak megállapítására és 
megmagyarázásara, melyek az okai a dialektitkus gondolat eltérésének az eredeti 
forrástól, és miért veszíti el valódi jelentését. Ebben az értelemben követte dr. 
Bodrogvári F. Karl Marx és Lukács Gy. filozófiai irányvonalát, hangsúlyozva: 
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',meglehet, Herbert Marcuse tagadás-filozófiája a dialektika keser ű  optimista 
bolyongásának a legszembet űnőbb példája", s éppen ez a negatív filozófia, ',inga-
dozása ellenére, segít abban, hogy történelmi és gondolati szétválasztottságát 
annak, ami van és annak, aminek lenni kell — túlhaladjuk", mert ez ösztönöz 
bennünket ',Marx praxis-fogalmának megsejtésére". 

A vizsgálódás tulajdonképpen azon szubjektum—objektum viszonyt ellen-
tételező  identitás ősi kelléséről szóló tézissel kezd ődik, amelyben megvalósul ,,az 
ember egyediségének tartalmi univerzalizációja," s amely úgy nyilvánul meg, 
mint az „annak, ami van (Sein), és annak, aminek lenni kell (Sollen), történelmi 
és gondolati szétválasztottsága" túlhaladási folyamata. Ebben az értelemben 
tárgyalja dr. Bodrogvári F. az adott (ami van) és a kellés (aminek lenni kell) 
közötti viszony lényegét, s miután arra a következtetésre jut, hogy kellés nélkül 
nem lehet élni, vizsgálja Marx praxis-fogalmának, mint a szubjektum—objektum 
viszony megsejtésének lehetőségét. Egyrészt mint tagadását az érzéki közvetlen 
létezés látszólagos közvetlen egyediségének, másrészt mint az általánosság, az 
elvont egész, a vonzó ',ideál" tagadását, s ezzel együtt egy magasabb rend ű  praxis 
érvényesülésének lehet őségét. 

A kellés kategória elemző  bírálatát a praxis kategória elemzése követi és 
azzal a következtetéssel fejez ődik be, hogy a Lét-Kellés viszonyban az antagoniz-
mus az elvi antagonizmusban eleve feltételezett, s hogy ebb ől a szabadság 
birodalmának a szükségszer űség birodalmától való áthidalhatatlan szétválása 
következik. A frankfurti iskola alaptételeinek tömör kifejtése (ami ezután követ-
kezik) azt világtja meg, aminek alapján s amiért ez az iskola ',negatív gondolat-
ként" jelentkezik, továbbá amiért szembeszáll minden olyan törekvéssel, 
amelynek a világ szilárd koherens rendszerré való átalakítása s ezáltal a vala-
mennyi dogmatizmussal való szembeszállás a célja. 

Dr. Bodrogvári F. azonban úgy találja, hogy esa kritikai elmélet beszédének 
tragikus hangjai" (azaz a frankfurti iskoláé) a tagadás túlfeszítése következtében 
jönnek létre (,,a kritikai elméletben a tagadás modellje az abszolutizált identitás"). 
Tekintettel arra, hogy ,,a negatív gondolat" (Marcuseé és a frankfurti iskoláé) 
ellenséges minden rendszerrel szemben, elkerülhetetlen az elmélet és a módszer 
éles elhatárolása oly módon, hogy Marcuse kritikai álláspontra helyezkedik Marx 
elméletével szemben, de magasztalja és dicséri módszerét. Éppen ebben az 
értelemben van szó a zárótételben H. Marcuse elgondolásáról és a ',kritikai 
elméletről", mely szerint a dialektika alkotó tagadásának bírálatában kell az 
átértékelést elvégeznie, hogy kövesse Marxot a polgári világ bírálatában, de 
ugyanakkor kritikailag alkalmazzák magára a marxizmusra is. 

Munkájában dr. Bodrogvári F. szolid filozófiai m űveltségű  kutatónak mu-
tatkozik és bizonyul. Van érzéke az önálló kutatás és az elméleti szintézis iránt, 
jóllehet következtetéseiben néhol hiányzik a kell ő  argumentáció. 

Munkájához csatlakozik még néhány kisebb terjedelm ű  írás Herbert Mar-
tuséról, melyek között különösen jellegzetes a Herbert Marcuse és a munkafilo-
zófia fenséges ígéretének visszavonása (Filozofija, 1972/4.). Ebben bemutatja, 
hogyan lesz Marcuse két művében (Az egydimenziójú ember és Esszé a felszaba-
dulásról) téma a kellés problémája, amely ,.az objektív munkafolyamatban valósul 
meg és születik újjá és mint teleológia jut kifejezésre, mert az okokat következ-
ményekké változtatták és fordítva" (138.), s így az ember a ,világ teremt őjének" 
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bizonyul. A zárótételben a szerz ő  kiemeli, hogy Marcuse azonosítja a tárgyiasulást 
az ember elidegenülésével, ',miáltal egész optimizmusa „keser ű  hangsúlyt kap". 

Heller ÁgnesA mindennapi élet c. műve (amelyet a belgrádi Nolit készített 
elő  kiadásra) fordításához írt bevezet őjében dr. Bodrogvári F. elemzi és ismerteti 
a művet, amelyet, követve mindenekel őtt Lukács Györgyöt, ez a szerz őnő  azzal 
a céllal írt, hogy érvényre juttassa a mindennapi élet humanizálási lehet őségének 
alapelvét olyan konkrét szocialista közösségben (társadalomban), amely a sugár-
irányban haladó emberi szükségleteket építi, nem választva külön az alkotást a 
munkától, s amely túlhaladja az emberi lény szétszakítottságának minden for-
máját. 

Minden felsorolt munkának jellegzetessége: a vitathatatlan humanisztikus 
elkötelezettség, a kutatói kíváncsiság és az alapos (marxista) filozófiai kultúra. 
Bennük Bodrogvári F. tudományos érettsége világosan bebizonyosodik. 

Egyéb munkái főlég oktatói tevékenységének s ezen belül szakmai elfoglalt-
ságának a termékei. 

A szociológia alapjai (szerzői névvel készült jegyzetek egyetemistáknak, a 
szabadkai Pedagógiai Főiskola kiadásában, 1970) című  kézikönyv három részb ől 
áll. Az első  rész ismerteti a szociológia elméletét és irányzatait, tömören, különö-
sebb elméleti indoklás és magyarázat nélkül, felöleli: a szociológia tárgyát, a 
társadalomelméletek áttekintését, valamint a szociológia funkciójának külön-
böző  értelmezését, míg a zárótételben legnagyobb figyelmet a marxista társada-
lomelméletre és társadalomfejl ődésre fordít. A második rész ismerteti a 
társadalommal kapcsolatos általános fogalmakat, a társadalmi szerkezet alapjait 
és a társadalmi fejlődés mozgatóerőit, mind a gazdasági alapban, mind a társa-
dalmi felépítésben. Különös figyelmet szentel a szerz ő  a kultúrának, a vallásnak, 
az erkölcsnek, a tudománynak, a filozófiának és a m űvészetnek, valamint a 
társadalmi tudat formáinak. 

A harmadik rész a globális társadalom történelmi típusait ismerteti, kezdve 
az ősközösségtől egészen a jelenkori ipari társadalmakig. Az ismertetés a kapita-
lizmus és a mai kapitalizmus válságának leírásával, végül a szocializmusnak, mint 
az emberiség jövőjének bemutatásával fejez ődik be. 

Jóllehet ezek a jegyzetek pontosan meghatározott oktatói céllal készültek, 
azt mutatják, hogy dr. Bodrogvári F. alapos ismer ője a szociológiának és a 
szociológia történetének. Jegyzeteiben ugyanakkor az irányú kifejezett képessé-
ge is megmutatkozik, hogy az összetett elméleti és metodológiai kérdéseket 
világosan, disztingváltan és hozzáférhet ően megmagyarázza. 

A marxizmus alapjai c. jegyzetek a gimnázium els ő  osztálya számára készül-
tek (társszerz ők Marija Ifković  és Szám Attila magiszter, kiadója a Tartományi 
Tankönyvkiadó, Újvidék, 1975). Dr. Bodrogvári Ferenc három alapvet ő  rész 
szerzője: I. A marxizmus keletkezésének feltételei és forrásai; II. A marxizmus 
alapítói; III. A forradalom eszméje. 

A jegyzetekben a szerz ő  világosan és áttekinthet ően ismerteti a marxizmus-
nak mint forradalmi elméletnek és gyakorlatnak társadalomtörténeti körülmé-
nyeit, továbba Marx, Engels és Lenin életét és m űveit, végül a marxizmust mint 
dialektikus materialista és humanista tanítást az emberr ől. 

A fenti jegyzetekről mondottak mellett szólnak dr. Bodrogvári F.-nek A 
marxizmus alapjai és az önigazgatási szocializmus c. jegyzetei a munkáról, a 
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társadalmi munkamegosztásról, a társadalom osztályszerkezetér ől, valamint a 
magántulajdon lényegérőt és az osztály fogalmáról. (Szemináriumi el őadások. A 
VKSZ TB Politikai Tanulmányok és Marxista Oktatási Központjának kiadása.). 

A szerző  kisebb-nagyobb terjedelmű  munkáit is az említettek jellemzik, 
ezért azokra a bizottság nem tér ki jelentésében. Az a véleménye ugyanis, hogy 
ezekben a legfontosabb írásaiban is dr. Bodrogvári Ferenc kell ő  bizonyítékot 
nyújt arra, hogy szolid és filozófiailag alaposan képzett kutató és tanár, aki egész 
tudományos és kutatói munkájában marxista álláspontból indul ki és annak 
korrekt és kreatív alkalmazója és fejleszt ője. Természetesen vannak kisebb 
jelentőségű  írásai is, amelyeket ihletettsége vagy đz időszerű  szükségletek hoztak 
létre. Ezek nélkülözik az elmélyült kutatói érvelést, de a szerz ő  ezekben a 
munkákban is kiforrott írónak mutatkozik. 

A bizottság véleménye és javaslata 

Dr. Bodrogvári Ferenc tudományos és szakmai munkáinak alapos elemzése 
alapján a bizottságnak az a véleménye, hogy dr. Bodrogvári F. eleget tesz minden, 
a filozófiatanári állás betöltéséhez szükséges tudományos és szakmai követel-
ménynek. 

A JKSZ-nek a szabadkai Pedagógiai Akadémia keretében m űködő  párt-
alapszervezete által 1975. június 11-én kiadott írásbeli bizonylata szerint dr. 
Bodrogvári Ferenc nemcsak kitűnő  tanári minősítést kapott, hanem olyan tanár-
nak nyilvánították, ',akiben megvannak a szükséges pozitív társadalmi és erkölcsi 
tulajdonságok és a tanári hivatás iránti hajlam". 

Miután az újvidéki Egyetemi Kara pályázatot valamennyi hivatásra vonat-
kozóan egy filozófiatanári állásra írta ki, viszont dr. Bodrogvári F. a Tanszék 
tanácsára bízza, hogy saját belátása és a ',szakmai bizottság véleménye alapján" 
válassza meg, a bizottság úgy véli, meg kell említenie, hogy a docensi munkakör 
betöltéséhez rendszerint tudományos doktori címet követelnek, dr. Bodrogvári-
nak azonban a doktori értekezésen kívül több mukája is van. Amennyiben a 
Tanszék tanácsa úgy véli, hogy dr. Bodrogvári Ferenc jelent ős számú munkája és 
rendkívüli tanári tapasztalata alapján megválasztható rendkívüli tanárnak, jólle-
het még nem jelenttette meg doktori értekezését, a bizottság őt megelégedéssel 
javasolja e magasabb feladatkörbe rendkívüli tanárnak. Természetesen azzal a 
kötelezettséggel, hogy doktori munkáját miel őbb megjelentesse. 

Belgrád, 1976. január 1. 

Dr. Veljko Kora č, 
a belgrádi Bölcsészeti Kar rendes tanára 

Dr. Svetlana Knjazeva, 
a belgrádi Bölcsészeti Kar rendívüli tanára 

Dr. Jovan Aranđelovi ć, 
a belgrádi Bölcsészeti Kar rendkívüli tanára 

(Sirkó Ilona fordítása) 
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ÉGTÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 95. 

A nyár mindenütt az ünnepi játekok ideje. Ilyenkor a muzsikusok és színészek 
egymásnak játszanak, ilyenkor új lehetőségek születnek a zene és színjátszás 
interpretálásában, Salzburgtól Edingburghig és Belgrádig, hogy itthon marad-
junk, mindjárt párhuzamot is vonva a két utóbbi Machbet-el őadásában. Shakes-
peare-nek ezt a drámáját az őrület kategóriájába utalta az irodalomtörténet, s 
már ezért is nagy próbatételnek számít az eljátszása. S ha hinni lehet a nyugati 
kultúra alkonyát jósló Spenglernek, aki szerint Shakespeare akkor született, 
amikor Michelangelo meghalt, s akkor némult el, mint aki mindent megmondott, 
amikor Rembrant született, úgy csakugyan korok változása mutatkozhat meg 
ennek a rémdrámának színpadra vitelében. De nemcsak ebben lett látható 
bizonyos világnézeti különbség a mai modern szinház, a BITEF ünnepi játékai-
ban, jóval közelebbi példával járt elő  a budapesti Katona József Színház Gogol 
Revizorjának előadásával, egyúttal a kritika két végletesen ellentmondó ítéletét 
magára vonva. Mert amíg az el őadás hivatalos részről a legnagyobb elismerésben 
részesült, addig másfel ől egy türelmetlen bírálója a szocialista realizmus b űnében 
marasztalta el. Én, aki sajnos már rég nem vagyok gyakorló színházjáró, csak 
képernyőn élvezem a játékot, ezen a kétféle megítélésen alaposan megütköztem. 
Már a minősítés is felháborított, mivel szocrealizmussal eddig csak az irodalom-
ban találkoztam, már a képz őművészetben a teniszcip ős kolhozlány alakját a 
traktor előtt egyszerűen durva naturalizmusnak min ősítettük. Arról nem is 
szólva, hogy a modern színjátszásban milyen óriási szerepe volt az orosz Mejer-
holdnak, de a könnyebb műfajban még Jusnijnak is kabarétársulatával, a Kék 
Madárral, amellyel bejárta az egész világot, hatalmas sikert aratva mindenütt. 
Mejerhold volt az, aki a színházat felszabadította a színpadiasság nyomasztó terhe 
alól. Élővé akarta tenni, semmiféle eszközt ől sem visszariadva, zenei és fényha-
tásokat alkalmazva, s olykor koreográfiát a legvigasztalanabb drámában is. tiA 
prózai színielőadás, mondta, még mint revüprodukció is felfogható, ahol a színész 
hol operaénekes, hol prózai aktor, hol pedig a bohóc szerepében jelenik meg." 
Igen, mert a színjátszásnak egy romantikus korszakát igyekezett homályban 
hagyni. Reinhardtét, akinek az emlékét Salzburgban őrzik féltékenyen, érthet ő  
nosztalgiával visszajátszva a bécsi impresszionista színjátszás merésznek tetsz ő  
korszakát Hofmannsthal Jedermannjával idestova hetven év óta. Ma már azon-
ban itt is a legmodernebb eszközökkel, Mozart emléke el őtt is tisztelegve a 
szülővárosában, zenével ugyancsak kifejezni színház és muzsika csaknem elvá-
laszthatatlan szimbiózisát. S őt az orosz és párizsi opera balettkarával még látvá-
nyosabbá tenni az ünnepi játékokat. Mert persze Reinhardt hatása se ment 
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veszendőbe, ha nem is volt olyan bátor formabontó, mint Mejerhold a forradalmi 
Oroszországban, úgyhogy ezt az ő  vakmerő  színházi forradalmát Sztálin is meg-
sokallta, ezért kellett tarkólövéssel, haláltáborban elpusztulnia. Anélkül azon-
ban, hogy szocrealista kaptafára húzta volna a modern színjátszás korlátlan 
lehetőségeit. És eközben valószín űleg Gogol színeváltozása is korelációban volt 
a változó világgal, amely a színházat is magával vitte a kor csöppet sem szelíd 
vizeire. Most már a technika segítségével csaknem mindenkinek hozzáférhet ővé 
téve a színjátszás művészetét, s nekem is meghagyva falusi magányomban azt az 
örömöt és élvezetet, amit Thalia megszállottjai mutathatnak most már a közön-
séges halandók tömegének is. Anélkül, hogy a szocialista realizmus bélyegét 
kellene rásütni. 

A világirodalom története száz éven át nem tudott választ adni arra a 
nyugtalanító kérdésre, miért fordított mindössze háromévi vesírás után örökre 
hátat a tizenkilenc éves Rimbaud a költészetnek. Még könyve se jelent meg, 
kéziratban olvasta füstös kocsmaszobákban e verseit Verlaine-nek, aztán elment 
elefántcsont-keresked őnek Afrikába. Talán azért, mert mindent elmondott, 
kifejezőművészetének varázsa a szavak alkímiájával, amelyben minden magán-
hangzónak felfedezte a színét, végzetesen elfogyott, s így csalódottan vágott neki 
a világnak. A konzervatív francia irodalomkritika sokáig az egykönyv ű  írók közé 
sorolta, mint ritka kivételt, amely er ősíti ama szabályt, mely szerint csak a 
dilettáns elégszik meg azzal, ha valamit sikerült megírnia. Pedig az egykönyv ű  
írók között akadt még olyan zseniális tehetség is, aki Rimbaud-hoz hasonlóan 
ugyancsak egyetlen könyvet írt, Maldoror énekeit, aztán fogta magát és alig 
húszévesen meghalt. Gróf Lautreamont néven tette le névjegyét a világirodalom 
asztalára, míg polgári neve Isidor Ducane volt, s Montevideóból érkezett Párizsba, 
ahol a legendák szerint egy olcsó szállodai szobában lakott, s egyebet se tett, mint 
reggeltől estig írt, amiért környezete egyszer űen őrültnek tartotta. Őmaga azon-
ban minden jel szerint tudatában volt megjelenése fontosságának, mert élete 
utolsó évében saját költségén kiadta Maldoror énekeinek egy részét, amelyet 
harminc évig nem vett észre senki. Csak a századforduló idején fedezi fel magá-
nak egy másik költő, Valery Larbaud, hogy kés őbb érdeme és jelentősége szerint 
már majd a szürrealisták vállalják érte a felel ősséget, s legyen pédamutatója a mai 
francia lírának is. Én csak Illyés átköltésében olvastam prózai költeményének 
egy részletét, amely így kezd ődik: “Figyelmezzetek rá, hogy mi feszül benne, s 
ügyeljetek, mert fájó lesz a nyom, melyet óhatatlanul mint szégyenbélyeget üt 
majd bennetek a feldúlt képzeletre." Az óceánról ír, mintha a hosszú hajóút 
Montevideótól csakugyan megzavarta volna elméjét, s lelkesedése a szavak 
áradásával az értelem minden ellen őrzése nélkül a legképtelenebb képeket sor-
jázza: „Oh selyemtekintet ű  nyolckarú polip, te, te, kinek lelke egy az enyémmel: 
te, földgolyónk legszebbike, te, ki négyszáz tapadó nyílás szeráját vezényled ..." 
Az egyszerű  olvasó, mint én is, riadtan kapja fel a fejét, s néz körül, hogy mi ez. 
A szavak lázadása, amelyek már Rimbaud verseiben is készültek a felvonulásra, 
függetlenítve magukat az összfüggő  közlés kényszerét ől, hogy szabadon szállhas-
son a szó, mint már az ő  Részeg hajójában s a mai költészet részeg szabadságában, 
meglepve és megvesztegetve az olvasót az időnként mégis összeálló képekkel, 
megint csak Rimbaud-val: 
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Télen egy rózsaszín és kékpárnás vagonban 
utazni jössz velem. 
Jó lesz. Őriilt öröm. S minden puha sarokban 
csókok fészke pihen. 

Az egykönyves prózaírók jóval többen vannak, mint a költ ők. Néhány 
évtized előtt az olasz Giuseppe Tomasi di Lampedusa regénye, A párduc aratott 
nagy sikert, úgyhogy egy kisebb botránynak is beill ő  vita még külön is felhívta 
rá a figyelmet. Aragon szállt szembe a regény igazának védelmére Moraviával, 
aki szerint Lampedusa ',főuri passzióból vetemedett regényírásra", miközben 
nem tagadta a könyv kétségtelen érdekességét. Aragonnak az író pártatlansága 
tesztett, ahogy Garibaldi forradalmának gy őzelmét mutatja be Lampedusa. S a 
',főúri dilettáns", mintha nem is akarta volna könyvét megjelentetni, az asztal-
fióknak írta, s a halála után fedezték fel az örökösei, és vitték világsikerre. 
Különben egy másik főúr, Ivo Vojnović  saját bevallása szerint csakugyan passzió-
ból ragadott tollat egy elbeszélés megírására, de aztán, mint maga mondta: 
',Egyszerűen képtelen voltam megállni az írásban." Egyre-másra írta hát történe-
teit szimbolista modorban, még drámákban is kifejezve mondanivalóját, miután 
a Zágrábi Nemzeti Színház dramaturgja lett, s ilyen min őségében írta A napra-
forgós hölgy című  színjátékát, amely Pesten aratott nagy sikert, s Török Gyula 
lelkesedve méltatta a Nyugat lapjain. 

Olvasom, hogy a párizsi Louvre megszavaztatta látogatóival, melyik kép 
vagy szobor nyerte el leginkább a tetszésüket, s a legtöbb szavazatot a Mona Lisa 
kapta, Leonardo da Vinci remekm űve. Nem Tintoretto Zsuzsannája a vénekkel, 
amelyet a művész két változatban is megfestett, egyet Párizsnak, a másikat 
Bécsnek, mert már témájánál fogva is jobban vonzotta a közönséget mint mond-
juk Michelangelo remekműve, a Gyula pápa síremlékére tervezett rabszolgák 
szobrai. De most nem Tiziano híres Krisztus sírbatétele, hanem Francesco del 
Giocondo milánói patrícius felesége gy őzött, a népszerű  Mona Lisa elbűvölő  
mosolyával, úgyhogy még a képtolvajok tetszését is az ő  arcképe nyerte meg, ezért 
lopták el 1911-ben, s egy vagyont kellett rááldozni, hogy két év múlva visszake-
rüljön megint megszokott helyére, s azóta is külön őr fokozott figyelmére bízva. 
Pedig még csak azt se lehet mondani, hogy világraszóló szépség lett volna ez a 
Gioconda, s hogy talán ezzel babonázta meg a férfiakat, minthogy a szavazatok 
többségét is azok adták le rá. Inkább a m űvészettörténészeknek kell hinnünk, 
akik a fény és árny sejtelmes játékában vélték felismerni sikere titkát, mintha ez 
a sajátossága többet mondana, átszellemültté tette volna Mona Lisa mosolyát. 
Leonardo, aki egy Caterina nev ű  szép parasztlány törvénytelen fia volt, ennek a 
képének köszönhette, amely 1506-ban került a Louvre-ba, hogy I. Ferenc Fran-
ciaországba hívta, úgyhogy afféle udvari fest őként ott is halt meg. Amíg élt, 
Michelangelo volt örök riválisa. Michelangelo Buonarotti, aki húsz évvel volt 
fiatalabb nála, nem is érte mindenben utól az építészetben is kív đló művészt, aki 
amellett még anatómus volt meg természetbúvár, s a repülés lehet ősége is 
izgalomban tartotta az Ikarosz csodájáról szóló legendákkal. Kett őjük áldatlan 
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viszonya mégis elkísérte Leonardót a sírig. Mind a ketten magányos farkasok 
voltak, de míg Michelangelo id őnként egy-egy szép, gömbölyded modelljével 
vigasztalódott, Leonardót teljesen lefoglalta m űtermi munkáján kívül az írás és 
olvasás szenvedélye. Néha össze is t űztek. Mikor Michelangelo Dávid-szobrával 
elkészült, egy bizottság vette át, amelynek Botticellin és Peruginón kívül Leonar-
do is tagja volt, s ez is jó alkalom lett, hogy egy-két megjegyzésére Michelangelo 
kifejezze mérhetetlen ellenszenvét. Egy anekdotát jegyeztek fel a kett őjük viszo-
nyáról, mely szerint valahol az agórán Dante egyik jelenetér ől vitatkozott néhány 
ember, s Leonardót felkérték, tegyen igazságot közöttük. „Majd Michelangelo 
megmagyarázza nektek a dolgot — felelte kitér ően —, hiszen ő  a költő, jobban ért 
hozzá, mint én." Ezt a megjegyzést aztán gúnyolódásnak vette Michelangelo, s 
azt felelte dühösen: .,Magyarázd meg nekik te, aki egy bronzlovas megmintázá-
sára vállalkoztál, de nem voltál képes bronzba önteni, megálltál szégyenszemre 
félúton." Leonardo elpirult, ő  meg folytatta útját. Goethe érzelmi rejt őzködésnek 
s feminin hajlamokkal terheltnek tekintette Leonardo magányát, amit öregko-
rában s idegenben még nehezebben viselt el. S mégis ez a nagy magányos írta le 
reményét, hogy Hegyszer távoli országok népei is fel fogják keresni és megérteni 
egymást". De neki szinten megvolt a maga Eckermannja, Melzi nev ű  tanítványa, 
aki megmentette elmélked ő  írásait, amelyek még érthet őbbé teszik ennek a nagy 
alkotónak fényes életm űvét. 

Kínában még mindig nem ért véget a leszámolás ideje, ami ebben a lázas 
korban annyiszor elmúlt és visszatért megint. Mi lehet vajon Ting Linggel, 
tűnődöm magamban a rokonszenves regényírón ő  sorsán, aki romantikus elbe-
szélésekkel jelentkezett valamikor a harmincas évek derekán, aztán belépett a 
pártba. Férje ugyanis elesett Sanghajban a vörösök oldalán harcolva, s az' ő  halálát 
akarta Ting Ling megbosszulni, azert ment el harcolni ő  is. Elfogták, négy évre 
elítélték, de sikerült megszöknie szabad területre, s Mao Ce-tung, aki költ ő  is volt, 
verset írt a tiszteletére, amelyet napiparancsban közöltetett. Én csak az ötvenes 
évek elején ismerkedtem meg vele, illetve a regényével, amely milliós pédány-
számban aratott akkori lapjaink szerint világsikert. Felkelt a nap a Szangan folyó 
felett, ez volt a regény címe, s a szegényparasztság küzdelmes életér ől szól, amely 
tüstént jobbra fordult, amint a vörösök felszabadították a Szangan folyót és 
környékét. Abban az időben még nálunk is visszhangja volt az ilyen dics őséges 
felszabadulásról szóló történeteknek, jóllehett szakítottunk Sztálinnal. Már nem 
tudnám részletezni a regény témáját, csak valami rózsaszín ű  ködből tűnik fel az 
emléke. De úgy emlékszem, Solohov Csendes Donjához hasonlított, úgyhogy 
Sztálin-díjjal tüntették ki. Ting Ling, akinek a neve a magyar nyelvben csöppet 
sem hangzik ünnepélyesen, ezzel a névvel lett ünnepelt író a szocialista világban. 
Pár évvel később egyszer csak elterjedt a híre, hogy a sikeres regényírón őt 
kizárták a pártból, s valamelyik belgrádi képes lapban látni lehetett Ting Ling 
asszonyt, amint felcsípett szoknyában a kínai írószövetség székházának lépcsöit 
mosta fel. Akkoriban divatban voltak az önkéntes megalázkodások, sokan tagad-
ták meg korábbi önmagukat, s hogy az ilyesmit Kínában is gyakorolják, nem 
keltett különösebb feltűnést. A bűnösöknek nyilvánított emberek legtöbbje 
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vállalta a vádat és a vele j áró képtelenségeket. Ting Ling irodalmi munkásságáról 
többé nem lehetett hallani. Hogy abbahagyta-e az írást, vagy az asztalfióknak írt, 
nem derült ki. Az utóbbi ugyan nem valószín ű, hiszen már korábban megtanul-
hatták az írók, hogy az ilyesmi fölöttébb veszélyes. Iszaak Babel még a harmincas 
évek elején lekiabálta Sinkót, aki a Szovjetunióban akarta elhelyezni a regényét, 
de úgy csalódott, hogy végül a regénynek ott elszenvedett regényét írta meg, jóval 
érdekesebben, mint amilyen az eredeti volt, s Babel haragja is érthet ő  lett: 
',Naplót ír? Megőrült? Bizonyítékot akar a rendőrség kezébe adni?" De hát ez az 
óvatosság is oly illuzorikus volt, hiszen az odesszai történetek íróját is elvitték s 
tarkólövéssel intézték el valahol. Hogy Ting Ling hogy viselte el az egészet? Egy 
bölcs mosollyal talán, amely a kínai arcokon annyi titkot takar? Nálunk Európá-
ban nem ilyen bölcsek a bűnösöknek tartott írók. Tiltakoznak, kiabálnak, amíg 
hagyják őket, nem olyan főben járó bűnök miatt, amikor a rendszerváltozások 
után egy-egy írót is elővesznek, s amíg hagyják, hát kiabál. De most, miután annyi 
év múlt el Ting Ling világsikere és bukása után, amikor bölcs alázattal s felmo-
sóronggyal vállalta a b űnösségét, engem nem hagy nyugton a kíváncsiság, hogy 
mi lehet ezzel a szegény Ting Linggel. Él-e még egyáltalán, hiszen korombeli 
lehet, s ilyenkor az embernek lassan búcsúznia kell az élett ől, minden világsikert 
elfeledve, s a megalázottságot is, mintha az is hozzátartozna az élethez, ha író az 
ember. 

Celáról, az új Nobel-díjasról olvasom, hogy többet volt külföldön, mint 
otthon, Spanyolországban. Nem mint emigráns, csak szerette az idegen környe-
zetet. És hát régen se volt mindenki emigráns, aki a hazáján kívül élt. A múlt 
század közepén meg egyenesen divat volt külföldön tartózkodni. Ibsen csaknem 
egész életét Norvégiától távol élte le. Azt mondta, jó hatást tesz rá a külföldi 
művelődési központok állandó pezsgése. Meg azt mondta, messzir ől sokkal 
tisztábban látja Norvégiát, mintha otthon maradna. Közben magányosan élt, 
olaszországi tartózkodása idején, csak akkor ment a trattoriákba ebédelni vagy 
vacsorázni, mikor az asztaloknál már nem ült senki. Münchenben külön helye 
volt a művészkávéházban, s a távolabb ül ő  híres festők közül nem ismert senkit. 
A légkör kellett neki? A messzeség? Ezért volt mindenütt jobb, mint otthon? Így 
talán nem is a magyar forradalom ihlette meg, amikor húszévesen verset írt róla, 
hanem a különös kis nép, amint állítólag irdatlan pusztaságokon vágtat és folyton 
lázadozik. Ugyanakkor szüntelenül hazája embereir ől írt. Persze, csak a nevük 
volt norvég s a környezetük. Amit elmondott róluk, nyelvt ől és nemzetiségtől 
függetlenül világított az emberi lélek mélységeire. ,,Der alte, mit dem Schirm" — 
az esernyős öreg! Így emlegették éveken át Drezdában a füle hallatára, s ő  nem 
sértődött meg ezen. Tetszett neki a titokzatosság, hogy nem tudják, kicsoda. Dura 
Jakšićról és Laza Kostićról az ellenkezőjét jegyezték fel. Ők igenis súlyt helyeztek 
rá Szerbiában, hogy megismerjék őket. Hogy tudják, nem idegen utasemberek, 
de költők, akiket mindenütt megillet a kivételes tisztelet, ahol szerbek élnek. 
Előbbi a tiszteletlen hangot kérte ki magának a rend őröktől, akik aztán félholtra 
verték egy kocsma el őtt, valahol a Kalemegdan alatt. Laza Kosti ć  a Fekete 
Hegyek országának fejedelmével veszett folyton össze, s azzal fenyegette meg az 

380 



uralkodót, hogy abbahagyja a törvénykönyv írását, ha nem részesíti olyan tiszte-
letben, amilyet mint a szerbek legnagyobb költője megérdemel. 

Nekik a távollét nem a külföldet jelentette. Költ ők hazája az anyanyelv, s 
így otthon érezhették magukat. Vuknak viszont minden oka megvolt rá, hogy 
rosszul érezze magát otthon, Szerbiában. Nemcsak a kémkedés meg hazaárulás 
vádja miatt, az idegenséget is kicsúfolták rajta és családján. “Tvoja švabica", írta 
feleségéről Miloš fejedelem mély megvetéssel, mire ismét megszakadt közöttük 
ajz alig helyrejött barátság. Szerencsére. Mert ha otthon marad, sose születik meg 
az életmű, amely nyelv és mítosz csodálatos egységével fejezte ki az egész szerb 
nemzetet. De az írók mintha kötelez őnek érezték volna régente a nagyvilág 
megismerését, s útra keltek, mint a vándor mesterlegények. Európa népei még 
kíváncsiak voltak egymásra, s mintha valóban az kellett volna, hogy messzir ől 
nézzék hazájuk viszonyait és a népet. Csak a fiatal Kassák mondta: ,Láttam 
Párizst és nem láttam semmit." És Krúdy Gyula nem volt képes nélkülözni egy 
pillanatra sem a magyar tájak és budapesti kiskocsmák savanyú, borg őzös le-
vegőjét. Mikor egyetlen alkalommal Bécsbe ment, s Hatvani Lajos vendége volt, 
aki akkor épp egy királyi nyaralót bérelt Grinzingben, vagy hol, rémesen unat-
kozott. Csupán Erzsébet királyn ő  árnyékszéke iránt tanúsított kivételes ér-
deklődést, ahogy vendéglátója kajánul mesélte, semmi másra nem volt kíváncsi 
az egykori császárvárosban. Távollét és mégsem külföld! A régi szerb írók után 
voltak ennek az állapotnak magyar változatai is. Tamási Áron például hosszú 
éveket töltött Pesten anélkül, hogy román állampolgárságáról lemondott volna. 
Állandó lakása és élettársa volt a magyar f ővárosban, Baumgarten-díjat kapott 
és Corvin-koszorút, miközben azért minduntalan hazament Farkaslakára, meg-
hosszabbítani az útlevelét, s furcsa lett volna, ha ezért ',romániai magyar írónak" 
mondja valaki. De erre éppúgy nincsenek merev szabályok, mint ahogy az írók 
világcsavargása se volt általánosan kötelez ő. Tolsztoj egy isten háta mögötti 
kúriában írta remekműveit. S Petőfi sose jutott el a tengerre, az Adriára, ahol 
pedig magyar cigányok muzsikáltak magyar uraknak a parti szállodák teraszán. 

.D 

/ 

Torok Sándor: Sáfrány Imre (tusrajz, 1980. V. 7.) 
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DUDÁS KÁROLY 

A VÍZ ELMEGY S A KÖVEK MEGMARADNAK 
ÚTI SZÁMADÁS 2. 

BÉMENE A KUKORICÁSBA ÉS ELTŰNE BENNE 

Feketekávét szürcsölünk az egyik segesvári törökös kisvendégl őben: a falak 
mentén homályos fülkékbe vezet ő  keskeny folyosók, bejáratukon bordó bársony-
függönyök. Ez már igazi balkáni hangulatú kiskocsma, magyarázzák erdélyi 
barátaink, olyasforma, amilyenekb ől mifelénk is jócskán találni. 

Városiasan öltözött fiatalok áramlanak ki-be a vasalt keményfa ajtón, 
hosszú .hajúak, jókedvűek, bőbeszédűek. A cigarettafüsttel összevegyül az er ős 
törökkávéillat, a sz őke hajú szász lányok dallamos mondatfűzése, a szapora, 
gurgulázó román beszéd. Fölöttünk a vár komorodik tömören, hallgatagon. 

Petőfi Sándor végső  napjainak színhelyeit sorra járva jutottunk el Segesvár-
ra, a költő  utolsó előtti állomáshelyére. Innen indult el, hogy aztán 1849. július 
31-én délután hat óra tájban a felpörkölt Fejéregyháza mellett, az útemelkedés 
forrásánál eltűnjön az orosz szuronyok erdejében. Itt, szeretett Erdélye szívében, 
ahol majd letelepedni szándékozott. 

Kijövünk a levegőre, kószálunk egyet az ősi város múlt időket őrző  terein, 
utcáin. A Nagy-Küküllő  és a Segesd patak szinte körülöleli a sok vihart megért 
Várhegyet, a kanyargó várfalakat, a Kovács-tornyot, a Csizmadia-tornyot, a 
Szabó-tornyot, a Szűcs-tornyot, a Mészáros-bástyát, a Törle-kaput, a gótikus 
vártemplomot, a Kötélverő-tornyot ... Elácsorgunk a fölénk magasodó órato-
rony alatt, megcsodáljuk az óraütéskor körtáncot járó színes figurákat. A falon 
román és német nyelvű  tábla figyelmeztet a torony viharos történetére: már 
1676-ban elpusztította egy hatalmas t űzvész, s amikor újra kölépítették, a t űzma-
dár ismét a hegyére szállt. Végül mégis a torony élte túl az emészt ő  tüzet, s most 
ott áll a főtéren elmozdíthatatlanul. 

A Várhegy tetejétől ellátni a város alátt hullámzó völgyek és dombok felé. 
Fejéregyháza fölött szürke ködfelh ők úsznak a közelgő  alkonyatban. 

A tiszta forrásvíz sustorogva bugyog el ő  a terméskövek közül, keskeny 
mederbe gyűlik, s elcsorog a kifagyott fűszálak között. Jobb kéz felől, Fejéregy-
háza irányából szürkéllik a híd kőpárkánya, bal felől, a homályba veszve Héjjas-
falva első  házai, a komor kőemlékmű  mögött a domboldal, teletűzdelve kinn 
felejtett kukoricaszárral, meredez ő  cserjeággal. Ugyanilyen lehetett akkor is a 
vidék, csak a híd pallója volt fából, s a fű, a kukoricás, a cserjék haragoszöldje 
borult a földekre. A poros országúton pedig nyerít ő  paripák közeledtek habosra 
lovagolva; a forrásvízre rávet ődött az orosz szuronyok árnyéka. 

A hadműveleti jelentések és a szemtanúk állítása szerint ezen a helyen esett 
el Petőfi Sándor. A domtetőről visszapillantva itt látta őt utoljára a sebesülteket 
kötöző  orvos, Lengyel József, ahogy Hamikor a lovak már sarkát tiporták, szem-
befordult az üldöz őkkel". 
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.Háromnegyed hat tájban érhetett a kaptatóhoz — írja Illyés Gyula Petőfi 
Sándor című  könyvében —, amelyen ha följut — ezt hihette —, elt űnik üldözői 
szeme elől, amelyen túl nyilván magyarokat vélt. Ha mást nem, új látványt várt, 
új célt, új képet, a háta mögötti rettenet helyett. Hat órakor ért föl pihegve-zihálva 
az emelkedőre. 

Azt látta, hogy nincs menekvés. Az üldöz ők már-már mindenkivel végeztek, 
s ő  van a soron, egyedüli élő. Kifúlt, hisz fölfelé szaladt. Körbefordult s ösztön-
szerűleg jobb felé, a forrás melletti fűz-bokrok felé rohant; már hasztalanul." 

Itt van előttünk az emelkedő, s jobb kéz felől, a forrás mellett meredeznek 
a fűzbokrok. Állunk, figyeljük a tájat, fényképezzük. 

Az úton görbe hátú, fekete télikabátos ember közeledik, szorosan az aszfalt-
sáv szélére húzódva, fejét mélyen a kabátgallérja közé vonja, kezében valami fura 
kosárfélét szorongat. Nem figyel ránk, szó nélkül elmenne melletünk. Románul 
köszönök rá, erre fölkapja a fejét, csendes ,jó estét"-et morzsol szét a fogai között. 
Tétovázik kicsit, aztán kosarát a lába elé ereszti, gombol egyet a kabátján. A 
forrást nézzük, mondjuk neki, e cserjés domboldalt, a Pet őfi-emlékművet. 

— Azt kell is. 
Most, hogy kibújt fekete gallérja védelméb ől, jobban szemügyre vehetem: 

ötven-ötvenöt évesnek látszik, késélnyi szemvágása fölött ezüst szemöldök. 
Ide való? — kérdeztem. 
Ide, a faluba. 
Mit tud Petőfi Sándorról? Hogyan halt meg? 

Közelebb lép hozzám, hosszasan vizsgál. 
Itt álla az itatóhelynél, amikor az oroszok megrohanták. Amikor látó, hát 

mennyien vannak, csak bémene a kukoricásba. 
Várom, hogy tovább folytassa, de összekapja magán a kabátot, fölmarkolja 

a batyuját, s nekiindul. 
— Mi történt aztán? — próbálom visszatartani a szavammal. 
Megütközve néz rám, tekintetébe befészkeli magát valami fura csodálkozás. 
— Mondottam már. Bémene a kukoricásba és elt űne benne. 
Vastag ujjaival odamutat a domboldalból kimered ő  csupasz kukorica-

szárakra, hosszú másodpercekre maga is ott felejti a pillantását, aztán alig 
észrevehet ően bólint, s elindul a faluba vezet ő  úton. • 

Otthagy bennünket a fagyos vízérparton, a régi itatónál: a gyorsuló sötéte-
désben mozdulatlanul figyeljük a kukoricaszárak er ősödő  zizegését. 

A TÜZET NEM HAGYJUK KIALUDNI 

Égetőkemencék füstje száll a borongós ég felé, s a szárnyas fakereszten 
feszülő  Krisztus tehetetlenül oldalra billent fejjel tekint le ránk, ahogy a deszka-
kerítésekbe fogódzkodva bizonytalan léptekkel végigbotorkálunk a görbe koron-
di utcán. Valahol az emelked ő  legtetején forrásvíz buggyan el ő, keskeny medret 
mar magának a fagyos talajba, lefut a főutca irányába, egy része kicsapódik az 
útra, s odajegesedik a kemény göröngyökre. 

Lassan hozzászoktunk mára székelyföldi csöndhöz, a szálkás deszkapalán-
kok közé beszoruló némasághoz. Alkonyodik. 

Egy-egy makacsabb füstgomolyag még percekig ott lebeg a csapott tet ők 
fölött, aztán a semmibe oszlik észrevétlen. Alkonyodik. 
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A felső  faluvégen benyitunk az öreg házba, s alig lépünk párat, máris 
elébünk jön a házigazda, Páll Antal, az egyik legnevesebb korondi fazekas, terel 
bennünket befelé a meleg lámpafényre. 

Mint a tündérmesékben: a polcokon székelymintás, csodás színekben pom-
pázó mázas bokályok, kisebb és nagyobb tányérok, korsók, gyertyatartók. 
Kicsiny asztalka mellett, a lehajló izzólámpa alatt két ifjú menyecske, szótlanok, 
arcukon, szemükben tartós mozdulatlanság, csak a kezük jár elképeszt ő  bizton-
sággal, leheletfinom hajlékonysággal. Ecsetjük büszke madarakat, karcsú tulipá-
nokat, eres cserefaleveleket b űvöl az agyagedények sápadtra égetett testére. 

Maguk soha nem hibáznak? — kérdeztem. 
Aki dolgozik, hibázik is — mondja az egyik, de nem néz föl, az ,órást" egy 

pillanatra sem hagyja abba. — Néha görbe lesz a tulipán szára, ferde a madár 
nyaka. Próbáljuk javítani, ha nem megy, a sarokba dobjuk. Legtöbbször azért 
melléhúzunk még egy vonást, ráfestünk ezt vagy azt, és a végén olyan lesz, mintha 
el se rontottuk volna. Néha Így születnek a legszebb cserepeink. 

Helyet foglalunk a nyikorgó székeken, a fal mellett körbefutó padon, 
próbáljuk meglesni a korondi cserép éledését. Körünkben van a házigazda 
testvére, Páll Lajos, a neves székely költ ő-festő  is, aki itt él, itt alkot falujában; 
az apára, az idősebb Páll Lajosra terelődik a szó, aki talán legért őbb mestere volt 
a kézzel-lélekkel formálható korondi agyagnak. A székelymintás bokályokról, 
tányérokról nem sokat beszélünk, csak nézzük őket, forgatjuk, s ennyi elég, 
hiszen mindannyian egyformán értjük, milyen jeleket köt gúzsba az utolsó égetés 
előtt rájuk borított máz, mit jelentenek a zománckék tulipánok, az eres cserfale-
velek, s a felfelé szárnyaló égimadár. 

— Nemrégiben megkérdezte az orvos, mikor volt utoljára piros az orcám — 
mondja Páll Antal. — Amikor édesapám gyermekkoromban pofon vágott, vála-
szoltam neki. Mert a cserepeimre mázolt színek megmérgezik az életemet. A 
festékekb ől kiszökő  ólomgőzök beszivárognak a b őröm alá. Erősen szédülök 
néha, szédül a feleségem is. Minden szín egy kanálka méreg. Mi meg gazdag 
színekkel dolgozunk. Ezért próbálom lebeszélni a két leánykámat is: szemük 
kékjét ellopják a mérges ólomg őzök. Pedig tudom, hiába beszélek, olyanok ezek 
a színek, ezek a formák, mint az alkohol vagy a kábítószer: megbolygatják az 
ember fantáziáját, s többé már nem tud szabadulni t őlük. 

Átmegyünk a másik terembe, Páll Antal nekigyűrkőzik, nedves agyagot 
csap a forgatókorongra, s gyúrni, formálni kezdi. Egyetlen szerszáma a keze, 
hajlékony, mindentudó ujjai, segédeszköznek meg ott a lapos fadarab és a 
drótszál. 

Szemünk előtt kel életre az agyag: az egyik pillanatban még lapos tál, aztán 
kígyózva megnyúlik, s máris öblös köcsög, egy mozdulat, karcsú váza köröz a 
fakeréken, s még meg sem szokhattuk vonalai kecsességét, a kéz máris alakít 
rajta: hasas korsó kínálja magát pillantásunknak. A mester mosollyal nyugtázza 
elképedésünket. 

Nem olyan földöntúli varázsolás ez — mossa tisztára kezét a lavór hideg 
vízben. Csak hosszú évekig kell ismerkedni a sokélet ű  agyaggal, de úgy, hogy 
közben a lelkét is kiismerjed. 

Kezébe veszi a tökéletes formájú korsót, forgatja, aztán bólogatva visszahe-
lyezi a deszkalapra. Ujjhegyeiben gyakran forrósodik meg így az alkotás gyö- 
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nyörűsége. Néhány percre úgy érezheti, mindenkinél több ő: a sámánok elnyúj-
tott mozdulatával bűvöli a holt masszát, s a fekete korongból egyszerre el őjönnek 
a formák; bármit megalkothatna, amihez kedve van, de szinte oda sem figyel 
rájuk, amíg előtte nincs a végső  forma, amit kezdett ől akart. Egy vizeskorsó, egy 
bokály, egy boroskancsó. S elkezd tör ődni vele, ébren figyeli, méltó mintát 
festenek-e rá, s aggódik érte, nehogy elpattanjon az éget őkemence izzó melegé-
ben. 

Lent a faluvégen, a műút közelében füstölög a kerámiagyár kéménye, a 
munkacsarnokokban surrogva forognak a formázókorongok. István Lajos f ő -
mester vezet végig a különböző  részlegek útveszt őjében, értő  szóval magyarázza 
a munkafolyamatot. 

1928-ban néhány székely összefogott, s a régi malom falai között elkezdték 
nagyban égetni a híres korondi kerámiát. Amelynek a régmúltba gyökerez ő  
hagyományai voltak: az idevalósiak úgy tudják, hogy már 1600 tájékán nagy 
keletjük volt a korondi cserepeknek. Az üzem mostanra gyárrá növekedett, 
termékei elkerülnek a világ minden vidékére. A fekete kerámia kétszázötven 
modellje huszonhét ország piacára jut el, de a színes cserepeket is mindenütt 
szétkapkodják. Mindez sok millió lejt jelent Románia gazdaságának. A három 
egységben másfél száz ember formálja, festi, égeti a sokfajta edényt, dísztárgyat. 
Gépet ez ideig nemigen engedtek be a gyárkapun, hajlékony ujjakkal, kusza 
ecsetekkel teremtik meg csodás cserepeiket ők is, akárcsak társaik fenn a 
Tószegben, a fazekasok utcájában. Egyes darabokra mégis rálopta magát a 
vásárian csillogó, rikító máz, néhány idegen, a népi hagyományoktól messzire es ő  
minta. 

— A piacra termelünk, a vásárlóknak pedig sokszor egészen más az ízlésük, 
mint a miénk — mondja kedvetlenül a főmester. — Ilyenkor mi mást tehetnénk, 
olyanra csináljuk, amilyenre a megrendel ő  kéri. Ez a parancs. Csak az ujjunk, a 
szemünk tiltakozik, meg valami makacs lélek bennünk. A legszebb darabokat 
magunktól, magunknak formáljuk, úgy, ahogy az évszázadok során beleivódott 
az ujjunk mozdulatába, az emlékezetünk kacskaringóiba. Ezek a mi cserepeink, 
az igazi korondi cserepek. 

Az asszonyok fakófekete kobaltoxiddal festik a tányérokat, égetés után 
azonban kékre változik a piszokszürke, s szinte énekelni kezd a sápadt felületen. 
Titka van ennek a színváltozásnak, magyarázzák az asszonyok, minél nagyobb 
hőfokon ég ki a cserép, annál tartósabb lesz az edény, annál kékebb a festék rajta. 
Nem kell hát félteni az igazi korondi anyagot, bátran bele kell vetni a nyolcszáz-
ötven-kilencszáz fokos forróságba is, csak tartósabb, szebb szín ű  lesz tőle. 

Benyitunk egy szűkös kis szobába, hét-nyolc idősebb-fiatalabb asszony 
fekete kerámiára karcolja a d ćszítéseket. A tű  sikongása, a parányi vés ők kopo-
gása bántja a dobhártyát, valami ismeretlen folyadék maró szaga könnyet fakaszt 
a szememből. Az asszonyok csak fölpillantanak ránk, aztán dolgoznak tovább. 

— Hogyan bírjak ezt a zajt, ezt a szagot? — kérdezem. 
Középkorú, száraz asszony ejti ölébe a hasas virágvázát, rándít egyet a 

vállán. 
— Maga is megszokná. Én már észre se veszem. Akármi szakad az emberre, 

meg lehet szokni. 

385 



Szépek a madarai. 
— A Múlt éjjel álmodtam meg őket. Főmesterünk fejében születnek itt a 

legszebb minták, de mi is hozzáálmodunk ezt-azt. Ha néha még álmodunk 
éjjelente. 

Visszamegyünk az éget őkemencéhez: vörösen, remeg őn izzik a távoli tűz, 
éppen rakják be az edényeket. Els ő  égetéskor mindig szigorúan befalazzák őket, 
rájuk bocsátják a majd ezer fok h őséget. Tizenegy-tizenkét óra múltán szedik csak 
ki őket. 

Három esztendeje lobog a tűz a kemencénkben — jön oda hozzám a 
főmester. — Próbáljuk megőrizni az állandó hőmérsékletet, nehogy kih űljenek a 
kemencefalak, nehogy rosszul égjen ki az érzékeny cserép. A tüzet nem hagyjuk 
kialudni. 

Korondról eljövőben egyszer nyári zivatar zúdult a nyakunkba, gyorsan 
átvonuló, de igen szapora, el őre a szárnyas tetejű  kapuszékbe húzódtunk, ahova 
vasárnap délutánonként szoktak kiülni ingujjban a férfiak. Ültünk türelemmel, 
vártuk, hogy elvonuljon fölülünk a vihar. Itt a kapuszék oltalmában jegyeztem 
fel a legszebb helyi közmondást, a figyelmeztet őt és vigasztalót: A víz elmegy s a 
kövek megmaradnak. Valamelyik rég elkorhadt székelykapu homlokzatáról 
olvashatták le egykor a korondiak, s adták tovább egymásnak nagy-nagy türe-
lemmel, kapuhomlokzat helyett most már az emlékezetükbe vésve. 

(1973-1976) 
(Vége) 

Sáfrány Imre: Bajtárs (tusrajz, 1950) 
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KALAPIS ZOLTÁN 

MÁJUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

ŐSZ SZABÓ JÁNOS 

A mezőgazdasági népesség legforradalmibb rétegéb ől, az agrárproletari-
átusból nőtt ki Ősz Szabó János, a fasizmus elléni harc jugoszláviai és magyar-
országi hőse. Kétkezi munkás volt világéletében, eleinte inkább a földhöz közel 
állóbb foglalkozásokat űzte bosztányosként, tehénpásztorként, csépl őmunkás-
ként, később pedig az ipar felé tartó szakmában próbált szerencsét, mint tégla-
gyári segédmunkás vagy k őműveslegény, bár addig sohasem jutott el, hogy 
szakmát tanuljon, szüleinek még arra sem futotta, hogy az inasévek idején 
gondoskodjanak ellátásáról. 

Ősz Szabó János Zentán született hetven évvel ezel őtt, 1920. május 2-án. 
Korával még ma sem keltene nagyobb feltűnést, de már csaknem fél százada 
nincs az élők között. Csak azt mondhatjuk, hogy zord id őkben jött a világra, s 
gyertyáját is már 24 éves korában eloltották. 

Rövid életének eseményei gyorsan leperegtek. Tizenhat évesen diny-
nyecsősz, tizenhét évesen téglagyári munkás. Tizennyolc, amikor a szabadkai 
Népszavát tudósítja, s megkezdi a híd terjesztését. A tizenkilencet még nem 
töltötte be, amikor az els ő  Írását közzétette a Hídban. Röpke két év alatt öt 
novellája jelent meg, a hatodik ..a szerkeszt őségen kívül álló okok miatt kima-
radt". Még nincs húszéves sem, amikor egy id ősebb elvtárs, Nagyabonyi Vince 
közölte vele, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt felvette soraiba. Huszonegy 
évesen néz először szembe a halállal. 1941. november 7-én Ha m. kir. honvéd 
vezérkar főnökének bírósága, mint rögtönítél ő  bíróság ..." kötél általi halálbün-
tetésre ítélte, mert „sejtvezet ő" volt, s Ada, Zenta és Szabadka között összeköt ő  
szerepet töltött be az ellenállást, a népfelkelést szervez ő  mozgalomban. Ősz Szabó 
János és három társa kegyelmet kapott, hat elítélt társát pedig kivégezték a zentai 
laktanyában. 

Ősz Szabó János 22 évesen a váci fegyintézetben raboskodik, 23 évesen 
pedig újra a halál torkában találjuk: munkaszolgálatos a Don-kanyarban, s csak 
a vak véletlennek köszönheti, hogy át tud állni az oroszokhoz. Nem egészen 24 
éves, amikor egy kijevi partifián kiképzőtáborba kerül, onnan pedig egy lengyel 
partizánegységbe. 

1944. augusztus 8-án egy 13 főnyi magyar—orosz partizáncsapat politikai 
biztosaként, felderítő  feladatokkal, bevetették a Bükk-hegységben, a csapatot 
azonban a sorkatonaság, a csend őrség néhány heti üldözés után felmorzsolta. 
Ősz Szabó János, aki rövid életében már többször állt a halál küszöbén, ezúttal 
odaveszett, egy héttel a leereszkedés után üldöz ői bekerítették, s ő  az utolsó 
golyóval feltehetően, 1944. augusztus 15-én, végzett magával. A katonák a közeli 
Hangony temetőjének árkában hantolták el. Életrajzírója, Tripolsky Géza idézi 
egy Hangonyból elszármazott asszony levelét, amelyet 1966 decemberében írt 
Ősz Szabó János édesanyjának, Zentára. többen mentünk szomszédokkal az 
erdőre fáért ... — írja —, ... egyszer csak lövést hallottunk, ekkor l őtte agyon 
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magát a maga fia. Mi csak akkor láttuk, amikor kocsival behozták a katonák a 
temetőbe. Az anyósomnak a testvére, egy idős néni, meg akarta mosni az arcát 
a vértől és a piszoktól, de sajnos nem engedték neki a katonák ..." 

A zentai Tulipán utcai házba még Lengyelországból is több levél érkezett: 
egy lengyel leány hívásai, jelzései voltak ezek. Még a kiképz őtáborban ismerked-
tek meg, alighanem a sors utolsó kegyeként .. . 

HAJNÓCZY JÓZSEF 

Hajnóczy József jogtudós, közíró, a magyarországi jakobinus mozgalom 
egyik vezetője és mártírja 240 évvel ezel őtt, 1750. május 3-án, a mai Szlovákiához 
tartozó Modorban született. Értelmiségi családból származott, maga is világos 
gondolkodású, művelt elme, ügyvédi képesítése van, eredetiben olvassa a francia 
és az angol szerzők politikai és közjogi műveit, a magyar mellett németül, latinul 
ír és olvas, ismeri a horvátot is, de evangélikus hite és f őleg polgári származása 
miatt a közéleti érvényesülés útjai le vannak zárva el őtte. 1778-ban a Temesi 
Bánságbekebelezése során megalakult új vármegyékben is próbált elhelyezkedni, 
de elutasították, jóllehet hiány volt, a nemesi származású f őhivatalnokokat csak 
a legnagyobb nehézségek árán lehetett a déli részekre édesgetni. Nem segített az 
sem, hogy kérvénye — mint ahogy azt Heged űs András közli egyik cikkében — 
valóságos tanulmány az ottani kérdések rendezésére. A kincstári birtokok eladá-
sára, a jobbágyok felszabadítására tett javaslatait el őször nagy hévvel elutasítot-
ták, alkotmányellenesnek minősítették, később pedig részben vagy teljesen 
megvalósították. Közhivatalhoz majd csk II. József reformjai után juthatott: f őúri 
pártfogói közbenjárására a császár 1786-ban kinevezte Szerém megye alispánjá-
vá, valkovári, azaz vukovári székhellyel. 

Ő  volt a maga korában az egyedüli nem nemesi származású megyei főhiva-
talnok az egész ország területén. Megbízatását küldetésként, szolgálatként fogta 
fel, s javaslataival, cselekedeteivel igyekezett segíteni a jobbágyság helyzetén. A 
megyelátogatásról írt Hajnóczy-jelentéseket Slavko Gavrilovi č  tette közzé egyik 
munkájában, s megállapította, hogy ',el őtte senki sem közeledett annyi megértés-
sel a paraszthoz, gondjait egyik alispán el ődje sem tekintette annyira sajátjának, 
mint ő". 

II. József halála után nem várta be leváltását, lemondott, s a jozefinizmus 
bukása miatt mélységesen csalódva Pestre költözött és ekkor kezdte írni, s rendre 
megjelentetni vagy titokban terjeszteni nagy horderej ű  tanulmányait a rendi 
állam megváltoztatásának igényével. Szeli István kutatásaiból tudjuk, hogy a 
francia és az angol irodalmon nevelkedett Hajnóczy milyen nagy hasznát vette a 
négyévi szerémségi tartózkodásnak — akárcsak a korábbi, háromévi zágrábi 
hivatalnokoskodásnak is —, az ott szerzett tapasztalatok alapján jobban, a 
valósághoz közel állóbban fogalmazhatta meg a ma is elevenen ható jogtudomá-
nyi tanulmányait, politikai emlékiratait a vallási és a nemzeti egyenjogúságról, a 
jobbágyfelszabadításról, a közteherviselésr ől, a jogállamról, továbbá az emberi 
jogokról, amelyekről ő  értekezett először a magyar politikai irodalomban. Köz-
jogi-politikai munkáinak teljes gyűjteménye 1958-ban jelent meg Csizmadia 
Andor szerkesztésében. 

Forradalmi gondolatait, a feudalizmust alapjaiban kiforgató eszméit törvé-
nyes keretek között, vér nélkül kívánta megvalósítani. Eleinte az alkotmányos 
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monarćhia, később a köztársasági államforma híve lett. A nemesi ellenreakció 
láttán ugyanis nézetei egyre jobban radikalizálódtak, bekapcsolódott a Martino-
vics-féle jakobinus mozgalomba, s ebben a Szabadság-Egyenl őség Társaság egyik 
igazgatójaként vezet ő  szerepet is vállalt. Közben a magyar jobbágyság történetét 
írta, de ezt a munkáját nem tudta befejezni, letartóztatták, csaknem egy évig tartó 
vizsgálat után 18 társával együtt halálra ítélték. A szemtanúk állítása szerint 
szókratészi nyugalommal ment fel 1795. május 20-án a budai Vérmez őn fellálított 
vesztőhelyre, ahol a bakó pallosára támaszkodva várta. Meg volt gy őződve igazá-
ról, ártatlanságáról. ',Láng volt a lelke ..." — mondta róla kor- és eszmetársa, 
Kazinczy Ferenc. 

ÁBRAHÁM PÁL 

Ábrahám Pálnak, az utolsó operettkirálynak, Suppé és ifj. Johann Strauss 
utódjának, Lehár Ferenc és Kálmán Imre kortársának zeneszerz ői pályafutása 
egyrészt nehezen bontakozott ki, másrészt pedig viszonylag gyorsan, tragikus 
körülmények között ért véget. 68 életévéb ől mindössze nyolcat fordíthatott 
komponálásra, illetve ennél valamivel többet, ha a névtelenség éveit is számításba 
vesszük, a többi útkereséssel, illetve gyógyíthatatlan betegséggel telt el. Ha 
tudjuk, hogy az a röpke nyolc esztend ő  elegendő  volt ahhoz, hogy felzárkózzon 
a klasszikus elődök mögé és nagy kortársak sorába, akkor csak sajnálhatjuk, hogy 
a sors olyan kíméletlenül elbánt vele. 

Ábrahám Pál Apatinban született 1892. november 2-án egy jómódú szidó 
kereskedőcsalád sarjaként. Már gyermekkorában hajlamot mutatott a zene iránt, 
de apjának kívánságára el őbb elvégezte a budapesti Kereskedelmi Akadémiát, s 
csak ezután iratkozott be a Zenem űvészeti Főiskolára. Komoly zenésznek indult, 
kamarazenekarokban játszott, vonósnégyeseket írt, de nem bízott képességei-
ben, meghasonlott önmagával és hirtelen elhallgatott. Évekig banktisztvi-
selőként, tőzsdebizományosként dolgozott. Önbizalma csak 35 éves korában, 
1927-ben tért vissza: a F ővárosi Operettszínház műsorra tűzte első  operettjét, a 
Zenebonát, s egyúttal a társulat karmestere is lett. A Magyar Színházban folytatja 
rövid és sikerdús, de örökös félelmekkel és bizonytalankodásokkal teli pályáját. 
Két idősebb kortársa, Lehár Ferenc és Kálmán Imre a XX. század els ő  két 
évtizedében aratta legnagyobb sikereit (Vígözvegy, 1905, Luxemburg grófja, 
1909, Csárdáskirálynő, 1915), Ábrahám Pál viszont a harmincas évek ünnepelt 
szerzője. A sort a Viktória című  operett nyitja meg, ennek egyik dala, a Nem 
történt semmi, csak elválunk csendben ... még ma is népszerű . A. Viktóriát 
követte 1931-ben aHawai rózsája, 1932-ben pedig a Bál a Savoyban. E két utóbbi 
operett bemutatója már Lipcsében és Berlinben volt, mivel a nagy színházak jobb 
munkafeltétéleket biztosítottak a sikeres szerz őnek. A németországi szakmai 
körökben nagyra becsülték Ábrahám képességeit, de a fasizmus uralomra jutása, 
a kezdődő  zsidóüldözés annyira megrémísztette az egyébként is érzékeny lelkü-
letű  művészt, hogy már 1933-ban Párizsba emigrált, a következ ő  évben Kubában 
bukkant fel, onnan pedig New Yorkba került. Amerikában nem találta fel magát 
a legjobban, zaklatott életét idegösszeroppanások kísérik. 1936-ban elborult 
elméje, évekig gyógyintézeti kezelésben részesítették. A háború befejezése után, 
átmeneti javulás után,. visszatér Németországba, Hamburgban telepedett le, de 
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ottani évei is hol otthoni kezelésben, hol zárt intézetben teltek el. Harminc évvel 
ezelőtt, 1960. május 6-án halt meg. 

A betegség, az üldözöttség gondolata megbénította Ábrahám Pál alkotó-
erejét: 1936 után már nem komponált többé. Utolsó munkája a Hotel Kikelet és 
a Mai lányok című  filmek zenéje volt, amelyeket 1937-ben mutattak be. A két 
film egy-egy dala sláger lett a javából, mindkett őt évekig dúdolták Közép-Európa 
térségében. A Hotel Kikeletben ez a Késő  a bánat, kedvesem ..., aMai lányokban 
pedig a Julcsika, Teresike, jöjjön velem Ercsibe kávézni című  dal volt. Ábrahám 
Pál nyolc év alatt összesen 30 film és 13 operett zenéjét szerezte. Szédületes 
teljesítmény! Jól kihasználta azt a kevés id őt, ami megadatott neki .. . 

FINÁCZY ERNŐ  

Lőrinc Péter egyik 1973-ban megjelent könyvében (Bánát magyar nyelv ű  
polgárai társadalomtudománya a századforduló idején, 1880-1918) „Bánátból 
elszármazott pedagógusnak" tartja Fináczy Ern őt, az egyetemi tanárt, az akadé-
mikust, a kitűnő  neveléstörténeti könyvek íróját. Még azt is közli, hogy a .,bánáti 
Pancsováról indult", s az ilyen konstrukciók alapján tárgyalja neveléstörténeti 
munkásságát a bánáti magyar nyelv ű  polgári társadalomtudományok keretében. 

Fináczy ilyen természet ű  munkásságának nincs semmi köze Bánáthoz, s 
nem is tekinthető  nBánátból elszármazott pedagógusnak". Ő  ugyanis Budán 
született (1860. V. 10), ott fejezte be középiskolai és egyetemi tanulmányait is. 
Tanári képesítését 1880-ban, bölcsészdoktori oklevelét pedig 1881-ben nyerte. 
Még ugyanabban az évben a kit űnően végzett 21 éves kezdőt kinevezték a nem 
teljes pancsovai gimnázium latintanárává. Valójában missziós feladattal vetették 
a tűzbe. 1872-től, a Határőrvidék felszámolása után az osztrák rendszer ű  és 
szellemű, német tannyelvű  gimnáziumot á tanári kar kicserélésével fokozatosan 
átalakították magyar tannyelv ű  főgimnáziummá. Nos, ennek a magyarosításnak 
részese Fináczy, aki ezt a munkát ifjonti hévvel, a gyarmatosítók küldetéstuda-
tával végzi, legalábbis eleinte. De nemcsak a tanári teend őit látja el, hanem a 
Pancsova és Vidéke munkatársaként, id őnként szerkeszt őjeként is az ügyet 
szolgálja. Pályája most már nyílegyenesen felfelé ível: 1893-tól gimnáziumi igaz-
gató, 1901-től a pedagógia tanára a tudományegyetem bölcsészeti karán. 

Fináczy ifjúkorában klasszika-filológusnak indult. Még egyetemi hallgató 
korában az ő  fordításában jelent meg Richard Jebb angol klasszika-filológus 
alapvető  irodalomtörténeti munkája, A görög irodalom története. Pancsovai évei 
során is folytatja fordítói tevékenységét, s a korabeli folyóiratokban publikál. Így 
megemlékezik Nicolaus Heinsius holland klasszika-filológus életművéről, a ró-
mai költőnőkről ír tanulmányt, Pindarosz munkásságáról értekezik. A nevelés 
múltjának legnagyobb magyar búvára csak később, egyetemi tanár korában tér 
át arra a területre, amelyr ől végül is ismertté vált. A klasszikussá vált, négy 
kötetből álló egyetemes neveléstörténetének els ő  része, Az ókori nevelés története 
1906-ban jelent meg, reprintje pedig 1984-ben. A többi ebben a sorrendben 
sorakozott fel: A középkori nevelés története (1914, 1985), A renaissancekori 
nevelés története (1919, 1986), Az újkori nevelés története (1925, 1986). Fináczy 
Budapesten halt meg 1935. február 26-án. 

Szerzőnk munkásságának gyümölcsét a bánáti magyar nyelv ű  társadalom-
tudomány eredményei közé sorolni, az ott keletkezett vagy kiadott m űvek között 

390 



tárgyalni tehát egészen önkényes és alaptalan. A Pancsován eltöltött három éve 
legfeljebb e sorok íróját jogosítja fel némileg, hogy születésének 130. évfordulója 
alkalmából megemlékezzen róla rovatában, amelynek egyik vezérl ő  motívuma a 
tágabb értelemben vett ,,honosság", a jugoszláviai magyar vonatkozás. 

STOCZEK JÓZSEF 

Száz évvel ezel őtt, 1890. május 11-én halt meg Stoczek József fizikus, 
mérnök, műegyetemi tanár, akadémikus. A XIX. század második felében a fizikai 
tudományoknak még két jeles képvisel ője volt raijta kívül: Tarczy Lajos és Jedlik 
Ányos. A három természettudóst emberileg, szakmailag és más téren is égés föld 
választotta el egymástól, közös vonásuk csak az volt, hogy egyikük sem tanult 
fizikus: Stoczek többszöri váltás után mérnöki oklevélhez jutott, Jedlik Ányos 
bencés apátnak, Tarczy Lajos pedig bölcsésznek indult. Ez az utóbbi volt egyéb-
ként a hegelianizmus els ő  képviselője ezen a tájon, s emiatt volt kénytelen 
lemondani a filozófia tanításáról. Így aztán ő  kényszerből váltott át a fizikára. Ezt 
tette Stoczek József is, Jedlik Ányost viszont az érdekl ődés, a vonzódás terelte a 
kísérleti fizika felé. Végül is ő  vitte a legtöbbre, a tudomány terén feltaláló fizikus, 
az elektromosságtan kiváló szakért ője lett, aki 1827-28-ban megszerkesztette 
.,villamdelejes forgonyát", az els ő  elektromágneses hatás alapján m űködő  elektro-
motort. 

Közülük alighanem éppen Stoczek József indult el a legnehezebben. Sza-
badkán született (1819. I. 19.) egy ismert, viszonylag jómódú iparoscsaládban, 
akárcsak unokaöccse, Stoczek Károly, aki fiatal korában segédlegényként, ván-
dorszínészként járta a világot, majd a század végén, a Szabadkai Ellen őr, illetve 
a Bácskai Ellen őr szerkesztőjeként 25 éven át Szabadka egyik legismertebb alakja 
volt. A helyi hatosztályos gimnázium befejezése után a pécsi egyetem bölcsészeti 
karára iratkozott, de apjának halála után beállt papnövendéknek, mert csak így 
folytathatta tanulmányait. Választásával azonban nincs kibékülve, de már 
negyedéves teológus, amikor életrajzírójának, Szily Kálmánnak szavai szerint, 
világi élet zajos tengerére" lépett. Hirtelen elhatározással beiratkozott a Mérnöki 
Intézetbe, a híres Institutum Geometricumba, mert ez két év után már kenyeret 
adhatott a kezébe. Gyakorló vízimérnök sem lett soha, a diploma megszerzése 
után tanári pályára lépett. Akkoriban az általános képesítést követelték meg, a 
szakképesítéssel nem sokat törődtek, így történhetett meg, hogy 1847-ben, 28 
éves korában a József ipartanoda els ő  fizikatanára lett. Csakhamar tudományos 
munkái jelentek meg a korabeli folyóiratokban, 1858-ban megválasztották az 
Akadémia levelező, 1860-ban pedig rendes tagjává. 

A tudomány, a kísérleti fizika azonban nem kerítette hatalmába, mint 
Jedlik Ányost, nem került ki kezei közül eredeti tudományos munka. Képességei 
a tudományszervezés, a fels őoktatási intézmények korszerű  működése és a 
tanárképzés terén bontakoztak ki. Életrajzírója ezt a körülményt így fogalmazta 
meg: nagy tehetségű  adminisztratív és szervez ő  erő  nyilatkozik meg benne, 
s a tudós csendes munkálkodása végképp háttérbe szorul." 

Stoczek József 1860-tól 1890-ig, azaz egészen haláláig hol a József Megyeem 
első  választott rektoraként, a közoktatási tanács alelnökeként, hol a tanárképz ő  
intézet igazgatójaként és a tanárvizsgáló bizottság elnökeként, meg a Természet-
tudományi Társulat elnökeként szolgálta az oktatás és a tudomány fejlesztésének 
ügyét. 
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SCHAMS FERENC 

Több mint százötven évvel ezelőtt, 1839. május 11-én halt meg 59 éves 
korában Schams Ferenc sz őlész, szakíró és helytörténész, a reformkor nagy 
alakjainak egyike. Baranyában járt éppen, a bellyei uradalom sz őlészetét tekin-
tette meg, s egy er ős megfázás következtében fellép ő  láz útközben végzett vele. 

Schams Ferenc gyógyszerészként kezdte pályafutását. Egy módos csehor-
szági német család sarjaként (Leitmeritzben született 1780. XII. 2-án) tanulmá-
nyait Prágában és Bécsben fejezte be. Szakképesített patikusként Péterváradon 
telepedett le, s 1803-1817 között, 14 éven át vezette a helyi gyógytárat. Itt, az 
egykori híres borvidéken érdekl ődéssel fordult a szőlészeti és borászati múlt, s 
általában a helytörténet eseményei felé, gyakorlati sz őlészként pedig els őrendű  
szakértővé képezte ki magát. 1818-ban végleg feladta a gyógyszerészséget, Budán 
telepedett le, s az ottani Sashegyen 5 hold sz őlőt telepített, sz őlőiskolát alapított, 
az .,országos venyige iskolát", ahol valamennyi sz őlővidék fajtáját szakszer űen 
nevelte és terjesztette. Ett ől kezdve egyre többször és módszeresen járta a 
bortermelő  vidékeket, részleteiben tanulmányozta az ottani viszonyokat, isme-
reteit pedig egybevetette azokkal az eredményekkel, amelyeket a gazdasági 
fejlődés magasabb fokán álló országokban megismert. 

Mielőtt páratlan értékű  szakkönyvei megjelentek volna, három helytörté-
neti munkát is írt. Az első, amely 1820-ban jelent meg, Péterváradról szólt. Ebben 
értő  módon leírta a város és a vár történetét, Szerémség f ővárosáét, ahogy ő  
nevezte. Élénk színekkel ecsetelte utcáit, nevezetes épületeit, a Dunát átszel ő  
pontonhidat, amely Újvidékkel kötötte össze, s persze a sz őlőművelést is, amely-
nek eredete a római időkig nyúlt vissza, hírnevét pedig még a középkorban 
alapozta meg. 

Itteni tapasztalatait szakmunkáiban is hasznosította. Így első  jelentős 
összegező  munkájában, az 1831-ben megjelent Magyarország szőlőmíveléséről 
való vizsgálódáson ... című  könyvében kimutatta, hogy Szerémségben, a rossz 
kezelés miatt a „legjobb esztend őkben is csak középszer ű, erőtlen borok lesznek 
a legérettebb szőlőfürtökből is". Nagy kárnak tartotta, hogy ',ezen felséges jeles 
borok, melyekkel az országban kevés bor mérk őzhetik meg", a hibás forrás 
következtében, meg a rossz pincék és a szállítás nehézségei miatt viszonylag 
gyorsan megsavanyodnak. 

Másutt sincs megelégedve a sz őlőművelés és a borászat színvonalával, ezen 
a helyzeten próbál javítani sokoldalú szakírói munkásságával. Figyelme kiterjed 
mindenre — a vegyészet alkalmazására, a borkereskedelemre, a min őségel-
lenőrzésre. A történelmi borvidékeket feltérképez ő  és ezeket sokoldalúan bemu-
tató többkötetes munkái ma is nélkülözhetetlen forrásmunkák. Ő  indította az 
első  borászati szakfolyóiratot is Magyarország Bortermesztését s készítését Tár-
gyazó Folyóírás címmel. 

Munkásságát belföldön és külföldön egyaránt ismerték és becsülték, így 
vezetőségi tagja volt a pesti és bécsi Gazdasági Egyesületnek, levelez ő  tagja a 
grazi, prágai, brünni és szentpétervári gazdasági Társaságnak, meg a londoni 
Kertművelő  Társaságnak. 
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GARAS MÁRTON 

Valamivel több mint száz évvel ezel őtt, 1885. május 18-án született Újvidé-
ken Garas Márton filmrendez ő, a hetedik művészet egyik nagy közép-európai 

úttörője. Újvidéki tartózkodásának részleteit, családi körülményeit nem ismer-
jük. 1906-ban, 21 éves fiatalemberként színművészeti akadémiára jár, az elkövet-
kező  évben pedig már az 1897-ben megalakult budapesti Magyar Színház tagja, 
amely korábban a könnyebb fajsúlyú színművek és operettek művelését tűzte ki 
programjául, de amikor ő  a társulathoz került, már drámai színházzá alakult át. 
1911-ben Garas Mártont Berlinben találjuk Reinhardt társulatánál, de ezzel egy 
időben nagy érdekl ődéssel fordult a születő  némafilm felé, elsajátította gyártásá-
nak fortélyait. 

Életének fordulópontjához 1915-ben ért: Kolozsvárra szerz ődtették film-
rendezőnek az ott megalakult Proja-filmgyárhoz, amely a budapesti Projecto-
graph és a kolozsvári Janovics-stúdió egyesüléséb ől jött létre, s furcsa nevét is a 
két előbbi cég kezdőbetűiből vette. Az új producer rövid id ő  alatt tíz játékfilmet 
gyártott, ezek közül hatot Garas Márton rendezésében. A Tetemrehívás című  
műve volt a legsikeresebb. Ez tulajdonképpen Arany János balladájának a film-
változata. Annyira hatásos volt, hogy Bécsben irodalomtörténeti órákon is vetí-
tették. A Havasi Magdolna című  alkotása pompás külső  felvételeivel vonta 
magára a figyelmet. A korabeli sajtó megfogalmazása szerint, sikeresen ábrázolta 
tia havasok szűzi szépségét", a népies vonatkozásokat pedig ..a román hegyi 
emberek életéb ől" merítette. 

Korda Sándor, aki akkoriban még kezdő  újságíró volt és a filmsajtó megte-
remtésén fáradozott, azt írta Garas Mártonról, hogy ',Németországból a technika 
pontosságát és a nagyon pontos szakismereteket hozta magával". 

Garas Márton hat kolozsvári filmje közül négyben Berky Lili játszotta a n ői 
főszerepet. Ő  volt az első  filmsztárok egyike, s később is sikerrel személyesítette 
meg a szelíd úrilányokat, a férjre váró háziasszonyokat, majd még kés őbb a 
jóindulatú, mosolygós nagymamákat. 

Kolozsvár tehát abban az időben jelentős filmközpont volt. Erre mutat rá 
még az a körülmény is, hogy Garas Márton el őtt Kertész Mihály (Michael Curtiz), 
utána pedig Korda Sándor (Sir Alexander Korda) volt az ottani filmstúdió.vezet ő  
rendezője. Ennek az aranykornak a históriáját írta meg Jordáky Lajos Az erdélyi 
némafilmgyártás története (1903-1930) című  könyvében (Kriterion, Bukarest, 
1980). 

Kertész Mihály Hollywoodban, Korda Sándor Londonban, Garas Márton 
pedig Berlinben csinált karriert. Miel őtt kikerült volna a német fővárosba, Garas 
még sok némafilmet forgatott Budapesten. Ekkor is, akárcsak korábban, el ősze-
retettel fordult a világirodalom ismert m űvei felé, nem egyszer az els ők között 
készítve el filmváltozatukat. így 1918-ban megfilmesítette az Anna Kareninát, 
1919-ben pedig az Oliver Twistet. Ugyancsak a Tanácsköztársaság idején készí-
tette el Upton Sinclair Kutató Sámuel című  regényének fimváltozatát. Németor-
szági szereplésének egyik legsikeresebb filmje a Columbus Cristof, de kitűnt 
néhány színházi rendezésével is. Ez az id őszak azonban már nem volt olyan 
termékeny, mint a kolozsvári. 

Budapesten halt meg 1930. június 26-án. 
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MITTERPACHER LAJOS 

A bellyei Savoyai-birtok XVIII. századi német származású, nemesi címet 
viselő  jeles jószágigazgatója nemcsak arról volt nevezetes, hogy messze földön 
híres mintagazdálkodást folytatott a baranyai tájon, hanem sikeres utódnevelé-
séről is: legidősebb fia alispán, a legkisebbik ismert matematikus, egyetemi 
professzor lett, a középs ő, Mitterpacher Lajos természettudósként ugyancsak 
értelmiségi pályára lépett, s a mez őgazdaságtan első  egyetemi tanára lett. 

Mitterpacher Lajos Bellyén született 1734. augusztus 24-én, s 15 éves koráig 
tartózkodott a Drávaszögben. Apja, a kiváló gyakorló gazdász mellett szívta 
magába a jó gazdálkodás igényét, tanulta meg, hogy a tudomány eredményeinek 
alkalmazásával túl lehet lépni a hagyományos gazdálkodás korlátain. Közben, ott 
helyben, befejezte az elemi, részben a középiskolai tanulmányait is. Ezután, a 
továbtanulás érdekében belépett a jezsuita rendbe, hat évvel kés őbb, 21 éves 
korában már latintanár Sopronban, majd Bécsben fejezi be tanulmányait, ahol, 
1762-ben, 28 éves korában kinevezték tanárnak a nemes ifjak pallérozására 
alapított Teréziánumba. Ott el őször hitoktató lett, majd csakhamar, hajlamának 
megfelelően, átvette a mezőgazdaságtan oktatását. Ett ől kezdve végképp elje-
gyezte magát az agrártudományokkal, s mindvégig h ű  is maradt hozzá. Ezzel a 
tudományossággal különösen a XVIII. század hetvenes éveit ől kezdve foglalko-
zott elmélyülten, ennek folytán 1777-ben őt nevezték ki a budai egyetem új, akkor 
megalakuló mezőgazdasági tanszékének els ő  tanárává, amelyet 37 éven át, egé-
szen haláláig betöltött. 

Ezekben az években kezdődött meg rendkívül gazdag szakirodalmi mun-
kássága is. 1777-ben kiadott egy növénytant az egyetemi hallgatók részére, 
amelyben számba vette a XVIII. század ezen a téren elért eredményeit. F ő  
munkája, a háromkötetes Elementa ... ugyancsak akadémiai tankönyv, de oly 
sok szakmai ismeretet tárt olvasói elé, hogy a mez őgazdasági tudományok nagy-
szabású, a maga nemében akkor egyedülálló rendszerezésévé n őtt. Ezért az 
Elementa ... című  művét sokan az agrárismeretek els ő  enciklopédiájának is 
tekintik. Kosáry Domokos a Művelődés a XVIII. századi Magyarországon című , 
1983-ban kiadott kapitális művében írja, hogy ,,... a felvilágosult abszolutizmus 
és a lassabban kibontakozó felvilágosult rendiség mez őgazdasági programja közt 
az átmenetet s egyben a kapcsolatot Mitterpacher Lajos (1734-1814) egyetemi 
tanár szakirodalmi és oktatói működése képezte ... a két irányzat között az 
egykorú elméleti szakirodalom legmagasabb szintjét képviselte". 

Mitterpacher Lajos szakkönyvei latin, német, szlovák, szerb, román és 
magyar nyelven jelentek meg. Így aztán érthet ő, hogy befolyása széles körben 
érvényesült, s mindenütt nagy tisztelettel vették körül. Halála alkalmából az 
egyik korabeli újság így búcsúztatta: ',Halálát nemzeti gyászként sirathatjuk; 
kiterjedt tudása, ernyedetlen szorgalma és áldott tevékenysége pótolhatatlan." 
1814. május 24-én, nyolcvanéves korában hunyta le a szemét. 

TÓTH JÁNOS 

Tóth János hegedűépítő, a bácskai Stradivari, Kanizsán született 1875. 
május 26-án egy földművescsaládban. A jó, megmúnkálásra alkalmas fa ismeretét 
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és megbecsülését otthon szívta magába. Apja ugyanis fúró-faragó ezermester volt, 
aki a famunkához a paraszti házi munka szintjén értett. Tóth János ott helyben, 
Kanizsán fejezte be az elemi iskolát is, majd innen Szegedre vezetett az útja, ahol 
Braun János hegedűépítőnél tanulta ki a szakmát. A fiatal segédek vándorlása 
akkor szinte kötelező  volt, de ezen túl Tóth Jánost még a megismerés átlagosnál 
nagyobb vágya is hajtotta a külországok felé. Párizsban, Londonban és Bécsben 
képezte ki magát első  osztályon felüli művészhegedű-építővé. 1910-ben Pesten 
önálló műtermet nyitott, s a korábbi neves heged űépítők, Johann Sweitzer és 
Nemessányi Sámuel nyomdokain haladva egymás után alkotta meg a jobbnál 
jobb szárazfákat, ha szabad így neveznünk vonós hangszereit. Több mint 180 
opusos hangversenyhegedűt, azaz sorszámba vett, műalkotásként számon tartott 
hangszert készített. Vásárlói a kor legjobb heged űművésžei voltak. 1912 január-
jában Hubermann Bronislaw lengyel muzsikus, aki már 11 éves kora óta a 
hangversenypódiumok ünnepelt titánja volt, a saját tulajdonát képez ő  Stradiva-
ri-hegedűn és a részére készített Tóth János-heged űn versenyzett s a jelen volt 
zsűritagok egyhangúlag a Tóth-féle hangszert részesítették el őnyben. 

Az ehhez hasonló sikereket később többször is megismételte. Heged űi 
1922-ben Budapesten, 1931-ben Rómában, majd Párizsban, Brüsszelben, Ant-
werpenben és Velencében nyertek els ő  díjat, vagy kaptak más kitüntetést. 

Tóth János hangszereit, illetve műalkotásait gyakran hasonlították azok-
hoz, amelyek a cremonai dinasztiák m űhelyeiből kerültek ki, a Stradivari, a 
Cuarneri és az Amati család tagjainak mesterm űveihez. Hegedűi, a rendeléstől 
függően, hol erősen, férfias komolysággal, tömören csendültek fel, mint a Stra-
divariak, hol édesen, fátyolozottan, n ői gyengédséggel szólaltak meg, mint az 
Amati-féle hegedűk. Az egyedüli különbség talán csak az volt, hogy sem a készítés 
pillanatában, sem kés őbb Tóth János hegedűi nem értek el olyan árat, mint az 
olasz mestereké. Feljegyezték, hogy agy Stradivari-heged űnek a XVIII. században 
4 louis d'or, azaz négy Lajos-arany volt az ára, ma pedig mesébe ill ő  összegeket 
adnak értük. 

Tóth János szakirodalmi munkássága is igen jelent ős. Több tanulmányban 
fejezte ki véleményét a Stradivari-hegedűkről, s általában a hegedűépítésről. Úgy 
tartotta, hogy azt csak részben lehet megtanulni, a többi az adottság, a tehetség 
kérdése. Ugyanolyan szárított feny őből, jávor- és ébenfából az egyik mester 
középszerű  hegedűt állít elő, a másik pedig tüneményes hangú, már-már đr-
döngős hangszert. Tóth János ezek közé az utóbbiak közé tartozott, ennek 
mélységesen tudatában is volt. Saját készítette új heged űimmel bármely 
legkiválóbbnak ismert régi olasz Stradivari és társai által alkotott heged űvel 
minden tekintetben felveszem a versenyt. E tekintetben bárkinek is mindenkor 
a rendelkezésére. állok" — írja egy helyütt önérzetesen, s hozzáf űzi:.,... a kiváló 
hangot nem az idő  adja meg, hanem a hegedű  alkotó mestere." 

Tóth János Budapesten halt meg 1944. december 14-én. Heged űépítő  
munkásságát leánya, Teréz folytatta, de ő  már nem tudott apjának, a bácskai 
Stradivarinak nyomdokaiba lépni. 

SZULIK JÓZSEF 

Szulik József, a verselgető-írogató becsei pap a múlt századi vidéki újságok, 
egyházi közlönyök, a „kevéssé tanult sokaság" részére kiadott ..néplapok" mun- 
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katársa volt, cikkeket, tanulmányokat, tárcákat, útirajzokat, elbeszéléseket, s 
főleg költeményeket írt. Első  verse is egy ilyen népies orgánumban jelent meg, 
Boross Mihály rövid életű  Kalauzában, 1857-ben, tizenhat éves korában. 

Első  verseskötetét huszonhét évesen jelentette meg Pesten, de ebben már 
tíz év termését gyűjtötte egybe. Életében ezt a könyvet nyolcszor adta ki, halála 
után pedig még hatszor jelent meg n ővéreinek jóvoltából, úgyhogy a Szulik József 
költeményei, 1857-1867 című  kötet 14 kiadást ért el, az utolsó 1907-ben jelent 
meg. 

Amikor az első  kiadás elhagyta a sajtót, Szulik József Bezdánban volt 
káplán. Valójában egész élete a «déli részeken" pergett le: Baján született (1841. 
II. 28.), Kalocsán volt papnövendék, kés őbb pedig tanítóképzői tanár, majd a 
Bezdán melletti Küllődön, Topolyán és — mint említettük — Bezdánban segédlel-
kész. 1878-tól Becsén plébános, később pedig cfmzetes prépost, esperes. Ott is 
halt meg száz évvel ezel őtt, 1890. május 31-én. Hívei szép síremléket emeltek neki, 
amely még ma is áll a belvárosi temet őben. 

Szulik egy életen át betegeskedett — a kór már ifjúkorában megtámadta 
tüdejét —, a helyi lap nekrológja szerint is «halála nem volt váratlan, már hónapok 
óta élet-halál között lebegett ...", a tébécés lázak azonban nem tudták letéríteni 
útjáról, szorgalmasan publikált. M űvei nagyobbrészt saját kiadásában jelentek 
meg, de napvilágot láttak olyan sorozatokban is, amelyeknek fontos célkit űzése 
volt az «elpogányosodott, megromlott" családot visszavezetni a keresztényi ideá-
lokhoz. Ezek közé tartozott István bácsi Könyvesháza is, azaz Majer István 
egyházi író kiadványai, amelyek «neveléstani és népies iratokat" tartalmaztak. De 
megjelent szerz őnk az Abafi Lajos szerkesztette magyar Könyvesházban is, 
mégpedig egy fordításkötettel: Fernan Caballero spanyol írón ő  néhány franciára 
fordított elbeszélését ültette át magyarra. Szerb költ őket fordított még, így Zmaj 
Jovan Jovanovićot és Branko Radičevićet. E munkái azonban nem állták ki az 
idők próbáját, ami abból látszik, hogy a költ ő  születésének 150. évfordulója 
alkalmából kiadott antologikus Zmaj-válogatásba nem az ő  fordításai kerültek, 
hanem költőtársáé, a valamivel kés őbb, de szintén Becsén élt Szászy Istváné, 
mivel a szerkesztő, Ács Károly szerint ezek képviselnek «költ ői értéket". 

Szulik József költészetével sem hagyott mélyebb nyomokat. Annak idején 
kortársai sem tüntették ki túlzottan kegyeikkel. Legtöbbször az «egyházi költ ők" 
közé sorolták, Lévay Mihály pedig, aki 1896-ban sajtó alá rendezte költeményeit 
és fordításait, így ír róla kísér ő  szövegében: «Szulik nem volt valami kiváló szellem, 
sem eredetibb költői egyéniség ..." Még kevesebb szó esik róla napjainkban. 
Műveire úgyszólván senki sem hivatkozik, legfeljebb csak névként, adatként 
szerepel egy-egy irodalomtörténetben, kapcsolattörténeti tanulmányban vagy 
szerkesztői jegyzetben. 

Szulik Józsefnek tehát sem életében, sem halála után nem termett babér. 
Annyit azonban megérdemel, hogy halálának 100. évfordulóján néhány jó szót 
mondjunk róla, dicsérjük a szándékot, az áldozatot, a törekvést. Hiszen a helyi 
lap is azt írta nekrológjában, hogy «író volt szíve szerint", Szeli István pedig egy 
helyütt figyelmeztet ően arról ír, hogy «egy készül ő, önmaga megteremtésére 
vállalkozó kultúra nem mondhat le egyetlen összetev őjéről sem", s ezért «a 
kimagasló csúcsokon kívül a szelídebb lankákat is bele kell illeszteni a képbe". 
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ALKOTÓM ŰHELY 

BORI IMRE 

A KEGYENCNŐ  REGÉNYE 
EGY KÉSZÜLŐ  ANDRIĆ-KÖNYV RÉSZLETE 1. 

Az 1925. (valójában az 1926.) esztend ő  — miként Petar Džadžić, Andrić  első  és 
mindmáig érvényes megállapításokat mondó monográfusa írta — ',hozta Andri ć  
egyik jelentős novelláját, a leghosszabbat, amelyet addig írt, a Mara milosnica 
(Maro, a kegyencn ő) címűt. 1931-ben pedig megjelenik az Anikina vremena 
(Anika idejében) című  ugyancsak terjedelmes elbeszélése. Mind a kett ő  novellás-
könyvekbe került az első  közlés után, s az Andri ć-irodalom egyértelműen elbe-
szélésként emlegeti mind a kett őt. Ha elbeszélés ez a két Andri č-szöveg, akkor 
nyilvánvalóan e kisepikai forma új meghatározása szükséges az ilyen értelm ű  mi-
nősítéshez, hiszen Andrić  laza szerkezetű, inkább kis ,.sagá"-nak látszó novelláit 
ezek szerkezeti szabadságukkal, kötetlenségükkel, pontosabban új és új elemeket 
felvenni képes rugalmasságukkal túllicitálják, a történetek többszörözése pedig 
szétfeszíteni látszik a novella fogalmát. Egy nagyregény ember- és sorsgalériája 
látható mind a két nagy elbeszélésben, mondjuk inkább így: kisregényben! Inkább 
regényszerű  a hősök egymáshoz való viszonyának a hálózata bennük. De itt is 
megszorításokkal kell élnünk, mert egy olyan lineáris kompozícióra kell gondol-
nunk, amelyben a szerepl ők nem egymással (illetve csak nagyon ritkán egymás-
sal) teremtenek kapcsolatot, mert csupán a f őhős révén tűnnek fel a többiek, 
mint a Maro, a kegyencnő  alakjai, illetve inkább csak a főhőssel teremtenek 
kapcsolatot, mint az Anika idejében címűben. Ezek a kisregények tehát ,.ptolo-
maioszi", illetve ,kopernikuszi" kompozíciót formáznak, egyúttal krónikaszer űen 
a főhősök életének egészét is tartalmazzák — születésükt ől szomorú halálukig, 
bár nem kifejtetten és analitikus ambíciók nyomán, de információkként minden-
képpen, így az előzmények tüzetes előadásával és a hősök halálát követő  esemé-
nyek elmondásával egyaránt. Olyan elbeszélés-alakulatokat mutat tehát ez a két 
Andrić-textus, amely teljességgel a regényforma felé közelítenek, ahogyan e 
kérdésben Radovan Vu čkovič, a jeles Andrič-szakértő  fogalmazott. 

S miként a műfaji megítélésük során dilemmák merülnek fel, interpretá-
ciójuk is tele van kritikai találgatással, analitikai tétovázással, filozófiai spekulá-
cióval. Megkerülni természetesen egyiket sem lehetett, s ha ebb ől a szempontból 
nézzük, a két kisregény a legtöbbet magyarázott Andri ć-művek közé tartozik. 
Egy szem igazság, a felismerés valamilyen morzsája mindegyikben megtalálható, 
de biztos fogódzót egyik sem kínál a két regény olvasásakor, hiszen a kisregények 
bizonyos részleteit rendre homályban hagyják és csak szempontjuktól függ ően 
világítják be a kisregények egy-egy táját. Különösen a Maro, a kegyencnő  című  
értelmezése látszik felemásnak, amelyben az embert és világot az író egyenl ő  
intenzitással figyeli és ábrázolja. 
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A válság kisregénye a Maro, a kegyencnő: egy világ van eltűnőben és egy 
másik születőben. A török uralom éli végnapjait Boszniában, és mire a történet 
véget ér, jelképileg is teljessé válik a kisregény világa. Maro megszüli a Veli-pasa 
hét hónapos gyermekét, de aki félórát sem él, és egy osztrák szöggyár szögesdo-
boza lesz koporsója, sírja pedig a Pamukovi ćok kertjében egy nagy szilvafa alatt. 
Majd Nevenka ad életet gyermekének, hogy a csecsem ő  a szerencsétlen Maro 
emlőjére kerüljön, a lány halála után pedig majd er őtől duzzadó szoptatós dajkát 
szereznek neki. Az újszülött kisfiúval érkezik az új világ is: a Boszniát okkupáló 
Osztrák—Magyar Monarchia csapatai a Szarajevó feletti dombokon állnak már! 

Mindenütt szimbolista ígéretek és naturalista részletek! Veludin-pasával, 
akit Čerkezként is emlegettek, valójában «hanyatló napba néz hanyatló nép fia", 
egy dzsentrimentalitás, ha egy oszmán-törökkel kapcsolatban ezt a magyar 
világra érvényes szót leírhatjuk. A török birodalomban jól ismert katonacsalád 
gyermeke, egyke, aki jelent ős vagyont örökölt. A bátor, b őkeű  és szép fiatalember 
gyorsan halad a ranglétrán. De azután mintha elfordította volna róla Allah a 
szemét. A birodalom perifériájára szorult, a Kaukázusban szolgált és az 1860-as 
évek végén egyszer már Boszniában is. A f ővárosba ritkán utazott, akkor is azért, 
hogy apai örökségének egy-egy darabján túladjon. Most másodszor van Boszniá-
ban, ahonnan egyszer már távoznia kellett g őgös, fennhéjazó, tékozló, a helyi 
török uraságokat irritáló viselkedése miatt. S a török uralmat temetni érkezett 
Boszniába, mint az ottani csapatok főparancsnoka. Mint aki valóban rövid időre 
érkezett — a háremjét is otthon hagyta, kevéske holmija felett pedig egy bessza-
rábiai zsidó nő  uralkodott, beteg és szépségének kevéske emlékével, szemében 
valami bánattal és homállyal. Egy ínyenc és egy kéjenc érkezik 1878 januárjában 
Szarajevóba tehát, akinek eszményképe az orosz katonatiszt éš az orosz tiszti 
életmód, de már nem az a karcsú tiszt, aki egykor volt, s már nem az angol konzul 
az ivócimborája. Magányosan, rejt őzködve iszik és várja a kábulatot. S van, amit 
el is szeretne rejteni, a bal arcán egy gyerektenyérnyi nagyságú vörös sömört, 
amely lassan és biztosan mélyült és terjedt, olyannyira, hogy már az alsó szemhéj 
puha anyagát is kikezdte. Szájában gennyes gyulladások képz ődtek és szívgörcsök 
ijesztgették. Ez a sokat élt férfi látja meg Travnikban Marót, és szerzi meg 
magának, és ez a temperamentum lovagol majd ki Szarajevóból, amikor a 
Monarchia csapatai el őtt kiüríti a várost és a Hadži-Loja felkel őit magukra hagyja 
— egyszerre fordítva hátat mind a szerelemnek, mind Szarajevó török lakosainak. 
Veli-pasa 1878 tavaszán a Baudelaire kortársa, a spleen-élményben egyenesen 
rokona, s arisztokratizmusában is, ahogyan megveti maga körül az emberek 
nagyobbik hányadát. Két embert érdemesített arra, hogy szóba elegyedjék velük: 
egy tekintélyes kereskedőt és egy ájtatos remetét. Az egyik ..higgadt és el őkelő", 
a másik ájtatos, szabad, őszinte és vidám, s aki nemcsak szentenciáit sziporkáz-
tatta, hanem bölcs és vidám keser űségét is. A pasa életfilozófiája csupán ennyib ől 
állt: 'Szeretek inni, de részegen még senki sem látott. A veszekedést nem 
keresem, de hála Istennek, ütni tudok. Nincs sem pénzem, sem adósságom, sem 
kutyám, sem macskám. Az Istent félem, a szultánt szolgálom — és ki bír velem!" 

Veli-pasa ellenőrző  körútja során figyel fel Maróra, egy napon, amikor 
váratlanul mintha a tavasz akarta volna kezdetét venni. A világ impresszionista 
köntöst öltött: a tavaszi napsugarak játéka, a sok hólé nyomán kékes, ingó fény 
volt a levegőben, amely minden tárgyat bevont. Ebben a megvilágításban látszik 
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a lány a péküzletben, ahogyan egy tepsi után nyújtózkodik. Széles, gyermekes 
arcot és vidám szemeket látott csillogni a boltban a pasa, és nyomban nyomoz-
tatni kezdett utána és megszerzése ügyében intézkedett. Két hónap múltán már 
előtte állt a lány, aki, íme, el nem kerülhette anyja sorsát. Anyja ugyanis az öreg 
Mustajbég Hafizadić  kegyencnője volt, hogy azután kiházasítsa, feleségül adva 
egy gyengeelméjű, békés természetű  fiatalemberhez, kinek műhelyt is nyit hozo-
mányként. 

Különös ajándékként kapja Veli-pasa a lányt, aki ízlése szerint való volt: 
„Az a fajta nő  volt, amelyet ő  mindig keresett és különösen becsült, és amely 

még vonzotta. Nem töltötte be a tizenhatodik évét sem még. Nagy, galambszürke 
kihunyt, porcelánfényű  szemei voltak, amelyek lassan forogtak. Egészen világos, 
de nehéz és kemény szálú haja volt, amilyent az e vidék asszonyain ritkán látni. 
Arcát és kezét hamvasan apró és fényl ő  pihék nőtték be, de ezeket csak nap-
fényben lehetett látni. S ami rajta különös volt, b őrének azok a részei is, 
amelyeket nem ért leveg ő  és fény, egyneműen fehérek és ízetlenek voltak, mint 
általában a szőke nőknél lenni szokott, hanem egész teste fényl ő  és pozsgás volt, 
és csak az árnyékos hajlatokban, vagy pedig a nem egyenletesen, de hirtelenül 
áramló . vér nyomán változott, de akkor is még sötétebb piros lett. Keze egészen 
kisgyerekes, rövid és pirosas volt." 

Maro primitív szépség, és szenzibilitása is primitív, ezért nem tudja felol-
dani azt a végzetes ellentmondást, amit kegyencn ői helyzete váltott ki benne. 
Ezért menekül az önkívületbe és lépi át a halál küszöbét a kisregény végén. A test 
és a lélek csatázik benne — a teste, amely az érzéki örömeinek a forrásához, a 
kéjenc Veli-pasához ragaszkodik és gyermekét hordozza méhe, a lelke pedig 
borzad a törökkel kialakult viszony, a testi (a háttérben pedig egzisztenciális) 
kiszolgáltatottság miatt. Maro sóvárog és borzad, undorodik, retteg, s maga sem 
érti, miért várja türelmetlenül a pasa ölelését, hogy utána a kétségbeesés örvé-
nyeibe merüljön bűntudatának súlya alatt. Mert éppen egy törökkel vétkezik, és 
örömét leli szerelmében, s mi több, betölti egész valóját, amikor csendes meditá-
cióban a pasa ölében ül és mintegy az érzékelés csodáját éli meg a férfi b őre 
illatának a burkában. A lelki gyötrelmeket a szerelmi örömmel együtt ismerte 
meg Maro, és majdnem mindig éjjel kezdett lelke háborogni: 

',Még csak éjjel kínozta magát, amikor, ahogyan gyakran megesett, egyedül 
küldte (a pasa) aludni. Olyankor többször is ébredt azzal a világos tudattal — 
amilyen csak a sötétségben tud jelt adni — arról, hogy mi most ő, és torka tele 
sírásával fúrta fejét fekv őhelye párnáiba és zokogott: 

— Török .. . 
A sötétben ez a gondolat kínozta, és örök büntetés, pokolbéli kínok alakját 

öltötte fel, nem pedig a szégyenét és a pusztulását, mint fényes nappal. 
De másnap délután ismét várta a pasát pirospozsgás arcával és hangtalan 

mosolyával, amely villogó fehér fogakkal és a szem fényességével volt tele." 
Érzéki kiszolgáltatottsága teljében semmisíti meg a történelem Maro zárt 

kis világát, azt a „dobozt", amelyben oly jól érezte magát. Ugyanis a pasával a 
',dobozban ülni" szertartását játszotta — az idillt élve meg a pasa ölében, ahol 
üldögélni olyan jólesett. Az alkony szépségét élik meg együtt, a lét valami primitív 
totalitásában: 

',Amikor pedig már szürkülni kezdett, ők nyugodtan és mozdulatlanul 
ültek: a lány az oly jól ismert illatot szívta magába, ő  (ti. a pasa) pedig meztelen 
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mellén a lány kicsiny fülének láthatatlan üt őjét érezte. Nem mozdultak és alig 
szóltak. Csak amikor a férfi elmosolyodott és megfenyegette a lányt, mert az az 
inge szegélyét kezdte harapdálni. Az ő  lehajtott feje felett a masztikás poharakat 
ürítgette, egyiket a másik után, vagy vízipipáját szívta és a füst fehér karikáit fújta, 
míg a hullámzó vízben a piros cseresznyék táncoltak. Igy ivott és dohányzott a 
lány szőke feje felett és nézte, hogyan borul fokozatosan sötétbe Szarajevó és a 
dombok fölött hogyan tűnik el felhő  felhő  után." 

Maróban ilyenkor egészen elhomályosult aa hiközösítettség égető, s mi több, 
észvesztő  tudata, amelynek jelszava a ',török kegyencn ője". Az egyetlen templomi 
látogatása mindezt tragikus módon felismerni segítette Marót, akire ott nem a 
doci oltárkép kedves Szűz Máriája nézett, hanem egy sovány és sárga szent, 
zordonan, mint ahogy Grgo atya is gyilkos pillantását lövelli feléje szégyene 
betetőzéseként. A hívők pedig elzárkózó némasággal fordulnak el t őle, úgyhogy 
eszmélete határán a lány ',egész teste olyan t űzben égett, hogy szeme majd 
kiugrott". 

A testiség új és friss interpretációja ez kétségtelenül, elannyira, hogy Andri ć  
egyes kritikusainak D. H. Lawrence neve és hírhedett műve jut eszébe. Ám a 
kisregény analitikus ilyen természet ű  pillanatait egy epikusabb, a magántörté-
netet semmibevevő  köztörténeti história váltja fel. Veli-pasa és kegyencn őjének 
idillje nem tarthatott soká — mindössze néhány hónapig, ami után Maro tudat-
drámájával párhuzamosan a boszniai törökség létdrámája játszódott le — amikor 
Veli-pasa kiüríti 1878 nyarán ágyasházát, Boszniát is kiüríti, s magára marad 
Maro, akárcsak Veli-pasa népe. 

Krónikás modorra vált Andri č  Veli-pasa utolsó szarajevói napjainak törté-
netében. Az érett nyárban beérik a történelem. A hodzsák a török újságokat 
olvassák és magyarázzák a népnek, hátha pontos információkat találnak sorsuk-
kal kapcsolatban, Grgo atya a Pester Lloydot forgatja, a szerb iskola volt tanítója 
olasz lapokkal tömi ki zsebét, a Monarchia konzulátusának embere pedig azt a 
rendet dicséri, amely az osztrák uralmat jellemzi. A csarsit mindjobban aggasztó 
hírek után következik a nyílt elégedetlenség id őszaka, majd a lázadásé az okku-
páció terve ellen. Szinte tüzetes a rajza azoknak az eseményeknek, amelyek 
megelőzik, majd kísérik Veli-pasát távozásában. A hangos utca és az ugyancsak 
hangos medzslisz képét látjuk: felkelés tör ki Szarajevóban, és eld ől a Logavin-
közből való lány sorsa. Mert mindvégig ki nem mondottan Maróról is szó van, 
aki szobájában hallgat, míg Veli-pasa négy napon át csomagol és búcsúlátogatá-
sokat tesz, majd a negyedik nap délutánján, utolsó idillikus együttlétük idején a 
pasa bejelenti, hogy elutazik, s hogy Marót nem viszi magával. Olyan csapásként 
érte a lányt ez a hír, hogy se nem hallott, se nem látott, amikor tudatáig jut, hogy 
a pasa viszi magával lovait és szolgáit, őt pedig itthagyja: 

Elmegy — elhagyja. 
Szívében ürességet érzett, valami csendességet, azután egyszer csak megállt 

a szívverése: csak halántékán lüktet gyorsan váltakozva az ér és ködbe vonja 
látását: 

— Elmegy — elhagyja." 
A búcsúzás rövid és katonásan egyszerű, érzelmektől mentes volt. De utána 

Maro összeesik, görcsösen zokog és képtelen Isten nevét kiejteni segélyét kérve. 

(Folytatjuk) 
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HORVÁTH MÁTYÁS 

A VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLÁSOK OLVASÁS-
KULTÚRÁJÁNAK SZOCIOLÓGIAI ASPEKTUSAI (2.) 

A tananyaggal kapcsolatos irodalom más vonatkozásokra is utal. Az új (1985-ös) 
tanterv nem tartalmazza a házi olvasmányok jegyzékét. Hisszük, hogy ez a hiány 
csupán szakszerűtlenségből keletkezhetett, hiszen minden pedagógus el őtt tisz-
tázott, hogy a terjedelmesebb epikai alkotásokat és a drámairodalmat rövid 
részletek alapján tanítani nem lehet: A tantervi fogyatékosság ellenére mégis azt 
tapasztaljuk, hogy a tanulók a vásárolt könyvek jelent ős hányadát (legalább az 
első  csoportba tartozók) az iskolai tananyag hatására választották meg. A jelen-
ség mögött feltehet ően a pedagógusok tapasztalata és alkotó hozzáállása derít-
hető  fel. Mivel képtelenek három-négy oldalas szemelvények alapján a regény 
vagy a dráma szerkezetét bemutatni a szövegközpontú tanítás elveinek megfe-
lelően, a tantervi el őírás ellenére a tanulóktól megkövetelik egy-egy új m űfajnak 
számító alkotás elolvasását. Érdekes azonban, hogy e törekvés csupán az értel-
miségi származású tanulókra van nagyobb hatással mint csoportra. A többi 
szociális réteg esetében azonban csak egy-egy tanulót tudott mozgósítani, ér-
deklődést kelteni. 

Az I. osztályban Shakespeare, Moliére, Jókai képviselik a tananyagot. A 
többi cím a lányregények, lektűr- és az ismeretterjeszt ő  irodalom közt oszlik meg 
az értelmiségi eredetű  tanulóknál. Az egyéb kategóriában minden cím a lekt űr 
területéhez tartozik! 

A IV. osztályban ugyanezen kategóriákban az egyik oldalon a kortárs 
magyar és világirodalom áll (Csáth, Ottlik; Camus, Hemingway) a tudományos 
prózával és Lukács György Az esztétikum sajátossága című  művével. A másik 
oldalon ezt ellenpontozva a lektűr vagy jobbik esetben az útleírás. 

Célunk az volt, hogy kontrasztokban érzékeltessük a tanulók vásárlási 
kedvét. Az adatokból nyilvánvaló, hogy a tanulók jelent ős száma a középiskolai 
oktatás során nem kedveli meg annyira az irodalmat, hogy annak hatására 
könyvet vagy jó könyvet vásároljon. A felsorolások arra utalnak, hogy a hátrányos 
helyzetű  tanulók irodalmi ízlésén az irodalmi nevelés vajmi keveset változtat. 
Nagyobb hatással vannak rájuk az ifjúsági csoportok, ha egyáltalán olvasnak! 

Érdekes, színes kép alakul ki a középiskolások irodalmi érdekl ődéséről 
annak a kérdésnek a kapcsán, amelyre fel kellett tüntetniük a tanév közben 
elolvasott könyvek címeit, szerz őit. 

Szembétűnő, hogy a kezdő  osztálytól a befejező  osztályig nem hogy növe-
kedne, de csökken az elolvasott könyvek száma. Míg az értelmiségi csoportban 
ez enyhe, akár véletlenszer ű  csökkenés is lehet, az ún. kétkezi munkások (ter-
melőmunkások) kategóriájában ez jelent ős méreteket ölthet. Azonban a számo-
kat elfogulatlanul kell elemeznünk. Az érettségiz ők nagykorúak, számolnunk 
kell a jelenség mögötti tényez őkkel. Ezek a következ ők lehetnek: 

az érdekl ődés nagyobb fokú differenciálódása az id ősebb osztályokban; 
a pályaválasztás hatása az olvasmányok megválasztására; 
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a fokozódó iskolai megterheltség; 
a szabadidő  felhasználásában több id őt igényelnek az audio-vizuális 

médiumok (pl. a video térhódítása). 
Az értelmiségi csoportban a tanév során elolvasott könyvek címszavainak 

a száma az I. osztálytól az érettségig alig csökken. A könyvjegyzékek tartalmilag 
is egyeznek, azaz mindkét évfolyamon a szerz ők és az egyes munkák megvá-
lasztására legnagyobb hatással van az iskolai irodalomoktatás: 

I. 	 IV. 

Shakespeare 

Moliére 

Szophoklész 

Jókai 

Mikszáth 

Camus 

Hemingway 

Örkény 

Orwell 

verseskönyvek 

A korai ifjúkor olvasmányanyagának megválasztásakor dönt ően az iskola 
keltette érdekl ődés alapján az európai és a magyar klasszikusok vannak jelen. Itt 
még a tájékozottság hiányában nyomósabban jelentkezik az egy-egy tanult szerz ő  
alaposabban megismert munkájának tömegesebb olvasása (Shakespeare). 
Ugyanakkor, mint említettük, az érdekl ődés fokozatosan kiterjed az illusztris 
szerző  hozzáférhető  egyéb műveinek megismerésére is. Ez a tendencia minden 
szerzőnél tapasztalható! 

A befejező  osztály tanulóinál sem kerülhetjük meg az iskolai hatás kérdését, 
és ez kétségtelen elismerést érdemel. A jelzett szerz ők a XX. századi irodalomra 
nagy hatással voltak, ismeretük hatással lehet az úttör ő  szerzők megismerése 
terén. Ám ugyanakkor kellemes meglepetéssel kell tapasztalnunk, hogy nagy 
számban sorakoznak a vezet ő  lírikusok kötetei! Legalábbis ebben a szociális 
csoportban az oktatási periódus végére jelent ős számú tanuló fordul a lírai 
költészet felé. Az a nézetünk, hogy mögöttük általában lányok vannak. A kamasz-
korban tapasztaltuk, hogy nagy népszer űségnek örvendtek az ún. lányregé-
nyek. Az érettebb évfolyamokban ezt válthatja fel a líra, hogy a nemüknek 
megfelelő  szubjektív igények kielégülhessenek. Néhány interjút készítettünk a 
lányok egy részével azzal a céllal, hogy választ kapjunk a fél évszázaddal ezel őtti 
divatos lektűrirodalom jelenlétére. Válaszaikból az derült ki, hogy valamilyen 
formában ebben a korban is a nagy szerelmek, nemek közötti árnyalt viszony-
ábrázolás, érzelmek vonzzák ezt az olvasói réteget. Függetlenül azonban az 
attitűdtől, örvendetes tény, hogy a lírai költészet sok tanulónál a feln őttkorban 
mindennapi olvasmánnyá válik, a személyiség érzelmi igényeinek kiegészít ője 
lesz. 

Amilyen meglepő, hogy a régi lektűr milyen elemi erővel él ma is az ifjú 
olvasók körében (feltehet ően családi hatásra), annyira természetes ennél a 
rétegnél bizonyos érzékenység az irodalmi szenzációk iránt. Orwell jelenléte nem 
csak azt jelzi, hogy ez az irodalmi szenzibilitás vezeti a tanulókat az olvasmányok 
megválasztásában, hanem arra is utal, hogy bármelyiken az ismert nyelvek közül 
elolvassa azokat. Ti. az említett szerz ő  művei akkor jelentkeznek tanulóinknál, 
amikor még magyarra nem fordították le egyetlen munkáját sem! 
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Sajnos, a többi szociális kategóriában azt kell tapasztalnunk, hogy a két 
évfolyamban mind az olvasási kedv, mind az olvasmányok értékkategóriája 
drasztikusan csökken. Pl. a munkásszármazásúaknál a felsorolt egységek aránya 
92 : 52, azaz szinte megfeleződik a tanulmányi idő  végére. Ugyanakkor tartalom 
szempontjából még az I. osztályban kimutatható az iskolai oktatás hatása, ám a 
népszerűségi listát a tananyagot képez ő  szerzők már megosztják a lektűrrel 
(Szilvási, Rejtő). Az érettségizők körében ezzel szemben már a listát a lekt űr 
szerzői uralják, hogy csak nyomaiban legyen meg az iskolai tananyag (Heming-
way). 

A földműves és egyéb szociális rétegek csoportjában az I. osztályban a 
tartalmi elemek hasonlóak az el őző  csoporthoz azzal, hogy jelent ős helyet foglal-
nak el Petőfi elbeszélő  költeményei. A IV. osztály azonos csoportjaiban a Rejt ő , 
Szilvási, Berkesi trió az uralkodó. Szinte munkáik teljes jegyzéke képviselve van, 
mintha az irodalmi lexikonból szedték volna ki a tanulók az adatokat. Itt azonban 
találkozhatunk a tudományos fantasztikummal is. Nyilván nem véletlenül. A 
címekből ítélve a mozi hatására fordult az ifjúság figyelme e m űfaj felé. Azonos 
címek a moziban, a könyvjegyzékeken, s őt a filmek iránti vonzalom arra serken-
tette a tanulókat, hogy a szerz ők olyan munkáit is elolvassák, amelyek nem 
jelentek meg a vetítővásznon. De hát ez nem új jelenség, mert évtizedekkel ezel őtt 
is kölcsönös volt az érdekl ődés mind a film, mind az irodalom időszerű  hősei és 
művei iránt. Sajnálatos az, hogy két kifejezett tendencia figyelhet ő  meg a fejlet-
lenebb szociális környezetekben: 

nehezen vagy sehogy sem tör be az értékes szépirodalom a tanulók 
körébe, 

a szakirodalmat a tapasztalatok szerint nem tekintik irodalomnak. 
Az utóbbival kapcsolatban az a meglep ő, hogy az érettségi vizsgák, egyetemi 

fölvételik előtt végeztük az adatgyűjtést. Mi sem lenne természetesebb, mint hogy 
a tanulókat, ha el őbb nem is, de ebben az időszakban a szakmai ismeretek 
kiegészítése foglalkoztatná a hozzáférhet ő  irodalmon. 

Az olvasmányok eredete 

A tanulók által elolvasott irodalom tartalmi jegyeit feltehet ően nem csupán 
az oktatás befolyásolja és a tanuló ösztönös érdekl ődése. Feltételezzük, hogy az 
is hatással van az irodalmi olvasottságra, mi kapható a könyvkereskedésekben, 
és mit kínál a baráti kör, a család könyvállománya. 

A magyar könyvellátottság egyre kritikusabbá válik. Ma már csak nosztal-
giával gondolhatunk azokra az évtizedekre, amikor egy-két hónap eltéréssel 
ugyanazok a művek voltak a Forum könyvesboltjaiban, mint a pesti könyvkeres-
kedésekben. A gazdasági válság, a devizahiány rákényszerítette a vállalatot, hogy 
sokkal kevesebb könyvet szerezzen be. A jegyzék összetétele is úgy alakul, hogy 
az értékesebb könyvek fokozatosabban háttérbe szorulnak. A forgót őkére fize-
tett hatalmas kamatok diktálják, hogy olyan könyvek kerüljenek forgalmazásra, 
amelyek gyorsan ólvasóra találnak. Ezek pedig jobb esetben a lekt űr, de általában 
a krimi, a kalandregény kategóriáiba sorolhatók, amelyek a legszélesebb olvasói 
igényekhez igazodnak. Tehát ez az irodalom kelleti magát a kirakatokban, ez hat 
a tanulóra, hogy döntést hozzon, amikor kevéske dinárjait könyvre akarja 
költeni. 
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A baráti kör a másik hatásforrás. Ismeretes volt-e eddig el őttünk, hogy 
milyen is a családi vagy egyéni könyvtárak helyzete? Egyáltalán van-e minden 
családban könyv? S ha van, milyen kínálatot képez? Ezekre a kérdésekre is 
választ szerettünk volna kapni. 

Az adatokból az derül ki, hogy a középiskolás tanulók a leggyakrabban 
három forrásból merítik a könyvet olvasási igényeik kielégítéséhez: a könyvtá-
rakból (erre vonatkozó adataink már ismeretesek), saját könyvtárból és a szub-
kultúra tagjainak kölcsönzéseib ől. Sajnos, a könyvtáraknak van a legkisebb 
hatóerejük. Míg az értelmiségi csoport mintegy 30%-ban használja a könyvtár 
adta lehetőségeket, a többi kategóriánál hatásfoka egyre csökken. Általában az 
iskoláztatás végére minimális szerepet tölt be. Legnagyobb hatással a saját 
könyvtár és a baráti kör kölcsönzése van arra, hogy mit is olvas a tanuló. Ez a 
tendencia a legkifejezettebb a N. osztályban. Nemis csoda. A tízévenként változó 
tantervek következetesen új házi olvasmányokat jelölnek ki. Mire a szegényed ő  
körülmények között a könyvtárak biztosítani tudnák a megfelel ő  számú példányt 
egy-egy kijelölt munkából, újra kezdhetik elölr ől a beszerzést. Ugyanakkor a 
tanuló nem szokik a könyvforráshoz, mert az el őbb vázolt helyzet miatt az 
információs források nem képesek kielégíteni igényeiket. Pl. Szabadka viszony-
latában a házi olvasmányok biztosítása azt jelenti, hogy egy id őben kb. 800 
példányra van szükség ugyanabból az irodalmi lakotásból! Így inkább ellenkező  
hatás alakul ki: hiába is fordul a könyvtárakhoz, úgysem találja meg a keresett 
munkát. Helyette elkezd ődik a nyomozás a közvetlen szociális környezetében, 
hogy kinél találja meg az olyannyira keresett könyvet. Így alakul ki aztán 
fokozatosan a kényszerb ől egy szokásmechanizmus. Az önálló igény esetében 
sem a könyvtárhoz, hanem a baráti körhöz, ismer ősökhöz fordul a fiatal. 

De hol, milyen családokban van könyv egyáltalán, mekkora állaggal szá-
molhatunk? Adataink szerint az értelmiségi családok 90%-a rendelkezik könyv-
tárral. Ugyanakkor a földművescsaládoknak csak 50%-a dicsekedhet azzal, hogy 
családi könyvtáruk van! A könyvállomány szociális csoportonként a következ ő : 

I. IV. 

Értelmiségi 584 395 

Munkás 104 126 

Földműves 50 178 

Egyéb 240 147 

Az adatok és az el őző  jelzések kölcsönösen erősítik egymást: az értelmiségi 
csoportban a tanuló olvasási kedvét serkenti a családtagok viselkedése, viszonya 
az irodalomhoz. Ezt a törekvést a keze ügyében lév ő, általában jelentős könyv-
mennyiség ki is tudja elégíteni. Ezzel szemben a többi kategóriánál vagy nincs is 
családi könyvtár, vagy az igen szerény könyvállomány nem serkent, vagy össze-
tételénél fogva az irodalmi nevelés céljaival nehezen összeegyeztethet ő  irányba 
tereli a fiatalság érdekl ődését. 

Az ingyenes oktatás azt jelentené, hogy a tananyaggal kapcsolatos minden 
tevékenységhez, így az olvasási igény kielégítéséhez is biztosítani kell a társadalmi 
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feltételeket. Láttuk, a könyvtárak közel sem vannak abban a helyzetben, hogy 
ezt az igényt kielégítsék. Így a hiányosságból erény lesz, mert végs ő  esetben a 
szülőnek (tanulónak) kell megvásárolnia a legszükségesebb irodalmat. Az általá-
nos iskoláztatás kezdetét ől tehát jelentős számú tanulónál kezd kialakulni egy 
egyéni könyvtár magva. A középiskolában már mindössze a tanulók 5-10%-a 
nem rendelkezik egyéni könyvtárral. Az egyéni könyvállomány társadalmi réte-
genként a következőképpen alakul: 

I. IV. 

Értelmiségi 154 205 

Munkás 103 103 

Földműves 64 121 

Egyéb 84 125 

Az adatok sok pontban egyeznek a családi könyvtárak adataival. A két 
táblázat alapján azonban azt kell mondanunk, hogy az életformának és nem az 
anyagi lehetőségeknek van a legnagyobb hatása a könyvvásárlási kedv alakulá-
sára. Ui. az értelmiségi rétegek anyagi helyzete nincs vagy ritkán van arányban 
a kultúrára (könyvre) költött összegekkel. Más társadalmi rétegek (pl. a 
földművesek) jövedelme sokkal magasabb lehet, ennek ellenére messze elmarad-
hat az első  csoport kultúrális kiadásai mögött. A konstans mutatók a munkás-
rétegeknél azonban az anyagi lehet őségekre utalnak. Az adatgyűjtés a súlyos 
gazdasági válság idején történt, amikor éppen ezek a társadalmi rétegek szenve-
dik a reáljövedelmek legnagyobb lemorzsolódását. A megélhetési körülmények 
rosszabbodásával itt nem számolhatunk a jóakarat mellett sem azzal, hogy a 
családi jövedelemből egyáltalán költhetnek kultúrára .. . 

Kedvenc olvasmányok 

Tudomásul vettük, hogy az iskolai irodalomtanítás hatására a tanulók 
jelentős számban el is olvassák a tananyagban érintett szerz őket és azok ismer-
tetett munkáit. Ám szerettünk volna adatokat kapni arról, kik azok a szerz ők és 
alkotások, amelyek közel kerültek a tanulókhoz, megnyerték tetszésüket, von-
zódnak hozzájuk. Azaz milyen irodalom formálja személyiségüket, van hatással 
érzelmi világukra. Az adatok meglep őek, sőt oktatáspolitikai szempontból lesúj-
tóak. A továbiakban szociális rétegenként elemezzük a kapott adatokat! 

a) Értelmiségi csoport 

I. osztály 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Jókai: Az aranyember 
Szilvási: Egymás szemében 
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IV. osztály 

Camus: Közöny 
H. Hesse: Sztyeppei farkas 
Tudományos fantasztikum 

Mindkét évfolyamban nyomaiban jelen van az iskolai oktatás hatása olyan 
formában, hogy a kedvenc szerz ő  és műve iskolai tananyag. Ám az I. évfolyam 
régi (három év előtti) irodalmi emlékeket őriz, hogy mellettük a lektűr legyen az, 
ami olvasmányaik között az új, a jelenkori irodalmat jelenti. 

Az érettségizők ízlése ebben a csoportban korunk irodalma és a tudomá-
nyos fantasztikum felé fordul. Említettük, hogy ez természetes, mert a filmm űvé-
szet és az információrobbanás felkelti az ifjúság érdekl ődését az irodalomnak e 
rétege iránt. Másrészt a tudományos fantasztikumban klasszikusok is születtek, 
s a maga nemében Verne vonalának folytatója, Hesse pedig arra utal, hogy az. 
érdeklődésnek nem szab határt az sem, hogy nem magyarul jut a kívánt alkotás-
hoz a tanuló. 

Munkásrétegek 

I. osztály 

Verne 
Szilvási: Egymás szemében 
Moravia: A római lány 

IV. osztály 

Szilvási 
May Károly 
Útleírások 

Ebben a szociális tétegben a kedvenc olvasmányok között nyoma sincs az 
iskola hatásának. Ellenkez őleg: azt kell mondanunk,hogy mindkét évfolyamon 
korábbi életkorra jellemző  szerzők dominálnak. Még az I. osztályban is Vernét 
megkésett szerz őnek tekintjük. Még inkább elfogadhatatlan, ha May Károly és 
az indián regények a kedvencei az érettségiz őknek. Az útleírásokkal együtt egy 
olyan érdeklődési kort jelent, amely a korai kamaszkorra vagy a gyermekkorra 
jellemző. Ehhez viszonyítva Szilvási a «modern" irodalmat népszer űsíti ebben a 
populációban! 

Földművesrétegek 

I. osztály 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Fekete István: Tüskevár 
May Károly 
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IV. osztály 

Fekete István: Tüskevár 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Verne 

Ha nem tudnánk, hogy középiskolások tekintik a jelzett szerz őket vagy 
műveket legkedvesebb olvasmányaiknak, azt kellene hinnünk, hogy az adatfel-
vételt általános iskolások körében végeztük. A Tüshevkr valaha volt a felső  
tagozatosok házi olvasmánya. Ma Magyarországon a 4. osztályban olvastatják! 
Az Egri csillagok pedig általában az alsó tagozat kedvenc olvasmánya. A 4. 
osztályig sok gyermek kétszer-háromszor olvassa el. Hatásuk ebben a korban 
vitathatatlan, és örülnünk kell annak, hogy a gyermekek önkéntelenül felfede-
zik, és azonosulnak a h ősökkel, újra és újra végigizgulják ezeket a könyveket. 
Ugyanez a helyzet az indián regényekkel vagy Verne m űveivel is. De mit szóljunk 
akkor, amikor a földműveskörnyezetből érkező  középiskolások életkorra való 
tekintet nélkül négy-nyolc évvel később fedezik fel maguknak ezt az irodalmat? 
Azt a hatást, amelyet az említett korosztályokban kifejtenek, nem várhatjuk el 
ezektől a fiataloktól. Nem késleltetett irodalmi hatásról, hanem elmaradt katar-
zisról kell beszélnünk! Ugyanakkor még nyomaiban sem észleljük a középiskolai 
irodalmi nevelés hatását, azt, hogy a szervezett irodalomolvasás felkeltette volna 
vonzalmukat a világirodalom vagy a mai nemzeti irodalom klasszikus alkotásai 
iránt. 

d) Egyéb kategóriák 

I. osztály 

Berkesi: Szerelem három tételben 
Szolvási: Egymás szemében 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

IV. osztály 

Rejtő  Jenő  munkái 
Tudományos fantasztikum 
Verne munkái 

Ha az előző  csoportra ható irodalmon elcsodálkozunk, akkor e csoport 
kedvenc olvasmányain el kell gondolkodnunk, és a tanításnak tervszer űen ezek 
felé a tanulók felé kellene fordulnia. Itt ugyanis még örvendhetünk, hogy isko-
lafokozati eltéréssel, de mégis eljutnak egy-egy pozitív hatású munka megszere-
téséig. A domináló lektűr csak pótanyag lehet az igazi irodalom helyett! Az 
általános műveltséget biztosító középiskola után az a tanuló, aki a feltüntetett 
szerzők alapján egyedül a közhelyekben ábrázoló lekt űrt tette magáévá, nehezen 
válik vagy válhat az értékes irodalom olvasójává akkor, ha megsz űnik az iskolai 
kényszer, és kizárólag az érdekl ődés, az önkéntesség alapján választhat. 
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Az olvasás, mint a személyiségformálás eszköze 

Az irodalmi fejlődésében helyesen irányított tanuló a könyvben hamarosan 
megtalálja azt az eszközt, amelynek segítségével tudásvágyát és élményéhségét 
kedve szerint csillapíthatja, és ha csak gondolatban is, de bebarangolhatja a 
valóságnak azokat a területeit, amelyek más utakon csak nehezen hozzáférhet ők 
vagy teljesen megközelíthetetlenek lennének számára. A rendszeres olvasás 
kedvező  a tanuló lélektani fejlődésére. Aktivizálja személyiségét, élénk szellemi 
tevékenységre serkenti. 

Fiatalabb korban az egész személyiség részt vesz abban a szellemi er őfeszi 
tésben, amelynek legfőbb célja, hogy közelebb kerüljön az olvasmány tartalmá-
hoz, megértse a szavakba burkolt gondolatokat, érzelmileg is asszimilálja az őt 
ért hatásokat. 

A pubertáskor az olvasás szempontjából nagyon fontos id őszak. A gyerme-
keknek már vannak kedvelt könyveik, amelyeket többször elolvasnak, és kedvelt 
hőseik, akiknek történetét nagy átéléssel követik. Vonzzák őket a kalandok, a 
rendkívüli helyzetek, a nagy sorsok, a különleges tulajdonságokat hordozó em-
berek. Amikor beleélik magukat a bátor vadászba, a rettenhetetlen tengerészbe, 
a nagy kalandok hősébe, akkor ideáljukat alakítják, és áttételesen meg is való-
sítják. 

Ezzel az olvasással egy új funkció jelenik meg, az ideálkeresés, az ideálvá-
lasztás. Ahősök helyébe beleélheti magát, tulajdonságaikat magára öltheti. Így 
alakul ki az a minta, amilyennek feln őttként látni szeretné magát. 

A középiskola I. osztályában azt tapasztaltuk, hogy a tanulókra ezek az er ők 
hatnak az irodalomból. Szinte a teljes populáció azt vallja, hogy van irodalmi 
ideálja. Rendkívüli személyiségek rendkívüli helyzetekbe vonzzák tanulóinkat: 
Romeó és Júlia, Zrínyi, Tímea és Tímár Mihály, Bornemissza Gergely, de nem 
hiányzik Luke Skywalker sem, a modern világ űri kalandok hőse. Azt kell mon-
danunk, hogy olyan iiklubja" ez a különböző  összetett személyiségeknek, akikkel 
az azonosulás pozitív személyiségjegyek kialakulásához segíti a tanulót. 

Más a helyzet az érettségiz ő  osztályban. A fejl ődéssel járó pszichés változá-
sok más körülményeket teremtettek, egészen másként hat az irodalom a tanulók-
ra. Ha a tanuló el is jut a katarzisig, az nem minden esetben jelent tartós változást 
a személyiségben, csak annak lehet őségét. A lehetőséget azonban a tanításnak 
meg kell teremtenie! 

A katarzis folyamatának három szakaszát különböztethetjük meg: 
Első  a megrendülés, amely a régi szemlélet, érzelmi világ és értékrend 

megingását jelenti. 
— A második a megtisztulás, amely egy új szemléletet, érzelmi rendet, 

erkölcsiséget emel az ember tudatába. 
A harmadik a személyiségben bekövetkez ő  tartós fordulat, mely már 

nem pusztán élményben fejez ődik ki, hanem az egyén életvitelében, a társadalom 
problémáihoz való viszonyában. 

A nevelés felkészít a katartikus élményre. Mindezt a nevelés összfolyama-
tával érhetjük el, csakis ezáltal teremthet ők meg az esztétikai befogadás szubjek-
tív feltételei. 

Az előző  adatok arról vallanak, hogy nem minden tanulócsoporttal sikerül 
elérnie a tanításnak, hogy eljusson az igazi esztétikai élményig, a katarktikus 
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hatásig. A végzős tanulók kis része vallotta azt, hogy van irodalmi ideálja, 
szeretne azonosulni azokkal. Azok, akik példaképnek tekintenek egy-egy irodal-
mi hőst, igen széles skálán helyezkednek el. Megtalálható köztük a gyermekkorra 
jellemző  ideálválasztás: Toldi, Sándor Mátyás, Nemo kapitány, Dobó István a 
példaképük. De ugyanakkor századunk nagy társadalmi problémáinak képvi-
selőit is megtaláljuk: Ravic doktort, az ellenállás h ősét vagy Ady Endrét, aki a 
költészetben és a társadalomban egyaránt a haladó eszmék markáns képvisel ője 
volt. Sajnos az sem ritkaság, hogy a krimi hatására az alvilág alakjai válnak 
eszményképpé .. . 

Összegezés 

Az olvasás a tágan értelmezett szocializáció egyik eszköze: a társadalomba 
való beilleszkedést egyrészt az ehhez szükséges magatartásminták, másrészt az 
ehhez szükséges ismeretek közvetítésével teszi lehet ővé. Ebben az értelemben a 
társadalom és a kultúra folyamatosságának egyik fenntartója. A kívánatos ma-
gatartásminták kialakításában azonban a középiskolai irodalomtanítás sok te-
kintetben lemarad. Az oktatás (a jelzések szerint) nem hogy növelné az irodalom 
iránti érdeklődést, de bizonyos csökken ő  tendencia figyelhető  meg a befejező  
osztályokig. 

Az olvasás az adott társadalmi viszonyok meghaladásának, a pozitív irányú 
mobilitásnak is eszköze. Elősegíti az egyéni társadalmi mobilitást, mivel a kultu-
rális szempontból ingerszegény környezet hátrányait hatásosan képes kiegyen-
líteni, és a cselekvéshez hatásos magatartásmintákat ad. A vizsgált minta adatai 
azonban arra utalnak, hogy azt a potenciális lehet őséget irodalomtanításunk nem 
valósítja meg. A társadalmi csoportok közötti különbségek nemcsak megmarad-
nak, de bizonyos értelemben fokozódnak is. Az általános jelenségen belül csak 
egyéni társadalmi mobilitásról beszélhetünk, kivételes tanulók eseteir ől. 

Az irodalomtanítás a társadalom egészének mobilitásához is hozzájárulhat 
úgy, mint á tudományos-technikai haladás legf őbb bázisának, a permanens 
önművelésnek megalapozó feltétele. A benne rejl ő  lehetőségeket azonban még 
csak megközelítően sem realizálja középiskolai irodalmi nevelésünk. A szórvá-
nyosan jelentkez ő  szakkönyvek arra utalnak, hogy maga az irodalomtanítás 
szélmalomharcot vív az önművelés feltételeinek megteremtéséért. — a többi 
tantárgy, a tantestület egységes álláspontja nélkül. Addig, amíg csak az irodalom-
tanítás harcol — ha harcol — az egykönyves tanulás ellen, addig ezen a téren 
sikerre nem számíthatunk! 

A kutatás megszervezéséhez és az adatfeldolgozáshoz felhasználtuk Gere-
ben Ferenc—Katsányi Sándor—Nagy Attila Olvasksismeret c. tanulmánygyűjte-
ményét (Tankönyvkiadó, Bp., 1988). 

(Vége) 
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BARTUC GABRIELLA 

ESZTÉTICIZMUS ÉS IRÓNIA 
BESZÁMOLÓ A JUGOSZLÁV SZÍNHÁZAK FESZTIVÁLJÁRÓL 

A szarajevói a maga nemében az egyetlen olyan színházi fesztivál nálunk, amelyet 
nem korlátoznak jelz ők, mint például: alternatív, köztársasági, illetve a hazai 
dráma vagy a vígjátékok fesztiválja stb. Nem szakosodott. Mióta átkeresztelték 
Kis és Kísérleti Színházak Fesztiváljáról (MES) Jugoszláv Színházak Fesztiváljá-
ra, nincs az a gondolkodásmód, az a színházi modell, amelyet ne találnánk meg 
rajta. Minden lehetséges — vallja Miro Lasić  művészeti igazgató, szelektor —, ez 
az egyetlen princípium, amely nem fékezi a fejl ődést. A műsor összeállításánál 
szerencsére nem, a zsűri döntésekor, babérhulláskor viszont már gondot viselnek 
politikáról, „kulcsokról". Mindez bizonyára a diplomácia magas tudományához 
tartozik — azonban a kívülálló számára nevetséges szemfényvesztés, én legalábbis 
valósággal szenvedek tőle. A szakmainak titulált, lényegében butaságuk miatt 
szakmaellenes kerekasztalok mellett a zs űrizés a szarajevói fesztivál gyönge 
pontja. Mellesleg boldogsággal tölt el, hogy a m űsort nem, csupán a zsűritagokat 
és a fizetett hasbeszél őket válogatja Miro Lasić  szemellenzősen. Nagyravágyás és 
kicsinyesség jelei egyaránt tapasztalhatók, ezek szabták meg a fesztiváli két 
hetet. 

A szelektor évről évre a részvevő  társulatok hosszú listájával lepi meg a 
nézőt. Vannak ugyanis a fesztiválnak kultikus rendez ői, akik bármit követnek is 
el, szinte csaknem biztosak lehetnek abban, hogy meghívást kapnak. Az idén a 
sorrendben 31. találkozóról nyugodtan ki lehetett volna hagyni Damir Zlatar 
Fray De Sade-adaptációját, a Filozófiát a budoárban (Arany Babérkoszorú a 
Dolmancét tolmácsoló Boris Ostannak),.Janez Pipan bábrendezését, a Mesél a 
déli erdőt Ivo Svetina szövege alapján (Arany Babér Alenka Vogelniknek a 
vizuális megformálásért), Vladimir Milcsinnek A mizantrópját (Arany Babér a 
rendezésért), Mladen Materi ć  Hold-előadását, Paolo Magelli spliti Platonov-va-
riánsát (Arany Babér Zdravka Krstulovi ćnak Anna és Mustafa Nadarevi ćnak 
Platonov alakításáért), Branko Brezovac Ivan Galeb tavaszai című  rendezését, 
továbbá Dževad Karahasan háziszerz ő  Keleti diván című  drámáját. Ezek a pro-
dukciók annak ellenére, hogy Arany Babérral koronázták őket, nem hoztak 
elmélyülést és izgalmas felszínen táncolásnak sem mondhatók a felsorolt ren-
dezők opusában. Vannak, hogy legyenek — ezért nincs értelme boncolgatni nőket. 
Ami engem illet, számomra információértékük van csupán. Megmutatták, pilla-
natnyilag mit csinálnak azok, akiknek módjában áll(t) meghatározó el őadásokat 
is létrehozni. Tájékoztató jelleg ű  az a produkció is, amelyet a kollektív színészi 
játékért díjaztak, megcsillantja egy debütáns fiatal rendez ő, Gorcsin Sztojanovics 
tehetségét (Razumovszka: Drága Jelena Szergejevna, belgrádi Jugoszláv Drámai 
Színház). 

A jugoszláviai színházak évi találkozóján az idén a szlovén színház dominált 
több okból is. Elsősorban, mert a szlovén színjátszásban t űntek fel markáns 
egyéniségek, akiknek munkáiban mintegy katartikusan kikristályosodnak nap- 
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jaink színházi tendenciái. Másodsorban, mert másutt, így például Zágrábban, téli 
álmát alussza a színházi élet, Belgrádban pedig azért stagnál a színjátszás, mert 
a társulatok inkább politizálnak, sztrájkolnak, vagy sztrájkoltak, mintsem játsza-
nak. A főváros egyetlen fontos előadása a Jugoszláv Drámai Színházban született 
meg. Arisztophanész A madarak című  szatírija alapján Haris Pašovi ć  rendezte 
Dozivanje ptica címmel. Környezetében egészen atipikus, a színházi nyelv meg-
újítására tett kísérlete miatt inkább az európai, mintsem a szerbiai naturalista, 
realista próbálkozásokkal rokon. 

Ami jellemző  ennek az idénynek a meghatározó el őadásaira, az a mítoszok 
iránti érdeklődés. (A tendencia Ivo Svetina á Szépség és a szörnyeteg című  
drámájával kezdődött Dušan Jovanović  rendezésében 1985-ben.) 1990-et írunk, 
az Eszme most már bevallottan is romokban. Ha három szóval kellene érzékel-
tetni a szociális utópia, valamint a szocializmus cs ődje utáni helyzetet, akkor azt 
mondanám: értékválság, kiábrándulás, üresség. A színhelyet ismét ki kell taka-
rítani, a tudat elnyűtt térképeit újrarajzolni, a mítoszokat újrafogalmazni. Tulaj-
donképpen újra meg kell határozni a létezés értelmét, fel kell tenni a kérdést: 
Kik vagyunk? Amit kötelez ően követ két másik: Honnan jövünk? Merre tartunk? 
Azaz: Mi vár ránk? A színház az emberiség alapmítoszaiban keresi a választ. 

Amíg a modern művészet a hagyományok mellőzésére, elfeledésére taní-
tott, a posztmodern művészet visszafordul a hagyományok felé. A posztmodern 
színházi rendező  kiveszi füléből a viaszt, hogy hallja a Szirének énekét, eloldja 
magát az ész, a racionalitás árbocától és helyet ad az irracionálisnak, a fantaszti-
kumnak. Kétféle alapviszonyulás tapasztalható a mítoszokhoz. Tomaž Pandur 
(1963, Maribor) rendező  és Ivo Svetina író óvja a mítoszt, minta tüzet, Vito Taufer 
(1959, Ljubljana) rendez ő  ellenben a mítoszok szatíráját állítja színre. Haris 
Pašović  (1960, Szarajevó) rendezésében, a Dozivanje ptica címűben keveredik a 
két megközelítésmód. 

Hagel írja az Esztétikájában, hogy a világtörténelemben minden kétszer 
játszódik le, először mint komoly történés, másodszor mint szatíra. Taufer, 
akárcsak Lewis Caroll h őse, Alice rácsodálkozik a groteszk világra és a mítoszok 
bizarrságára. (Caroll meséjének vizuálisan fantasztikus, képregényszer ű  színre 
állításával hívta fel magára a figyelmet 1986-ban.) Rendezéseit, melyekb ől kettő  
is volt az idei fesztiválon — Homérosz h őskölteményének, az Odüsszeiának az 
átirata képregény és videoclipszer ű  nyelvre, valamint a Lear király —, a termé-
szetes játékosság, könnyedség, ugyanakkor a teatralitás jellemzi. Fontosabb 
számára a dolgoknak az architektonikus felépítése id őben és térben, tehát a 
látvány, a ritmus, a hang, mintsem a gondolat és az eszme. Ezért lehet feltételesen 
operának nevezni azt, amit csinál. Nem mintha nem áruznának az el őadásaiban. 
Van egy kiváló hangú, bizarr operaénekese is Niko Gorši ć  személyében, akinek 
már a megjelenése nevetésre ingerel: kis zömök hadvezér, faltör ő  kos. Taufer 
előszeretettel öltözteti lényéhez nem ill ő  finom női ruhákba. Különben a herma-
frodita, a kentaur, a Narcissus közkedvelt alakja a posztmodern ikonográfiának, 
hiszen ennek jellemzői mindenekelőtt a csinált és a túlzott, tehát a groteszkbe 
forduló túlfinomultság, illetve a közönségesség. Nem természetes néz őpontot 
választ előadásaihoz Taufer. Homérosz-átiratát, amelyet apjával, a neves íróval, 
Veno Tauferrel készített, békaperspektívából nézzük, vagy még találóbb azt 
mondani: gyermekek perspektívájából. Felnézünk a színészekre, akik kereszt 
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alakban felállított deszkapallókon rohangálnak a fejünk fölött. A néz ők ugyanis 
mintegy páholyban a kereszt szárai között foglalnak helyet. Igaz ;  hogy a Lear 
királyt klasszikus színpadon adatja el ő  a rendező, kőszínházi viszonyok között a 
rijekai Ivan Zajc társulattal, de hogyan? Óriási tévéképerny ő  keretben mozgatja 
a színészeket. Az udvari ceremóniákat az egyiptomi síkm űvészet mintájára állítja 
be, mélységet nem, csak egydimenziót használva. Regan, Ganeril és Cordelia, 
valamint a fejedelmek és szolgák szögletesen, bábszer űen mozognak. (Más kér-
dés, hogy a színészek a játék hevében Szarajevóban id őnként megfeledkeztek 
arról, hogy ők bábok. Feledékenységük a társulat alacsony m űvészi színvonalára 
vall.) Az Odüsszeusz és fiában a megzokottal ellentétes irányban jár a rendez ő . 
Nem akarja hangsúlyozni az emberi természet bonyolultságát, inkább karikatú-
raszerűen leegyszerűsíti a hősöket, egy-egy jellemző  vonásukat felnagyítva. 
Odüsszeusz (Niko Goršić) szuperhős, ',Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele 
bolygott, s hosszan hányódott", Penelopé bokáig ér ő  mesebeli hajfonatával, 
heroikus és enyhén melankolikus arckifejezésével az ásításig unalmas feleség, 
fiuk, Télemakhosz egy neuraszténiás Hamlet és Oresztész keveréke, szemüveget 
hord és a kezével zaklatottan gesztikulál. Ez a beállítás elutasítja a nagy és szent 
érzéseket, a komolyságot, a morális ítélkezést. Miután a ',sokat t űrt isteni férfi" 
fiának segítségével afféle vadnyugati kocsmai verekedésben megöli a kér őket, 
akik mintha egy Nušić-komédiából imbolyogtak volna elő, asztalhoz ül és hosszú 
zabálásba kezd. A leszedetlen asztalra borulva alszik el kalapban, hogy másnap 
kofferral a kezében búcsút intsen az elhidegült Penelopének. Nem tudni már, 
ennek az Odüsszeusznak hol is az otthona. A nagyvilág-e az otthona és az otthon 
az idegen? 

Vito Taufer szándékosan mulatságos akar lenni, ezt kell ő  alázattal, nagy 
komolysággal teljesítik a ljubljanai Slovensko mladinsko gledališ če színészei, akik 
saját találmányukat, az úgynevezett .,puzzle-technikát", stílusok és zsánerek 
keverését egy szerepen belül tökélyre viszik az Odüsszeusz és fiában. Dalibor 
Laginja gyors helyszínváltoztatásra képes posztmodern díszletet, Barbara Stupi-
ca különféle korokból merít ő, rokokó pazarságú ruhákat tervezett a darabhoz. A 
bohóchozzáállásnak a világirodalom remekeihez az a legf őbb veszélye, hogy 
gyorsan kiürül, átlátszóvá válik. Ezt a találmányt Taufer elsütötte már a palicsi 
Hamletben, továbbá az Atlantisz-mítosz feldolgozásakor. Mindenesetre az 
Odüsszeusz és fia jót tesz az emésztésnek. 

Akárcsak Taufer, az eredeti világképpel rendelkez ő  másik szlovén rendező , 
Tomaž Pandur is apolitikus, a stílust hangsúlyozza a tartalommal szemben. 
Elsősorban nem az maradt meg bennem Faustjából, amit ezzel a rendezéssel 
mondott, hanem ahogyan mondta. Goethe verses tragédiájában, amelynek az 
első  és a második részét is eljátsszák, radikális dramaturgiai húzásokkal (mind-
össze öt óra hosszáig tart az el őadás) Faust és Mefisztó viszonyán változtat 
jelentősen, érzéki kapcsolatot feltételezve közöttük. Mefisztó nem köt fogadást 
az úrral, a játékot saját kedvére űzi Fausttal. Továbbá Margitnak a megszokottnál 
hangsúlyosabb szerepet szán a rendez ő. A tragédia vége is megváltozik: Faust 
nem magasztosul fel. Mint minden utópista, aki „szabad nép szabad honáról 
álmodik", meggyötört, összetört emberként hal meg. Az utolsó szó a záróképben 
Mefisztóé, aki olyasmit mond: az ördögbe is! 

Pandur, a maribori Szlovén Népszínház frissen kinevezett igazgatója, kí-
sérletet tett arra, hogy rendkívülit állítson színre, tehát Faustján az extravagancia 
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vízjele is megtalálható. Az országban ebben a pillanatban fellelhet ő  legérzéke-
nyebb munkatársakat gy űjtötte maga köré, akik már-már a perverzitásig foko-
zott esztéticizmusának képesek látvánnyal és hanghatásokkal testet adni. (Velük 
csinálta a 30. szarajevói fesztivál gy őztes előadását, a Seherezádét is, azonban 
abból még hiányzott a színészi individuum varázsa, ott a kollektív játékon volt a 
hangsúly.) A látványtervező  Marko Japelj a metafizikusoktól és a fantasztikum 
festőitől, köztük is Blake-től kölcsönöz. Eddig kizárólag német színházakban 
látott tökéletes fényhatásokat használ. A színpad többnyire borongós, a bordó-
barna háttér el őtt szinte világít a félmeztelen Faust b őrének fehérje. Svetlana 
Višintin és Leo Kulaš jelmezei koherens részei a mágikus világnak, amelynek 
címszavai: Teremtés, Pillanat (Oly szép vagy, 6, ne szállj tovább!), Óra, Víz, Rossz, 
Nő, Harangzúgás, Reinkarnáció, Chorus Mysticus, Semmiség. Maja Milenkovi ć-
Workman koreográfiája narcisztikus és hátborzongató. 

Pandur színészvezetésére jellemz ő, hogy megköveteli a belső  sugárzást, az 
expresszív játékot, ugyanakkor a tiszta dikciót is szlovén é$ német nyelven 
egyaránt. Pontosan megkoreografált szituációk egész sorát találja ki, amelyek 
kibontják a szavak mögötti érzést, plasztikussá teszik a gondolatot. A maribori 
Faust az a fajta színház, amelyben egyformán fontos mind a három komponens: 
a tér, a színész és a zene, azaz a kép, a szó és a hang. Ezek együttes hatásából 
mágikus színház keletkezik, a legszebb valami, amit életemben színpadon eddig 
láttam. A maribori Faust ebben a pillanatban a csúcs, a mérték a jugoszláv 
színjátszásban. A fesztiválon nem kevesebb, mint hat Arany Babérkoszorút 
kapott. A legjobb előadás kategóriájában az Odüsszeusz és fia című  darabbal 
együtt vitte el a pálmát, holott a két produkció össze nem mérhet ő. Arany Babért 
kapott továbbá a legjobb rendezésért Tomaž Pandur, a színészi játékért Janez 
Škof (Faust) és Ksenija Miši ć  (Margit). Díjazták a látványtervez őt és a zene-
szerzőt. 

Roberto Ciulli egy színházi mitológiát oszlat szét: úgy állította színre Ber-
tolt Brecht Háromgarasos operáját a spliti fesztiváli társulattal, hogy esze ágában 
sincs a kapitalizmus rohadtságáról példálózni vele. Ehelyett arról beszél, ami 
másnak eszébe nem jutna: bohócokról, akik tolmácsolják a világot. Varietéként 
rendezte meg a művet, főhőse egy fehér bohóc, akit hiába keresünk Brecht 
szereposztásában, s akinek, akárcsak a többi szerepl őnek, minden jelenete egy 
mutatvány, hosszú gyakorlás eredménye, vagy éppen altözönség szeme láttára 
születő  rögtönzés. Mint ahogy Roland Barthes kifejtette, a varieté varázsa 
éppen jelenidejűségében van, az előadás ideje itt egybeesik az igazi, valóságos, 
csillagászati id ővel. Ez a jelenidejűség szolgálja legjobban a mozdulatot, s ez 
lényeges, hiszen Ciulli színháza mindig totális színház. Nála táncolni, énekelni, 
pantomimet játszani a színészeknek perfektül tudni kell. A Faust mögött, az 
Odüsszeusz és fia mellett a spliti Háromgarasos opera a fesztivál másik jó 
előadása. Megérdemelten kapott érte Roberto Ciulli és a fehér bohóc alakítója, 
Veronika Drolc Arany Babérkoszorút. E három el őadás közös vonása a perfekt 
kivitelezéssel párosuló bizarr képzelet mellett: ironikus megvilágításba helyezik 
az ember, a hős szerepét nemcsak a saját életében, hanem tágabb értelemben is. 
A bohóc felemeli az órát, felmutatja a halálos ítélet végrehajtására vagy a felmen-
tésre várakozó Mackie-nek és elindítja a metronómot. Az el őadás véget ér, a 
felmentő  ítélet elkésik, a metronóm ketyeg tovább. Bennünk és nekünk méri a 
perceket, ami mégiscsak nyugalanító, ugyebár? 
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OLVASÓNAPLÓ 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

DÉR ZOLTÁN: Perben a pusztulással. 
Forum, Újvidék, 1989. 

A KRITIKUS ERKÖLCSE 

Ez a karcsú kötet írójának legfontosabb bírálatait tartalmazza, azokat a tanulmányigény ű  
eszmefuttatásait, amelyekben nemcsak tárgyáról vall, hanem önmagáról is, kritikusi, 
irodalomtörténészi portréját szemérmesen elrejtve a sorok között. Aki azonban ért ő  
figyelemmel olvassa írásait, megérzi, hogy olyan személyiség kitárulkozásának lehet tanú-
ja, aki folyvást tágítani igyekszik szemhatárát. 

Dér Zoltánnal kapcsolatban egészen természetes, hogy Kosztolányi és Csáth Géza 
neve jut mindenekelőtt eszünkbe. Rengeteget köszönhet neki a magyar irodalomtudo-
mány: adatközlései, szövegkiadásai, filológiai búvárlásainak eredményei hozzásegítettek 
ahhoz, hogy e két író munkásságát teljesebben láthassuk, s mindenekel őtt életművüknek 
azokat az elemeit érzékelhessük világosan, melyek a szül őföldhöz kötik őket. Ezen túl-
menően azonban Dér Zoltán az egész huszadik századi magyar irodalomra kitekint. Nagy 
érdeme, hogy elfogultság, prekoncepciók, irányzatosság nélkül teszi ezt. Megszoktuk már, 
hogy— sajnos — a kritika és a kritikus szívesen csatlakozik táborokhoz, s ellenfelének tekinti 
azokat, akik a másik oldalon írnak és alkotnak. Amilyen természetes, hogy egy nagy írónak 
elfogult kritikusai vannak, akik segítik m űveinek befogadását, annyira ártalmas, ha a 
kritikában a kizárólagosság elve érvényesül, a kritikus eleve gyanúsnak érez minden olyan 
műalkotást, amelyik nem harmonizál ízlésével és meggy őződésével. A magyar irodalom 
sokat emlegetett szakadásának ez a gondolkodásmód és gyakorlat az egyik okozója, s amíg 
nem tudunk szakítani, aligha remélhetjük az ellentétek kiegyenlít ődését, amelyre pedig 
rendkívül nagy szükségünk volna, már csak az irodalom erkölcsi tekintélyének megóvása 
miatt is. 

Dér Zoltán kritikai szemhatárán minden megjelenik, ami érték. Egészen természe-
tes, hogy kötetét egy olyan nagyszabású, megjelenése idején mindenütt nagy figyelmet 
keltett írással indítja, amely alkalmas arra, hogyirodalomszemléletének és világnézetének 
egyik meghatározó személyiségér ől, Ady Endréről írjon. A kiindulópontot Király István 
grandiózus vállalkozása szolgáltatta, az az Ady-monográfia, amely a teljesség igényével 
íródott, a dolgok természete szerint azonban ez sem lehetett teljes, részben azért nem, 
mert a teljesség csak vágykép, másrészt Királynak magának is megvoltak azok az elfogult-
ságai és kategóriái, amelyekkel szenvedélyesen azonosult ugyan, de amelyek olykor gátjai 
lettek vizsgálódásainak. Ady költészetéb ől vonatkoztatta el a többi között az antiimperia-
lizmusnak azt a szemléletét, melyet aztán a huszadik századi magyar irodalom egyik 
leglényegesebb folytonossági tényez őjének vélt, s megnyilvánulásait éppúgy tetten érni 
gondolta Németh Lászlónál, mint Szabó Dezs őnél vagya népi íróknál. Ezt a kategóriát Dér 
Zoltán sem mondja minden vonatkozásban meggy őzőnek, mint ahogy Király István hatal-
mas könyvének más részeivel is vitába száll. Módszere egészen áttetsz ő: a könyv leglénye-
gesebb fejezeteinek és gondolatainak ismertetése után mondja el velük kapcsolatos 
fenntartásait, így ismertetve meg az olvasóval az egyetértésb ől és ellenkezésb ől szőtt saját 
Ady-képét. Ebben a képben talán az a legfontosabb és legjellemz őbb vonás, ahogy a világ-
és a magyar irodalomban azokat az összefüggéseket keresi, amelyek alkalmasak arra, hogy 
kiemeljék Ady életművét abból a mesterséges magányból, melynek tételezését Király 
könyve egyik gyengeségének látja, és ebben alighanem igaza van. De nem is az az érdekes, 
ahogy ezeket a szálakat kibontja, hanem a szemlélet, mely e törekvése mögött kitapintha-
tó: azt keresni az irodalomban, ami abban közös élmény és közös tartalom, nem a 
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szembenállás jegyeit kiemelni, hanem azt az országot keresni, amelyben békésen és 
megértő  közösségben élnek egymás mellett akár különféle meggy őződések vallói is. 

Már említettem, hogy Dér Zoltán munkásságának mily fontos részét képezi a 
szabadkai származású, vagy életük egy jelent ős részét ott töltő  írók, művészek életművé-
nek kutatása és értékelése. Van ilyen irányú tevékenységében némi önkínzó heroizmus, 
amint alázatosan szolgálatába szeg ődik eszményképének, mindent felkutat, ami annak 
életével és működésével kapcsolatos, de közben azt is tudja, hogy irodalmi vonatkozásban 
korántsem egyformán jelentősek ezek az adatok. Persze a negatívumoknak is lehetnek 
tanulságaik! Amikor Dér Zoltán közzétette a Kosztolányi család levelezését, a legelfogul-
tabb irodalombarátok sem állíthatták, hogy e családi környezet az élményi indításokon túl 
bármivel is ösztönzője lehetett az írónak. Az atyai intelmek, az anyagi bef őttreceptek, a 
gyakori segélykiáltások, a meglehetősen érzéketlen bölcselmek inkább megdöbbentik az 
olvasót, aztán arra a gondolatra indítják, hogy Kosztolányi bizonyára épp ezeknek az 
élményeknek ellenében lett Kosztolányi, a kiszakadás vágya segítette kivételes m űveltsége 
megszerzésében. De ki merné állítani, hogy e gyakran lehangoló családi környezet ismerete 
és szeretete nélkül megszülethetett volna a Pacsirta vagy az Aranysárkány? Es épp ezáltal 
jutunk el Dér Zoltán kutatási módszerének igazolásához: az igazán nagy írók nemcsak 
nagyságukban megragadhatók, hanem a hétköznapjaikban is. Ahogy rendbe sorakoznak 
egymás után e hétköznapok, épp szürkeségük segíthet az ünnep ragyogásának megértésé-
ben és átélésében. 

Mindezzel kapcsolatban azonban kénytelen vagyok — nem el őször— egy kitérőt tenni. 
Nem szabadulhatok attól az érzésemt ől, hogy Dér Zoltánnak minden új kötete, tartalmaz-
zon akár szövegközléseket megvalósító kommentárokat, tanulmányokat, vallomásokat, 
helytörténeti adalékokat, voltaképp kibúvó. A nagy, az alkatához és ismeretanyagához 
méltó feladat elodázása. A magyar irodalomtudomány ugyanis t őle régóta a Kosztolányi-
monográfia megírását várja és sürgeti. Semmiképp nem lehet arra hivatkoznia, hogy e 
monográfiát Kiss Ferenc már elkészítette, hiszen, tudjuk, Kiss Ferenc is nem egyszer 
merített épp Dér Zoltántól adatokat, s az sem titok, hogy Kosztolányi életm űvének lehet 
és van is más néz őpontja, eltérő  attól, amelyet Az. érett Kosztolányi képvisel. Kiss Ferenc 
— sajnos — aligha teljesítheti ki Kosztolányival kapcsolatos kutatásait. Dér Zoltánnak 
viszont kezében az anyaga! És ezt a Kosztolányi-könyvet tudósi kötelessége megírnia, még 
akkor is, ha egyéb, ugyancsak súlyos feladatok sokasága nyűgözi. Bármily érdekes is, fontos 
is, hogy megismerjük például Lányi Sarolta zsengéit és Naplóját, megtudjuk, milyen szálak 
kötötték Somlyó Zoltánt Szabadkához, ezeknél fontosabb volna az a bizonyos Kosztolányi-
könyv... 

Térjünk vissza azonban a Perben a pusztulással írásaihoz. Bizonyára nem véletlen, 
hogy a második nemzedék nagyjai közül Németh László és Illyés Gyula állnak legközelebb 
Dér Zoltánhoz. Némethben a „szintetikus látásra" való törekvés képessége ragadja meg, 
Illyés magatartásában pedig a pusztulással való konok perlekedés foglalkoztatja leginkább. 
Rendkívül rokonszenves azonban, hogy ezeket a vitathatatlanul klasszikus írókat sem 
idealizálja, magatartásukban és m űveikben is szembenéz az esetleges hiányosságokkal. 

Nyilvánvalóan igaza van Dér Zoltánnak: a m űvek és eszmék megítéléséhez sosem 
elegendő  az igazságnak valami — aligha létező  — elvont mércéje, nagyon sok szempontot 
kell mérlegre tennünk, hogy eljussunk a lehetséges végeredményhez. Ennek az objektivi-
tásra törekvő, mérlegelő  magatartásnak talán a Homályból homályba című  Németh-kö-
tetről írt bírálata a legjobb példája. Az olvasó némi kárörömmel kezdi olvasni Dér Zoltán 
fejtegetéseit, vajon hogyan birkózik meg Kosztolányi rajongója Németh Lászlóval, akir ől 
mindent el lehet mondani, de hogy igazságosan ítélt épp Kosztolányi ügyében, azt aligha. 
Milyen álláspontra jut vajon Németh László kritikusa, amikor szembesülnie kell a Babits—
Németh viszonnyal, azzal a hiperérzékenységgel, mely e kapcsolatot már megszületése 
pillanatában kilátástalanná tette? Dér Zoltán fényesen állja ki a próbát. Kit űnő  észrevételei 
vannak Németh Lászlóval kapcsolatban; kivált mikor azt fejtegeti, hogy az író mércéje a 
feltétlennek hitt igazság volt, ami azonban a világban vajmi ritkán jelentkezik vegytiszta 
formában, s kivalt megnehezíti a nevében való ítélkezést, ha úgy véljük, hogy ennek az 
igazságnak mi, és csak mi vagyunk a letéteményesei. Ugyanakkor Dér Zoltán hódolattal 
szól az íróról is, az esszéistáról is, óvakodik attól a gyakrak észlelt hibától, amelybe gyakran 
beleesnek Németh életművének bírálói: nem keveri össze az irodalmi és az emberi 
tényezőket. Tudatosítja ugyan, hogy Németh László feljegyzéseinek hitelét gyakran gyen- 
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gítik emberi elfogultságai, s az a már-már betegesnek mondható énszemlélete, mely 
fokozottan érzékennyé tette a világgal szemben, s abba a meggy őződésbe kergette, hogy 
minden vele szemben elmondott bíráló szó megsemmisítésének eszköze és megnyilvánu-
lása. Ám e mögött a cseppet sem rokonszenves emberi réteg mögött gondos analízissel 
fejti fel az igazán fontosat és maradandót: az eszmék, a gondolatok világát, mely szükség-
szerűvé és kötelezővé teszi minden nemzedék számára, hogy vele kapcsolatban állást 
foglaljon, s csak vele kapcsolatban foglaljon állást. Ezt teszi Dér Zoltán, akit ráadásul nem 
köt semmiféle „tábori élet" szabálya: nem kötelezi a fegyvertársi h űség s nem felhőzi ítéletét 
az elfogultság. Így aztán ezek a Németh László-értelmezések példaérték űek: hiányzik 
belőlük az ellenségeskedés és a rajongás: a leírt, a megjelent szöveggel szembesül, egy 
irodalmi műalkotással, jelentős gondolkodóval, aki ráadásul kora egyik legjelesebb kritiku-
sa és esszéírója volt, s ennek a szembesülésnek az eredménye az a két írása, amelyet — az 
Ady-bírálat mellett — a könyv fő  erősségének érzünk. 

Hasonló erények jellemzik azt a rövidebb ismertetését is, melyet Illyés Gyula Tiszták 
című  kötetének szentelt, kitérve a dráma fogadtatásának néhány adalékára is. Kit űnő  
érzékkel veti fel azt a kérdést, mellyel azóta is újra meg újra szembenéznek Illyés drámai 
műveinek elemzői: vajon mi a fontosabb ezekben az alkotásaiban — a szándék-e, vagy a 
megvalósulás; vajon sikerült-e szintézisbe hoznia a nemzetvéd ő  eszméket és azokat a 
drámai figurákat, akiket hordozóikul szánt? Dér Zoltán kit űnő  olvasó. Ezt bizonyítja, hogy 
a mű  szövege is felkelti benne az aggodalmat, elég teherbírók-e ezek a drámák, hogy kibírják 
a színpad időtlenségét; azaz aktuális indíttatásuk közvetlen élményei forróságától meg-
fosztva állják-e az id ő  próbáját. Ezeket a kérdéseket természetesen csak exponálni tudta a 
mű  kiadásának idején. Sajnos a választ azóta is csak keressük, hiszen Illyés azóta sem 
repertoár-szerz ő, pedig hallatlanul izgalmas találkozás volna, amikor a modern színházi 
előadásmód élharcosai vennék maguknak a fáradságot, hogy színre vigyék m űveit, meg-
szabadítva azoktól a sallangoktól és maníroktól a szöveget is, a mögöttes tartalmat is, 
melyeket egy jó szándékú és a maga idején jogosult előadói szándék rakott rájuk balla-
sztként. Sajnos van egy olyan érzése a hazai színházak állapotát és törekvéseit figyel őnek, 
hogy ez az idő  még messze van, hiszen a budapesti színpadokon korántsem a gondolat 
uralkodik mostanában .. . 

Végezetül néhány szót egy ugyancsak eszmemozgató bírálatról, mely Vas István 
Miért vijjog a saskesely ű ? című  művéről szól (a tartalommutatóban bosszantó sajtóhibával 
jelent meg a cím, Arany Jánost is meghazudtolva, s a kötetben sajnos másutt is találni 
lehet hibákat). Nagyon érdekes kérdést vet fel ebben az írásában Dér Zoltán: vajon 
előfordulhat-e, hogy az irodalmi műveknek, harcoknak kisszer ű  személyes mozgatóik is 
vannak? Ő  kételkedik ebben. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az írók is csak 
emberek. A huszadik századi magyar irodalom legnagyobb szellemei nem egy negatív 
ítéletének mozgatóit boncolgatva bizony ilyen kisszer ű  motívumokra lelhetünk. Az iroda-
lom történetének van egy ilyen személyes rétege is, melyet nem feltétlenül kell ismernünk, 
hiszen mégiscsak a műalkotásokból bontakozik ki a történeti folyamat, de létezését 
tudomásul kell vennünk; néha szórakoztató, néha elképeszt ő, ahogy mondani szokták: „ez 
van". A Kisebbségben boncolása közben bizony igaza lehet Vas Istvánnak, amikor keletke-
zésének személyes hátterét is felvillantja, arról nem szólva, hogy bizony értékítéleteivel is 
egyet kell értenünk (mármint Vas Istvánéival). 

Érdekes, színes, tanulságos kötetet alkotott legfontosabb bírálataiból Dér Zoltán. 
Egyáltalán nem vagyok híve a kritikakötetekr ől írt kritikának, nem tudok szabadulni 
közben attól az érzésemtől, hogy egyre távolabb kerülünk ilyenkor a lényegt ől, a műalko-
tástól, mely az eredeti írás ösztönz ője volt. Ezúttal mégis érdemes kivételt tennünk, Dér 
Zoltán kötete ugyanis értékes hozzászólás ahhoz a vitához, mely napjainkban a kritika 
erkölcséről folyik. Kimondhatatlanul is azt bizonyítja, hogy a kritikusnak erkölcsi köteles-
sége elfogulatlannak és nyitottnak lennie., készségesen kell az olvasó figyelmét minden 
értékre irányítania, bárki és bármikor hozta is azt létre. Az elfogulatlanság erénye nyilat-
kozik meg ebben a könyvben, s az a fontos eszme, hogy az élet semmilyen területén nem 
Délszerű  tabukat állítani. 

A kritikaírásban sem. 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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N 
A HÚSÉG SEJTELMES CSODÁI 

Perben a pusztulással címen tette közzé válogatott tanulmányait a szabadkai irodalomtör-
ténész, Dér Zoltán, jelezve, hogy hite szerint tiszta emberi szándékkal, elkötelezett 
gondolkodói erkölcsiséggel talán még lehet küzdeni az értékveszejt ő  indulatok ellen, hogy 
az egyre nyersebbé, szellemtelenebbé váló világunkban mégis van hitelük az élethez szóló, 
nagy üzeneteknek. Illyéssel együtt maga is tudja: "... a mi világunkban is el lehet tüntetni 
egész népfajokat, egész nemzeteket, anélkül, hogy az emberiség lelkiismerete ett ől meg-
rezzenne." Az "emberiség" mitikus fogalomként is gonoszan közömbös, s e közöny 
ellenében nő  meg az intellektus felel őssége, s nyer kimondhatatlan jelent őséget az alkotó 
ember lekiismeretes hite, humánus szolgálata. A legnagyobb bölcseleti tanítások fogalmaz-
ták meg: a nagy életek éppen a hitükben tisztultak meg, s váltak követend ő  erkölcsi 
példaképpé, egyszersmind menedékké a lentiségb ől, a mindent egybemosó közönyből 
szabadulni vágyók számára. A nagy életek erkölcsi fels őbbrendűségük révén megszólíta- 
nak, s üzennek a vigasztalanoknak — végtére is ez létezésük értelme. Dér Zoltán — Adyval 
együtt— azt is tudja, hogy az élet "szent és sérthetetlen", legszebb törvényei örök érvény űek, 
s hogy e törvények morális súlyuknál fogva meghatározó szerepet játszanak a közösségi 
élet rendjének kialakításában, a társadalmi szokások összefügg ő  rendszerének létrehozá-
sában, valamint az egyéni és kollektív cselekedetek értékének a megítélésében. Dér Zoltán 
értékszemléletében a cselekv ő  élet morális tartalmán vagya hangsúly, ennek fényében látja 
az irodalom — és a művészetek — nagy kérdéseit. Irodalomtörténészi gondolkodása ezért 
lesz mélységesen emberközpontú, csak az erkölcsiségben megtisztult élet kérdéseire 
figyelő , s mint ilyen, a legfényesebb hitek titkait fürkész ő. Századunk magyar irodalmának 
nagy életműveiben — Adyéban, Babitséban, Kosztolányiéban, Csáth Gézáéban, Németh 
Lászlóéban, Szabó Lőrincében, Illyés Gyuláéban és Illés Endréében — a nagy tisztasághoz 
méltó üzeneteket keresi, de keresi azt az utat is, amely az embert kínjai révén elviszi e 
tisztasághoz. Dér Zoltán még a klasszikus irodalomtörténet-írás híve, s a generativitásra 
és a szegmentálásra esküv őkkel szemben vallja: "Az irodalomtörténész — régóta íratlan 
követelmény ez — köteles ismerni mindent, ami az általa vizsgált m űvekkel összefügg, azok 
értelmezését megkönnyíti. Újabban azonban ez a tudás csak amolyan rejtett er őként vesz 
részt szakmánk műveleteiben. Az életrajzírásról lassan leszokik az irodalomtudomány, 
vagy jobb esetben segédtudományavá degradálja, ami abból is látható, hogy a legjobb 
interpretátorok nem írnak életrajzot, az életrajzírók pedig tartózkodnak a szakszer ű  
elemzésektől." Majd Szabó Lőrinc életrajzi dokumentumaira, naplóira, leveleire és vallo-
másaira hivatkozva leszögezi: "Nem hisszük, hogy avatott szakember lebecsülheti az 
életrajzi vonatkozásokat, jogosultnak véljük azt a módszert, mely a korról és a költ őről 
való tudást csak láthatatlan állványzatként hasznosítja az elemzés és értékelés során, s a 
Szabó Lőrincre vonatkozó adalékokat sem tekintjük m űalkotás értékű  szentségeknek. 
Némelyik önmagában talán jelentéktelen is, de a bel őlük kirajzolódó emberi helyzetek, 
konfliktusok ismerete nemcsak megkönnyítheti és elmélyítheti a m űértést, hanem élet és 
mű  kapcolatának titkaihoz is közel vihet. A csodát az emberi alkotás természetes fénybe 
vonhatja, a révült műélvezőt az ember- és világértés örömével ajándékozhatja meg. A föld 
táperőiból, a napból és az es őből a gyümölcs hiánytalanul meg nem magyarázható, de ha 
ezek ismeretében szemléljük, létének misztikus burka levedlik, varázsa természetesebb 
fejleményként fogható föl." Élet és m ű  kapcsolatának titkairól szól a szerz ő, visszaköve-
telve ezzel a költészet és az irodalom emberarcú lényegét. Szabó Lőrinc költészete példaér-
tékű  a számára, a Semmiért Egészen című  vers költőjéről rajzolt portréjában fonódik össze 
a legszorosabban az élet — annak erkölcsi tartalma — a m űvel, a költői teremtés csodájával. 
Mindez végeredményben a személyiség és a világ kölcsönösségének a kérdését is érinti; 
Szabó Lőrinc élete azért lesz példamutató, mert a modern kor emberének nagy kérdését, 
az "elidegenedést ő  még olyan ember szemével és szívével élte át, akiben a személyiség és 
a világ: természet, dolgok, embertársak kapcsolata töretlen és közvetlen". 

Az emberi személyiség töretlenségébe vetett hite és a hitének megcsúfolása okozta 
konfliktus lett Szabó Lőrinc költészetének alapkérdése. Amikor a költ ő  felismeri, hogy a 
világot az önzés törvényei működtetik, s e törvények uralják az emberi élet legrejtettebb 
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erőit és szándékait is, a fájdalmas felismerés nyomán el őállt szótlanság oldódása után egyre 
"sóvárabban kereste a vesztett éden szigetszer űen föl-fölkínálkozó örömeit, a gyönyört, 
amelyet a szerelem és a természet élményei adtak". Szabó L őrinc költészetének ellentmon-
dásai, odaadást követelő  könyörtelen zsarnoksága, a szeretet fájdalma, s önpusztító felkí-
nálkozása nem érthető  meg az életének nagy kérdéseir ől és vívódásairól hírt hozó 
dokumentumok nélkül. Dér Zoltán tanulmányában meggy őzően mutat rá a levelekbe, 
naplókba és cikkekbe rejtett tények életrajzi jelent őségére, ezen túlmen ően pedig az 
életrajz kínálta műértelmezési lehet őségek megkerülhetetlen voltára. 

Az életrajzi tények jelentőségét látja Kosztolányi Dezső  családi levelezésében is. A 
költő  életműve ma mára maga sérthetetlen értékeinek biztos jelent őségével áll irodalmi 
tudatunkban, a levelek mégis egy új életrajz elemeit rejtik magukban. "Természetesen 
tudjuk — írja Dér Zoltán —, hogy Kosztolányi életének — attól kezdve, hogy publikálni kezdett 
— legfontosabb eseményei a m űvek. Annak is tudatában vagyunk, hogy élet és m ű  nem 
feleltethető  meg egymásnak. Másképpen szólva: nem hisszük, hogy a levelekb ől nyerhető  
információk a művek olyan nyersanyagaként hasznosíthatók, melyhez mérni lehetne a 
megvalósult alkotás eseményeit. Tudatában vagyunk azoknak a poétikai igazságoknak, 
amelyek ma már meggyökeresedtek a szakma tudatában: annak, hogy a m ű  nem egy-egy 
élményt tükröz, hanem az élmény által mozgósított tapasztalatok összességét; hogy a 
műben szereplő  hős — a versbeli is — megformált, átformált, történelmi és nembeli élmény 
képviselője, tehát nem azonos a szerz ő  magánemberi énjének egyik vagy másik élményével. 
Azt is tudjuk azonban, hogy a mű  forrásai között a szerz ő  magánemberi élete legalább olyan 
fontos, mint történelmi tapasztalata. Nem is hisszük, hogy a kett ő  elkülöníthető  egymás-
tól." Egészen bizonyos tehát, hogy a családi levelekben megfogalmazott gondok részei 
annak a világ- és emberképnek, amelynek alapjain feln ő  és kiteljesedik az életmű. Azok a 
keserűségek, amelyek a levelekben megfogalmazódnak, egy magasabb szinten beleépülnek 
a polgári életnek azokba a gondjaiba, melyek a Kosztolányi-versekben, -elbeszélésekben és 
-regényekben megtalálhatók. A dokumentumokban még az egyéni sors kérdései rejlenek, 
de történetiségük révén tapasztalatokká n őnek — egyszersmind közösségi gondokká is — s 
az életműben már erkölcsi-esztétikai hitellel vannak jelen. A szabadkai polgári család 
egzisztenciális elbizonytalanodásából ered ő  lélektani és létfilozófiai gondoknak egészen 
bizonyosan elsőrendű  jelentősége van a Kosztolányi-regényekben — a Pacsirtában, az 
Aranysárkányban és az Édes Annában — megfogalmazott gyötrelemes sorskérdések kimon-
dásakor. Mint ahogyan elvitathatatlan a jelent ősége az elbizonytalanodó, talaját veszt ő  
polgári világban megélt gyermekkor félelmeinek is, A szegény kisgyermek panaszaiban 
néven nevezett szorongásoknak. Másutt, Csáth Gézáról írt tanulmányában elemzi részle-
tesen Dér Zoltán a gyermeki világ könyörtelen meghasonlottságait, s a meghasonlottság 
nyomán született kegyetlenségek lelki vonatkozásait, valamint e kegyetlenségeknek a 
novellákban játszott szerepét. Csáth a „középosztálybeli gyerekeket (...) gátlástalan kis 
gyilkosokként ábrázolta", figyelmeztetve a jólneveltségben rejl ő  dac és könyörtelenség 
embertelen hatalmára is. Nem kérdéses, hogy Kosztolányi Dezs ő  és Csáth műveiben a 
tények művészi hitelükkel vannak jelen, hogy megőrzött személyes emlékeik általános 
emberi méreteket öltenek, és ilyen min őségükben válnak az élet mindent átfogó kérdéseivé, 
művészi megfogalmazásra és kimondásra alkalmas gondjaivá. "... az élet alakulásában 
mélyebb szándékok érvényesülnek, tehát az élet választások révén alakul olyanná, amilyen, 
emiatt fölfogható jelkép érték ű  gesztusnak is." A jelkép értékű  gesztus pedig maga a 
műalkotás. 

Dér Zoltán Babits MihályBeszélget őfüzeteiben is a szenvedő, kínoktól gyötört ember 
megrendítő  életét látja, miközben az életrajzi tények nyomait világosan felismeri a babitsi 
életműben. „Nincs még egy költő, aki után ilyen intim dokumentumhalmaz maradt volna, 
hiszen a naplók, emlékiratok, magánjelleg ű  följegyzések zöme is számol az utókorral, 
közönségnek készül. Babits szövegei azonban a napi érintkezések spontán kényszereinek 
köszönhetik létüket ..." Ahogyan a följegyzésekben fennmarad a testi fájdalmak, a lelki 
vívódások, a világgal való kapcsolatok, s a kapcsolatoktól rendre szabadulni igyekv ő, egyre 
rejtőzködőbbé váló ember mindennapjainak emléke, az nem más, mint a költ ői pálya 
tragikus befejezésének megrendítő  dokumentuma, nem más, mint maga a pislákoló élet. 
E rendkívüli jelentőségű  följegyzések világánál érthetők csak meg a számvetések idején 
született versek, csak a halál közelségében érthet ő  meg a költő  prófétai hite, a humanista 
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gondok érinthető  közelsége, s a cselekvő  intellektus meglelt menedékének a titka. Ahogyan 
fájt a testi némaság, Úgy vált egyre felszabadultabbá, egyre szárnyalóbbá a jussa felett 
számvetést végző  szellem, s a testi erő  fogyásával erősödik Babits Jónás-hite is, egyre 
teljesebb igénnyel mérlegelve a nemzeti és az európai sorskérdéseket. Dér Zoltán a 
„gyötrelmek enciklopédiájának" tekinti a Beszélgetőfüzetek feljegyzéseit, látva mindazon 
kötődéseket is, melyek már a költészet tájaira vezetnek. Babits Mihály szenved ő  alakja 
panaszaiban maradt meg, hogy gyötrelmei révén a testi esend őségből a szellemi teljességbe 
mentse át emberi gondjait, létrehozva a magyar költészet máig leggazdagabb bölcseleti 
líráját. 

Az egyéni szellem életrajzi dokumentumokban megőrzött lényegi jelenvalóságát 
üdvözli a szerző  Király István Ady-monográfiájában is. Az életrajz és a költészet közötti 
kapcsolat lényegére mutat rá, amikor megállapítja: „a Vers, ha jelent ős, a világkép egészét 
tükrözi." A műalkotásba rejtett világkép elemeinek természetesen el őzőleg már nyoma kell 
hogy legyen az élet történései nyomán kialakított szellemi „arcképben" s a róla elkészíthet ő  
életrajzban is. S bár maga a műalkotás öntörvényű  jelenség, szellemi titkai révén köt ődik 
szorosan az élethez, emberképében pedig maga a világi teljesség rejlik. Ezért állapíthatja 
meg Dér Zoltán: „Adyhoz nem lehetett félszívvel, ósdi fönntartásokkal hozzászeg ődni. 
Műve merőben új érzékenységet kívánt, s igazán azok értették, akik már az ő  versein nőttek 
föl." Költő  és mű  kapcsolatában végtére is a világ és a szellem kölcsönösségének titka rejlik, 
s e bonyolult rendszer középpontjában maga az alkotó ember áll, szellemi világának 
teljességével. 

Ady Endre életrajzi dokumentumokra épített monográfiája, Babits Mihály Beszél-
getőfüzetei, Kosztolányi Dezső  családi levelei, Szabó L őrinc naplói, levelei és cikkei, 
Németh László életrajzi vallomásai és Vas István visszaemlékezései az irodalomtörténész 
számára olyan titkokat rejtenek, melyek éppen meg őrzött emberi dokumentumaik révén 
elvezetnek a művek igazi nagy kérdéseinek megértéséhez. Csáth Géza mohó érzékisége 
határtalan életvágyat takar, s az élvezetekre szomjas ember gyötrelme lesz novelláinak 
igazi témája. Szabó Lőrinc már-már zsarnoki emberszeretete menekülést jelent a világ 
szörnyűségei elől, költészete ezért lesz oly reményvesztett és lemondó. Mindezek olyan 
tények, amelyek elemeikben megtalálhatók az életrajz tényérték ű  részleteiben. Ám hogy 
ez látható legyen, a művek mögött ott kell tudnunk magát az emberi életet, annak 
bonyolult szellemi tartalmaival egyetemben. Érthet ő, hogy a hagyománytisztelő  irodalom-
történet-írás ma is ragaszkodik az életrajz tényeihez, semmivel sem pótolható bizonyos-
ságot látva bennük. 

Mindazonáltal Dér Zoltán értékekre ügyel ő  irodalomtörténet-írói magatartása, 
klasszikus igényességében mintha egyre magányosabb vállalkozás lenne. Irodalomtörté-
net-írásunk új tanítások nyomába szeg ődve merőben új utakat jár, divatos szelekben 
kísérelve meg újrafogalmazni önmaga elveit, követelményeit és parancsait. Ma már nehéz 
eldönteni, hogy a történeti gondolkodás feladása nyomán vált-e dominánssá a „m űközpon-
tú" irodalomszemlélet, vagy éppen a m űközpontú kizárólagosság folytán tékozoltuk el 
érzékenységünket és nyitottságunkat a történelmi és a történeti jelleg ű  kérdések iránt. 
Egy bizonyos: a történeti gondolkodás igényének feladásakor elveszítettük a sorskérdések 
iránti nyitottságunkat, ezzel együtt lemondtunk minden, határozott emberképre épített 
bölcseleti gondolkodásnak a lehetőségéről. Az irodalomtörténet-írás persze továbbra is őrzi 
határozott emberképigényét, olyannyira, hogy modern megújulásának minden reményét 
erre építi, divatos iskolái azonban kalandos kitér őket jelentenek. 

A hagyományos irodalomtörténet-írás klasszikus módszereit századunkban el őször 
a „marxista" tudományosság tette próbára, elvitatva az élet szellemi tartalmának öntör-
vényű  létezését, anyagi-gazdasági kérdésekhez kötve, s dialektikába süllyesztve a szellemi 
világ minden kérdését. Dér Zoltán a dogmatizmus értékpusztító és értéktagadó hatását, 
szemléletromboló erejét Király István irodalomtörténet-író módszere kapcsán teszi szóvá, 
kifogásolva a politikai frazeológia merev alkalmazását. Dér tudja, hogy Ady pesszimizmusa 
nem a kapitalista gazdálkodásnak, még csak nem is az „imperializmus" ideológiájának 
kérdése, mint ahogyan magyarságának titka sem a „kisúri" talajvesztettség dacos perében 
rejlik. A tanulmány írója ugyan nem mondja ki, de módszerei kapcsán egyértelm űvé vált: 
számára a materialista gondolkodás dogmatikája nem jelent járható utat. Nem jelent, mert 
lemond az emberközpontú értelmezés igényér ől, s ezzel magát a létez ő  teljességet adja fel. 
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Lényegében ugyanilyen megfontolásból nem tartja elfogadhatónak az avantgárd 
szemlélet kizárólagosságát sem. Hogy  jugoszláviai magyar irodalomtörténet-írás igazából 
nem tud mit kezdeni a hagyományos értékekkel, az is e kizárólagosságnak tulajdonítható. 
Dér Zoltán a Szabó Lőrinc-i életművel szemben támasztott idegenkedés — közöny, értetlen-
ség? — kapcsán vetette papírra: „Szabó L őrinc költészete, jóllehet félelmetes igazságokat 
tud a modern ember viszonyairól és belső  világáról, jellegében elütött az irodalmunkban 
uralkodóvá vált műeszménytől: az új avantgárd néven ismeretes törekvésekt ől." Azzal, 
hogy a Szabó Lőrinc-vers az élményekhez tapadva jut el a gondolati általánosításig, 
megőrizte emberközpontúságát, mint ahogyan az emberi szellem izgalma munkál indula-
taiban is, ezzel pedig „Szabó L őrinc költészete idegen az avantgárd vers minden változatá-
tól. (...) Ez a fejlődésmenet — folytatja a tanulmányíró — éppen ellenkez ője annak, amit 
irodalomtudományunk a magyar líra számára termékenyebbnek, korszer űbbnek tart: a 
kassáki modellnek." De nem csak Szabó L őrinc lírája lesz idegen az egyedül érvényesnek 
tartott modelltől, idegen lesz József Attiláé, Radnóti Miklósé és Illyés Gyuláé is. ,,... ma 
már aligha szorul bizonyításra, hogy irodalmunkban nem lehet csupán egyetlen stílus vagy 
irányzat jelen, hanem kifejezésre kell jutnia benne minden hajlamnak, tehetségnek, 
szükségletnek. Ezért id őszerűnek látjuk egy újrealista, klasszicizáló modell fölmutatását 
is." Annál inkább, mert világirodalmi nagyságú költők képviselhetik a láthatárunkon kívül 
rekedt értékeket. Mindezt 1974-ben vetette papírra a szerz ő, azóta mintha semmi sem 
változott volna irodalomtörténet-írásunk értékszemléletében. 

Az értékszemlélet eredendően meghatározza az irodalomtörténet-írás módszerét is. 
A műközpontú irodalomszemlélet eleve lemond a teljes emberkép igényér ől, lemond az 
emberi kérdések történetiségükben rejl ő  teljességének a megfogalmazásáról. S azzal, hogy 
kísérleteiben egyoldalúvá vált, lemondott a klasszikus értékek igényér ől, egyszersmind 
arról az erkölcsiségről is, amely e klasszicitásban rejlik. Ha egyszer komoly számvetés 
készülne az egyoldalúság és a kizárólagosság nyomán keletkezett veszteségeinkr ől, a 
szemléletbeli lehatároltság nyomán létrejött csonkaságunkról, világképünk feladott teljes-
ségéről, minden bizonnyal kiderülnének a szoros összefüggések emberi-kisebbségi azonos-
ságtudatunk hiánya és a történelmietlen (történelemellenes), hagyományelvet ő  
gondolkodásunk között. Irodalmunk és irodalomtörténet-írásunk avantgárd szándékaiban 
ugyanis éppen a klasszikus teljesség igényét adta fel, s ha ma nem tudunk mit kezdeni 
Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, József Attila vagy Babits Mihály, Kosztolányi Dezs ő  és 
Németh László szellemi örökségével, az azért van, mert elveszített emberképünkkel 
elveszítettük identitástudatunk legfontosabb elemeit is: szellemi tekintetben a történeti 
folyamatosságot, erkölcsi tekintetben pedig a morális hagyománytudatot. Érdemes lenne 
végiggondolni, a teljesség igényétől megfosztott irodalomszemléletünk nyomán létrejött 
töredezett világ- és emberképünk teremtett-e bennünk önismereti gyárrmoltalanságot, vagy 
hiányos azonosságtudatunk nyomán csak bizonytalan részleteiben vagyunk képesek fel-
építeni az élethez egyébként nélkülözhetetlen világképünket. Valahol mindenképpen utat 
vesztettünk, aminek önbecsülésünk is áldozatául esett. 

S ha irodalomtörténeti tanulmányaiban Dér Zoltán arra figyelmeztet: fel kellene 
oldanunk végre a bizalmatlanságunk blokádja alóla klasszikus értékek iránti igényeinket, 
egyben arra is felszólít: darabjaira hullt, s felszíni jelenségeibe átmentett világképünk 
középpontjába vissza kellene állítani az alkotó embert szellemi-lelki és erkölcsi örökségé-
nek teljességével, történelmi meghatározottságának legmagasabb, legmesszebbre tekint ő  
igényességével együtt. Mert végeredményben a tényszer űségen túl hit kérdése is, hogy 
valóban elfogadjuk: a jelentős művek a világnézet és a világkép egészét tükrözik, ami 
mögött pedig maga az ember áll a mindenségre tör ő  igényével. Hit kérdése a szellemi 
önmegvalósítás, az érzelmi jelenlét és a lelki önkiteljesedés teljességet ígér ő  lá tornása, mint 
ahogyan hit kérdése az emberi nagyságnak a moralitásban rejl ő  lehetősége is. Ha mai 
irodalmunk és irodalomtörténet-írásunk nem tud hitelt érdeml őn szólni hitről és em-
berről, erkölcsről és világról, minden kétséget kizáróan az értékszemléletében van a hiba, 
s erre Dér Zoltán kimondatlanul is nyomatékkal figyelmeztet. A. legnagyobb gond mind-
azonáltal abban rejlik, hogy irodalmunk ilyen jellegű  árvaságában nincs mit a jöv őre 
hagyományozni. Az veszik ki bel őle, amit megőrizni lenne érdemes. 

MÁK FERENC 
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LÉVAY ENDRE 

Régi utcák porában 
(Jegyzetek, karcolatok) 

A négy évvel ezelőtt elhunyt Lévay Endre csaknem két évtizeden át — több-
kevesebb rendszerességgel — közölte naplójegyzeteit Szabadka hétköznapjairól. 
Igaz, ezek— ahogyan maga tüntette fel a 7 Napban me gjelent 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 költő  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 érdeklődésre 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" című  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 cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 20 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

LECHNER ÖDÖN műépítész (1845-1914) 

Szabadka legismertebb középülete kétségtelenül a városháza, amely id ővel 
városunk szimbólumává vált. Nem érdemtelenül, mert a szecessziós építészeti 
stílus kiváló képviselője. Tervezői, Komor Marcell és Jakab Dezs ő, Lechner leg-
kiválóbb tanítványai, követ ői közé tartoztak, közvetve tehát ő  is jogosan kap 
helyet galériánkban. Egyébként Lechner Ödön Berlinben fejezte be egyetemi 
tanumányait és Franciaországban tökéletesítette tudását. Nagyobb alkotásai 
közé tartozik a szegedi városháza historizáló stílusú épülete (1882). Ez után kez-
dett egyre nagyobb szerepet kapni nála a népi ornamentika, amely id ővel a 
díszítőelemek között nagyon fontos helyet foglalt el. Ezt egyébként a szabadkai 
városhaza is ékesen bizonyítja (1912). A fénykép 1897-ben Budapesten, Stre-
lisky műtermében készült. 


