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HERCEG JÁNOS 

KÉT PART KÖZÖTT 

Tucsi még egy mélyet, egy utolsó szippantott a cigarettájából, aztán eloltotta. S 
miután lerúgta lábáról a kínai selyempapucsot, amelyen fekete alapon arany 
pagoda díszlett, úgy belekuporodott a nagyvirágos berzserbe, hogy nem látszott 
ki belőle semmi. 

De abban a pillanatban eszébe jutott, hogy Anya nem szeret cigarettavége-
ket látni a hamutartóban, pláne ha vendéget várnak, s pláne ha kitette a vitrinb ől 
az ezüstöt, amelyet ő  most oly könnyelműen behamuzott. Felugrott hát, s miután 
a csikket a kályhába dobta, a sz őnyeg sarkával kitörölte az akantuszlevél formájú 
ezüst hamutartót, mert lusta volt kimenni porrongyért, s aztán hogy rálehelt, 
rozsdabarna kordbársony nadrágja ülepéhez dörzsölte, amely nadrághoz olívzöld 
szett tartozott, s egy vékony fekete muszlinkend ő, olyan hanyagul áthurkolva az 
álla alatt, mint egy hajókötél a parti vascsigákon. 

uTucsit ismerni kell!" — ez volt a jelszó a családban, s ebben a rendszerint 
mosolyogva megtett kijelentésben b őven elfért az elnéz ő  bírálat, a gyengéd 
szeretet és az eredetiség dicsérete is. Most azonban ez az eredetiség keveset 
mutatott magából, a várakozásnak ezekben az idegesít ő  perceiben inkább az ag-
gódás látszott meg rajta, az aggodalom ezeregy dolog miatt, de legf őképpen azért, 
hogy meg lesznek-e elégedve Kostával, illetve Kosta velük. Megelégedve, istenem! 
Azt semmi esetre se várja, hogy egymás nyakába boruljanak, de legalább elvisel-
hetőnek találják egymást. S így aztán Tucsi most pontosan olyan lett, mint 
bármely mai lány, aki úgy érzi, két part között áll, s egyik keze itt, a másik ott 
kapaszkodik görcsösen azokba, akiket szeret, de akik a körülmények kegyetlen 
törvényei folytán messze vannak egymástól, s neki kell közelebb hozni őket. 

— Segíthetek valamit? — nyitotta ki a konyhaajtót, hogy izgalmától mene-
küljön, s már tudta, hogy ezt hiba volt kérdezni, hiszen Anya százszor meg-
mondta: t.Ha egy nagylány megkérdezi, mit csináljon, akkor már tisztában vagyok 
vele, hogy sose lesz belőle háziasszony." Mintha ő  valaha is háziasszonynak 
készült volna! És nagylány se volt soha a szónak ebben a vidéki értelmében. De 
Anya ezúttal megfeledkezett csalhatatlan megállapításáról, mert éppen a vaníliás 
kiflit szórta be porcukorral, s így csak a fejét rázta meg, Grószi viszont a nap 
fontosságához híven bejelentette a sárgaréz habver ő  üst fölött: 

— Felhúztam neked a zenélő  órát! 
Aranyos vagy, Grószikám — vonult vissza a szobába, s a zongorán álló 

meisseni porcelánórához lépett, a biztonság kedvéért megrázta, mivel az óra nem 
mindig volt hajlandó zenélni, jóllehet kizárólag ünnepi alkalmakkor lett volna 
ez a dolga, különben évtizedek óta állt, nehogy elkopjon a jó békebeli rugója, 
amilyet ma nem is lehet kapni. 

Gyönyörű! Álomba ringató! Már alszom is! — Ez Bandi lemeze volt, ha 
Grószi nagy ritkán mégis megreszkírozta a békebeli rugót, s az órából, id őnként 
kicsit elakadva, aztán megújult er őre kapva felhangzott a csemballóra hangsze-
relt skót románc. De ennél már jóval komolyabb elragadtatással kellett olykor 
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honorálni Anya önfeláldozását, ahogy minden gondja mellett meg őrizte nekik a 
hosszú koncertzongorát, amelyet egyébként meg se vett volna már senki, és a 
híres zöld sirázt, melyet Grószi még fiatalasszony korában vett egy bugyogós 
töröktől, aki az alku egy-egy fordulójánál keresztbe tette mellén a két kezét és 
háromszor mélyen meghajtotta magát napkelet felé fordulva, ami Grószi szerint 
csalhatatlanul bizonyította mind a török, mind a sz őnyeg eredetiségét, még akkor 
is, ha Bandi a mesének ennél a részénél mindig felugrott és kirohant röhögni. 

Mesélj az oroszokról! — illett ilyenkor külön figyelmet szentelni Grószi 
hajdani lélekjelenlétének és fáradhatatlanságának, amikor is a háború alatt 
heteken át szinte éjt nappallá téve játszotta ezen a jobb napokat látott zongorán 
a Volga Volgát, amit az oroszok félrehajtott fejjel, némán hallgattak, miközben 
egyik-másik szemében megcsillant a könny, s erre Grószi lenyomta a pedált és 
rázendített arra a pattogó dalra, a Bárusnyára, úgyhogy a katonák egyszerre 
elfelejtették a bánatukat, s csizmájuk szárát kezdték verdesni és leguggolva 
táncolni fél óra hosszat is talán, mire már a pihenés kedvéért is vissza kellett 
térni megint a Volgához. 

— Három kövér disznót hoztak levágva, feldarabolva, négy zsák nullás 
lisztet, s anyátoknak még papirost is adtak, hogy ne kelljen kényszermunkára 
járnia, mint a többi magyar asszonynak. El se tudjátok képzelni, mi volt az abban 
az időben! 

És felváltva muzsikáltatok Anyával? Muris lehetett! 
Ó, dehogy! Anyátok otthon se volt soha. Egy váltás fehérnem űt tett 

minden reggel a táskájába, vajat, egy kis sonkát, úgy kereste apátokat mindenfelé. 
A vajat és a sonkát pár nap múlva frissel kellett kicserélni. Csak estefelé jött haza, 
míg én a szalonban zongoráztam, mert akkor még megvolt a régi házunk és a régi 
szalon, és volt egy tiszt, az kétszer is kezet csókolt neki. Valami jobb családból 
lehetett. . . 

Apán nem tudtak segíteni? — Ezt Tucsi kérdezte Anya felé fordulva még 
vagy tíz év előtt először és utoljára. — Nem szóltatok nekik? 

Anya hangja fájdalmasan felcsattant, Sírva kiáltotta: 
Édes istenem! Hogy kérdezhetsz ilyet! Mindenkinek szóltam, térden 

állva könyörögtem, futkostam heteken át a parancsnokságokra. Hát hogyne 
szóltam volna! De nem az oroszok vitték el. Két fegyveres civil. Itteniek. Éveken 
át úgy rémlett, hogy az egyiket még ismerem is. De oly közönyösen ment el 
mellettem az utcán, hogy nem mertem tovább gyanakodni rá. Hogyne szóltam 
volna, édes kislányom! És aztán csak vártam rá, vártam, hiszen tudjátok. Volt, 
aki Szibériában látta egy bánya kantinjában, szakálla volt és vörösbort ivott, 
mások szerint Sopronban t űnt fel negyvenöt tavaszán, megesküdött rá az illet ő , 
s én egy időre ezt is elhittem, bár nem tudtam elképzelni, hogy került oda, hiszen 
innen vitték el negyvennégy november tizenkilencedikén délután negyed hatkor, 
s hogy került volna át a trianoni határon és a fronton azután. 

Akkor még, tíz év előtt, Anya sírt, amikor ezt elmondta, kezeit tördelve 
hangosan jajongott, s Grószi tehetetlenül csitította: “Du musst dich doch nicht 
gleich aufregen." Akkor látták utoljára sírni, ha Apa került szóba. És mind 
ritkábban beszéltek róla. Fényképe ott állt a zongorán, a keresztbe fektetett 
sirázon, szemben a zenél ő  órával. Mandulavágású szeme volt, kicsit álmodozó 
tekintettel, pedig Anya szerint egyáltalán nem volt ábrándos természet, csak ez 
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a fénykép véletlenül így sikerült. Haja kétfelé választva, simára fésülve. Mosolyra 
húzott szájából két foga fehérlett. 

A halottak megőszülnek — mondta egyszer Bandi. 
— Honnan veszed ezt a hülyeséget? — kiálott rá Tucsi. De attól kezdve úgy 

látta ő  is, hogy Apa azon a képen évr ől évre Öregszik, mintha csak élne. S szájáról 
mintha eltűnt volna az a régi mosoly, mivel a halottak nem mosolyognak. És ha 
nagy ritkán megemlítette valaki, akkor ők messzire révedő  szemmel néztek 
maguk elé, kicsit még mosolyogtak is, mint amikor olyasvalakire emlékszünk 
vissza, akit valamikor szerettünk, de aki egyszer csak elt űnt, hűtlenül elment, 
hogy soha többé ne lássuk aztán. 

Negyed Öt—lépett most Anya a szobába. — Te négykor már itthon szoktál 
lenni. Nem fél négykor érkezik a belgrádi busz? Hát akkor hol vannak? 

Lehet, hogy Bandi egy kis körsétát tesz Kostával. Megmutatja neki a 
várost, vagy mit tudom én! Különben örülj neki, hogy megsült a pogácsa és Grószi 
is plénparádban várja a v őlegényemet. És kérlek, ne idegeskedj! 

Ezt már úgy mondta, hogy újabb cigarettára gyújtott, pedig a füstöt vágni 
lehetett volna, s a gyöngyházzal bélelt hamutartó tele volt csikkel. S Anya 
hallgatott, mert hát "Tucsit ismerni kell!" 

Szótlanul ültek. Anya az asztal mellett, fejét öklére hajtva, melyben zseb-
kendőjét szorongatta, Tucsi egy puffon a kályha mellett, míg a berzserben ezúttal 
G1-Őszi merült el, s mintha csigába szedett fehér haja most nem is reszketett volna 
úgy, mint máskor. 

De kintről léptek hallatszottak és Bandi bolondozása a csukott ajtó el őtt: 
Pásztorok vagyunk, egy csillagot keresünk, reg ő  rejtem. ." Grószi csodálkozva 

nézett fel, mert nem értette a tréfát. 
— Jaj, hát nem ilyennek képzeltelek, édes fiam! — kiáltott fel a következ ő  

pillanatban Anya, s megforgatta maga el őtt Kostát, és megcsókolta jobbról és 
balról, mire Tucsinak sírás szorongatta a torkát, de azért uralkodott magán, 
feszes léptekkel sétált fel és alá, miközben Grószi felemelte lornyonját, a zenél ő  
óra pedig elköhögte a skót románc felét, aztán megakadt. 

Gondoltam, barna vagy és sokkal markánsabb. . . 
— Jaj, Anya, ezerszer mondtam már, hogy sz őke, kék szemű  és hosszúkás 

arcú, csak te mindent elfelejtesz. 
— Igen, ilyen ő, s ha elejtik, nem is csörög! 
Ezt Bandi mondta magyarul, mire Kosta oly komolyan nézett rá, mintha 

isten tudja, mit szalasztott volna el, de Tucsinak eszében se volt lefordítani ezt a 
hülyeséget. Anya behozta a pogácsát, Bandi kibontotta a sört, Grószi szorgalma-
san hasnálta ezüstnyelű  lornyonját, s úgy tett, mintha minden szót megértett 
volna. Tucsi is megnyugodott, s amíg visszaült arra a puffra és maga alá húzta a 
lábát, azt mondta: 

Mindent tudtok egymásról évek óta, semmi értelme megismételni a 
dolgokat. Én, amit csak lehetett, elmondtam róla nektek és neked róluk. Most 
pedig beszéljünk másról. Nincs kínosabb dolog, mint két part között állni. . . 

Itt azonban Anya felállt, zsebkend őt szorongató kezét a leveg őbe emelte, 
mintha így kívánt volna véget vetni minden más beszédnek, s kimondani, amit 
ebben a pillanatban oly fontosnak tartott, így szólt: 
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A gyerekeim apa nélkül n őttek fel. Egy délután, ezerkilencszáznegyven-
négy november tizenkilencedikén jöttek az uramért és elvitték. . . 

— Ugyan, Anya, azt hiszed, Tucsi ezt elhallgatta Kosta el őtt?! — lépett hozzá 
Bandi és megfogta a karját, mintha álmából akarta volna felrázni, miközben a 
többiek megkövülten nézték őket. De Anya kemény maradt és eltökélt. Úgy 
folytatta nem túl hangosan, de határozottan, hogy még nyelvtani hibát se vétett, 
amiért annyiszor mosolyogtak rajta. 

Tucsi kétéves volt, Bandi négy. Én még nem voltam harminc. Évekig 
vártam rá, mert valaki a pripeti mocsaraknál látta, valaki egy magyar városban, 
irhabundában, vadászkalappal a fején, holott rövid barna bekecsben vitték el, s 
vadászkalapot sosem viselt. 

— Miért nem mentél férjhez?! — kiáltotta Tucsi az ablak fel ől, mert most 
már ott állt, kinézett a deres háztet őkre, s a hangja oly kegyetlenül éles volt, 
mintha nem anyjához szólt volna, s mintha az a fénykép ovális barna álló 
keretben, mintha az a mandulavágású szem sosem indította volna t űnődésre. 

— Oh Gott, oh mein lieber Gott! — sóhajtotta Grószi és ezüstös feje most 
már igazán reszketni kezdett, de senki se nézett rá. Anyára kellett nézni, aki 
válasz nélkül hagyta Tucsi kiáltását. 

— Megjött apa, gyertek hamar! Megjött apa! Évekig csengett a fülemben ez 
a pár szó a saját hangommal, ahogy majd a gyerekeimet hívom egyszer. Éjjel arra 
ébredtem, hogy ezt kiáltom nekik, s egészen beleizzadtam. Te most elfoglalod a 
helyed közöttünk, mindegy, hogy itt lesztek, vagy valahol délen, mindenképpen 
hozzánk is tartozol ezentúl. Tudnod kell, mi van mögöttünk. Tudnod kell, hogy 
nem vagyunk alávalóbbak senkinél, mert mi is megszenvedtünk! 

Elhallgatott. Egy ideig még körülvette a súlyos, néma csend, hogy mozdulni 
se tudott mindjárt, aztán tétován visszament az asztalhoz. 

Mindenki mögött van valami — szólalt meg a szőke fiú, s téli erd ők 
jelentek meg a szavai után, tábort űz körül didergő  gyerekek. Messzir ől ágyúszó 
morajlott, tompa robbanás hallatszott, valaki felsírt az éjszakában, vagy egy egész 
kórus volt, ki tudja. — Hogy én nem lettem árva, puszta véletlen volt, s nem 
tudom, más volnék-e, ha apa nélkül n őttem volna fel. 

Biztosan! — felelte Tucsi, mintha egyszerre a másik parton termett volna, 
egészen Anya mellé állt volna, vagy csak az esztend ők útját követte. — De azért 
mindannyian rég túl vagyunk rajta, ez az igazság, sajnos. Az emberben minden 
emlék ki tud hűlni. Látjátok, nem is sírok. 

Persze, hiszen nem is ismerted szegény apádat — mondta Anya egészen 
megnyugodva, s felállt, odalépett Kostához, fejére tette a kezét, kicsit még babrált 
is a szőke fürtökben, s akkor azt mondta: 

— Köszönöm, hogy megértettél. 
Rege dich nur nicht auf. Denk auf dein Herz! — mondta Grószi, de Anya 

szívének nem volt most semmi baja, s meg se remegett a hangja, amikor Tucsi 
felé fordult: 

Gyere már ide, még nem is láttam, hogy megcsókoltátok volna egymást, 
pedig azt nagyon szeretném látni. 

És mivel Bandi felgyújtotta az ötkarú csillárt, ott álltak mindannyian a 
lámpa fehér fénykörében és nem gondoltak sem a téli erd őben felhangzó gyerek-
sírásra, sem arra a fiatal férfira, aki megöregedett és meg őszült időközben, s 
mandulavágású szemével és barna bekecsében elt űnt valahol a messzeségben. 
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TOLNAI OTTÓ 

KONDOR KÉT KIRÁLY-KÉPE 

1. AZ ÖREG KIRÁLY (1968) 

mint patinaragyás páncélruha rézing 
súlyos nagy csörömpöléssel 
egyszerre zuhant le az össz levélzet 
és most itt villog pucéran a világ 
mintha én tépdestem volna 
egyenkint mind az erd ők levelét 
nehogy fennfelejt ődjön valahol 
a mediterráneum kecskék által 
megközelíthetetlen fokán egy fügefalevél 
én tépdestem a növénykék zöldselyem pihéjét 
ezüstszállal varrt liliomos palástom durván megtéptem 
lehullott a világ tarka virágtakarója 
fejemen jó bolondom kékbojtos kalpagja 
hallom csörömpölve harikáz koronámmal a piactéren 
csak ez az egy szál ideges kóró maradt a kezemben 
mint szamár legeltem le a világ össz tövisét 
lábad közül a cianidtartalmú fogas balkáni babért 
fényes nagy homlokodról a gledícsia lila szögeit 

DARÁZSKIRÁLY (1963) 

nem közönséges se szoliter darázs 
tán óriás fenyődarázs 
lárvája még a velencei dózse-palota 
ólmát is átffirta 
s mi mindent még amir ől nincs tudomásunk 
(tehát a teremtőt is furdalhatja a lelkiismeret) 
tűzvörös fém- papír- vagy gyilkosdarázs 
lábai nem szőrösek szép simák 
nem dolgozó 
nem kubikol nem molnárkodik liliom torkában 
mint mézecskék szárnyai 
nem kopnak el munkában el sem homályosulnak 
a szűk virágvaginákban-mászkálásban 
a szárnyak katedrális-ablakai 
nem bírná el a tömérdek munkát 
a törékeny csípő-kocsány 
nem gy űjti rabolja a mézet 
gyilköl érte 
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gyilkol a mézért 
naponta nektártól részegül le 
ám a nyers húst sem veti meg 
— megfeledkezve illesztgetem a színes 
szókockákat a kép pazar mozaikjába 
közben egyszer űen csak arról van szó 
nézzük az arc tömény melankóliáját 
egyszerűen arról hogy a király a darázskirály 
s a darázs a darázsl;irrílvm 

Marie-Héléne Murturcux - Sárvari dolsef 
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TOMÁN LÁSZLÓ 

KÉSZÜLŐ  VERSESKÖTETEMBŐL 

A VERSÍRÁSRÓL 

Ne írjál verset, költőtárs, 
a vers kispolgári csökevény. 
Ne méltóztasson verset írni, kegyelmes uram, 
a vers a proletárok sóhaja. 
Ne írj verset, bajtárs, 
a vers visszafelé elsülő  puska. 
Kislányok, ne írjatok verset, 
a versírás defloráció. 
ne írjon verset, asszonyom, 
a verstől másállapotban marad. 

Ne írjatok, ne írjatok verset, 
a vers böfögés, a vers ejahuláció, 
a vers kábítoszer, a vers hönnyfahasztó gáz, 
a vers pokolgép, a vers merénylet, 
a vers bűnügy, a vers börtön, 
a vers bűntett, a vers akasztófa, 
a vers méreg, a vers halál. 

Ne írjatok verset. 
Végrendeletet írjatok. 

(1972) 

MEGHALT ZUCAJIĆ  BORO 

Meghalt Zucaji ć  Boro borbély, 
aki hajat nyírt, borotvált 
a Vasút utcai borbélym űhelyben. 
Nincs többé Zucaji ć  Boro, 
a Vasút utca sincsen, 
eltűnt a ház a borbélyműhellyel. 

Ott lakott Zucaji ć  Boro az utcasarkon, 
Török kalapos házában, az udvarban. 
A m űhelye szemben volt, az utca másik oldalán. 
Tükrök, székek, fés űk, ollók, pamacsok. 
Boro fehér köpenyben. 
Színes képek, üvegek, tégelyek a kirakatban. 
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A Vasút utcán tódul a nép az állomásról, 
bent Boro hajat vág. 
Csönget a villamos az utcasarkon, 
Boro szappanhabot ver. 
Buchmüller a pult mögött áll a boltjában, 
Hirschbein Zseni kinéz az ablakon, 
Boro feni a borotváját. 
Bernhardtnál kötik a harisnyákat, 
a Nagy-féle kocsmába betérnek a hiszácsi szlovákok, 
Balázstól kitolatnak a kucséberek, 
Herzog vasalja a reverendákat, 
Boro borotvál. 

Nincsenek itt már se Nagyék, se Balázs" 
nincs Fehér Rózsi, se Szuhanov Andrusa. 
És most meghalt Zuccdi ć  Boro. 
Magával vitte a fagyos januári földbe 
a fenőszíjat, a szappanhabot, 
a cukorbaját, a rossz szívét, 
a 80 éves agglegénységét. 

Csak az unokaöccse gyászolja. 

Legközelebb Zucaji ć  Boróval nyíratom meg a hajam, 
ő  fogja leborotválni őszülő  szakállam, 
s aztán végigmegyünk a Vasút utcán, 
hátha taláhozunk Haberbusch árral vagy Kókai bácsival, 
aki k őműves volt, télen meg böllérkedett; 
hátha felbukkan a kanyarban a sárga villamos, 
és felveszi Zuccdi ć  Boro özvegy édesanyját,. 
aki már nem bírja cipelni százöt évét 
meg a sok kimosott borbélyköpenyt és a törülköz őt. 

Meghalt Zucajić  Boro, a borbély, 
nem csönget többé a Vasút utcai villamos. 

(1980) 
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BOZSIK PÉTER 

ÉSZAK-BÁCSKAI HAIKUK 7. 

VISSZAKÉZBŐL 1. 	JUTALOM 

Már visszakézb ől 
	

Úgy élhetsz itt, mint 

írom verseim; hagynak 
	

egy túsz; harngrosan 

el — tudd! — elveim. 	rövid gyufát húz. 

BŰZ 	 KÉPZELT CELLÁBÓL 
Koestler emlékčnek 

Bomlik a világ 
	

Beton méhkaptár; 

bal fele: rohad az egész 	csönd benne a zümmögés. 
vérző  alfele. 	 Túlélni kevés. 

ÁLOM 

Mint korbács, csattan 

szóm; vág mélyen a húsba 
— álmodó költ ő . 

KONTRA FERENC 

KÁDERDAL 

akinek nincsenek érvei 
az hétszer akkora terjedelemben sem tud cáfolni 
aki zagyván fogalmaz 

úgy is gondolkodik 
aki hatalom után kapkod 

minden tettéhez önigazolást keres 

akinek komplexusai vannak 

megpróbál ágaskodni 
aki utánzásból él 

pünkösdi királyságra számíthat 
aki kertész akar lenni 
járjon csak sűrűn konzultálni 
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KÉZFOGÁSOK 

IOAN FLOR.A 

INVOKÁCIÓ 

Fuss, kis förtelem, nagy förtelem, 
kilencvenkilenc fajta förtelem! 
Fuss és önrohasztó fára telepedj, 
ahol a víz megivatlan, 
ahol a víz kiapadt, 
ahol nem szól a kakas, nem száll madár 
és nem fejnek fekete tehenet. 

Fuss és pusztulj, lélegzet, 
élő  ezüst, holt ezüst, villámló ezüst, 
silány, fáradt óra, tekintet silány órája, 
szél és föld 
silány órája, 
kilencvenkilenc fajta silány óra. 

Földre nem fektethetlek, nem lélegeztethetlek, 
nem itathatlak. 
Fuss, harapd el nyelved, harapd 
homlokszemed, nyeld el, mint drágakövet! 
Fuss, fuss, fuss, 
testedet fekete tükörbe temesd! 

Fuj, fuj, fuj!, kiáltották a suvadásban a parasztok, 
háromszor kiköpve 
és térdig gázolva a véres sárban, 
míg ő  lehajtott fejjel állt, 
nem akarván, 
nem mervén a madarak és cillagok ékesítette 
nyári égre tekinteni. 

A HALÁL VÉGE 

Kakas kukorékol. Talán éj kezdete, 
hegyi kapaszkodó, sárkányszületés! 
Talán ütőerek, izmok, friss tengeri szivaccsal teli 
mellembe fúródott eltévedt pillanat. 
Megdermedek, mint máskor 
csillagokra  szegzett tekintettel nyáron. 
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Várom, hogy kis és nagy királyok májam és könyveim 
szaggassák. 

Ohó! 
Ohó, kis és nagy királyok! 
Nem esik, de a földb ől vad ménesek támadnak. 
Nem villámlik, 
nem dörög, 
de a fogak között, a mellcsontban, a tölgyesben 
tűzvész tör ki. 

Ohó! Ohó! 
Ha lenézek, gyökeréig hasad a föld. 
Ha folyóvíz tükrözi képem, 
szívem egyre halkabban ver, arcomat kelések lepik el, 
testnedveim helyett 
.karomból élő, fehér férgek törnek el ő . 

Kakas szól: beteljesedik a halál. 

ÖSSZEOMLÁS A SÖTÉTBEN 

Koronáját simogattad, dédelgetted, 
szádból etetted. 
Éjjel a csillagokhoz vezetted és ő  
az ágyadhoz 
almát vitt az aranykertből. 
Felfedte a hold és a csillagok titkát. 
Örök ifjúságot, örök életet adott. 

Mindez csapda, fortély volt. 
Katonává és tüsszá tett. 
Leveg őként, acháj fűszálként surrant 
törzsem gyökeréhez, sötétben elszikkasztani. 

NAGY Margit fordításai 

A fenti három versetA gyilkos tekintet c. verseiklusból abból az alkalomból közöljük, 

hogy a szerző  megkapta a díjat, amelyet a Vajdasági íróegyesület a tavaly megjelent kötetek 
közül a legjobbnak ítélt oda. 
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ÖRÖKSÉG 

SZELI ISTVÁN 

KÖLCSEY FERENC 
SZÜLETÉSÉNEK KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Az egyik újabb kori életrajzírója azt emeli ki Kölcsey Ferencr ől szólván, hogy ,,a 
magyar nemesi ellenállás szívet dobogtató, nagyszer ű  évében", 1790-ben szüle-
tett. Bármennyire csábítóriak látszik is, hogy e kerek kétszázadik évfordulón 
életművének a bemutatását az 1790-es esztend ő  jelképiségének a jegyében indít-
suk, mégsem tehetjük, mert 1790 mégsem ily egyértelm űen ',nagyszerű" és ',szívet 
dobogtató" esztendeje a magyar történelemnek. F őleg pedig azért tartjuk téves-
nek e szimbolika erőltetését, mert Kölcsey gondolatvilága és a magyar nemesi 
ellenállás eszméi között több a különbség, mint a hasonlóság. Igaz ugyan, ,  hogy 
1790-ben a patrióta érzelmű  magyar nemesség ellenállása (és természetesen a 
nemzetközi erőviszonyok) kikényszeritették II. Józseft ől, a ,,kalapos királytól", 
hogy visszavonja a jogos magyar nemzeti önérzetet sért ő  rendeleteinek nagy 
részét. Így átmenetileg— a magyar nyelv lett a nemzetgy űlés nyelve, de jellemz ő  
a magyar szabadságot oly nagy hévvel követel ő  nemesség nemzettudatának 
felszínességére, hogy Kölcseynek éppen az aulikus magyar f őrendekkel szemben 
kell ismét harcot indítania a magyar nyelv jogaiért a pozsonyi országgy űlésen. A 
magyar királyi korona visszavitele Budára, s az ún. királyi rescriptum többi 
kitétele az egész országot lázba hozta. Még a jozefinizmus bajnokainak számító 
magyar írók is lelkesen ünnepelték ezt a nagy fordulatot, s az ország független-
ségének a helyreállítását ünnepelték benne. Hallgassuk pl. Kazinczyt: ',Látom, 
kijózanodtunk részegültségünkb ől (. . .) Látom, hogy hazánkban sok viszontag-
ságaink után végre feltaláltuk hazánkat. . . Íme férjfiaink és asszonyaink elhagy-
ták a kölcsönzött öltözetet; elállottak a káros idegen szokásoktól! Most már nem 
úgy, mint ez előtt kevéssel, gyönyörködve beszélnek azon a nyelven, a melyen 
Etele és Etelka beszélt, s nemes elpirulással vallják meg, hogy megcsalódtak, 
mindőn megromlott ízlésök ennél a kedves hangzásúnál szebbnek tartotta azt a 
döröngő  zordon nyelvet, a mely semmire sem alkalmatosabb a despotai hideg 
parancsolásnál. ó, ne háborítsa fel senki boldog elragadtatásomat hideg fagyos 
okoskodásaival; engedjen szabad folyamatot boldog örvendezéseimnek s gyul-
lassza példám után szívét annak érzésére, a mit szívem érez!" 

Itt van aztán a hidegfej ű  közgazdász, Berzeviczy Gergely is, aki a ',karok és 
rendek"-től, az országgyűléstől várja a közjó előmozdítását, a nemzet boldogulását 
az adott történelmi helyzetben: ',Ebben az emlékezetes id őpontban összehíva 
egyhangúlag elhatározhatják, amit ezek a szerencsés id ők, az állandó közjó, az 
egész utókor, a mai Európa, a szabad nemzetek, akik készek bennünket maguk-
hoz ölelni (. . .) megszabadíthatják hazánkat az osztrák uralomtól. Nincs király, 
nincs uralkodó, meggyengültek Ausztria er ői, kimerült a kincstár, egész Európa 
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az ellensége, mindenfel ől háború fenyegeti, kell ően vannak hangolva és el ő -
készítve a polgárok lelkei (. . .) ha ezt az alkalmat elhalasztjuk, akkor a régi 
koldusállapotba sodródunk vissza, melyben sem életünk, sem halálunk nem 
bizonyos, századok fognak elmúlni és nem fognak hasonló alkalmat szülni." 

Pesttől Füredig, Debrecentől Sopronig lobog a lelkesedés lángja, mégis, 
mennyire megváltozik minden alig öt esztendő  leforgása alatt! József utódai 
ismét az abszolutizmus rég bevált eszközeihez folyamodnak, a francia forrada-
lomtól, majd a napóleoni hódításoktól megrettent magyar uralkodó osztályok — 
a közös érdeket felismerve — ismét a trón véd őszárnyait keresik. A Habsburg-
ház is belátta, hogy uralmát csak a magyar nemesi berendezés, az ,, ősinek" tartott 
kiváltságok megőrzése árán tarthatja fenn. A magyar társadalmat tehát a húszas 
évek közepéig ismét a konzervatív er ők irányítják, amelyek ellen Kölcsey kitartó, 
de sokszor kilátástalannak látszó küzdelmet folytat. M űve jelképi értelmét tehát 
nem 1790 szellemében, mint inkább az akkor konzervált rendi hagyományok 
elleni harcában ismerjük fel. 

A Szatmár megyei gazdálkodó középnemes szinte egész életében kísérlete-
zett, hogy kitörjön a maradiság, a feudális életformák bilincseinek a szorításából, 
s ez felőrölte szellemi energiáinak nagy részét. Osztályának eszményeib ől már 
rég kiábrándult, nem látott a maga környezetében barátot, szövetségest, akire 
számíthatott volna ebben a küzdelmében. Így alakult ki benne az a lelkiség, az a 
magatartás, amelyet Vitkovics Mihály, a kortárs író úgy nevez, hogy a ',világtól 
való különözés". Ez a Vitkovics-féle jellemzés főleg a fiatal Kölcseyre jellemz ő , s 
noha férfikorában egyre nyugtalanabbul keresi a helyét a közéletben, költésze-
tének, világérzésének s emberi magatartásának mégis egyik meghatározó eleme 
marad a társtalanság, a magány, az idegenség a környezete iránt s mindazzal 
szemben, amit számára a magyar élet sz űkössége és elmaradottsága jelent. 

'Jókor támadt s hamar elt űnt remények; lángoló, de tárgyat nem lelt 
indulatok; sivatag jelen s alaktalan jöv ő" — így irt saját közérzetér ől. Még konkré-
tebb, még megfoghatóbb a túlérzékeny lélek elvágyódásának az oka egy 1815-ben 
írt levelében: ',A körny(ezet), melyben lakom, el van dugva a szem el ől, szép, de 
vad s felette magányos. Egyfel ől a Tisza foly, másfel ől a Túr, mely itt amabba 
szakad s minket a torkolatban hagy laknunk. Egyfel ől nagy erdők körítenek, 
másfelől nyílás esik, a láthatárainkat a máramarosi hóbércek határozzák. Nem 
poétai hely-e, édes barátom? Csak az a baj, hogy nekem emberek kellenek. . ." De 
pesti joggyakornok korában, írótársak körében sem tud feloldódni, s még Kazin-
czyhoz, atyai barátjához fűződő  kapcsolata sem maradt tartós és felh őtlen. Ennek 
a hátterében az a felismerés áll, hogy Kazinczy — ahogy fiatal barátja írja neki 
egy levelében — végzetesen téved, amikor a magyar irodalmat idegen m űvek 
fordításának segítségével igyekszik serkenteni: ,Urambátyám vétett maga ellen, 
mikor fordítóvá lett. Azt is szükség gondolásra venni, micsoda epochában legyen 
a nemzet, melynek írunk. . .(most) fordítók nem is fognak úgy kelleni, mint 
originálok." A korszakváltás jele ez: Kölcsey rádöbben, hogy a klasszicista iroda-
lom .mintaképszerűségének", utánzó jellegének s ennélfogva nemzetietlenségé-
nek az ideje lejárt, s a felvilágosodás művelődési és irodalmi törekvéseinek 
egyetemes emberi programját a nemzeti koncepciók és reformelgondolások vált-
ják fel. Nemcsak elvi nyilatkozatai szólnak err ől, hanem költészete is: gondolati 
igényű, nem egyszer komor lelkiállapotot kifejez ő  verseiben mind gyakrabban 
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bukkannak fel azok a formák, amelyek a népi fogantatású magyar dalhoz állnak 
közel. Ezekben megpróbálja követni — mint írja — a "gondolatlan könny ű  
szállongásnak a tárgyról-tárgyra geniális szökdelését". Az ez id ő  tájt írt versek 
egyaránt mutatnak mind a régi, mind a népi költészet ihletésére, de az eredeti-
ségről vallott nézeteivel némileg ellentétben: nemcsak a magyar, hanem a szerb 
költészet hatása is érezhet ő  rajtuk, amellyel valószínűleg Vitkovics révén ismer-
kedett meg. 

Az 1818 és 1923 közötti években mind határozottabb körvonalakkal kezd 
benne kialakulni, főleg a korabeli társadalmi élmények ihletésére, a népiesség 
iránti érdeklődése, a nemzeti művelődés újszerű  szemlélete. Ezt a Nemzeti 
hagyományok című, 1826-ban írt elvi fontosságú tanulmányában fejti ki. Ez a 
munkája az egész akkor kibontakozó, romantikus-nemzeti irányú s a korszak 
végén majd Pet őfivel tetőző  magyar irodalom legalapvet őbb tételeit fogalmazza 
meg: "A való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni" 
— mondja egyik legfontosabb megállapításáként. Kifejti, hogy a továbbfejl ődés 
útja nem is lehet semmi más, mint önmagunk nemzeti kultúrájának a feltárása. 
Ennek legősibb rétegét a népköltészet őrzi, a köznépi dalok, a közösségi hagyo-
mányok, amelyek azonban a történelem folyamán egyre inkább halványodtak. 
Ez a felfogás a nyitja a Kazinczytól való elhidegülésének is, mert az a magyar 
műveltségnek ezt az alaprétegét nem vette kell ő  mértékben tudomásul. Elismeri, 
hogy Kazinczy nyelvművelő  és nyelvújító munkássága rendkívül fontos ugyan, de 
a nemzeti önismeret és m űvelődés elmélyítése szempontjából kevésbé eredmé-
nyes, mert ingatag, bizonytalan alapokra támaszkodik. 

Kölcsey tehát történelmi megalapozottságú s következetesen átgondolt 
kulturális koncepciója a Kazinczy-örökséget meghaladva dolgozza ki a nemzeti 
műveltség továbbfejlesztésének új programját. Felismerte ugyanis, hogy a kor-
szak igényeinek és a valóság követelményeinek megfelel őbb másféle irányra van 
szükség mind az irodalomban, mind pedig a kulturális közéletben. Olyan írói-em-
beri-nemzeti programra, amely el őmozdíthatja a polgári átalakulást, az ország 
idült, feudális örökségt ől terhelt bajainak gyökeres felszámolását. Nem véletlen, 
hogy a Nemzeti hagyományok 1826-ban jelenik meg, a reformországgyűlések 
korában, a Széchenyi által meghirdetett politika szellemében. Az országgy űlés 
követeként közszereplése legmozgalmasabb és legjelent ősebb hónapjait éli meg 
ebben az időben, harcos beszédeket tart a pozsonyi diétán a "szegény adózó nép 
állapotáról", a magyar nyelv és színház ügyében, a társadalmi és szellemi életet 
leginkább foglalkoztató kérdésekr ől. Ugyanígy költészetének legjobb darabjai is 
a nemzet akkori állapotát és gondjait, valamint saját emberi helyzetét örökítik 
meg. 

Ennek a megnemesített ',közösségi lírának" a legismertebb darabja a Hym-

nus, az a vers, amelyet a múltban oly sokféleképpen próbáltak értelemzni s 
magyarázni, nemegyszer ki is sajátítatni ködös politikai törekvésekhez és világ-
nézetek propagálásához. Nevezték már "nemzeti imádságnak", egy mélyen vallá-
sos lélek fohászának, az istenhit költ ői megvallásának, egy absztrakt nemzeti 
szellemiség megfogalmazásának s még vagy százféleképpen, csak épp Kölcsey 
valóságos intencióit hagyták legtöbbször figyelmen kívül. Mi csak azt tehetjük, 
hogy magára a költőre hallgatunk, aki a versnek ezt az alcímet adta: "A magyar 
nép zivataros századaiból." A költemény valóban a tragikus századokat vonultatja 
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fel előttünk, okulásul, a költő  jelenére vonatkoztatva, de hála a vers költ ői 
erejének: örökérvényűen. 

A történelmi panorámából, amelyet feltár, természetesen nem maradhat el 
a magyar költészet egy folyton visszatér ő  motívuma: a keserű  önvád, az önosto-
rozó kemény hang, ami Bornemisza Pétert ől Zrínyin át Kölcseyig szüntelenül 
jelen van a nemzeti sorskérdések költ ői megfogalmazásaiban, de Kölcsey után is 
Adyig vagy akár máig: 

Hányszor támadt tenfiad, 
Szép hazám, kebledre, , 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod  hamuvedre!  

Bujt az üldözött, s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem lelé 
Honját a hazában..  . 

Úgy fogjuk fel tehát ezt a verset, mint a költ ői alkotóerő  nagy hatású 
megnyilatkozását, amelynek a témája a nemzet életének, gondjainak, sorsának 
a megragadása egy adott történelmi pillanat föllobbanó fényében, amely egy 
nemzeti közösség megpróbáltatásainak a mibenlétét, tartalmát és értelmét vilá-
gítja be a kor nemzettudata szerint, az egyéni életérzés érezhet ő  hangsúlyaival. 

Ha végezetül arra a kérdésre keressük a választ, hogy költ őnek volt-e 
jelentősebb vagy nemzetpedagógusnak, Kölcsey tevékenységét mégis ez utóbbi 
minőségében érezzük fontosabbnak. Kétségtelen, hogy költészete is új utakat tör 
a magyar poézis történetében: a lélek vívódásait oly hiánytalanul kifejez ő  lírát 
alig találhatunk a klaszszikából a romantikába áthajló korszakban. Ugyancsak 
elhatárolóan fontos az új, a hajlékonyabb, a lélek indulatmeneteihez jobban 
simuló egyéni lírai formanyelv kialakítása, amihez felhasználja a magyar népköl-
tészet alaki sajátságait éppúgy, mint a régi magyar vers formai örökségét is (a 
Hymnusban pl. a Rákóczi-nótát: a 'Jaj, régi szép magyar nép, Az ellenség téged 
miképp szaggat és tép" ritmikai elemeit). Mindez kétségkívül nagy lépés volt az 
autentikus magyar nemzeti poétika és versrendszer fejl ődésében, s nagymérték-
ben hozzájárult a Pet őfivel és Arannyal kiteljesedett, magyar nemzeti klassziciz-
mus néven ismert költészet útjának az egyengetéséhez. 

Történelmi távlatból nézve mégis a kulturális nemzettudat átalakításához 
való hozzájárulása látszik fontosabbnak: a nemzeti nyelv intézményesítését célzó 
roppant erőfeszítései, a fordításirodalom helyett az önálló és saját gyökereib ől 
táplálkozó irodalmiság szorgalmazása, a történelmi hagyományok organikus 
beépítése a közgondolkodásba, ennek megfelel ően pedig az idegen klasszicista 
ízlés helyett az irodalmi kultúra nemzeti formájának el őtérbe helyezése és elfo-
gadtatása az adott föltételeknek és szükségleteknek megfelel ően. Ennek a víziója 
pedig, mint említettük, az 1926-ban papírra vetett nagyszabású röpiratában nyer 
konkrét formát és tételes megszövegezést. Röpiratának a horderejét csak akkor 
tudjuk felmérni, ha a korábbi, ehhez hasonló célú és jelleg ű  írói tervezetekkel 
hasonlítjuk össze, különösen Bessenyei György, Kármán József és Kazinczy 
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Ferenc munkáival, amelyekben azok a magyar m űvelődés sorsáról és jöv őjéről 
vallott gondolataikat és terveiket vázolják fel. 

Bessenyei Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék című, 1781-ben 
megfogalmazott röpiratában egyféle tudományos akadémia felállítását javasolja 
a felvilágosodás észkultuszára oly jellemz ő  utópisztikus elképzelésekkel. Az em-
beri értelem, a tudomány, a szellem választottjainak élen járó csapatától várja a 
sötétség eloszlatását, a nemzet felvirágzását. Mintaképei az Európa m űvelt orszá-
gainak hasonló intézményei, a franciáké, a németeké, tehát olyan nemzeteké, 
amelyeknek akkor már jó másfél százada irodalmi szint ű  nyelvük, fejlett udvari, 
főúri, sőt fejlődőben lévő  polgári kultúrájuk, egyetemük, ,,tudománytáruk", azaz 
enciklopédiájuk s más vívmányaik voltak. Mindez abban az időben a feudális és 
félgyarmati Magyarországon még hiányzik, nem csoda hát, ha Bessenyei elkép-
zelései nem lépik át ajámbor szándék határait, s messze jár attól, hogy a nyelvben 
megőrzött kulturális értékeket, azok történelmi jelent őségét a nemzeti 
művelődés további fejl ődésére nézve is megállapítsa, útját kijelölje. Kulturális 
programjának és ,,magyarságkoncepciójának" ennélfogva nem lehetett átfogó, 
iránymutató érvénye. Ő  elsősorban szótárak, nyelvtanok, lexikonok, magyar 
nyelvű  szakkönyvek írásában jelölte meg a létesítend ő  tudós társaság célját, 
amelynek — mint írja — .egyedül való dolga lenne, hogy a mi nyelvünket 
minden tudvalevő  dologra kiterjessze, annak szólásának formáit kipallérozza, 
vagy újakat is, a dolgoknak és a nyelvnek természetéhez alkalmaztattakat talál-
jon, s maga mind a fordításokban, mind egész munkák írásában az egész magyar 
hazának példát mutasson". Természetesen ez az elgondolás is megérdemli a 
figyelmet kulturális fejlődésünk adott viszonyai között, de az is nyilvánvaló, hogy 
nem hatol le a magyar kultúra mélytalajába. Még ha nem min ősítjük is puszta 
ábrándozásnak Bessenyei e gondolatát, mint ahogy Sinkó Ervin a magyar felvi-
lágosodásról írt nagyszabású tanulmányában, akkor sem tarthatjuk többnek, 
mint egy európai modell egyszer ű  utánzatának. 

Kármán József 1794-ben megjelent A nemzet csinosodása című  tanulmánya 
már tovább fejleszti Bessenyei gondolatait: szeme el őtt már nem egy elvont 
Európa-eszmény lebeg, hanem a valós szükségletek és a sajátos igények, de 
mindenekelőtt az eredeti alkotások létrehozásának a követelménye, ami már 
Herder eszméinek viszonylag korai jelenlétér ől tanúskodik a magyar kultúráról 
való gondolkodás történetében. Míg Bessenyei a nemzeti jelleg követelményét 
szinte teljesen a nyelv kereteire sz űkíti (,,Minden nemzet a maga nyelvén lett 
tudós. . ."), addig Kármán a nemzet utudósságának", azaz m űveltségének a meg-
határozóit nemcsak a nyelvben, annak nemzeti sajátságaiban jelöli meg, hanem 
az irodalmi alkotótevékenység eredetiségében, sajátos vonásaiban, az irodalom 
teremtő  elvében, ahogy ez tanulmányának e néhány karakterisztikus, tömören 
megfogalmazott mondatából is kit űnik: ,,Ne szót vegyünk az ül ő  alá, ne szót 
kovácsoljunk, — dolgot, ne héjt, vel őt, ne formát, de valóságot." — 'Eredeti 
munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják a nemzetet és emelik fel a nagy 
nemzetek ragyogó sorába." — ',Itt a térmez ő! itt fusson pályát, aki magát érzi. Az 
öngondolkozás síkján állanak le nem szedve sok szép virágok, ezekb ől fűzzünk 
bokrétát. . ." — Csinos lesz nyelvünk, és vel ős minden szó, mert az magán fogja 
hordani az eredeti lélek és az öngondolkozás bélyegét." 
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Kazinczy művelődési programja és kulturális tudata visszakanyarodást 
jelent Bessenyei nyelvi célú irodalmisága felé. Igaz ugyan, hogy a nyelv kim űve-
lése, a nemzeti feladatok ellátására való alkalmazása tekintetében rendkívüli 
érdemei vannak; nem kétséges azonban, hogy a nemzeti önismeret, a magyar 
kultúra továbbfejlesztése és irányainak a kijelölése terén végzett munkássága 
nem járt hasonló eredményekkel. Nem érhetünk egyet Féja Géza véleményével, 
amely szerint Kazinczy tevékenysége egyenesen káros, mert — mint állítja — 
azzal, hogy követend ő  példának állította a nemzetietlen klasszicizmus és szenti-
mentalizmus esztétikáját, ízlését és irányzatát, kultúránkat megfosztotta saját 
alapjaitól, mégis meg kell állapítanunk, hogy a reformkor nagy magyar irodalma 
nem igazolta Kazinczyt. 

A nemzeti kultúra fejl ődésének lehetséges útját els őnek és teljességében 
Kölcsey vázolta fel. Az ő  kulturális elképzelése mintegy el őlegezi és fel is vázolja 
a kibontakozásnak azt az irányát, amelyet Pet őfi és Arany követ. 

Gondolatmenete három tétel körül kristályosodik ki, amelyek vezérelvei 
saját megfogalmazása szerint: 

si. . .a nemzeti hagyomány és nemzeti poézis szoros összefüggésben állnak 
egymással"; 

a líra ',individuális érzelmeket tárgyaló zengése csak ott lehet hazaivá, 
hol a nemzeti történet régibb múzsájától kölcsönöz sajátságot, s személyes 
érzeményeit a nemzeti hagyomány (. . .) nimbuszán keresztül sugároztatja", és 

,,A való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell nyomoz-
ni. 

Első  tételében tehát azt fejti ki, hogy a poézis forrásait a nép, a nemzet 
történeti múltjában kell keresni, a mitológia, az ősvallás korában, amelyben az 
ember még nem foglya a kritikai szellemnek és a tudományos gondolkodásnak, 
azok még nem fékezték ösztöneit, a lélek pedig még a termékeny félhomály 
állapotában élt. Ez a felfogás már gyökeres szakítást jelent a felvilágosodás és a 
klasszicizmus értelmi mozzanatokat el őtérbe helyező  szemléletével. 

A líra egyéni érzelmvilága és a hagyomány összefüggéseir ől szóló második 
tétele magában foglalja az eredetiség-gondolatot is, hisz a hagyományokból, a 
nemzeti élet talajából sarjadó költészet eleve nem lehet utánzó jelleg ű, idegen 
mintákat követő  poézis. 

Az a gondolata, hogy a ',köznépi dalokban" kell keresni a való poézis 
szikráját, szintén a romantikus poétika sarkalatos tétele, s ösztönz ője, ihlető  ereje 
lett a negyvenes évek magaslataira jutott magyar költészetnek. Egyben egy új 
irodalmi értéktudat kialakulását is nagymértékben segítette, mert ebben az 
értelemben értékeli át az egész magyar költészetet, méltó helyére helyezve pl. 
Zrínyit a népszerű, de tartalmatlan Gyöngyösivel szemben, vagy a kuruc költé-
szetet a 18. század európai irányai között tévelyg ő  költők ellenében. 

Elhangzott az Újvidéki Rádió Könyvek, Írók, emberek c. műsorában 1990. augusztus 
3-án. 
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Tíz éve hunyt el Kolozsi Tibor 

BURKUS VALÉRIA 

EMLÉKFOSZLÁNYOK 

Azt hiszem, a magától értet ődő  dolgokat a legnehezebb definiálni, mint ahogy a 
hozzánk nagyon közel állókról sem tudunk néha egyetlen épkézláb gondolatot 
sem leírni. Mintha azt kérné t őlünk valaki, hogy írjunk a levegőről. Vagy az 
érverésről, hajhullásról. . . Mit írhatnék én például volt kollégámról, f őszer-
kesztőmről, jóbarátomról, Kolozsi Tiborról? 

Mit is lehetne róla egyáltalán írni? Mert nem hiszem, hogy a világon létezett 
volna valaki, aki annyira szürke tudott volna lenni, mint amilyen ő  volt. Mint 
amilyennek ő  láttatta magát. 

Gyanús, nagyon gyanús az, ha valamit nagyon hangsúlyoznak. Ha valaki 
teljes lényével, önuralmával, egész életén át arra törekszik, hogy szürkének 
lássék. Az ember akaratlanul is bontogatni, boncolgatni kezdi ezt a hivalkodó 
szürkeséget. Beles a lebeg ő  szürke függönyön fel-felnyíló réseken, mert tudja, 
érzi, hogy ott valami csodavilágot pillanthat meg. Csakhogy azt is tudja teljes 
bizonyossággal, hogy ez a csodavilág ott a nagy-nagy szürkeség mögött — magán-
terület. Nincsenek ugyan rajta tilalomtáblák, mégis az ember megillet ődött 
tisztelettel veszi tudomásul, hogy csak olyan mértékben ismerheti meg, amennyit 
ő  maga megmutat bel őle. Talán azért, mert félt bennünket, félti szemünk világát 
attól a fényességt ől, amely benne ragyog. Mert ha az ember Tibi szép, színes bels ő  
világában hosszabb ideig elkószálna, könnyen megtörténhetne, hogy utána — 
magába nézve — már nem őt, hanem önmagát látná sivár szürkének. 

Tengerparti fűszeres illatok idézik azt a nyarat, amikor egyszer ugyanakkor 
nyaraltak ők is Orebiéen, amikor én. Masa i ott volt akkor, élettársa, arcán 
mindent megértő, soha meg nem szűnő  mosolyával. Akkor is mosolyogva maradt 
a parton, amikor társaságunk zöme, éjszakai úszás ürügyén, sikongó jókedvvel 
vetette magát a jókora hullámok közé. S míg a Hold olvadt ezüstöt csurgatott 
ránk, éreztem, hogy a hullámok egyre beljebb szippantanak a tenger mélye felé. 
Pánikos riadalommal csapkodtam a vizet. . . Tibi kissé távolabb úszott, de meg-
látta vagy megérezte küszködésemet. ',Rézsútosan balra tarts és egyenletesen 
tempózz!" — hallottam megnyugtató hangját. És amikor kiértem a partra, meg 
se köszöntem neki, hogy nyugalmával el űzte félelmemet. 

Jázovára indultunk. Abban az időben gyakran szerveztünk találkozókat az 
olvasókkal. Aki éppen ráért a kollégák közül, az vett részt egy-egy ilyen találko- 
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zón. Rendszerint mindig mindannyian ráértünk. Tél volt, s ahogy átkeltünk a 
Tiszán, szánfogat várt bennünket, meleg bundákkal, takarókkal. Alkonyodott 
már, amikor odaértünk — télen korán alkonyodik —, de a visszaút volt a csodá-
latosabb. Az égbolt csillagokkal volt teleszórva, terel őjük, a Hold is ott volt már 
közöttük, s mi a szánon Pet őfivel csillagot választottunk magunknak. És énekel-
tünk, torkunkszakadtából, hangunk melegével töltve meg a havas ragyogást ott 
a Tisza-töltés mentén. 

Sokat énekeltünk azon a kiránduláson is, amelyet a szerkeszt őség Domi 
bácsi-ja szervezett Palicson, a halászkunyhónál. Motoros hajó vitt át bennünket 

a túlsó partra, hogy ott kedvünkre kilabdázzuk, kiugrándozzuk magunkat. Ami-
kor meg ..a hal úszni akart", hát egymás után küldték utána kollégáim a jófajta 
borocskát. És szólt, szállt az ének, muzsikaszó nélkül is, szólt volna, még sokáig, 
ha alkonyatkor a szúnyogok rá nem zendítenek saját muzsikájukra. 

Szétszéledt akkor a társaság. Legnagyobb része a kisvendégl őben kötött ki, 
ott folytatódott a vigasság. Hogy történt, mint történt, nem emlékszem már rá, 
de egyszerre már csak egyetlen asztal körül ültünk néhányan. Tibi valami hosszú 
vitába mélyedt Kálmánnal, úgyhogy mire felszedel ődzködtünk, akkorra már az 
utolsó villamos is elment Szabadka felé. Igen, akkor még villamoson közleked-
tünk Szabadka és Palics között, s még ha lett is volna valakinek kollégáim közül 
kocsija, ilyen borillatú kirándulást még véletlenül se rontottunk volna el ben-
zingőzzel. . . Gyalog vágtunk neki az útnak. S Tibi útközben versenyt futott 
társaságunk legifjabb tagjával a csillogó sínpárok mellett. 

Színházi bemutatók. Mindegyiken ott voltunk (mert akkor még megvolt 
nagyon kedvelt színházunk), Tibi nemcsak magánemberként, hanem mint a 
színikritikák írója is. Körül is hízelegték a magyar társulat hölgytagjai egymással 
versengve, hogy az egykori Vass-vendégl ő  összetolt asztalainál — ahova bemuta-
tók után betértünk — ki ülhet a közelébe. Igazságtalan lennék azonban, ha úgy 
tüntetném fel a dolgot, mintha csupán a jó kritika reményében igyekeztek volna 
a közelébe a lányok. Nem. Koloszi Tibort mindenki úgy ismerte, hogy ahol ő  ül, 
ott mindig a legvidámabb a hangulat, ott csattan fel leggyakrabban a jóíz ű  
nevetés. HLerázza a meggyet, makkot, / te meg babám szedjed, kapkodd.. ." 
— pattogott a dal, hogy aztán lassúbb ütemre váltva, a Bunkócska vegye át a 
szót. . . 

És azok a szép szilveszterek! Mert akkor még nem úgy volt, hogy az újságíró, 
dolga végeztével hazasiet, hogy papucsra vetk őzve elnyúljon a televízió 
előtt.. .Hol volt akkor még a televízió?! Helyette volt a preferánsz, hajnalba nyúló 
csatározásokkal és a szilveszterezés, amikor az egész stáb a szerkeszt őségben 
gyűlt össze. Mintha családtagokkal kib ővített munkástanácsot tartanánk. Persze 
csupa rokonszenves napirendi ponttal: virslifőzéssel, koccintgatással, nótázással. 
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Most veszem észre, hogy minden eddigi emlékem az éjszakával van Össze-
függésben. Talán azért, mert ilyenkor, amikor leszállt az est, akaratlanul is 
fel-felvillant Tibi igazi énje. Az a rejtett. Mert nappal még a legragyogóbban süt ő  
napsugár sem tudta eloszlatni magára öltött, magára er őszakolt szürkeségét. 
Komolyan ült íróasztala mögött, nagyszótárt szerkesztett belefeledkezve egy-egy 
szó sokféle jelentésébe, vagy ollóval kezében nyírbálta a kefelevonatokat és 
ragasztgatta őket a utükör"-re, kialakítva az akkori Nap lapjainak arculatát. 
Nappal ilyen volt. Egyszer mégis kizökkent egykedvű  szerepéből. Egy verset 
fordított a gyermekrovat részére, egy úrhajós verset, s Mestró — a vásznain abban 
az időben sámánokkal viaskodó Mestró — kaján mosollyal jegyezte meg: uRöpülne 
a Tibi!" Akkor villant árulkodó, napvilághoz nem ill ő  fény Tibi szemében. 

Igen, repülne, szárnyalna.. . ha nem lennének a pórázok, a múlt s a jelen 
béklyói. . . amelyektől azért mégis sikerült megszabadulnia ott, abban az ő  
csodálatos, belső  világában. . . Amikor az elcsendesült szobában leülhetett írógé-
pe mellé, hogy beszáguldja a világot, a teret és az id őt. Eleinte még a Földhöz 
ragadva, gyeplővel, zablával bajlódott, hogy kés őbb felszabadulva minden kötött-
ség alól, egy különös kafkai világba vigye olvasóit. Egy céltalan, kiábrándító 
világba, mely akár ez a mi világunk is lehetett volna. És ahol dermeszt ő  magány-
ban mégis menetelni kell, egyre el őre, a végtelenbe. Mert: »Megállni?. .Nem, azt 
nem szabad soha!" 

Marie-Héléne Mortureux és Sárvári József 
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DÉR ZOLTÁN 

AZ ÉLETREVALÓSÁG ÉRVEI 
AZ ŐRTŰZ FÉNYÉBEN TANULSÁGAI 

A tíz éve elhunyt Kolozsi Tibor a könyvek számát illetően nem túl gazdag, de 
helytörténeti szempontból annál jelent ősebb életművének van egy darabja, 
amelyre sem megjelenésekor, sem azóta nem figyeltünk föl kell őképpen, noha 
nem kétséges, hogy irodalmi múltunk értékeinek számbavételekor még Csáky S. 
Piroska Vajdasági magyar könyvek 1918--1941 (Forum, 1988) című  bibliog-
ráfiájának ismeretében sem mell őzhető ; még akkor sem, ha ez utóbbijegyzetének 
elkészítéséhez forrásként fölhasználta Kolozsi Tibor négyíves füzetét. Mulasztá-
sunkat pótolandó, hadd szóljunk róla az évforduló alkalmából, annak hangsúlyo-
zásával, hogy a szerző  benne föllelhet ő  erényei teljesedtek ki kés őbb városunk 
sajtótörténetének két vaskos kötetében (Szabadhai sajtó 1848--1919, Szabad-
ka, 1973, Szabadkai sajtó 1919-1945, Újvidék, 1979) és tették tudományos 
irodalmunk egyik fontos, mindmáig nélkülözhetetlen munkájává. 

Amikor Őrtűz fényében címmel az Életjel Miniatűrök negyedik köteteként 
1969-ben megjelent Kolozsi Tibor tanulmánya, ahogyan azt a Kortárs magyar 
írók kislexikon 1959 -1988 (Budapest, 1989) nevezi, jelent ős munkával b ővült 
irodalmunk történetének adattára, mert benne áttekinti mindazokat a lapokat, 
folyóiratokat, könyvkiadó és egyéb kulturális vállalkozásokat, melyek Szabadkán 
a harmincas évek elején létesültek, s hosszú éveken át léteztek, némelyik még 
napjainkban is megjelenik. Kés őbb a miniatűrök keretében többen, köztük 
Fekete Lajos, Csuka Zoltán és Lévay Endre is megírták emlékeiket, s ezek néhol 
ugyanarról szólnak, amir ől az Őrtűz fényében, de Kolozsi vállalkozását az 
utóbbiak ismeretében is hézagpótlónak találjuk, s őt éppen így tetszik ki úttörő  
jellege. 

Igaz, hogy Bori Imre irodalomtörténete nyújt bizonyos információkat iro-
dalmunk két háború közötti intézményeir ől is, de ez a tájékoztatás szükségkép-
pen csak a lényegre szorítkozik, s így elsősorban a lapok eszmei jellegzetességeit 
vázolja, s az irodalom szervez őinek jobbára csak akkor szentel alaposabb figyel-
met, ha egyszersmind alkotók is voltak, mint Csuka Zoltán vagy Szenteleky 
Kornél. S természetesen ő  mindig a vajdasági magyar irodalom egészére figyel, 
függetlenül attól, hogy az, ami történt, Újvidéken, Szivácon vagy Szabadkán 
történt. Fekete és Csuka viszont saját pályájuk és személyiségük relációjában, 
azzal szoros kapcsolatban tárgyalták azt, amire emlékeznek. 

Kolozsi munkájának sajátosságát az utóbbiakhoz képest az adja, hogy 
egy-két részlettől eltekintve ő  végig háttérben marad, s objektív krónikásként 
veszi számba azt, ami történt. Els ősorban az Őrtűztől az Életjelig terjed ő  láncolat 
szemeit. Bori megfelel ő  fejezeteitől pedig tüzetességével tér el, s főleg azzal, hogy 
elsősorban a Szabadkán létesített lapokról, könyvkiadó vállalkozásokról beszél. 
Kitekint ugyan Vajdaság egészére is, de csak a kép teljessége okán. Figyelmének 
központjában a szabadkai vállalkozások állnak. Talán azért is, mert anyaga és 
emlékei is ezekhez fűződnek, de még inkább azért, hogy bemutassa, mennyi 
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kísérletnek, mennyi hasznos, értékes vállalkozásnak volt színtere ez a város. Nem 
titkolt szándéka, hogy a múltbeli kezdeményezések számbavétele révén e folya-
mat megszakadásának kárára, a centralizáció túlhajtására ráébresszen. Ne felejt-
sük el, hogy Kolozsi könyve jóval megel őzte az Üzenet és a Létünk megjelenését. 
Mondhatnók: a város kulturális életrevalóságának példáival eléje dolgozott a 
decentralizálás termékeny folyamatának. 

Ez a művelődéspolitikai szándék azonban nem zavarta meg áttekintésének 
tárgyilagosságát. Kolozsi sehol sem becsüli túl a szabadkai kísérletek jelent őségét. 
Minél szorosabb a közelség, amellyel tanúskodik, annál objektívebb. Az Ő rtűz 
esetében például egyértelműen hangsúlyozza a zsengeség, a m űkedvelő  jelleg 
tényeit. Nem is a színvonal, hanem a folyamatosság érdekli els ősorban. Annak a 
vonalnak a részletes kirajzolása, amely az 1931-ben indult diáklaptól, az Ő rtűztől 
a Hídig vezet. Itt esik szó az egyes szerkeszt őkről is, például Kis Józsefr ől, akinek 
szervezői ambícióiról, különös alakjáról igen érdekes adalékokat közöl. Hason-
lóan értékes, amit Havas Károlyról írt, s csak sajnálhatjuk, hogy ilyen emlékei 
közül többet nem rögzített. Ett ől bizonyára a szabadkai intézmények teljes 
áttekintésének szándéka vonta el. S nem kétséges, hogy munkájának els őrendű  
értéke is ez a számbavétel. 

Túl a lexikális áttekintésen Kolozsi arra is törekszik, hogy 'Órtüze egy-egy 
lap vagy csoportosulás eszmei arculatára is fényt vessen. Ilyen értelemben van 
szava például a Naplóról, a Népkörr ől és a Híd változatairól. Írásából kitűnik, 
hogy az ő rtűz által kezdett folyamat els ősorban az eszmei fejl ődés szervessége 
során vezetett a Mayer Ottmár által szerkesztett Hídig s tovább. Ez tehát az 
Ő rtűztől kiinduló főág, amely ha nem is töretlenül, de átnyúlik egészen napjaink-
ba. Ennek a főágnak a fölvázolásában tehát még élénken érvényesülnek az eszmei 
szempontok. Máshol azonban már elnémul ez a szempont, s így a viszonylatok 
helyett inkább csak adatokat nyerünk. Többnyire értékeseket, de csak adatokat. 

Olyan hiány ez, amely talán szükségszerűen következik a magasabb szán-
dékból: abból, hogy a szerz ő  a szabadkai intézmények egész láncolatát áttekintse. 
S ha meggondoljuk, hogy munkájához nem készült évekig, nem mozgósított nagy 
apparátust, könyvét meglep ően gazdagnak kell mondanunk. Olyan m űvelődés-
történeti munkának, melyen végig érezhet ő  a mához szóló szándék elevensége. 
Nehézkes és hosszadalmas ismertetések helyett úgy közli a legfontosabb infor-
mációkat, hogy el őadásának természetes lendülete, érveléssé kereked ő  sodrása 
végig töretlen marad. Nem módszereskedik, de egy módszeres rendszerezés 
számára értékes fogódzókat teremt. Ezért vehetjük még ma is jó hasznát, s ezért 
fogják remélhetőleg évtizedek múlva is föllapozni helytörténészeink. 
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KŐVEL KÖSZÖNTELEK, ÉS LEVÉLLEL 
AZ ÖTVENÉVES TOLNAI OTTÓNAK 

Ha valaki tudná, hogy egy idő  óta minden nagyobb utam alkalmával egy k ődarab 
lapul a zsebemben, sok mindent gondolhatna rólam. Vélhetné: elfajzott népfi 
vagyok, aki ahelyett, hogy szülőföldje porából egy maroknyit hordana a szíve 
fölött — a századforduló regényeihez híven, emlékeztetve tájra, még inkább a 
porból vétettél" figyelmeztetésre —, holmiféle útszéli köveket cipel magával. S 

ha már cipel, hát miért nem választott sziszüphoszi méretút, azzal talán még 
bizonyíthatna is valamit. Csakhogy a zsebemben lapuló k őnek különös jelentősé-

get az ad, hogy finom tapintású erezetéb ől világosan kirajzolódik két piciny 
falevél sok évmilliós, évmilliárdos kövülete. Így maradtak ránk az erd őbényei 

kődarabban az ősidők emlékezeteként, tisztán, mogyoróbarna melegségükkel, 
mintha csak az elmúlt őszi avarból kerültek volna el ő, mitsem törődve a kozmi-
kus szótlansággal és a szív suttogásával egyaránt mérhet ő  idővel. S nekem 
szükségem van e két kis levélkére, hiszen finom erezetük rajzában magát az 
évmilliós tökéletességet birtokolom, a tökéletességet, a bizonyosságot, amelyet 
nem kezdhet ki semmiféle pillanatnyi érdek, rosszul megfogalmazott elkötele-
zettség, indulattal elkiáltott hovatartozás; a két levélke reneszánszot idéz ő  bar-
naságával van, elpusztíthatatlanul őrizve az örökkévalóság bizonyosságát. 

Bár ezzel a bizonyossággal igencsak megszaporodtak a gondjaim, a levelek 
kövülete láttán sem tudom eldönteni, csak az marad-e fenn az id őben, ami egykor 
a maga létében megtalálta végs ő  tisztaságát, vagy csak az leli meg az öröklétben 
a helyét, ami eleve tiszta volt, s hogy az id őnek — a mi történelmünknek — van-e 
megtisztító hatalma? Azért tartom a levélkövületek finom mikrokozmoszát a 
kezemben, mert az id ő  benne állít oltárt a lényegi tisztaságnak és őszinteségnek, 
vagy mert eredeti tisztaságát évmilliók sem voltak képesek megmásítani? Egé-
szen pontosan: a levél felett azon töprengek, van-e tisztaság, ami meg őrzésre 
méltó — s e megőrzésnek vannak-e törvényei —, vagy a tisztaság lesz, keletkezik, 
a tisztaságot meg kell alkotni, meg kell teremteni? Tudniillik számomra ez az 
erkölcs kérdése. És persze a történelemé is. És mindkett őé együtt: hogy a 
tisztaságnak van-e id ő- és történelemformáló hatalma? 

Van egyfajta frivol kajánság abban, amit a történelemr ől Richard Gilman 
a dekadenciáról írt könyvében mond: ',A sors iróniája — mutat rá a szerz ő —, hogy 

miközben a klasszikus társadalmak azt kívánták meg őrizni, amit értékeltek, 
idővel azt kezdték értékelni, ami meg őrződött. Így azután maguk az értékek egyre 
inkább a múlt birodalmához tartoztak, s a jelen valamiféle hatalmas múzeum-
együtteshez kezdett hasonlítani." Richard Gilman amerikai író — innen a ciniz-
musa a hagyományos értékek iránt —, fausti magatartással igazán nem 
vádolható, sokkal inkább a fiatal társadalmakra jellemz ő  önteltséggel. Mindemel-
lett szempontjai vitathatatlanul jogosak, csak hát engem hidegen hagynak. 
Tárgyiassága egyenesen ijeszt ő, mögötte ott érzem a mindenkori megújulásba 
vetett hit és bizalom határtalan fölényét. Kétség nem fér hozzá, nézete a modern 
civilizáció jelenközpontú törekvéseib ől ered, ezért érzek mögötte valamiféle ipari 

rafináltságot. Mert ő  az emlékezést és a hagyományt, az örökséget kivételesnek 
és,alkalminak tekinti, nem pedig lényegi eredetűnek. 
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Vele szemben sokkal emberibbnek tartom Márai Sándor nézetét. Korai 
naplójában jegyzi fel: ',Nagymama megmerítette a kanalat a levesestányérban és 
mind, egyszerre utánoztuk ezt az ünnepélyes kézmozdulatot. Azt hittük, hogy 
ebédelünk. Később megértettük, hogy ez volt a »Történelem«." Közép-európai 
hagyományainkból eredően hiszem, hogy minden ünnepi gesztusunkban jelen 
van a Történelem, hogy minden, a teljességet megkísért ő  pillanatunkban valami 
ott van a szellemi örökkévalóságból. Nem azért, mert megmaradt az id őben, 
hanem mert mi megőriztük — olykor az id ővel, a korral szemben is. Mert 
bennünk maradt meg, mint az erd őbényei kőben a levél. Mert itt, e beomlott 
kutakra emlékeztet ő  Kárpát-medencében így lehetett csak élni, ha túl akartuk 
élni, így lehetett csak hinni a tisztaság, a megtisztulás igézetében. A nyugati 
demokráciákban a kertek nem szennyez ődnek el, látszólag egyszer ű  a virágzásu-
kat megőrizni. Beomlott kútjaink környékén azonban gyakran megkísért ben-
nünket az elvadult burjánzás, itt a kertjeink virágzásához jóakarat és nemes 
szándék szükséges. Valami, ami kertjeinket, a leveleket, s vele együtt bennünket 
is magával ragad, elvisz az id ők remélt tisztasága felé. Közép-Európa beomlott 
kútjainak környékén naponta megkíséreljük újjáalkotni szellemi tisztaságunkat. 
És naponta kellene apró kis gesztusainkban újjáalkotni lelkünk megálmodott 
gótikáját. Azt a magasságot, amely egyben már méltóság is. Hiszen a napnyugati 
világ emberéhez hasonlóan tudnánk mi is méltósággal élni — minden tekinte-
tünkben, minden felemelt kézmozdulatban jelen van ennek igénye és szomja 
s hogy mégsem, hogy mégsem sikerült, vajon ki a felel ős érte? 

Richard Gilman azt mondja levélkövületemr ől: az, hogy megmarad az 
időben, már maga a tökéletes szépség. Márai Sándor — közép-európai alázattal 
— már azt is látja: a levél szépségéhez elengedhetetlenül szükség van a k ő  
megtart ő  bizonyosságára is, a kő  méltóságára, a megkövült történelem erkölcsi 
fegyelmére. 

Kedves Ottó, mindezt azért mondom el, mert t őled, az immár ötvenéves 
közép-európaitól szeretném megkérdezni: marad-e kertjeinkb ől és ligeteinkb ől 
két piciny levélke — nem eljövendő  évezredek figyelmeztetésére — mindössze a 
holnapi virágzáshoz? Adhat-e a vidék embere e katonacsizmás századnak vala-
mit, ami tiszta maradt, amiben hitét, erkölcsét és reményeit meg őrizte? S mondd, 
az évszázadnyi sártengerb ől milyen kövület marad eltestált hagyatékként az 
eljövendő  korok számára? Mondd, ötvenévesen — te, akinek diófái kipusztultak 
a kiömlött bikavért ől —, látsz-e két olyan levélkét, amely méltó lenne Közép-Eu-
rópa kínjainak hírét elvinni a messzi jöv őbe? 

Vagy te is úgy látod, ahogyan Esterházy Péter elmondta: ',Biztos tudás itt 
nincs, a reményt kellene megteremteni a tudáshoz." E reményhez kívánok neked, 
az ötvenévesnek er őt és tiszta szándékot. 

MÁK FERENC 
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E GTÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK (97.) 

A Német Szövetségi Köztársaságban 40 000 zsidó él. Azoknak egy része, akik 
túlélték az emberirtást, illetve azok gyermekei, meg akik Izraelb ől visszatelepül-
tek. Az utóbbiak száma meglehetősen nagy, mert az idősebbeket, német szárma-
zásúak lévén, hazaszólította a honvágy. Így ment haza családostól Izraelb ől 
Joseph Melzer is harminc év előtt, s a fia mára Frankfurban könyvkiadó lett. 
Főleg zsidó szerzők műveit jelenteti meg német nyelven, a már klasszikussá lett 
Martin Bubertól kezdve Schalom Aschon át a mai fiatalokig. Egy mindössze 
negyvenezer lelket számláló néptöredék érdekl ődése persze nem tudna eltartani 
egy könyvkiadót. Mivel azonban Abraham Melzer német nyelven adja ki a zsidó 
írók könyveit, az érdekl ődés nem szorítkozik kizárólag a hitsorsosaira. A fiata-
labb német nemzedékekben nem ritka valamiféle b űntudat, amit a zsidók iránti 
jóindulatú érdeklődéssel próbálnak csillapítani. Ezzel magyarázható, hogy Abra-
ham Melzer vállalata csaknem virágzó lehetett. Az elmúlt tavaszon Izraelben is 
könyvnapokat rendeztek, s azokon annak rendje és módja szerint Melzer is 
megjelent a kiadványaival. S jóllehet könyvei szép számmal fogytak, aligha 
lepődött meg azon, hogy a hivatalos sajtóban támadó cikkek jelentek meg ellene. 
Azzal vádolták, hogy a palesztinai felszabadító mozgalom pénzeli. Mert nemcsak 
könyveket jelentet meg, egy képes folyóirata is van, a Semit, amely éles hangon 
ítéli el Shamirnak, Izrael kormányelnökének a politikáját. ',Nincs szomorúbb 
dolog a világon, mint amikor üldözöttekb ől üldözők lesznek!" — hirdeti a Semit 
visszatérő  jelszavát gyakran még a palesztinok is emberek" szöveggel kiegészítve. 
Humanista világnézete a Semit minden írásában kifejezésre jut, mindig táma-
dásra készen, Karl Kraus és Egon Erwin Kisch vitriolos stílusában. Támadásai-
nak állandó célpontja a németországi zsidó hitközség is, amelynek vezet őségét 
Shamir zsoldosainak nevezi, akik engesztelhetetlen dühvel tiltakoznak egy pa-
lesztin állam létesítése ellen. S minthogy a zsidók közötti ellentét távolabbi 
tájakon, sőt mindenütt, ahol zsidók élnek, megmutatkozik, a Semit a németor-
szági zsidó hitközség lapjával is szüntelen harcban áll, sót az Egyesült Állomok-
ban megjelenő  zsidó lapok egy részével. A pesti Ludas Matyi egykori munkatársa, 
Kishont Ferenc is megkapja a magáét, mert az Ephraim Kishon néven világhír űvé 
lett humorista ugyancsak Shamir szekértolója a Semit szerint, Simon Wiesenthal 
pedig, aki engesztelhetetlen indulattal kutatja fel a zsidókat irtó háborús b űnö-
söket, a Semit szerint nem riad vissza semmiféle disznóságtól. ..Fájdalom, nincs 
béke isten választott népe között!" — sóhajtja Galinski, a német hitközség elnöke, 
mire a Semit vezércikkben válaszol, különböz ő  vádakkal elmarasztalva a másik 
oldalt. Ortodox és neológ szempontok szerint szállnak szembe egymással a 
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szegény zsidók, egyik oldalon azok, akik őseik hitéhez ragaszkodnak, a másikon 
azok, akik nem akarnak zsidók lenni, de vallásukat megtartva beolvadnának a 
környezetükbe. Mai világhírre emelkedett zsidó írókra hivatkoznak egymással 
vitatkozva, az Amerikában él ő  Saul Bellow-tól kezdve Isak Singerig anélkül, hogy 
megtalálnák a békéhez vezet ő  közös utat. Messziről nézve mégis úgy rémlik, hogy 
az Izraelben hazájukra lelt zsidók élete végre nyugvópontra jutott, miközben ott 
sem helyesli mindenki a kormány palesztinellenes politikáját. 

Minden jel arra vall, hogy Peter Weiss drámájában Marat és Sade márki 
szópárbaja kétszáz évvel kés őbb, tehát korunkban találta meg a maga irodalmi 
és történelmi akusztikáját. A márki mérföldes regényeinek addig példátlan 
bőbeszédűsége, amellyel börtöne süket csendjét túlkiáltva védekezett a gyilkos 
magány ellen, mivel az ő  korában mintha nem értekezhettek volna a foglyok 
egymással a falon átkopogva. Ellenkez ő  esetben biztosan felvette vólna a kap-
csolatot egy másik fogollyal, Rousseau-val, hogy talán ki is kerülje az erotikus 
kegyetlenség pokoli élvezetét. Így azonban elképzelt vitája az ugyancsak fogoly 
Marat-val, a forradalmárral alaposan belejátszik két évszázad messzeségéb ől 
századunk társadalmának lelki és politikai problémáiba. Az író Weissnek a 
kérdések párhuzamához személyes tapasztalatai voltak, minthogy jómaga zsidó-
nak születve már gyerekkorában kipróbálhatta üldöztetés és menekülés minden 
kínját, s a forradalmi diktátúrák korában, amikor a hitlerizmus borzalmait 
követőn nyilvánosságra kerültek Sztálin arányaiban is hasonló tömeges ember-
pusztítási akciói békében és háborúban egyaránt, nem volt nehéz felismernie az 
analóg történelmi korképet. Drámájának, a Jean-Paul Marat üldöztetése és 
meggyilkolása ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják de Sade 
ár betanításában címűnek a világsikeréhez nagyban hozzájárult Weiss korábbi 
tevékenysége a képz őművészetben és film körül, mivel egészen eredeti és új 
színpadképet tudott teremteni. A monológok és párbeszédek dallamos ritmusá-
nak tökéletes összecsengésével. És a két h ős tragikus szópárbajába belejátszó 
charentói őrültek és bűnözők kórusával, költészet és valóság váltakozó ellent-
mondásai között. Politikai hatása a Marat/Sade-nak olyan nagy volt, hogy egy 
másik drámája a most már közvetlenebb és tragikumában közismert frankfurti 
perben, ahol Auschwitz borzalmainak vizsgálata került közönség elé, már közel 
sem ilyen lenyűgözően érdekes. A téma túl ismert volt és olyan megrendít ően 
igaz, hogy mint színpadi játék elvesztette az egyébként megérdemelt érdekl ődést. 
A négy évvel később írt Vietnami riporttal hasonlóképpen járt Peter Weiss, mert 
dokumentumként túlerős volt ahhoz, hogy színpadi játéknak hatásos legyen. A 
korabeli német kritika szinte egyhangú véleménye szerint ..Weiss túlfeszítette a 
húrt" ebben a színpadi riportban éppúgy, mint a Trockij szám űzetésében, amely-
ben a szerző  azt próbáha bizonygatni, hogy a forradalmi eszméknek ez az 
elhajlása tovább vitte volna a szocializmus ügyét a Szovjetunióban. Felfogásával 
persze nehéz lenne vitatkozni, különösen ma, amikor a szocializmus ideológiája 
a gyakorlatban olyan nagy válságba jutott. Azonkívül ezt a drámáját súlyosan 
megterhelik a játékba iktatott betétek Sztálin és Trockij hosszú és száraz vitáival, 
s így csaknem élvezhetetlenné vált ez az egyébként jól felépített és id őszerűnek 
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vélt téma. Az idő  azonban csalóka fenomén, nem mindent hagy a maga eredend ő  
logikája szerint tovább vinni. A német színházi kritika nem is volt hajlandó 
elhallgatni azt a véleményét, hogy a Marat/Sade óta Peter Weiss drámaírói 
munkásságát bizonyos esztétikai fogyatékosság veszélye fenyegeti. Új és igazán 
eredeti a Marat/Sade-ban még azért is lehetett, mert őrültek és bűnösök együtt-
játszásában túltett minden addigi lehet őségén a drámairodalomnak. Talán mai, 
kissé megkésett, de óriási kelet-európai sikerének is ez a magyarázata, amikor 
egy irodalmi grand guignollal, Sade márki újrafelfedezésével is érdekl ődést tudott 
kelteni. 

A francia polgári forradalom tüzének volt egy melléklángja, a rövid élet ű  
Rajna-vidék forradalmi köztársaságával, amely egész Németországot lázban tar-
totta, s szele a költ ő  Goethe magányán is átfutott. Neki Marat-val volt tragikus 
magánügye, minthogy aznap került a kezébe a forradalmár könyve a színekr ől, 
amely Newton fizikai törvényeivel vitázott, amikor Marat-t a fürd őkádban Cor-
neille dédunokája, Corday D'Armont, egy fiatal girondista lány t őrével szíven 
szúrta. Goethét ugyanis csillapíthatatlan lázban tartotta fény és árnyék egymás-
hoz való viszonyának newtoni elmélete, mivel a két egymástól eltér ő  fenomén 
fizikai hatása a világ minden dolgára hatással van. A viharos történelmi esemé-
nyek sem akadályozhatták meg, hogy ett ől az érdekl ődésétől eltérjen, kísérlete-
ket végzett fény és árnyék titkát vizsgálva. A fény a legegyszer űbb, felbont-
hatatlan homogén anyag, amelyet ismerünk" — állapította meg, miközben a 
francia forradalom egyik fejezete véget ért, s David, a fest ő  azonnal hozzáfogott, 
hogy a vérébe fagyott Marat-t megörökítse. Mint els ő  Napóleon udvari fest ője 
történelmi eseményekre szakosította ugyanis magát, s korszakokat jelz ő  témák-
nál alább nem adta. Így festette meg Horatius esküjét és Mme Récamier-t, amint 
a később róla elnevezett heverőjén hosszú kezét kinyújtva fekszik. Goethe nem 
hagyta zavartatni magát. De Sade híre-neve el se jutott hozzá, minthogy az őrült 
francia regényfolyamai kés őbb kerültek nyilvánosságra. Marat-ban is csak a 
tudós kutatót tisztelte, a forradalmárt. Pedig már elég hangosan áthallatszott a 
Rajna vidékére a Ca irá éneke, miközben lámpavasra húzták az elkapott arisz-
tokratákat, s a francia forradalmi csapatok már egy évvel korábban, 1792-ben 
megszállták, miután mintegy kétezer ember el őnyomulása a mainzi kertek alatt 
alig ütközött ellenállásba, úgyhogy a parancsnok kidoboltatta: a háziasszonyok 
szedjék össze a szárítani kiakasztott mosott ruhát, nehogy bepiszkolódjék. 
Goethe érdeklődését fény és árny viszonyában az udvarias megszállás nem 
zavarhatta. Forster, az elsó német demokratikus köztársaság egyik vezet ő  embe-
re a tisztelői közé tartozott. Nem is csodálkozhatott rajta, hogy forradalmár lett, 
mert előzőleg Cook kapitánnyal beutazta a fél világot, s már útirajzaiból is 
kiviláglott szabad szellemű  világnézete. Mainz hercegérseke, akinek a nevében 
barátnője, egy bűbájos asszony, Frau von Coudenhoven uralkodott, persze kény-
telen volt háttérbe vonulni, csupán egyházi uralmával megelégedve kiterjedt 
birodalmában Prágáig és Olmützig, minthogy a németek nem képeztek sokféle 
nyelven beszélő  népükkel nemzetet, erre majd csak mintegy százötven évvel 
később kerül sor, de akkor aztán minden népet magukba olvasztva. Custine, a 
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francia csapatok parancsnoka csak abban volt talán kissé ízléstelen, hogy a 
hercegérsek ágyát egy gavalléros gesztussal bizonyos Mme Denielnek ajándékoz-
ta. A rendszer pártja, a Klub, amelynek szóviv ője Forster volt, 1793 márciusában 
egy szabad és független állam megteremtésének reményével ült össze. Custine, a 
parancsnok ezt a reményt másképpen értelmezte, s így hosszas tanácskozás után 
elhatározták, hogy ',A Rajna-vidék népe a francia köztársaság kebelébe kéri 
felvételét". A 130 képvisel ő  közül 90 adta le szavazatát a kérvényre. A többiek 
elmenekültek. A köztársaság nem élt már sokáig. Párizsban Robespierre volt a 
forradalom vezére, aki Custine-t hazaárulással vádolta, úgyhogy Mainz ,,felsza-
badítóját" halálra ítélik és családjával együtt kivégzik. A Klub vezet őit részben 
kicserélik a régi rendszer foglyaival, részben elzárásra ítélik, köztük Forstert is, 
míg a fiatal Adam Lux csak azért került veszt őhelyre, mert beleszeretett Marat 
gyilkosába, a szép Corday D'Armont-ba. Sade márki pedig hosszú börtönbüntesét 
az őrültek házában folytatja. A többit már majd Peter Weiss írja meg, 170 évvel 
később. 

Most, hogy a Fal végleg eltűnt és így nem osztja többé két részre Német-
országot, a Bauhaus se maradhat tovább átok alatt. Az els ő  világháború után 
Walter Gropius által alapított iskola ugyanis korszakot teremtett az építészetben 
és formatervezésben. Nemcsak Németországban, világszerte háttérbe szorította 
az előző  korok stílusait, s a funkcionalitás elvét követve elutasította a korábbi 
idők fölösleges, sőt gyakran ízléstelen stíluselemeit. A reneszánsz, a barokk és a 
későbbi copf súlyos örökségétől sikerült is megszabadítania az architektúrát. 
Nemcsak a nagyvárosokban s nem csupán hivatali épületeken és üzletházakon. 
Isten háta mögötti falusi lakóházakat sem építenek többé rozettákkal és b őség-
szarukkal díszítve, mert a kockaház egyszer űsége a gyakorlatban vonzóbb és 
lakályosabb lett. Az új anyagok megjelenése is el ősegítette, sőt sürgette az 
alkalmazott művészet átalakulását. A bels ő  berendezés, a bútorok tervezése 
ugyancsak forradalmi átalakulással járt, mert elt űntek belőle a faragott mütyür-
kék, a súlyosan lehulló függönyök és drapériák, s velük együtt elt űnt a homály 
is, amely nem engedte be a napfényt és a tiszta leveg őt a lakószobákba. Az 
egyszerűség nagyszerű  diadala volt ez egy új kor hajnalán egy egészséges, termé-
szetes és általános világnézet humánumát is kifejezve. Nem csoda, hogy a Bau-
haus műhelyeiben Európa csaknem minden népe képviseltette magát, a 
kísérletezés szelleméhez is ragaszkodva, s így születhetett meg például a dessaui 
műhelyekben Breuer Marcell cs őbútora, hogy legalább átmenetileg elárassza az 
egész világot, miközben Moholy-Nagy a fényképezés új lehet őségeit kutatva az új 
színpadkép meghonosításán dolgozott, hogy csak a magyarokat említsük a Bau-
haus népes együtteséb ől. Az építész Molnár Farkasról se megfeledkezve meg a 
desszéntervez ő  Berger Ottiról, akit innen a közelünkb ől, Vörösmartról vittek el 
1944-ben a haláltáborba. De akkor már rég szétszóródott a Bauhaus munkakö-
zössége, miután a nemzetiszocialisták hatalomátvétele után mozgalmát az ',elfaj-
zott műveszet" kategóriájába utalták, úgyhogy Walter Gropius és néhány 
munkatársa Chicagóban New-Bauhaus néven próbálta összefogni munkatársait, 
de az akkor már nem a régi Bauhaus volt, mert tulajdonképpen addigra el is 
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játszotta a maga szerepét. Amit odakinn folytatott Dessau után, többé-kevésbé 
ismétlése volt az otthoni Sturm und Drangnak. Forradalmi jelent ősége azonban 
nemcsak megmaradt, de b ővíteni s a tökéletesség igényével továbbvinni is tudta 
a mozgalmát. A második világháború után a népi demokratikus Németországban 
viszont bűnéül rótták fel a nemzetköziségét és a szocialista realizmus merev 
szigorával ítélték el művészi elveit. Amikor 1976-ban, mintegy befejezett tények 
elé állítva felépítették hajszálra pontosan, s ugyancsak Dessauban a Bauhaus új 
épületét üveg- és acélhomlokzattal, már nem sok értelme volt a további munká-
nak. A Bauhaus szelleme ott maradt ugyanis a nagyvilágban, egyszer űségének és 
funkcionalizmusának elveit már nem lehetett sehol sem figyelmen kívül hagyni. 
A felújított Bauhaus már inkább csak zarándokhelye lett az utókornak, s miután 
gyakorlati munkájára többé nem maradt lehet őség, mivel a műhelyeket fel sem 
építették, legföljebb részleteiben hagyták meg a kísérletezés további folyamatát. 
Hogy most az új rendszer mit kezd a Bauhaus régi mozgalmával azon kívül, hogy 
legmélyebb tiszteletben részesíti, arra nézve korai lenne minden jóslat. De 
félreérthetetlen megbecsülése kevés ma már ilyen hatalmas politikai viharok 
után. 

A modern magyar irodalmat születését ől fogva elkíséri az izgalmas kérdés, 
hogy milyen a visszhangja külföldön. Mert kitörni a nagyvilágba minden kis nép 
legszebb álmai közé tartozik, miközben oly sok minden hátráltatja ezt az álmot. 
Korántsem minőségi értékkülönbség, hiszen éppen a magyar irodalom könny ű  
színpadi változatának volt világsikere Molnár Ferenc és tanítványainak m űveivel. 
Móricz Zsigmond viszont minden hazulról kapott támogatás és hírverés ellenére 
se keltett külföldön megérdemelt érdekl ődést. Céhen belül udvariasan fogadták, 
elismerő  jelzőkkel sem szűkölködve, de igazi nagy sikert aratni nem tudott. Ezért 
meglepő, hogy Mikszáth egyik regényét, a Noszty fiú esetét most másodszor adták 
ki német nyelven, sőt új fordításban, mintha a harminc év el őttinek hiányzott 
volna olvasmányos és szöveghű  jó tulajdonsága. De a Noszty fiú esete Tóth 
Marival Nyugaton egy kevésbé ismert kelet-európai világba vezeti el az olvasót, 
ahol a dzsentri, a régi polgári társadalomnak ez a dúvadja uralkodott, méghozzá 
nálunk, a mi vidékünkön, a Krivaja völgyében, a századforduló idején, amikor 
pedig már egy új osztály jelent meg szervezetten a történelem színpadán: a 
munkásoké és szegényparasztoké. Nem elképzelt történet ez a regény, él ő  alakok 
vonultak fel benne országos felháborodást keltve azzal a különben nem ritkán 
előforduló esettel, amikor az érdekházasság rikítóan erkölcstelenné válik. A 
gazdag moravicai földbirtokos, Ungár Lajos lányát, Piroskát szöktette meg az 
éppen súlyos kártyaadósságban elmerült Szemz ő  Gyula, Bácska botrányh őse. S 
aztán odaállt követeléseivel megzsarolni a sz űkmarkú apát, aki a tetejébe még 
zsidó is volt. Szemzőt az egész bácskai dzsentritársadalom támogatta a hozo-
mányvadászatnak ebben a különben nem ritka üzelmében, de Ungár Lajosban 
emberükre találtak. Mert amikor nagyon szemtelenül léptek fel vele szemben, 
kocsisaival dobatta ki az egész társaságot. Az ügy, amely ily módon a lovagiasság 
szabályait mellőzve nem párbajjal végz ődött, országos feltűnést keltett, úgyhogy 
a pesti lapokon kívül egy fiatal erdélyi újságíró, Ady Endre is megírta, évekig 
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foglalkoztatta Mikszáthot. Nem a téma volt új, hanem a megváltozott légkör, 
amelyben a dzsentri már elvesztette korábbi tekintélyét, s védelmét, legalább az 
irodalomban, nem biztosította senki. Így hát a ',nagy palóc" is leszámolt még 
megmaradt óvatosságával a szókimondásban és kedvére szedte szét ízekre ennek 
az élősködő  és fennhéjázó osztálynak maradék szerepl őit. Ez volt új a nyugati 
világban, ez az emberfajta maradt ismeretlen sokáig, hogy aztán majd a társadal-
mi igazságtalanságok nyilvánosságra hozatalával külön színt és mentalitást mu-
tasson. S ennek a társadalmi rétegnek az alakjait ábrázolva élte ki magát kedvére 
Mikszáth könyörtelen kritikája. Szóval elmondhatjuk, hogy ez a regénye a régi 
Bácskának is hú életrajza, olyan alakokkal, akik a határokon túl szinte egzotikus-
nak tűntek. Érdekes azonban, hogy Mikszáthnak éppen ez a regénye jutott el 
legkésőbb külföldre. Nem Nyugatra, ott talán túl idegennek érezték volna, 
hanem Kelet-Európába. Bolgárok, csehek, lengyelek fordították le, azok is fél 
évszázaddal az eredeti megjelenése után, míg Mikszáth legolvasottabb regénye, 
a könnyebb és kedélyesebb Szent Péter esernyője angol, francia, olasz, spanyol, 
sőt kínai nyelven is megjelent,  alig néhány évvel az eredeti után. Mintha éppen 
a könnyedsége és szelíd humora kövezte volna ki útját a nagyvilág felé. A Noszty 
fiúnak ez a mostani új német fordítása Svájcban látott napvilágot. Talán a német 
nyelvnek feltehetően ott honosabb svájci nyelvjárásában, s ezzel egészen különös, 
bátran mondhatjuk: egyedülálló példával járult hozzá a magyar irodalom ritka 
külföldi sikeréhez. 

Frédéric Lescure és Nagy József 
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KALAPIS ZOLTÁN 

SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

DÖMÖTÖR PÁL 

Dömötör Pál zombori, Bács megyei poéta és m űfordító volt a múlt század-
ban, a Duna és a Tisza közti térség “koszorús költ ője". Egy életen át a vidék és a 
vidékiesség képviselője volt az irodalomban, a .zombori költ ői kör" másik két 
tanár tagjával, Radics Györggyel és Margalits Edével együtt. 

Csaknem százötven évvel ezel őtt született (Baja, 1844. július 15.) és már 
hetven éve halott (Zombor, 1920. szeptember 7.), életútjával két századot kapcsol 
Össze. Ez a kötelék azonban csak formális, mert alkotó munkájával nem el őre 
mutatott, a XX. század felé, hanem visszafelé. Már a maga korában is kor-
szerűtlen volt, a valódi élmények hiánya miatt a XIX. század els ő  felében dívott 
almanachlíra széplelkű  dalnokainak témáit ismételgette, szentimentális, modo-
ros finomkodással. Kortársai a családi érzelmek költ őjeként könyvelték el, de 
nem tartották különösképpen számon. így az 1895-ben kiadott Endr ődi Sándor-
féle antológiában, A magyar költészet kincsesházában öt verssel szerepelt, de 
Kardos Albert, a kísér ő  tanulmány szerzője csak a legifjabb lantosok nagy 
seregéből" kiemelve említi nevét, néhány valóban fiatalabb kezd ő  között. A 
besorolást akár sértésnek is vehette költ őnk, hiszen ekkor már 51 éves, több mint 
harminc éve publikál és tíz könyv van mögötte, nagyobbrészt verseskötet. Csak-
nem másfél évtizeddel kés őbb, az 1907-ben megjelent Beöthy Zsolt-féle irodalom-
történet már meg sem említi nevét. 

Dömötör Pál ez idő  tájt már csaknem befejezte polgári életpályáját a 
zombori járásbíróság élén. Sokéves ítél őbírói gyakorlatával nagy tekintélyre tett 
szert környezetében, azt mondogatták róla, hogy iiréges-rég kórjai bíró lehetett 
volna, ha nem bolondítják meg a versek". A város és a megye művelődési életében 
fontos szerepet töltött be, így megalakulásától, 1883-tól egészen megsz űnéséig 
választmányi tagja volt a Történelmi Társulatnak, az ő  ünnepi prológusával nyílt 
meg 1882-ben a zombori színház, ő  alapította 1894-ben és egy évig elnöke is volt 
az első  megyei irodalmi társaságnak, a Tóth Kálmán körnek. 

Dömötör Pál költői munkásságát a jugoszláviai magyar irodalomtörténet is 
alig jegyzi az előzmények között, viszont fordítói tevékenységér ől annál több szó 
esett az elmúlt évtizedekben megjelent kapcsolattörténeti tanulmányokban. Így 
Veselinovič  Šulc Magdolna egy teljes fejezetet szentelt nekiA szerbhorvát népköl-
tészet a XIX. századi magyar irodalom tükrében című  tanulmánykötetében. 

Jovan Jovanović  Zmaj egyik első  magyar fordítója volt, és értékeset a szerb 
népköltészet gyöngyszemeinek tolmácsolásával teremtett. 1903-ban, tízévi mun-
ka után ezekb ől összeállt egy negyvenívnyi, vaskos kötetre való kézirat. Ezt a 
gyűjteményt látta 1906-ban Veljko Petrovi ć, aki, mint írta is, tisztelgő  látogatást 
tett ua veterán magyar költ ő-nél és a népdalok kiváló fordítójánál", s példátlan 
hanyagságnak minősítette, hogy egy ilyen érték évekig kiadatlanul hever. Sajnos, 
a fiatal Veljko Petrović  szava nem volt elegendő, hogy a kézirat megjelenjen, 
úgyhogy az elkövetkezó viszontagságos id őkben, művelődéstörténetünk nagy 
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kárára, elkallódott. A kapcsolattörténészek a budapesti és a zombori lapokban 
megjelent fordítások alapján nyilvánították Dömötör Pált a szerb nép dalok kiváló 
tolmácsolójának. Káich Katalin, az Egy fejezet a magyar—szerbhorvát irodalmi 
és kulturális kapcsolatok történetéből című  munkájában le is szögezte: ,,Dömötör 
Pál esete tipikus példája annak, hogyan találta meg egy középszer ű, az epigoniz-
mus korlátaiból kitörni nem képes, de azért mégis költ ői egyéniség éppen 
műfordításaiban azt a formát, lehet őséget, azt a útirányt, amelyen haladva költ ői 
középszerűsége nem veszett el teljesen az irodalomtörténet számára." 

SEMSEY TAMÁS 

Kilencven évvel ezelőtt, 1900. szeptember 9-én halt meg Szabadkán 101 
éves korában Semsey Tamás tüzérszázados, a 48-as forradalom részvev ője, a 
helybeli honvédegylet köztiszteletben álló tagja. A város saját halottjának tekin-
tette, a temetésen nagyszámú gyászoló közönség vett részt, köztük a f őispán, a 
polgármester, kivonult a t űzoltózenekar, a halottaskocsit pedig négyes fogat 
húzta a bajai úti temet őbe. 

Az eseményről annak rendje-módja szerint beszámolt a helyi sajtó (Bácskai 
Hírlap, Szabadka és Vidéke, Bácskai Ellen őr), onnan átvették a fővárosi újságok 
(Budapesti Hírlap), de a szorgalmas lexikonírók jóvoltából elkészült egy-két 
szócikk is az akkor megjelen ő  általános és szakjellegű  adattárak részére is 
(Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XII. kötetében — egy cikkéről és 
egy visszaemlékezésér ől történt említés —, meg a Pallas Lexikon II. pótköteté-
ben). A megkülönböztet ő  figyelem a tisztes kort megélt embert illette, aki 
életútjával összekötötte a XVIII. századot a XX. századdal, meg a harcmez ők 
veteránjának, aki meglett korában csatlakozott a forradalomhoz, s a fegyverle-
tételig hűségesen szolgálta. 

A helyi lapok egy évvel korábban is megemlékeztek róla, amikor betöltötte 
a 100. életévét. Ebből az alkalomból a szül őföld üzeneteként megkapta a ko-
lozsvári Történelmi Ereklye Múzeum-Egylet díszes köszön őiratát, amelyet az 
eredélyiek kérelmére a megye és a város vezet ői adtak át neki szerény szabadkai 
otthonában. Ettől kezdve, vagyis hosszú életének utolsó, nem teljes évében városi 
segélyt is folyósítottak részére. 

A matuzsálemi korú hadfi az erdélyi Karácsonmez őn született 1799. szep-
tember 14-én egy helybeli, elszegényedett földbirtokos családban. Tanulmányait 
Sárospatakon végezte, ahol egy id őben a nála három évvel id ősebb Kossuth Lajos 
is osztálytársa volt. Az iskola után a nemes ifjak útját járta: 1824 és 1836 között 
a 15. székely határőrezredben szolgált mint tüzértiszt. Hadnagyként szerelt le, s 
feleségének málnási birtokán gazdálkodott. Már csaknem ötvenéves, amikor 
1848 októberében csatlakozott a székelység védelmi harcához. Ő  lett a Gábor 
Áron-féle bronzágyúkkal felszerelt egységek elsó szakképzett tüzértisztje. A 
székely ezermester, aki az önálló tüzérség megteremtésével írta be magát a 
szabadságharc történetébe, kés őbb a lőszerés puskaporgyártást is megszervezte 
Kézdivásárhelyen és környékén, Semsey viszont a frontra került, 1849-ben a 
brassói hadosztály tüzérparancsnoka, majd egészen a zsibói -fegyverletételig 
(augusztus 24.) az egyesült sereg tüzérparancsnoka. 
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A háború után újra a málnási birtokon gazdálkodott. Hogy a Székelyföld 
délkeleti sarkából, Háromszékb ől mikor és miért került Szabadkára — s miért 
nem Brassóba például, ahol fia megyei aljegyz ő  volt —, nem tudjuk. "Az utóbbi 
időben — írta halála alkalmával a Bácskai Hírlap — csendes visszavonultságban 
élt egy családnál, néha-néha eljárt a kávéházba, ahol elbeszélgetett az Ismer ősök-
kel az elmúlt nagy időkről. Néhány nap óta az aggkor nagyon megtörte.. ." 

Amikor erejéb ől még futotta, a kávéházig vezet ő  utat ezüstnyelű  sétapálcá-
jával tette meg. Ezzel együtt temették el, eleget téve a végrendeletileg kifejezett 
óhajának. 

ERŐDI DÁNIEL 

A régi lexikonok, a Pallas és a Révai, még ismerik Er ődi Dániel nagykikin-
dai költőt. Az egyikből idézem az alábbi sorokat: 

nErődi Dániel József, író, született Baján 1844. szeptember 15-én, meghalt 
Nagykikindán 1893. február 7-én. Előbb bencés tanár volt, s Esztergomban és 
Sopronban tanított. 1879-ben kilépett e rendb ől és a nagykikindai gimnázium 
tanára lett. Sok verset és cikket írt f őleg a vidéki lapoknak. A Kikindai Közlönyt 
1882-ben megalapította, s e lapnak haláláig kiadó-szerkeszt ője volt. 

Önálló verseskötetei: Költemények (1869); Társasdalok (1875); Újabb köl-
temények (1878); Újabb költemények, második gy űjtemény (1881); Király- és 
hondalok (1887); Nova et vetera (1888); Er ődi Dániel költeményei (új gyűjte-
mény, 1890); A pacsirtadaltól a szatíráig (1892). Írt egy verstant is A nemzeti 
verselés szabályai címmel." 

Ennyit mond az ismerettár szócikke Er ődi Dánielról. Ehhez még csak azt 
lehetne hozzátenni, hogy nyolc verseskötetét és a többi m űvét is, úgymint 
széptani tanulmányait Pet őfi költészetének nemzeti idomairól és Buda haláláról, 
valamint latin nyelvtani verses szabályait nagyrészt saját kiadásában, el őfizetők 
toborzásával adta.ki  Sopronban, Győrben, de főleg Szegeden és Kikindán. Az 
1890-ben megjelent válogatott m űveivel irodalmi munkásságának negyedszáza-
dát jelölte meg. 

A mai lexikonok már nem tudnak Er ődi Dánielről, még a vajdasági iroda-
lomtörténetek, emlékiratok sem jegyzik nevét. Persze nem feledékenységr ől van 
szó, vagy méltatlan elhallgatásról. Annak, hogy kihullott az emlékezetb ől, egé-
szen prózai oka van: Er ődi már a maga korában avatag, korszer űtlenül gondol-
kodó és érző  verselő  volt, egy tehetségtelen dalnok tehát, aki ugyan egy életen át 
rótta a verssorokat, de nem sokat mondott velük önmagáról, kortársairól, a 
világról. 

Miért emlékezünk akkor róla? — kérdezheti az olvasó. Talán azért, mert a 
három múlt századbeli bánáti magyar gimnázium egyik jeles tanférfia volt? Még 
csak ezért sem, hanem azért, mert valamivel több mint száz évvel ezel őtt ő  
alapította meg az els ő  magyar nyelvű  kikindai újságot, a Kikindai Közlöny cím ű  
hetilapot, amelynek aztán tíz éven át kiadója, szerkeszt ője, egyetlen újságírója 
volt. Az, ami a költő  hátránya volt, nem vált a hírlapíró, a lapszerkeszt ő  előnyére 
sem, de azért újságja sok helyi és vidéki eseményt jegyzett fel, úgyhogy megke-
rülhetetlen helytörténeti forrás. Ő  maga írt például nekrológot és elégiát id. 
Bartók Béla halála alkalmából, aki iskolaigazgató, ismert közíró, lapszerkeszt ő , 
a világhírű  zeneszerz ő  apja volt. 
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Erődi Dániel munkássága ma már tehát nem irodalomtörténeti tény, ha-
nem sajtótörténeti adat, vajdasági vonatkozásban nem is egészen mellékes. 

BÁRTFAY JÓZSEF 

Bártfay József a reformkor érdekes, m űvelt alakja lehetett, de életér ől és 
munkásságáról csak nagyon keveset tudunk. Szabadkán született 1812-ben, jogot 
tanult, ügyvédi pályára készült, de végül is egy életen át Rudics Józsefnek, a 
költeményeket is írogató Bács megyei f őispánnak volt a személyi titkára, aki 
egyébként Kisfaludy Károly baráti köréhez tartozott, 1822-ben jelent ős anyagi 
támogatásban részesítette az induló Aurorát, s nem egy könyv megjelenését is 
lehetővé tette. 

Bártfay maga is kacérkodott az irodalommal, Zaránd és Tágul című  drámá-
ját Pozsonyban mutatták be, egy másik színm űve pedig, az Anejka című, Szabad-
kán került először színre 1873. január 11-én, minden bizonnyal az úgynevezett 
Nagy Kávéház báli termében, ahol 1826-tól rendszeresen vendégszerepeltek a 
vándortársulatok. Feltehet ően ez volt egy helyi szerz ő  művének első  ősbemuta-
tója Szab adkán. 

Bártfay nevét nálunk leginkább egy szabadkai városrajza őrizte meg, amely 
1843 áprilisában és májusában, négy folytatásban jelent meg a Társalkodóban, a 
Széchenyi kezdeményezte politikai lapnak, a Jelenkornak szépirodalmi mel-
lékletében. 

A városnézést a főtéren épült ',nagy vendégfogadó kapuja el őtt" kezdte meg, 
miután uportúl fedett uti ruháját egy divatszer űvel" felváltotta. Az els ő  palota, 
amit onnan megpillant, "a csinosan épült városház" volt, amelynek tornyából .az 
odarendelt aggastyán őrök percenként kitekintgetve a gyulladásokból származ-
ható tűzre éber figyelmöket fordítván, az óranegyedeket a piacot körül lakóknak 
dicsértesékkel hírdetik". A városháza mellett állt a hatosztályos középiskola 
emeletes épülete, ',kacér lányhoz hasonlítható bádogfedel ű  tornyocskájával". A 
tér leírását így fejezi be: nA nagy tér párkányzatát elfoglaló többi építvény, ha 
egy-kettőt kiveszünk, szót sem érdemelnek; a most készül őben álló Jakobcsics 
üvegárusnak és Osztovics r őföskereskedőnek egy fedél alá zárt, meglehet ősen 
felépült emeletes házuk azonban megemlítést méltán igényelhet." 

Szerzőnk felfigyel arra, hogy az utcák közül egyik sincs kikövezve, de az 
elđljáróság mentségére felhozza, hogy az utóbbi id őben a főteret és a főtérhez 
vezető  utcák járdáit kitégláztatta, a többi utcában pedig, mint mondja, .úgyneve-
zett fapallók léteznek". Sár egyébként alig van a városban, mert a homokos talaj 
az eső  után gyorsan felszikkad, viszont a por annál jobban keseríti az emberek 
életét. Mint írja, Haz ezer meg ezer kocsi és a szerte barangoló nyáj" úgy felveri, 
hogy az .a légkört köd gyanánt messzire behomályítja". 

Bártfay nagy sétákat tesz a környéken, leírja a városi puszták és erd ők 
világát, beszámol az angol kertről, ahol egy-két negyedórában 20-30 hintó is 
megfordul. A szociográfus hitelességével határozza meg a szállások fogalmát, 
nem egy helyen érzékletes képet ad a parasztok munkájáról..A ludasi nádastavak 
párkányzatin csupa kertészségek állnak — írja —, hol a dohány- és törökpaprika 
termesztés leginkább divatoz. . .", majd valamivel lejjebb hozzáfűzi, hogy .a 
szabadkai októberi vásár alkalmakor egész paprikás karavánokat láttam az 
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utcákon hosszú sorokban állni, kik semmi mást, mint csupa tört paprikát — mint 
a lisztet szokás — zsákokban árulták". 

Bártfay József ilyen érzékletes módon adta el ő  többi megfigyelését is a 
csaknem 150 évvel ezel őtti Szabadkáról, az ott él ő  emberekről, úgyhogy ma is a 
helytörténészek nélkülözhetetlen forrása. 

Szerzőnk 1864. szeptember 19-én, Pesten halt meg. 

STREITMANN ANTAL 

Streitmann Antal a múlt század végén, s a XX. század elején sokoldalúsá-
gával tűnt ki Nagybecskerek, a mai Zrenjanin m űvelődési és művészeti életében. 
Nagykárolyban született 1850. szeptember 20-án, de életének nagyobbik részét 
főgimnáziumi tanárként a régi Torontálban töltötte. Pedagógusként, fest őként, 
a művelődési és a gazdasági élet sajátságos szervez őjeként főleg a Bega-parti 
városban jeleskedett, s ott is halt meg 1918. március 3-án. Egyik .tisztelője, 
életművének ismerője szerint Zrenjaninnak akkora emlékművet kellene emelnie 
tiszteletére, mint egy ház, de egyel őre még az ennél sokkal kisebb elismerés is 
várat magára. 

Streitmann a századforduló táján a rajztanítás új módszerét vezette be a 
becskereki iskolákba, a lélekölő  másolás helyett a természet- és az emlékezet 
utáni ábrázolást serkentette, a gyermekekben él ő  teremtőkedvet, alkotásvágyat, 
műérzéket élesztgette. Ő  rendezte 1903-ban az els ő  gyermekrajz-kiállítást az 
akkori Magyarországon, Jugoszlávia mai területén is őt tekintik az első  ilyen 
jellegű  rendezvény létrehozójának. Fülep Lajos, a kit űnő  művészettörténész, aki 
tanítványa volt a becskereki gimnáziumban, azt írta róla, hogy diákjai az ő  óráján 
eljutottak a megfigyelést ől a művészi látásig. Nem egy ilyen kiváló tanítványa 
volt. Todor Manojlovič, a költő  is növendékei közé tartozott. 

Streitmann fest őnek is jelentős volt. A nagybányai körhöz tartozott, a 
művésztelep rendszeres látogatója volt. Becskereken már 1892-ben kiállította 
műveit a Torontál szerkeszt őségében dolgozó Kézdi-Kovács Lászlóval együtt. 
Később évekig az ottani képz őművészeti élet szinte minden eseményének kezde-
ményezője volt. Így létrehozta a becskereki impresszionisták körét is. 1894-ben 
az Újvidéken megnyílt, A vajdasági képz őművészet a XX. században című  gyűjte-
ményes kiállításon az ő  festménye fémjelezte a kezdetet, az átmenetet az egyik 
századból a másikba. 

A pedagógiai és művészeti tevékenység mellett nagy érdemeket szerzett 
szervez ői munkájával. Még a múlt század nyolcvanas éveiben felfigyelt a 
népművészet él ő  hagyományaira, s megszervezte a torontáli sz őnyegek háziipari 
előállítását, meg szövőiskolát alapított. Ebb ől nőtt ki a becskereki sz őnyeggyár, 
amely alkalmazta a kor vezet ő  formatervez őit, s keleti szőnyegeivel, a szmirnával 
meg faliszőnyegeivel nagy feltűnést keltett Európában — 1900-ban Párizsban, 
1902-ben Torinóban tüntették ki a gyárat aranyéremmel. 

Streitmann más téren is szorgalmazta az ipar és a művészet találkozását, 
együttműködését. Lankadatlanul szervezte az ipari, kisipari és háziipari kiállítá-
sokat, de a csipketanfolyamokat, a népművészeti tárgyak gyűjtését is. Közben 
rendszeresen publikált: könyvet írt a gyermekrajzokról, m űvelődéstörténeti 
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tárcákat közölt a Torontálban, munkatársa volt a megyei monográfiának, a 
szakfolyóiratoknak. 

Streitmann minden téren alkotó személyiségként lépett fel, benne szépen 
megfért egymás mellett a népművelő  és a művész, egy személyben találkozott az 
érdemes pedagógus a sikeres szervez ővel. 

WANYEK TIVADAR 

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1910. szeptember 21-én, Kikindán született Wa-
nyek Tivadar festőművész, a jugoszláviai magyar piktúra egészen sajátságos 
alakja, magányosan álló figurája. Már kora ifjúságától kezdve foglalkoztatták a 
látvány elrendezésének és megörökítésének módozatai, a kés őbbi évtizedekben 
pedig átlényegítésének lehet őségei is. Tízéves korától, a nyári vakációk idején, 
rendszeresen bedolgozott Láng Károly fényképészeti m űtermébe, 1926-28 kö-
zött pedig ugyanott kitanulta a mesterséget is. Közben sokat rajzolgatott, díszle-
teket festett a már akkor Vajdaság-szerte ismert kikindai m űkedvelőknek, a 
fotóüzlet, azaz atelier részére pedig vászon háttereket pingált, úgyhogy a mat-
rózruhában érkező  csemeték lépcs ős hídról nézhettek a Begára, vagy akár a 
tengerre is, a városi kisasszonyok és a falusi menyecskék pedig kastélykert, illetve 
galambdúcos, muskátlis udvar elé állhattak, s onnan nézhettek a nagyvilágba. 

Csaknem harmincéves, amikor el őször mutatkozik be hivatalos tárlaton: 
1938-ban, Szabadkán, a Híd emlékezetes kiállításán. Itt váltott belép őjegyet a 
képzőművészeti életbe, s ett ől kezdve a fényképez őgépet egyre többször felváltja 
az ecsettel. A negyvenes években két pesti szabad fest őiskolában tanult, de 
valójában autodidakta volt, ezt soha nem is tagadta. Ha az önképzés útját járva 
volt valami hátránya, akkor az csak az, hogy valamivel kés őbb találta meg igazi 
önmagát. Az ugyanis, amit ötvenéves koráig festett, egészen nyugodtan 
mellőzhető, legfeljebb Wanyek művészetének forrásaira adhat magyarázatot. 

Az igazi, másokkal alig összehasonlítható Wanyek Tivadar a hatvanas 
években, azaz az ',emberélet útjának felén" túl került érett, kiforrott fest őként az 
ország-világ színe elé. A fordulat éveit 1956-58-ra tehetjük, s ez bizonyára nem 
véletlenül egybeesik az Écskai Művésztelep indulásával, amelyet egyébként Wa-
nyek alapított, Zoran Petrovi ćtyal együtt. Ekkor állt át a hagyományos kifejezési 
formákról a dekoratív, er ősen stilizált, olykor neoprimitívnek vagy éppen geo-
metrizmusnak nevezett stílusra, s ehhez aztán tartotta magát egészen élete 
végéig. (Zrenjaninban halt meg 1981. május 29-én.) Új képz őművészeti irányvé-
tele a hatvanas évek elején már általános elismerésben részesült: 1962-ben az 
elsők között kapta meg a Forum Képz őművészeti Díjat, s egymás után nyíltak 
külföldi tárlatai is: Brüsszelben, Velencében, Párizsban, a budapesti Fényes Adolf 
teremben. 

Wanyek Tivadar későn, de nem elkésetten felfedezett fest ői világában 
harmonikusan egyesítette az egykori díszlettervez ő  és fényképész, a budapesti 
szabad festőiskolákban megismert konstruktivisták (Patkó Károly, Aba Novák 
Vilmos, Molnár C. Pál) meg a jugoszláv szürrealisták (Dragoslav Stojanovi ć-Sip, 
Zoran Petrovi ć) tapasztalatait. Ez a fest ői világ autentikus, egyedi, messzir ől 
felismerhető, akár Hangya Andrásé. Életének utolsó és legjelent ősebb szaka-
szában a pannóniai — közelebbr ől: a bánáti — települések népi építészetének, a 
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falusi használati (ma már népművészeti) tárgyaknak elemeit egyesítette vász-
nain, mégpedig úgy, hogy az olykor körz ővel és vonalzóval is megszerkeszthet ő  
barokkos oromfalak és kapuívek, a tornácok, gangok és kerítések, a zsalugáteres, 
függönyös ablakok a lakottságot is sejtetik, a szül őföld hangulatát idézik, a térben 
gondosan elhelyezett tárgyak pedig — faragott székek, rokkák, csíkos házivász-
nak, rongyszőnyegek, torontáli szőttesek — az emberi jelenlétet, a kezek melegét 
sugalmazzák. Bela Duranci, Wanyek munkásságának egyik legjobb ismer ője írja, 
hogy festőnk ',eljutott a falusi tisztaszobák csodálatos enteri őrjéig". Valóban a 
mozdulatlannak tetsző  szobák, tárgyak körül ott leng a készül ő  ebéd meg a 
birsalma illata, hallani a tücsök ciripelését, a petróleumlámpa sercegését, s érezni 
az otthon melegét, a harmonikus csend igézetét. Joggal mondta Wanyek Tivadar 
újvidéki retrospektív kiállításán Bori Imre, hogy végre tudomásul kell venni: 
irodalmunkkal egyenrangú (ha még nem jelent ősebb) autentikus és sajátságos 

jugoszláviai magyar képz őművészetünk van." 

PREISZ HUGÓ 

Preisz Hugó bakteriológus, egyetemi tanár, akadémikus, számos bakterio-
lógiáról szóló alapvető  szakmunka szerz ője Rumán született százharminc évvel 
ezelőt, 1860. szeptember 21-én. Édesapja Baranyából elszármazott német nyelv ű  
kántortanító volt, aki negyven évig működött ebben a szerémségi mez ővárosban. 
Preisz Hugó is anyanyelvén, németül tanult az elemiben, s apja csak 11 éves 
korában íratta át magyar iskolába: két évet tanult a Ruma közelében fekv ő  
Szolnok nevű  Pejácsevich-féle pusztán a magyar uradalmi cselédek részére felál-
lított népiskolában. 

1873 őszén beiratkozott a kalocsai jezsuita gimnáziumba, de a két elsó év 
után Újvidéken folytatta tanulmányait, ahol id őközben, 1873-ban megnyílt a 
magyar főgimnázium. Itt is tett érettségi vizsgát 1880-ban. A természettudomá-
nyokat Bruck Ferenc tanára kedveltette meg vele, aki a gimnázium megalakulá-
sakor, a budapesti József-m űegyetem volt magántanáraként került az újonnan 
megalakított tantestületbe, 1881-86 között pedig a rövid élet ű  újvidéki kereske-
delmi iskola igazgatója volt. 

Preisz Hugó tanárának, Bruck Ferencnek biztatására iratkozott a buda-
pesti orvostudományi egyetemre, ahol 1885-ben orvosdoktorrá avatták. Eleinte 
a sebészet felé tájékozódott, 1889-ben az Egyetemi Sebészeti Klinikán mfit őor-
vosi oklevelet szerzett, a régi lexikonok még noperat őrként" emlegetik. ',Igazi 
hivatását csak akkor ismerte fel, amikor külföldi tanulmányútján (1890-91) 
Drezdában, Berlinben, Lyonban és Párizsban megismerkedett az akkor kibonta-
kozó bakteriológia módszereivel" — írta róla egyik tanítványa. Ekkor Berlinben 
például Robert Kochnak, a kor egyik leghíresebb bacilusvadászának kurzusát 
hallgatta. De tanulmányútjának többi állomásán is Európa legjobb kutatóitól 
tanult, úgyhogy amikor hazatért, 31 éves korában rábízták az Állatorvosi Akadé-
mia akkor létesített bakteriológiai intézetének vezetését. Ett ől kezdve életének 
hátralevő  részét ennek az új tudományágnak szentelte, a mikrobiológia h ősko-
rának úttörője lett hazájában. 

Az Állatorvosi Főiskolán másfél évtizedet töltött, majd 1906-tól átvette a 
budapesti egyetem orvosi karának bakteriológiai tanszékét: ő  lett az első  bakte- 
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riológus professzor! Ezt a posztot huszonöt évig töltötte be, azaz tanított, írt, 
tudományos kutatásokat végzett. 

Eredményei közül csak néhányat sorolunk fel. Els őnek említjük, hogy 
kilenc tanítványa került valamelyik egyetemi tanszék élére. Tudományos mun-
kássága számottev ő : eredményeit csaknem 70 tanulmány és öt könyv őrzi, köztük 
néhány alapmű. Kortársai, de az utókor is őt tekintette ,,a magyar bakteriológia 
Ősi kútforrásának". 

Idősebb korában nagy érdekl ődéssel fordult a ,,bakteriumfalók", azaz a 
fág-kutatások felé, tanulmányozta azokat a mikroorganizmusoknak életjelensé-
geit, amelyek a baktériumok parazitáiként el őidézik azok bomlását. A gyakorlati 
feladatok elől sem menekült: megszervezte a dift č ria elleni szérum gyártását, az 
első  világháború idején pedig a kolera és a hastífusz elleni oltóanyag-termelést. 

Preisz Hugó Budapesten, 1940. július 5-én nyolcvanéves korában halt meg. 

LATÁK ISTVÁN 

Laták István költő, prózaíró, újságíró és színházigazgató az adai tanyavilág-
ban született nyolcvan évvel ezel őtt, 1910. szeptember 22-én. Vasutas apját az 
egyik helységból a másikba helyezték, így került el ő  is hatévesen gyermekkorá-
nak emlékezetes színhelyére, Szabadkára, illetve a város kültelkére, Jaszibarára, 
Mlakára, ahol, mint azt kés őbb megénekelte, a szegényes házakban maguk az 
emberek is ,,sárrá és penésszé" válnak, s ahová csak ',lábujjhegyen oson a remény". 

Latákot nemcsak szegénységgel verte meg a sors, hanem fizikailag is: egy 
gyermekkori betegség következményeként elnyomorodott, béna maradt, s ez a 
testi fogyatékosság sohasem múló lelki sebeket ejtett a gyermeken, a serdül ő  
ifjún. ,,A kis rongyos sántát" gúny tárgyává tették pajtásai, kiközösítették soraik-
ból, később pedig az iskolából is kimaradt, ami csak fokozta számkivetettségét, 
elhagyatottságát. 

Tizenöt éves korától önállóan kereste kenyerét, hol ',sárga, papírarcú" 
hivatalnok volt, hol könyvügynök, napszámos, házaló borbély, kés őbb pedig, 
miután a munkásmozgalom befogadta, lap- és folyóirat-szerkeszt ő. Ez idő  tájt 
indult irodalmi pályája is, els ő  verseit a Szervezett Munkás hasábjain közölte. Itt 
az ugyancsak kezd ő  HercegJánossal barátkozott, aki emlékezéseiben írja is, hogy 
együtt őriztük a bagószagú esték hangulatát a Szervezett Munkás padlózatlan 

előszobájában". 
Tizennyolc évesen saját kiadásában megjelentette a Kolduslázak  (1928) 

című  verseskötetét, tizenkilenc évesen pedig elbeszéléseinek gy űjteményét Düh 
címmel (1929). Ezek után, a két háború között, még négy könyve jelent meg. 
Költeményeiben főleg a külvárosok nyomorát írta le, Szirmai Károly szavai 
szerint az itelfonnyadást, éhséget, betegséget, tüd ővészt, nyomorviskókat, apró 
munkásörömöket, s kitartásra buzdító reménységeket". Ó lett a proletárkölt ő, a 
baloldali irodalom legmarkánsabb reprezentánsa. 

A harmincas évek derekától már a Híd köréhez tartozott — a szerkeszt őség 
belső  munkatársaként, Mayer Ottmár szerkeszt őtársaként, a Híd betiltása után 
a nyomdokaiba lép ő  Világképek szerkesztőjeként —, de szívesen látott munka-
társa a Kalangyának is, Szenteleky elismertileg beszél róla. Laták éppen a vele 
folytatott beszélgetések során érzi át, ',mit jelent a m űvelt gyermekszoba", s 
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döbben rá arra, hogy a tehetség csak nyers er ő  marad műveltség nélkül. Ettől 
kezdve az önképzés lángját nem is hagyta ellobbanni magában. 

Laták a megszállás éveiben visszavonult, nem publikált, de megélhetési 
gondjai miatt kis tisztviselői állást vállalt, befejezte a középiskolát. A népfelsza-
badító mozgalommal nem volt kapcsolatban, ami felszabadulás után f őben járó 
bűnnek bizonyult. Az új hatalom képvisel ői a legérdemesebb baloldali költővel 
kíméletlenül elbántak, mindenb ől kihagyták. Nem került a Szabad Vajdaság 
"alapítói" közé, a Híd újraindulásánál sem volt ott, kés őbb sem lett szerkeszt ője, 
a Híd-díjat sem kapta meg soha. Mint írja is egy helyütt, "dicséret és obsit" nélkül 
marad, sőt egzisztenciális és lakásgondokkal küzdött Szabadkán, az ottani szín-
ház dramaturgjaként. ''Szabadka város, a gazdag Szabadka — írta egyik esedez ő  
beadványában —, nem hajlandó a város egyetlen írószövetségi tagjának, a színház 
alapítójának és igazgatójának megadni azt, amit több ezer polgárának megadott." 
A költő  szava ',csípős és keserű" lett. Gyakran eleget akart tenni a hivatalos 
irodalompolitika elvárásainak, hangja azonban érdes és színtelen. "Szolgálj ki-
csinyes jelent, ben őnek kúszó erdők" — írta maga is. 

Laták elveszett emberként, elveszett költ őként élte le hátralevő  éveit. 
Életműve — írja Juhász Géza Laták-monográfiájában — "minden erényével és 
fogyatékosságával, azzal, hogy a haladó, baloldali, mozgalmi, proletár költészetet 
vajdaságivá formálta, azzal is, hogy e költészet id őszerűtlenségét és szükségszerű  
válságát példázza a munkásosztály gy őzelme utáni társadalomban, irodalmunk 
történetének igen jelent ős és tanulságos fejezetét jelenti". 

Laták István Újvidéken halt meg, húsz évvel ezel őtt, 1970. január 3-án, a 
Magyar Szó szerkeszt őségének tagjaként, ahová háromszor tért vissza, s az utolsó 
éveiben a lap gyermekrovatát, a Napsugárt szerkesztette. 

SULHÓF JÓZSEF 

Sulhóf József újságíró, író és műfordító 85 évvel ezel őtt, 1905. szeptember 
24-én született Szabadkán. A lexikoni szócikkek írói megemlítik, illetve a korábbi 
közleményekb ől átveszik azt az adatot, hogy németországi újságírói akadémián 
tanult, jóllehet az igazi "egyetemei" az itteni napilapok voltak: 1927-t ől egészen 
a betiltásig a szabadkai Hírlapban dolgozott, 1929-t ől pedig az ugyancsak szabad-
kai Naplóban, illetve annak újvidéki szerkeszt ője volt. Ennél a két újságnál — 
főleg az utóbbinál — képezte ki magát a zsurnalizmus sokszólamú mesterévé. 

Tapasztalatait b őségesen kamatoztatta a háború után újjáéled ő  jugoszláviai 
magyar sajtóban. A felbomlott jugoszláv hadsereg tisztjeként négy évet töltött 
hadifogolytáborban, hazatérése után pedig, 1945 elején, csatlakozott a néhány 
hónappal korábban indult Szabad Vaj daság (Magyar Szó) négytagú szerkeszt ősé-
géhez: Kek Zsigmondhoz, Gál Lászlóhoz, Majtényi Mihályhoz és Lévay Endréhez. 
Az idő  tájt lépett még a szerkeszt őségbe Laták István, Kolozsi Tibor és Thurzó 
Lajos. Kollégái közül hatalmas munkabírásával, sokoldalúságával t űnt ki, ő  volt 
az, aki a harsány Gál Lászlóval és a halk szavú Thurzó Lajossal együtt leginkább 
ostromolta az agyonellenőrzött, sztálinista újság k őkemény bástyáit. Gál az 
emberi hangot, Thurzó a falu igazi arcát, Sulhóf pedig sajátos hangú külpolitikai 
széljegyzeteivel a nagyvilágot próbálta behozni a lap hasábjaira. Amikor a dog-
matikus szemlélet már eresztékeiben kezdett recsegni-ropogni, Sulhóf sokolda- 
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lúsága, a gyors reagálásra való hajlama kilombosodott, s otthonosan mozgott a 
színház, a zene, a műkedvelés és az irodalom tájékán, meg a közélet, a m űvelődési 
politika berkeiben is, kés őbb pedig a rádió nyújtotta lehet őségeket aknázta ki. 

Sulhóf az irodalomban is ,,kéziratgyártó" volt, akárcsak az újságírásban. 
Amikor egészségét még nem kezdte ki az id ő, s erejének teljében volt, minden 
évben ',szállított" egy-egy ',korszer űsített" népszínművet (Kidőlt a májusfa 1953; 
Parasztkisasszony, 1959: Románc 1956; Bácskai kaland, Méregszekrény, 1957; 
Se eleje, se vége, 1958), olvasmányos, fordulatos, a detektívregények szellemében 
fogant kalandregényeket írt (Kémkedés az atomtitokért, 1951; Varázsvessz ő, 
1955; Csöpi, 1966), regényeket fordított szerbb ől, szlovénból, angolból, operaka-
lauzokat szerkesztett, zenei, néprajzi, m űvészeti és irodalmi tanulmányokat 
közölt a folyóiratokban. A szórakoztató, nagyobb esztétikai igényeket nem 
mutató irodalom híve Volt. ',Nem a m űértő  keveseknek, hanem a tömegek 
mesemondója vagyok" — mondta nem is egyszer. Kritikusai szerint regényeit 
általában ',hibásan elrajzolta", nála sohasem lehetett tudni, hogy a nagyoperet-
tekre emlékeztet ő  cselekmény mikor fordul a véres dráma felé. Ugyanakkor 
regényei sikerkönyvek voltak, több kiadást értek meg, némi megszigorítással 
bestseller-szerzőnek is mondhatjuk, hiszen könyvei szerbhorvát és szlovén kia-
dásban is megjelentek. 

Talán nem úszott mélyvizekben — írta róla Gál László, a kor- és szaktárs 
—, de így a partról jobban láthatták tempózásait.. ." 

Sulhóf József az utolsó pillanatig dolgozott, s ezt nem tetszet ős fordulat-
ként, hanem szó szerint kell érteni. 1970. április 12-én, délel őtt adta le az utolsó 
kéziratát, a hirtelen rátör ő  szívroham pedig délután két órakor oltotta ki életét. 

STELTZER FRIGYES 

Steltzer Frigyes helytörténeti író 1839. szeptember 25-én született Kiszá-
cson. Nevével gyakran találkozunk a múlt századi lapok és folyóiratok hasábjain. 
Így munkatársa volt Dudás Ödön rövid élet ű  folyóiratának, a Pacséron szer-
kesztett Bács-Bodrognak, melynek lapjain, 1879-ben, a bunyevácok eredetér ől 
értekezett. Az elkövetkez ő  esztendőkben, a múlt század nyolcvanas éveiben sokat 
publikált a Bácska című  lapban, de közölte cikkeit a Néptanítók Lapja és a 
Gazdasági Lapok is. Ebben az utóbbiban — egyebek között — á kiszácsi kender-
termesztési hagyományokról is írt. 

Amikor 1883-ban Zomborban megalakult a Bács megyei Történelmi Tár-
sulat, Steltzer Frigyest ott találjuk az elsó választmány tagjai között, majd miután 
1885-ben megkezdték a társulat évkönyvének évi négyszeri megjelentetését, az 
elsó szám munkatársainak névsorában az ő  neve is szerepel. A Kiszács története 
című  munkáját adta közre, amelyben az addig ismert történelmi adatokat gy űjtöt-
te össze szülőfalujáról, kezdve 1461-t ől, amikor Mátyás király egyik adományle-
velében elsőször jelent meg leírva a Kiszács helységnév, mégpedig abból az 
alkalomból, hogy a települést édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek ajándékozta. 
De ő  írta az évkönyv els ő  könyvismertetését is, az els ő  nyilvános társulati ülésein 
pedig török korabeli, Bács megyére vonatkozó okmányokat és térképeket ismer-
tetett. Iványi István történész egyszer 'ia vármegye legavatottabb kutatójának" 
nevezte, aki, ha másként nem ment, saját költségén publikálta munkáit. Egy ilyen 
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megtisztelő  megállapítás, érzésünk szerint, inkább arra vonatkozik, aki kimond- 
ta, vagyis Iványira, itt most csak azért hivatkoztunk rá, hogy érzékeltessük: 
Steltzer Frigyes a maga korában megbecsült helytörténész volt szakkörökben is. 

Volt azonban egy másfajta ',irodalmi munkássága" is. Feltehet ően összefér-
hetetlensége miatt a fél világgal hadban állt, s a maga igazát több, nyomtatásban 
Is megjelent füzetében próbálta bizonygatni. 

Steltzer több mint húsz éven át ágostai hitvallású evangélikus lelkész volt 
szülőfalujában, s nyáját kemény kézzel próbálta egybetartani, olykor szitkokkal, 
sértegetéssel, pofozással, botozással is. Egyszer egy Válási szándékkal hozzá 
betérő  házaspárt bikacsökkel verte ki az irodájából. Az összet űzések olykor 
nemzeti jelleget öltöttek, mert a német származású, magyar "hazafias érzelme-
ket" tápláló pap nem jó szemmel nézte a szlovák nemzeti mozgalmakat. Így aztán 
nem csoda, hogy sokan panaszkodtak rá, egy ízben 105 aláírással ellátott folya-
modvánnyal fordultak ellene. "A vádak valóságos özöne öntetik kopasz, migrénes 
fejemre" — panaszkodott 1887-ben. Id őközben még az egész vármegye vezet ő  
tisztikarával is hajba kapott, nyilvánosan, az újságban korrupcióval vádolta a 
főispánt, az alispánt, a főszolgabírót, a főügyészt, mire a hatóság ráuszította a 
csendőröket, akik hét napig fogva tartották a kiszácsi községházán, majd bepö-
rölték becsületsértés vádjával, az egyházi hatóságnál pedig kieszközölték felfüg-
gesztését. Több mint egy év után a felfüggesztést megalapozatlannak nyilvání-
tották, a becsületsértés vádját is elvetették, de a szélmalomharc után Steltzer 
Frigyesnek mégis el kellett hagynia szül őfaluját, áthelyezése után pedig szinte 
nyoma veszett, tudomásunk szerint egy sort sem publikált többé. Talán neki is, 
a közösségnek is több haszna lett volna abból, ha megmarad a helytörténetírás 
mellett. 

SCHWEIDEL JÓZSEF 

Schweidel József honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike Zomborban 
született 1796. május 18-án az egykori Szent János és Haynald utcák sarkán 
hajdan fennállott házban, egy vagyontalan polgári család gyermekeként. Német 
ajkú apja hadmérnökként a Ferenc-csatorna épít ője volt. Fiát Bécsbe küldte jogot 
hallgatni, de ő  a huszármentén adott el őnyt a jurátusi egyenruhával szemben: 
1814-ben felcsapott hadapródnak. A Sándor-huszárokhoz, azaz a Sándor orosz 
nagyhercegr ől elnevezett 4. huszárezredbe lépett, s a "legvitézebb huszár", Simo-
nyi óbester keze alatt ‚indult katonai pályája. 1816-ban, a napóleoni háborúk 
végén már hadnagyként vonult be Párizsba, ahol egy évig tartózkodott. Itt 
ismerkedett meg feleségével, Domicella Bilinszky lengyel bárón ővel, akivel egy 
életen át boldog házasságban élt. 

Későbbi pályafutása már nem volt gyors, 1848-ban még a törzstiszti fokozat 
legalján van, naplójában panaszkodott is, hogy 34 évi szolgálat után csak az 
őrnagyságig vitte. 1848 nyarán a 4. huszárezredet a forrongó Magyarországra 
vezényelték. Két oszlopban érkezett új állomáshelyére, az egyiket Schweidel 
vezette, a másikat pedig Ernst Pöltenberg kapitány, aki majd szintén az aradi 
tizenhárom egyikeként fejezi be életét. 

A gyorsan pergő  események következtében a huszárezred tisztikarának 
színt kell vallania, el kell igazodnia az egymásnak ellentmondó parancsok között. 
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Jórészt Schweidelnek köszönhet ő, hogy a tisztikar úgy nyilatkozott, hogy a 
magyar hadügyminiszter parancsainak tesz eleget, s egyúttal szeptember 16-án 
felesküdött a magyar alkotmányra. Az “átállás" után csakhamar a Magyarország-
ra betörő  Jelačié-hadak ellen vetették be őket, úgyhogy az a furcsa helyzet állt 
elő, hogy az azonos egyenruhába bújtatott császári katonák kerültek szembe 
egymással és lőttek is egymásra. A pákozdi csatában, a 4. huszárezredben harcolt 
Schweidel fia, Schweidel Albert százados is. 

A szabadságharc idején Schweidel József gyorsan haladt a ranglétrán: 
október 16-tól ezredes, ezredparancsnok, november 1-ét ől pedig tábornok, 
hadosztályparancsnok. Decembert ől májusig betegsége miatt nem vett részt a 
harcokban, májusban Pest hadiparancsnoka lett, s ett ől kezdve, a visszavonulás 
idején, a kormány mindenkori székhelyének, illetve hely őrségének parancsnoka. 
Szeged és Arad után csatlakozott a világosi kapitulációhoz. 

Mint volt császári tisztet, felségsértés vádjával, több társával együtt az aradi 
vár kazamatáiba zárták. Naplójának tanúsága szerint mindvégig bízott az ural-
kodó kegyeiben. Nem kételkedem benne — írta közvetlenül az ítélethozatal el őtt 
—, hogy ma halálra fognak ítélni (még az is lehet, hogy kötél általira), de 
harmincöt évi szolgálatomra való tekintettel tízévi várfogságra fogják módosíta-
ni." Az örökké reménykedő  ember hangja ez, nem tudhatta, hogy a halálos 
ítéletüket már jóval korábban meghozták. Haynau még augusztusban megírta 
egyik magánlevelében: .a lázadóvezéreket fel fogom köttetni és minden cs. 
kir. tisztet, aki a forradalom szolgálatában állt, agyon fogom lövetni.. ." 

Az egzekúcióra 1849. október 6-án reggel fél hat órakor került sor az aradi 
vár sáncaiban. A parancsszó elhangzása után három katona l őtt Schweidelre: két 
golyó a mellébe fúródott, egy lövés pedig a koponyáját zúzta szét. Kezében egy 
kis ezüstkeresztet tartott. . . 

Bardócz Sándor minorita szerzetes, aki elkísérte utolsó útjára, a vérrel 
fecskendezett feszületet kifejtette a vértanú elernyed ő  ujjaiból. Valamivel 
később, apjának kívánságára, átadta fiának, Schweidel Albertnek, aki szintén az 
aradi tömlöcben sínyl ődött, s az utolsó éjszakát is együtt töltötték. Az ereklyét 
napjainkban a budapesti Hadtörténeti Intézetben őrzik. 

FÜLEP LAJOS 

Fülep Lajos, a művészetfilozófus és művészettörténész, a fővárosi egyetemi 
tanár és falusi református lelkész a XX. század egyik legnagyobb magyar elméje, 
szellemóriása volt, a modern tudományos szellem, a korszer ű  művészeti felfogá-
sok nagy hatású úttörője. Az elsők között ismerte fel Ady jelent őségét, világvi-
szonylatban is egyik els ő  méltatója volt Cézanne m űvészetének, de ő  írta 
1919-ben, a Nyugatban az első  elmarasztaló bírálatot Szabó Dezs ő  Elsodort 
falujáról, s körömszakadtáig küzdött a képz őművészeti giccs, a modern áramla-
tokat elvet ő  kritika ellen, amelyet Kézdi-Kovács László képviselt a Pesti Hírlap 
hasábjain. 

A Nyugatban, a Népszavában, a Magyar Szemlében, A Hétben és sok más 
időszaki és napi kiadványban publikált cikkeinek, tanulmányainak rendkívül 
nagy hatása volt, akárcsak a Lukács Györggyel együtt készített Szellem cím ű  
folyóiratának vagy a Németh Lászlóval és Gulyás Pállal indított Válasznak. 
Írásaival, egyetemi el őadásaival, személyi kapcsolataival, levelezésével különösen 
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a fiatal értelmiségiekre hatott, a szellemi elitre. Ő  volt évtizedeken át az eligazító, 
az erjeszt ő. Írásai írásra ösztönöztek, kezdeményezésére, biztatására tanulmá-
nyok, könyvek jelentek meg. Ugyanakkor ő  nem sokat törődött munkáinak 
kötetbe gyűjtésével. Befejezetlen maradt m űvészetfilozófiai műve is, amelyen 
évtizedeken át dolgozott. Szellemi örökségének begy űjtése vakjában az utókorra 
maradt, s ennek publikálása 1988-ban, az Egybegy űjtött munkái első  kötetének 
megjelenésével meg is kezd ődött. 

Fülep számottev ő  szerkeszt ői munkát is végzett. A már említett folyóiratok 
mellett még több akadémiai kiadvány redaktora volt, elindította a Magyar 
m űemléki topográfia című  sorozatot, főszerkesztése alatt készült A magyarorszá-
gi m űvészet története (1956) című  összefoglaló munka, amely mindeddig a legjobb 
áttekintés, s csak a mostanában megjelen ő  sok kötetes művészettörténet ígér már 
terjedelménél fogva is ennél többet. 

Fülep Lajos élete és munkássága nagyobbrészt Budapesthez fűződik, ott 
született (1885. I. 23.), s ott is halt meg húsz évvel ezel őtt (1970. X. 7.). Fiatalko-
rában ugyan több évet töltött külföldön — Párizsban, a legtöbbet Firenzében 
érett korában, a Horthy-korszak idején pedig évtizedeken át állt falusi és kisvá-
rosi eklézsiák élén, de ezekben az id őkben is a legtöbbet a fővárosi lapokban és 
folyóiratokban publikált, egy egész ország m űvelt rétege figyelt szavára. 
Zengővárkonyi — egy fészekaljnyi baranyai falu — magányában sokan felke-
resték, köztük Illyés Gyula, Weöres Sándor, Kodolányi János, a politikus Bajcsy-
Zsilinszky Endre, a művészettörténész Németh Lajos, úgyhogy elszigeteltsége 
csak látszólagos, sőt a legismertebb művészekkel, tudósokkal folytatott kiterjedt 
levelezésének ismeretében egészen elenyész ő . 

Fülep Lajos életének egy kicsinyke fonala, de talán nem is egészen jelen-
téktelen, Nagybecskerekhez fűződik. Apja “es. kir. állatorvosként" a Bega-parti 
városban kapott állást, úgyhogy a fiatal Fülep itt járt középiskolába, s itt érettsé-
gizett 1902-ben. Nem volt eminens tanuló, de élénk szellemére, fogékonyságára 
vall, hogy már gimnáziumi diákként viszonylag sokat publikált a helyi lapokban. 
Gerold László, Bela Duranci és Németh Ferenc kutatásai alapján ezek nagy része 
ismertté vált. Németh Ferenc kimutatta azt is, hogy a becskereki gimnazista els ő  
zsengéje már 1898-ban megjelent a Torontálban, azaz tizenhárom éves korában. 
A fiatal Fülöpnek igen kiterjedt ismeretségi köre volt, köztük Todor Manojlovié 
költő  is, akivel 1926-ben újra felvette a kapcsolatot. Tanárai közül Streitmann 
Antal festőművész volt rá legnagyobb hatással. Ó új módszert vezetett be a 
rajztanításban, s megrendezte 1903-ban az els ő  gyermekrajz-kiállítást az akkori 
Magyarország területén. Tanítványa ezzel kapcsolatban írta a helyi lapban, hogy 
diákjai az ő  óráján eljutottak a megfigyelést ől a művészi látásig. Streitmann 
pedagógiai és művészi tevékenysége mellett a m űvelődési élet nagy erjeszt ője is 
volt: kicsiben az volt, mint tanítványa nagyban. 

RUDINAI MOLNÁR ISTVÁN 

Rudinai Molnár István (Esztergom, 1850. február 7. — Budapest, 1920. 
október 10.) az alapozó emberek tiszteletre méltó köréhez tartozik. A XIX. század 
utolsó harmadában és a XX. század els ő  évtizedében szülészként, borászként, a 
gyümölcsfajta-rendszertan tudósaként és eredményeinek gyakorlati terjeszt ője- 
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ként, s nem utolsósorban kiváló kertészi szakíróként olyan eredményeket ért el, 
amelyek tartósan beépültek az említett termel ői ágazatokba, s el ősegítették azok 
további fejlődését. 

Középiskolai és egyetemi tanulmányai után 21 éves korában a tapolcai 
gazdasági és borászati iskola igazgatója lett, huszonöt évesen pedig átvette a 
Borászati Lapok szerkesztését és a budapesti vincellérképz ő  intézet vezetését. Ez 
az iskola 1893-ban az ő  igazgatása alatt alakult át Kertészeti Tanintézetté, ahol 
kertészeket, színészeket, faiskola-kezel őket, vándor- és szaktanárokat neveltek, 
kertmunkásokat képeztek. 

Ó végezte el a múlt század hetvenes éveiben a magyar borok els ő  kémiai 
analízisét; a vizsgált borokat nagy sikerrel mutatták be az 1873-as párizsi világ-
kiállításon. Rendkívül nagy szerepet volt az 1870-es évek táján a pancsovai 
Weifert Ignác szőlejében jelentkezett, s utána mindenütt gyorsan terjed ő  orszá-
gos filoxérajárvány leküzdésében, a kipusztult sz őlők újratelepítésében. 

A kilencvenes évek elején miniszteri biztosként a földm űvelésügyi mi-
nisztérimba lépett, 1896-ban pedig az akkor felállított Gyümölcsészeti és Kerté-
szeti Ügyosztály vezetője lett. Nagy lendülettel fogott hozzá e gazdasági ágazatok 
fejlesztéséhez, a kertészeti szakoktatás megszervezéséhez. Munkájának eredmé-
nyeként a faiskolák száma 1896-tól 1914-ig 9-r ől 64-re növekedett, a gyümölcs-
faállomány pedig 1890-től 1903-ig 5 millió darabról 20 millióra emelkedett. 

Szerkesztésében indult el a Gyümölcsészet című  szaklap. Ebben, továbbá a 
Borászati Lapokban és más szaklapokban több száz cikket közölt, meg 24 önálló 
tudományos és népszerűsítő  könyvet is írt. Ezek közül legismertebb A szőlőműve-
lés és borászat kézikönyve (3 kiadásban), A fatenyésztés. . . (6 kiadásban), 
Sz őlőművelési háté (3 kiadásban). 

Külön fejezetet jelentett életében boszniai kiküldetése. 1886-95 között 
Kállay Benjámin közös pénzügyminiszter meghívására Bosznia és Hercegovina 
borászati és gyümölcsészeti szaktanácsadója volt. Ez alatt az id ő  alatt négy 
vincellér- és egy gyümölcsészeti iskolát, valamint tizenöt járási faiskolát hozott 
létre. 

Boszniában az ottani világhírű  szilva aszalásának javításával bízták meg. 
1888-ban a franciaországi Bordeaux é8 Agen vidékén tanulmányozta a gyümölcs-
feldolgozásnak ezt a módját. A tizenháromféle m űködésben levő  pároló rend-
szerű  aszalókemence közül kett őt javasolt meghonosításra, de leginkább a 
Cazenille-féle terjedt el, amelyet a Ganz gyár kezdett gyártani. Ezeket szétosztot-
ták a nagytermelők között, azzal, hogy a vételárat igen el őnyos feltételek mellett, 
évi részletekben kellett fizetni. Molnár István egyik 1895-ben megjelent cikkében 
írja, hogy a bosnyák bégek, kik 40-700 holdnyi szilvással bírnak", csaknem 
kivétel nélkül Cazenille-féle kemencékben aszalnak, ezekb ől "ma már 216 van 
felállítva Boszniában". 

Hercegovinában a Mostar környéki híres borvidéken a borászat teljes 
rekonstrukcióját hajtotta végre, úgyhogy a žilavka, a blatina és más nevezetes 
borfajták előállítása napjainkban is az akkor meghódított termelési tapasztalato-
kon nyugszik. Rudinai Molnár István ottani munkássága egyértelm ű  elisme-
résben részesült. Az egyik mostari utca ma is az ő  nevét viseli. 
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ÉDER GYÖRGY 

Éder György színész és műfordító 1788. október 8-án született Szabadkán. 
Elmagyarosodott német polgár családból származott, apja városi számvev ő  volt. 
Iskoláit szülővárosában fejezte be, tisztvisel ő  pályára lépett maga is, de 23 éves 
feijel csapot-papot hagyva a debreceni színtársulat tagjaként beállt vándorszí-
nésznek egy olyan korban, amikor ez a foglalkozás csak bizonytalansággal, 
megélhetési gondokkal járt. Lírai szerelmes teátristaként bejárta az országot, de 
leginkább Debrecenben, Nagyváradon és Szatmáron játszott. Harmincéves korá-
ban már társulati igazgató, el őször Székesfehérváron, kés őbb pedig a színházi 
élet egyik bölcs őjében, Kolozsváron. Onnan kerül el Miskolcra, ahol az idényt 
Kisfaludy Károly A tatárok című  drámájával nyitotta meg. Ett ől az évtől kezdve 
azonban megvált az igazgatói poszttól, mivel túlzott teherként nehezedett a 
vállára. A kassai színtársulathoz szeg ődött, s ezzel az együttessel vendégszerepelt 
1824-ben szülővárosában, Szabadkán is. Életrajzírója, Garay Béla szerint innen 
Zomborba mentek az újonnan kinevezett bács-bodrogi f őispán meghívására. Az 
első  előadást, az Imre, vagy a királyi tekéntet hatalma című  történelmi játékot a 
főispán beiktatásának napján adták el ő  a Vadászkürt vendégfogadó nagytermé-
ben, a korabeli megfogalmazás szerint ',szabad bémenetel mellett". A f őszerepet 
Éder György alakította. Az el őadás olyan sikeres volt, hogy további tíz estére ott 
tartották őket. 

Éder György kortársa volt Dérynének, a vándorszínészkor legnépszer űbb 
színésznőjének, akivel fel is lépett. Déryné többször is emlegeti híres naplójában. 
Persze nem volt olyan ismert és népszer ű, mint a primadonna, de azért a korabeli 
sajtó, így a Honművész is, a Regél ő  című  divatlap irodalmi melléklete, amely 
először rendszeresítette a színikritikát a sajtóban, 1834-40 között többször is 
elismerőleg írt róla. ,,Édernek — írja az újság — megfelel ő  erős hangja van ahhoz, 
hogy bármely tragikai szerepének dühöng ő  helyeit a színpadról ledörögje." 

Éder György 1860-ban Szatmáron telepedett le, városi tanácsnokként 
dolgozgatott, de a színészetet nem azért hagyta el, mert megunta a vándorlást, 
az azzal járól nyomorúságos életet, hanem el őrehaladott kora miatt. Ekkor már 
72 éves volt, megérdemelte a pihenést. A színházhoz azonban ekkor sem lett 
hűtlen. Akárcsak korábban, most is fordította az együttesek részére a külföldi 
darabokat. Életében csaknem 25 darabot ültetett át magyarra, f őként németb ől, 
így Schiller után is, de a legjobb műfordítói teljesítménye mégis Shakespeare 
Maebetje volt. Az úttalan utakon kocogó ekhós szekerek Szabadkáról elindult 
vándora 1870. április 24-én hunyta le szemét, 82 éves korában. 

KRANOVETTER PÁL 

A XVIII. századi Kranovetter (Kronovetter, K.ronnowetter) fest őcsaládot 
számon tartja a magyar művészettörténet. Garas Klára is említést tesz róluk a 
Magyarországi festészet a 18. században című  összefoglaló munkájában, de 
közlései, nyilván a résztanulmányok hiánya miatt, csak hézagosak. A m űvész-
kézműves família tagjai főleg a ferenceseknek dolgoztak, egy -egy jól végzett 
munka után a rendházak gvárdiánjai bizonyára protezsálták őket a szomszédos, 
de a távolabbi kolostorok főnökeinél is. 
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Művészeti Lexikonunkban Voit Pál írt szócikket a Kranovetterekr ől, azzal, 
hogy nála is az alapvető  életrajzi adatokat rendszerint kérd őjelek helyettesítik. 

A festőcsalád egyik tagja, Kranovetter Pál, miután 1779-ben befejezte az 
egri ferences templom főoltárképét, a déli részeken kapott új megbízatást a 
franciskánusoktól, mégpedig a Kalocsa és a Zómbor közötti térségben. A lexikon 
csak azt tudja róla, hogy a XVIII. század második felében élt és dolgozott, viszont 
Pavle Vasić  Umetni čha topografija Sombora című, 1984-ben kiadott könyvében 
közli, hogy sírköve a zombori temet őben van, s ezen fel van tüntetve a születés 
és ez elhalálozás időpontja is: 1750-1787. Fest őnk ezek szerint 240 évvel ezel őtt 
született, feltehet ően valahol Magyarországon, s 37 éves korában halt meg. 

Munkásságába, életébe némi betekintést adnak a zombori helytörténeti 
munkák, hivatalos könyvek. Bona Mihajlovi ć  szerémségi származású ferences-
rendi szerzetes, aki Bács, Pozsega, Vukovár, Baja és Buda után a zombori 
rendházba került, megírta Zombor történetét 1717 és 1787 között. Az els őrendű  
latin nyelvű  forrásműnek eddig csak egy részét tették közzé szerbhorvátul, a 
többi kéziratban várja a jobb napokat. 

Nos, Mihajlović  munkájából tudjuk, hogy a zombori ferencesek 1752-1771 
között épült templomának főoltárképét Kranovetter Pál festette 1783-84-ben. 
A barokkos szellemű  kompozíció Jézust ábrázolja az Atyaistennel, felettük lebeg 
galamb képében a szentlélek, lábuknál pedig földgömb van. Mihajlovi ć  kortársi 
feljegyzése szerint a nagyméret ű  festmény (5,86 x 2,36 m) 1784. május 30-án 
készült el és a "pictor" 500 forintot kapott munkájáért. Még ugyanebben az évben 
a falakra oszlopokat is festett, ezért 200 forint járt neki. 

Az 1785-ös esztend ő  is jó éve volt a mesternek. Megfestette a bácsi templom 
mellékoltárképét, a Kalocsa melletti Fokt ő  templomának szentélyfreskóját és 
elkészített egy szenved ő  Jézus-arcképet is, amelyet a húsvéti ünnepek el őtt a 
zombori templom főoltárán helyeztek el, $ csak húsvét napján került le onnan. 
Bizonyos jelek szerint ez idő  tájt Eszéken is vállalt munkát. 

A zombori anyakönyvek szintén vallanak fest őnkről. Így megtudjuk, hogy 
1786. február 27-én házasságot kötött Margareta Rebinz hajadonnal, a következ ő  
évben pedig megszületett Francisca nevű  leányuk, aki azonban csak tíz hónapot 
élt. 

Mindezek után Kranovetter Pált Zombor els ő  festőjének nevezhetjük, 
amely pont az idő  tájt alakult át katonavárosból polgári, szabad királyi várossá. 
Vele kezdődik valójában a zombori vagy Zomborban dolgozó fest ők hosszú sora, 
amely Teodor Kra čunon, Arsa Teodorovi ćon, Eisenhut Ferencen és Juhász 
Árpádon át elvezet egészen napjainkig, Milan Konjoviéig. 

LUGOSI BÉLA 

Ahány lexikon, ahány színház- és filmtörténeti könyv, annyi adat Lugosi 
Béla hollywoodi filmszínész születésének és halálának évér ől. Csak hosszadalmas 
ellenőrzés után írhatjuk le nyugodt lelkiismerettel, hogy Blaskó Béla néven 1883. 
október 20-án, Lugoson jött a világra. Illetve, másképp fogalmazva: 8-10 forrás 
közül egyedül az Életrajzi Lexikon közli a pontos adatot. Pályakezdésér ől is csak 
annyit írnak, hogy ,,vidéken játszott", esetleg még jegyzik, hogy 1910-11-ben a 
szegedi Nemzeti Színház tagja. 
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Színészi pályafutását valójában egy évtizeddel korábban, 1901-ben kezdte, 
amikor lakatossegédként Pestre utazott, hogy részt vegyen a Színészegyesület 
felvételi vizsgáján. Életrajzírója, Garay Béla írja, hogy HLugosit már a szünetben 
félrehívta Pesti Ihász Lajos, a szabadkai színház igazgatója és szerz ődést kínált 
fel neki. A fiatalember örömmel írta alá. Néhány nap múlva, mint a szabadkai 
színház újonnan szerz ődtetett tagja jelent meg Kalocsán, a színház nyári állomá-
sának színhelyén". 

A társulat 1901. november 2-án Guthy Soma és Rákosi Viktor Sasok című  
vígjátékával nyitotta meg a szabadkai idényt, s ennek f őszerepét a 18 éves, 
nyúlánk, jóképű  Lugosi Béla alakította. A közönség mindjárt a szívében zárta, a 
kritika is dicsérte, de voltak olyanok is, akik rosszakaróan feltették a kérdést: 
Mindig Szabadka legyen az el őkészítő  iskolája a kezdő  színészeknek?" 

Ebben az évadban még a Cyrano de Begerac-ot személyesítette meg a 
színpadon, s eljátszotta Gárdonyi Géza A bor című  népszínművének főszerepét 
is. Ezután Becskerekre került Polgár Károly színtársulatához, majd Zomborban 
játszott, néhány évet pedig Pécsett töltött. 

1912-től kezdve a budapesti Nemzeti Színház m űvésze, Romeót, Hamletet, 
Tell Vilmost játssza, a világháború utolsó éveiben pedig már a pesti mozivilág 
ünnepelt csillaga. A Tanácsköztársaság idején lelkes agitátor, a színészek direk-
tóriumának egyik vezet ő  tagja, úgyhogy a bukás után menekülnie kell. Bécsen, 
Berlinen át Hollywoodba ment, ahol csakhamar a némafilmek ismert h őse lett. 
1930-ban jutott pályafutásának csúcsára, amikor eljátszotta a Drakula címszere-
pét. Ettől kezdve, hollywoodi szokás szerint, beskatulyázták, szinte kizárólag a 
rémfilmekben játszik. Ebben a műfajban érte el legnagyobb sikereit már azért is, 
mert mestere volt a maszkírozásnak, arcát annyira kikészítette szerepeinek 
követelményei szerint, hogy a szakmában még ma is fogalomként emlegetik 
nevét. 

A grand guignol ragyogó alakja a magánéletben szeretetre méltó ember 
volt. ,,Nem tagadta meg múltját és önmagát; a haladás, a humanizmus, az emberi 
tisztesség híve volt és maradt" — írta róla Nemeskürty István is A képpé varázsolt 
idő  című  filmtörténetében. 

OBERNYIK KÁROLY 

Obernyik Károly drámaíró és elbeszél ő  Kömlődön, Komárom megyében 
született (1814. október 22.), Csekén, a Kölcsey családnál volt házitanító, Pesten 
Czuczor Gergellyel és Vahot Imrével, kés őbb Petőfi Sándorral barátkozott, élete 
alkonyán pedig a kecskeméti református kollégium tanára volt. Közben szorgal-
masan írta drámáit, amelyekkel, különösen a kezdeti években, sorra nyerte az 
Akadémia és a Nemzeti Színház évi pályadíjait. A maga korában tehát sikeres 
színműíró volt, ma azonban már kihullott a köztudatból, darabjait belepte a por, 
íróként nemigen méltatják, csak a tudományos munkákban tesznek említést róla, 
mint a magyar társadalmi dráma egyik úttör őjéről. Pesten halt meg 1855. 
augusztus 17-én. 

Az életút e rövid áttekintéséb ől kitűnhetett, hogy Obernyik Károly nem 
vidékünk szülötte, még csak nem is járt ezeken a tájakon, így aztán munkássága 
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még egy vékonyka szállal sem fűződik Vajdasághoz, illetve Jugoszláviához. Miért 
emlékezünk akkor mégis róla? 

Obernyik Károly több elbeszélésében is a szerb és a magyar nép megbéké-
lését, közeledését szolgálta az 1848-as események után. Ekkor a két nép szembe-
került egymással, de az összeütközésb ől szinte egyforma, vagy legalább nagyon 
hasonló traumákkal, keser űségekkel került ki: a magyarok a vereség miatt 
emésztették magukat, a .szerbek pedig azért, mert nemzeti törekvéseiket nem 
sikerült megvalósítaniok, a Bach-korszak őket is úgy sújtotta, mint tegnapi 
ellenfeleiket. 

A Brankovics György című  drámájában, amelyet egyébként nem sikerült 
befejeznie, s csak halála után került színpadra, ezeket a gondolatokat visszavetí-
tette a történelembe, h őse, Brankovics György is a szerb—magyar összefogás 
helyett a törökkel paktál, s ennek a vége az egyéni tragédia lesz, meg hát a 
közösségi is, az egyik nép is, meg a másik is rabságba kerül. A darabnak 1860-ban 
nagy sikere volt a pesti bemutatón, a kapcsolattörténet kutatói a szerb—magyar 
barátság euforikus megnyilvánulásaként" tartják számon. A fiatal Laza Kosti ć  
versben köszöntötte a főszerepet alakító Egressy Gábort, akinek ez volt a kedvenc 
darabja. Egyébként maga is hozzájárult az utolsó felvonás végleges megformálá-
sához, s ebben a szerepben érte utol a halál a nyílt színpadon. 

A történelmi színművet azonban a hozzáért ő  kortársak ',meglehet ősen 
gyarló" műnek tartották, a nagydiák Kosztolányi is azt írta naplójába, hogy ',hej, 
de döcög ez, de rosszul esik látni Shakespeare drámái után", de aZ Obernyik-da-
rabot mégis nagy sikerrel játszották Bácskában és Bánátban: Szabadkán, Becske-
reken, Zomborban és Újvidéken is, a Szerb Nemzeti Színházban. Zomborban 
1884-1903 között, vagyis nem egészen 20 év alatt ötször újították fel. Belgrádban 
és Zágrábban is a színház sajátságos nyelvén hirdette a népek egymásrautaltsá-
gának eszméjét, a közeledést szolgálta, mivel a közös múltból nem a viszálykodó 
szellemet, hanem a baráti érzést mélyítette el. 

Obernyik Károly darabjának el őadására jelenleg egy színház sem vállalkoz-
na, szinte minden tekintetben elavult, az, ami a maga korában hatott, gondolko-
dásra késztetett, az napjainkban hidegen hagyná a néz őket, untatná őket. De a 
szerb—magyar kapcsolatok egy jellegzetes és szép tényeként ma is érdemes 
számon tartani. 

VÉRTESI KÁROLY 

Vértesi Károlyt tekinthetjük az els ő  ismertebb vajdasági turistának, a XX. 
században olyannyira elszaporodott ország- és világjárók el ődjének. Az utazás 
nála is egy kicsit menekülés volt a szürke hétköznapoktól, ő  is szeretett, mint 
mondja is, ,,elvonulni az önz ő  világ zajától", s elmenni messze tájakra, ismeretlen 
vidékekre. Ez a ',program" a jól szituált úri középosztály számára akkoriban, a 
XIX. század vége felé már megvalósítható volt. Vértesi maga is mondja, hogy ,,az 
idő  és a pénzkérdés az utazásban már nem játszik többé oly nagymérv ű  szerepet". 

Vértesi tehát turista, félig-meddig hivatásos turista is, de tegyük gyorsan 
hozzá: a legjobb fajtából való. Kíváncsi, olvasott utazó ő , művelt kisvárosi ügyvéd, 
aki gondosan készült minden útjára. Az utazás szenvedélyévé vált, ám ehhez még 
írói kedv párosult, úgyhogy nem is lehet pontosan megállapítani, melyik volt a 
nagyobb hobbija: az idegen országok, népek megismerése vagy az ezekr ől írt 
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könyvek publikálása, gyakran saját kiadásában. Harminc-egynéhány év alatt 
bejárta Európa minden országát, körutat tett Közel-Keleten és Észak-Ameriká-
ban, s útjairól 12 könyvben számolt be. Műveit két műfaj közötti senkiföldjére, 
az irodalmi igényű  útirajz és a gyakorlati célokat szolgáló kézikönyv közé helye-
zhetjük. 

Olvasóit azonban nemcsak a nagyvilágba csábította, hanem a hazai tájakra 
is elkalauzolta, így a Monarchia fürd őhelyeire, az Al-Dunára, a szomszédos 
megyékbe, szül ővárosának, Zombornak parkajaiban pedig botanikus sétákat 
tett. 1888-ban a Venac csúcsán állva így látta Újvidéket: ',Mélyen alant a Duna, 
Pétervárad magas sziklapartja, és Újvidék is a sok vallásfelekezet templomtor-
nyaival. Milyen rohamosan terjed ez a város! Száz évvel ezel őtt igénytelen városka 
volt, alig számlált egy pár ezer lelket. Most húszezer is van benne." 

Vértesi Károly köz- és váltóügyvéd, szakíró és publicista 1843. október 
23-án született Zomborban. A jogot Pesten végezte, s közben nyelveket tanult. 
Életrajzírójának megfogalmazása szerint ',szorgalmasan tanulta" a keleti nyelve-
ket, ',olvasta" a latin klasszikusokat, ',megtanulta" az olaszt, a németet, a franciát, 
a szerbhorvátot. 

Környezete íróként tartotta számon. 1905-ben az ő  kezdeményezésére 
alakult meg a Bács-Bodrog megye Irodalmi Társasága, amelynek évekig elnöke 
volt. Több esztendőn át betöltötte a zombori ügyvédi egylet elnöki tisztét is, azaz 
korának ismert közéletri férfija volt. Vértesi azonban mindenekel őtt utazó volt, 
12 útirajz szerzője. Tiszteletre méltó teljesítmény ez még ma is, azóta sem 
szárnyalta túl senki ezen a tájon, csak Székely Tibor közelítette meg. 

Budapesten halt meg 1917. február 22-én, 83 éves korában. 

BOROVSZKY SAMU 

Ha valaki ma Bácskában vagy Bánátban helytörténettel foglalkozik, nem 
kerülheti meg Bács-Bodrog és Torontál vármegye monográfiáját, a bánáti pedig 
még Temes vármegye monográfiáját és Csanád vármegye történetét sem, mert 
az előbbi Dél-Bánátról, 'az utóbbi Észak-Bánátról ad fontos értesüléseket. Ezeket 
a nélkülözhetetlen forrásmunkákat Borovszky Samu szerkesztette, illetve a 
Csanád vármegye történetét írta is. 

Borovszky Samu Bácsordason, a mai Karavukovón született 1860. október 
25-én. A család állítólag lengyelországi származású, de vidékünkre a mai Szlová-
kia területéről költözött, a kis Borovszky szlovák iskolába járt Pincéden, azaz 
Pivnicén. Magyarul csak Szalontán, Arany János szül ővárosában tanult meg. 

A mérnök édesapja Borovszky Samu középiskolai tanulmányai idején sze-
rencsétlen körülmények között elvesztette állását, elhagyta feleségét, hat gyer-
mekét, úgyhogy a család fenntartása jórészt rá, a legid ősebb gyermekre hárult. 
Amikor 19 éves korában érettségizett, már magántanító is volt, meg sajtóhiba-
igazító, azaz korrektor egy lapnál, s a széthullott család véd őszárnyai alatt talált 
ismét otthonra. A korán elhalálozott édesanya helyett kés őbb gondoskodott 
testvéreiről, kenyeret adott kezükbe. Közben nem hanyagolta el egyetemi tanul-
mányait sem, időben, 23 éves korában diplomált, s elnyerte a bölcsészdoktori 
fokozatot. Befolyásos pártfogói révén állást kapott az akadémián, el őbb irattáros, 
később irodaigazgató lett, majd tudományos munkásságának elismeréseként 

775 



levelező  taggá is választották. Tudományos tevékenységét is többen egyengették, 
egymás után jelentek meg tanulmányai, könyvei a magyar őstörténet és a nép-
vándorlás korából. Felemelkedését azonban mindenekel őtt tehetségének, vas-
szorgalmának köszönhette. A megpróbáltatások, az élet nehézségei kikezdték 
egészségét: viszonylag fiatalon, 52 éves korában halt meg 1912. április 24-én. 

Karácsonyi János történetíró és egyetemi tanár emlékbeszédében azt 
mondta elhunyt társáról, Borovszky Samuról, hogy ,,a nagy szellemi er őt kívánó 
alkotások" mellett vállalta az úgynevezett ,,napszámosmunkákat" is, a monográ-
fiák, folyóiratok, alkalmi kiadványok szerkesztését, a névmutatók, könyvészetek 
készítését. A sors iróniája, hogy az utókor éppen ezeket a kevésbé értékelt 
munkáit tartja jobban számon. Önálló munkái nagyrészt elévültek, többé-kevés-
bé feledésbe merültek, a szerkeszt ői keze alől kikerült művek viszont időtállónak 
bizonyultak. a Magyar vármegyék és városok című  sorozat 24 kötete például, 
amelyek egyenlőtlen színvonaluk ellenére ma is nélkülözhetetlen helytörténeti 
forrásmunkák. 

NOVÁK REZSÓ 

Tíz-egynéhány évvel ezel őtt a Zrenjaninban megrendezett Magyar 
fest őm űvészek Bánátban című  gyűjteményes kiállításon egy pompás portré álta-
lános feltűnést keltett. Todor Manojlovi ć  költőt ábrázolta huszon-egynéhány 
éves korában, tehát abban az id őben, amikor 1906-1908 között Nagyváradon a 
Holnap Társaság írói köréhez tartozott, Adyval, Juhász Gyulával, Dutka Ákossal, 
Emőd Tamással barátkozott, akikkel — ahogy ő  mondta ezt egy baráti beszélgetés 
során — gyötrő  és gyönyörű" három évet töltött Váradon. A fiatal Manojlovi ć  
versélményeit szerbül, magyarul, franciául, olaszul, németül és latinul elevenítet-
te fel a híres asztaltársaságnak, már akkor szerbre fordította Artur Rimbaud 
Részeg hajóját, Malarmé, Apollinaire, Pirandello, Brecht műveit, később pedig ő  
volt az, aki a szabad verset bevezette a szerb lírába, s el őször érzékeltette Ady 
nagyságát a délszláv állam megalakulásának els ő  éveiben. Nos, ennek a művelt, 
átszellemült ifjúnak az arcát örökítette meg a portré, amelyet Vukica Popovi ć  
művészettörténész, a bánáti m űvelődéstörténet alapos ismer ője szerencsés kézzel 
még a kiállítás katalógusának 'címlapjára is helyezett. 

A sikeres arcképet a költ ővel egyidős Novák Rezső  festette, akinek nevét 
azonban hiába is keresnénk a művészeti lexikonokban. Még a rendkívül termé- 
keny, s minden képzőművészeti eseményre, jelenségre felfigyel ő  Lyka Károly sem 
említi sok könyvének egyikében sem. A kortársak és az utókor eme .feledékeny- 
ségének", egy festői életmű  visszhangtalanságának alighanem nagyon egyszer ű  
magyarázata van: fest ői pályája mindjárt az elején kettétört: 1909. október 30-án 
halt meg Temesváron 26 éves korában az akkor dúló tífuszjárvány áldozataként. 

Novák Dezső  egy nagybecskereki katonacsaládban született (1883. IV. 2.), 
apja tábornok volt, katonai szakmunkák írója. A középiskolát szül ővárosában 
fejezte be, képzőművészeti tanulmányait pedig 1901-1905 között végezte a 
budapesti Képz őművészeti Akadémia tanárképz ő  szakán. Egy hosszabb olaszor- 
szági tanulmányút után, 1906-ban a temesvári polgári iskola rajztanára lett. 
Jóllehet még növendékkorában elismer ő  oklevelet kapott az egyik Nemzeti 
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Szalonban kiállított képéért, igazi alkotói periódusa valójában csak az a három 
év volt, amely a tanári kinevezése és a korai halála között adatott meg neki. 
Érdeklődése sokoldalú: karikatúrákgt rajzol, ex libriseket tervez, sz őnyeg-karto-
nokat készít a becskereki sz őnyeggyárnak. Megrendelésre egy régi mesterekre 
emlékeztető  madonnát festett a becskereki árvaház részére. Közben tájképeket, 
életképeket, portrékat is fest. ,,Portréi zsenialitást árultak el" — írja a temesvári 
Délmagyarországi Közlöny ismeretlen nekrológírója, s igazat kell neki adnunk, 
ismerve a fiatal Manojlovičról festett arcképét. 

Alig egy héttel halála után, barátja, dr. Szávay Zoltán, a temesvári iparka-
mara másodtitkára, aki apjának, a zentai származású Szávay Gyulának biztatá-
sára néhány verseskötetet is megjelentetett, tárlatot rendezett a városháza 
termében Novák Rezs ő  hagyatékából, s ekkor a több mint 80 kiállított festmény 
és iparművészeti tárgy kozül igen sok gazdára talált. 

Fönt: Döbrei Dénes és Hudi László; lent: . Frédéric Lescure és Nagy József 



ALKOTÓM ŰHELY 

DANYI MAGDOLNA 

KÖLTŐI KIFEJEZÉSFORMÁK JELENTÉSTANI ÉR-
TELMEZÉSE PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN 
A JELZŐI MINŐSÍTÉS JELLEMZŐ I* 

1.1.1. Egy költői nyelvnek a hagyományos stilisztikák szempontjait követ ő  
leírásakor vagy akár csak jellemzésekor is a költ ő  jelzőhasználatának megkülön-
böztetett szerep jut. ,,A jelz ő  kivételezett helyet foglal el a nyelvtani fogalmak 
között: stilisztikai, esztétikai szerepe minden másénál nagyobb" — írja Babits-
könyvében J. Soltész Katalin. 1  Amikor dolgozatomban magam is foglalkozom 
Pilinszky jelzőhasználatával, nem gondolom, hogy ez kiemelt jegy lenne költé-
szetének nyelvi szervezettségét, felépítését illet ően, ám mindenképpen beletar-
tozik a meghatározó jegyek sorába mind a jelz ők mennyiségi jelenléte, mind a 
jelzős szerkezeteknek a szókép szerepét betölt ő  viselkedése alapján. 

Ez fleszköztelennek", ',nyelvében szegényesnek" tudott, felépítését illet ően 
nem-irodalmiasnak" mondott költ ő  költészetében ugyanis már a statisztikai 

kimutatás adatai szerint is meglehet ősen megterhelt a jelz ők, illetőleg a mellék-
névi (és számnévi) kifejezések használata, alig kevésbé megterhelt, mint József 
Attila költészetében, ahogy azt Török Gábor statisztikai kimutatásával alkal-
munk lehet összevetni. 2  Török Gábor is, én is a verssorok és a versmondatokban 
előforduló jelzők arányszámát adjuk meg; kett őnk statisztikai kimutatása csak 
annyiban tér el, hogy én nemcsak a tulajdonság-, illet őleg minőségjelzőket, 
hanem a számneveket is figyelembe vettem. Tettem ezt azért, mert a szám-
jelzőnek esetenként kihangsúlyozott jelentéshordozó szerep jut Pilinszky versei-
ben, amelynek vizsgálatáról egy els ősorban jelentéstani megközelítés nem 
mondhat le; például: ',El őre biccen a fejed. / Az első  ütés érte." (Bűn); ',Lehet, hogy 
megfojtottalak / a puszta két kezemmel." (Miféle földalatti harc); ',Itt tenger sors 
egyetlen egy helyen, / és ezer év egyetlen idegen, / s ezer szíve egyetlen dobbanás-
nak." (Senkiföldjén); . . godoljanak a rózsakertre / vagy még inkább egyetlen 
rózsatőre, / egyetlen egy rózsára, uraim." (Sztávrogin elköszön) stb. (A kiemelések 
tőlem, D.M.) Egyedüli problémát az egy számjelző  és az egy határozatlan nével ő  
közti különbségtevés okozott, amikor is a szövegkörnyezetb ől kiindulva ugyan, 
ám végül mégis egyedül nyelvérzékemre (s versértésemre) támaszkodhattam. 

* Részlet egy készül ő  tanulmánykötetb ől. 
1  J. Soltész Katalin: Babits Mihály költ ői nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 

222-226. 
2  Török Gábor: A líra: logika. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968. 
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Török Gábor József Attila jelz őhasználatára vonatkozó számadatai: 

Év Verssorok száma 
Minőségjelzők 

száma 
Hány sorra esik egy 

minőségjelző  

1. 2. 3. 4. 

1922 1012 565 1,79 

1923 1319 772 1,71 

1924 1420 544 2,61 

1925 778 308 2,53 

1926 801 370 2,17 

1927 153 56 2,73 

1928 755 317 2,38 , 

1929 247 115 2,13 

1930 198 64 3,09 

1931 319 118 2,71 

1932 527 197 2,67 

1933 615 273 2,25 

1934 519 175 2,96 

1935 385 120 3,21 

1936 785 207 3,79 

1937 1059 328 3,25 

Pilinszky János jelzőhasználatának a verssorokhoz viszonyított számadatai 
az egyes kötetekben: 

1. 2. 3. 4. 

Kötetcímek Verssorok száma Jelzők száma 
Hány sorra esik 

egy jelző  
(Trapéz és korlát) 484 230 2,10 

Halak a hálóban 

Trapéz és korlát 

Miféle földalatti harc 

(Harmadnapon) 

150 

144 

190 

826 

86 

70 

74 

441 

1,74 

2,06 

2,57 

1,87 

Senkiföldjén 

Egy KZ-láger falára 

372 

454 

182 

259 

2,04 

1,75 

(Nagyvárosi ikonok) 190 72 2,6 

Introitusz 

Nagyvárosi ikonok 

59 

131 

32 

40 

1,84 

3,27 
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1. 2. 3. 4. 

(Szálkák) 599 211 2,83 

Monstrancia 129 47 2,74 

Vesztőhely télen 77 27 2,85 

Egy titok margójára 85 24 3,54 

Minden időben 95 33 2,88 

Fokról fokra 39 16 2,44 

Felelet 174 64 2,72 

(Végkifejlet) 297 79 3,76 

Tabernákulum 120 36 3,33 

Végkifejlet 177 43 4,11 

(Kráter) 	 .  435 169 2,57 

Kráter 231 104 2,22 

Pupilla 204 65 3,14 

Láthatjuk, József Attila költészetében a jelz ők előfordulását illet ően a 
maximális érték 1,71 verssor (1923-ban), míg Pilinszky János költészetében 1,74 
verssor (első  kötete, a Trapéz és korlát Halak a hálóban című  verscsoportosításá-
ban), ugyanakkor József Attila költészetében két év termésében találunk 2 
verssor alatti előfordulást (1922 és 1923), míg Pilinszky János három verscsopor-
tosításában (Halak a hálóban, Egy KZ-láger falára, Introitusz — első  három 
kötetének verseiben tehát). A hasonlóság abban is kimutatható, hogy mind 
József Attilánál, mind Pilinszkynél a jelzők előfordulása az évek során fogyó 
tendenciát mutat — Pilinszkynél a Nagyvárosi ikonik címmel jelzett verscsoport-
ban már 3,27 verssorra jut egy jelz ő, hogy ettől kezdődően már rendre 2 verssor 
fölött legyen a jelz ők előfordulási számaránya, négy verscsoportban pedig 3 
verssor fölött, s majd a Végkifejlet cím alá rendezett verscsoportban mindössze 
4,11 verssorra jusson egy-egy jelz ő. József Attila költégzetében a legkevesebb jelz ő  
1936-ban fordul el ő , 3,79 verssorra jut egy jelz ő, ezt erősíti meg az 1937-es év 3,25 
számaránya is. József Attila költészetében ugyancsak négy év termésében talál-
kozunk a megritkuló jelzőhasználatra utaló 3 verssor fölötti jelz őelőfordulással. 
Ebből három 3 verssor fölötti el őfordulás élete utolsó éveire esik. 

Nincs elegendő  statisztikai viszonyítási alapunk ahhoz, hogy e számadatok-
ból messzemenő  következtetéseket vonhassunk le, ám ha egyrészt közismert, 
hogy az impresszionista költészetben a jelz ők előfordulási arányszáma igen 
magas, másrészt, ha tudjuk, hogy a fiatal József Attila költészetében az impresz-
szionista költ ő  elődök hatása igen szembet űnő, úgy mindenképpen elgondolkod-
tató, hogy a fiatal Pilinszky költ ői hatásoktól ugyan nem mentes, ám 
impresszionistának már ekkor sem mondható, szuverén világlátású és nyelvi 
megszervezettségében esztétikailag hibátlan relevanciájú költészetében a jelz ők 
előfordulási számaránya megközelíti a fiatal József Attila jelz őhasználatát. Nem 
feledkezhetünk meg természetesen arról, hogy az én kimutatásomban a szám-
jelzők is benne foglaltatnak, meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a számjelz ők 
az első  két verskötetben kevésbé jutnak szerephez. Az igazi eltérés tehát inkább 
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az évek/kötetek során bekövetkez ő  minőségjelzők megritkulásának a mértéké-
ben mutatkozna meg, nemcsak a 4,11-es fels ő  határérték lenne magasabb, 
hanem a 3 verssor fölötti előfordulás bizonyára általánossá válna a számjelz ők 
elhagyásával. 

A minőség- és számjelz őknek a főnevekhez viszonyított arányszám-alaku-
lása hasonlóképpen a korai kötetek jelz őállományának viszonylag magas számér-
tékéről, majd eléggé szembetűnő  megfogyatkozásáról tudósít: 

1. 2. 3. 4. 5. 

Kötetcímek 
F őneve k 
száma 

Jelzők száma 
Hány jelző  

jut egy 
főnévre 

Főnevek és 
jelzők viszo- 

nya %-ban 

(Trapéz és korlát) 385 230 1,67 37,40 

Halak a hálóban 133 86 1,55 39,72 

Trapéz és korlát 113 70 1,61 38,24 

Miféle földalatti harc 139 74 1,88 34,74 

(Harmadnapon) 848 441 1,92 34,21 

Senkiföldjén 342 182 1,88 34,73 

Egy KZ-láger falára 506 259 1,95 33,85 

Nagyvárosi ikonok) 210 72 2,92 25,53 

Introitusz 74 32 2,31 30,19 

Nagyvárosi ikonok 136 40 3,40 22,72 

(Szálkák) 657 211 3,11 24,31 

Monstrancia 142 47 3,02 24,87 

Vesztőhely télen 104 27 3,85 20,61 

Egy titok margójára 92 24 3,83 20,69 

Minden időben 83 33 2,51 28,45 

Fokról fokra 54 16 3,37 29,63 

Felelet 182 64 2,84 26,01 

(Végkifejlet) 309 79 3,91 20,36 

Tabernákulum 115 36 3,19 23,84 

Végkifejlet 194 43 4,51 18,14 

(Kráter) 434 169 2,56 28,02 

Kráter 214 104 2,05 32,70 

Pupilla 220 65 3,38 22,81 

Az egy főnévre eső  jelző  száma a legmagasabb az els ő, a Trapéz és korlát 
című  verskötetben, s ezen belül is annak els ő, a Halak a hálóban címet viselő  
verscsoportosításában, melyben 1,55 főnévre jut egy jelző, s a jelzők az összes 
névszónak mintegy 40%-át teszik ki! A Trapéz és korlát, valamint a Harmadna-
pon című  korai kötetekben a jelz ők és a főnevek arányszáma nem éri el a 2-t, 
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vagyis nem egész két főnévre esik egy-egy jelz ő. Ezzel szemben a kés őbbi köte-
tekben nemcsak hogy több mint 2 főnévre esik egy jelző, hanem nyolc verscso-
portosításban 3 főnévre, illetőleg a Végkifejlet című  verscsoportosításban 4,51 
főnévre jut egy jelz ő  — megegyezően a verssorok és a jelz ők számarányával is. 

Megállapíthatjuk tehát — és számstatisztikáim ezzel jórészt be is töltötték 

funkciójukat —, hogy Pilinszky János korai költészete hagyományokat kö-

vetőnek mondható ugyan, ám ',szegénynek", legalábbis ami jelZ őhasználatá t illeti: 

semmiképpen, sokkal inkább viszonylagos gazdagság jellemzi e tekintetben. 

Költészetének a Nagyvárosi ikonok kötettel, még pontosabban a Nagyvárosi 

ikonok verscsoportosítással kezd ődő  második s majd utolsó korszakában viszont 

nagyon is észrevehet ő  ,,elszegényedés" lesz jelz őhasználatára a jellemz ő, amiből 

költő i nyelvének egészében vett strukturális átalakulására, költ ő i szemléletének, 

poétikájának radikális módosulására is következtethetünk. 
1.1.2. Pilinszki János verseiben összesen 1202 jelz ő, közte mintegy 100 

mennyiségjelző  fordul elő, emellett mintegy 100 alkalommal tölti be az állítmány, 

illetőleg az alany szerepét melléknév. 
A minőségelzőkkel alkotott jelzős szerkezetek vizsgálatakorA mai magyar 

nyelv rendszere című  akadémiai kiadvány felosztása jórészt követhetetlennek 
bizonyul, még inkább annak bizonyultak a hagyományos stilisztikai kéziköny-
vek. A magyar stilisztika litja4  kézikönyv háromféle tulajdonságjelz őről beszél: 
1. a megkülönböztet ő  vagy meghatározó jelzőről, amely ',valamely személy vagy 
dolog jellemző, azt mástól megkülönböztet ő  sajátságát emeli ki"; 2. a festői vagy 
költői jelzőről, ',amely nem szűkíti le a jelzett szó értelmét, hanem az a célja, hogy 
a kifejezést szemléletessé, hangulatossá, széppé, hatásossá tegye" és 3. az állandó 
(vagy eposzi) jelz őről, amikor is ,,a jelző  és a jelzett szó kapcsolata állandóvá válik 
(epitheton ornans)". 

Alapvetően problematikusnak tűnik ebben a felosztásban a festői vagy 
költői jelző  meghatározása. Anélkül, hogy vitát kivánnék nyitni e kérdésben, 
leszögezhet ő, hogy Pilinszky költészetében nem fordul el ő  olyan jelzős szerkezet, 
amelyben ,,a jelz ő  célja, hogy a kifejezést hangulatossá stb. tegye". Meg vagyok 
győződve arról is, hogy — legalábbis a modern költészetben! — az ilyen fest ői 
jelzőhasználat a rossz költészet, a nem magasrend ű  költészet egyik kritériuma-

. ként fogható fel, hiszen nem kevesebbet állít a stilisztika e jelz őhasználatról, mint 
hogy az nem tölt be jelentéshordozó szerepet: ,,nem sz űkíti le a jelzett szó 
értelmét" és ',Elhagyása nem változtatja meg a mondat értelmét". 5  Hogy történe-
tileg mennyire helytálló ez a meghatározás, az külön tanulmány tárgyát képezi, 
mindenesetre árulkodó lehet, hogy a MStilÚ által fest ői/költői jelzőnek látott 
Megállék a kanyargó Tiszánál" (Pet őfi Sándor) kifejezést a MMNyR a kiemel ő  

jelzőre hozza fel példának. A költői jelző  kérdését azonban ezzel nem tekinthetjük 
kimerítettnek; a költ ői nyelv jelzőhasználata ugyanis egy sor olyan kérdést is 
felvet, amelyet a MMNyR alapján nem tudhatunk megválaszolni. 

3 Tompa József (Szerk.): A magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan I—II. Akadémiai 
Kiadó, Budapes, 1970. 260-267. A továbbiakban MMNyR. 

4  Szathmári István (Szerk.): A magyar stilisztika útja. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1961. 

5 L m. 457-458. 
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A MMNyR logikailag következetesen átgondolt felosztása két min őségjelző  
típust ismer, 1. a megkülönböztet ő  jelz őt:  "Ha a minőségjelző  a jelzett szónak olyan 
tulajdonságát, ismertető  jegyét fejezi ki, amely az illet ő  fogalom egész körére nem 
terjed ki, tehát ha a jelz ő  a jelzett szó értelemkörét valamilyen tartalmas jegy 
hozzáadásával szűkíti, megkülönböztet ő  jelzőről szoktunk beszélni." 6, és 2. a 
hiemelő  jelzőt: ',A minősítő  jelző  azonban nem szűkíti le mindig a jelzett szó 
fogalomkörét, ugyanis a jelz ő  néha a fogalom egész körére kiterjed. Ilyenkor a 
jelző  a jelzett fogalomnak csak valamilyen tulajdonságát emeli ki." 7  

E felosztást két alapvet ő  ok miatt tartom elemzésemben követhetetlennek. 
Először is, a költői nyelv jelzős szerkezeteit figyelve nem mindig dönthet ő  el 
végleges egyértelműséggel, hogy megkülönböztet ő  vagy kiemelő  jelzőről van-e 
szó, minthogy a jelző  és a jelzett szó logikai kapcsolatát a jelz ős szerkezet 
szövegbeli helyzete és a költői intenció is nagymértékben befolyásolja. Ezzel a 
kérdéssel már Török Gábor is szembesült József Attila jelz őhasználatát elemezve, 
érzékelte, hogy a szövegösszefüggés és a költ ői szubjektivitás eredményeként 
hogyan minősülnek át kiemelő  jelzőkké a logikailag megkülönböztet ő  jelzőnek 
vélt melléknevek az adott jelz ős szerkezetekben. 

"Mert lenn hínáros rét lobog . . ." — olvassuk az Éjféli fürdés versben, s a 
"hínáros rét" jelz ős szerkezetben a jelz ő  a logikai megkülönböztetés szerepét 
vállalja a főnév vonatkozásában. Ezt a jelz ői predikációt a következő  p rediká ciók-
ként írhatnánk le: 

ez a rét hínáros; 
lenn hínáros(ak) a rét(ek); 
most hínáros a rét; 

de sohasem vezethetnénk le a rét (mint olyan) hínáros" predikációként. 
Nem ezt tapasztaljuk más jelz ős szerkezetek esetében: 
". . . szúrós kövek, kavicsok közt. ." (Halak a hálóban) 
A kő  potenciális tulajdonsága, hogy "szú rhat", azaz ',hegyes, éles tárgyként" 

viselkedhet, de ez nem állandó jelleg ű  tulajdonsága is, a kő  szemantikai jegyei 
közé semmiképpen nem vehetnénk fel. A "szúró" jelz ő  tehát a megkülönböztet ő  
jelző  szerepét kellene hogy betöltse a jelz ős szerkezetben: ,,ezek a kövek szúrnak 
v. szúrósak". A versbeli közlésben azonban nem ezt a jelentésvonatkozást érzé-
keljük (erre utal a nyelvi megformáltság is a nével ő  elhagyásával), a versbeli 
közlés állítása szerint "a kövek szúrók", s (ezért) közöttük "fuldokolva kell / 
egymás ellen élnünk-halnunk". Eltekintve itt attól, hogy szó szerinti értelemben 
vett közlésnek vagy pedig metaforikusnak fogjuk-e fel a "szúró kövek" jelz ős 
szerkezetet, a versbeli közlés a ''k ő" főnévvel jelölt fogalomhoz annak állandó 
tulajdonságaként rendeli hozzá a "szúró" jelz őt, — tehát  kiemel ő  jelzőként. 

"A foszladó világ felett. . ." (Te gy őzz le) 
A "vilag" főnév jelölte fogalom tapasztalataink szerint nem foszladó, akár-

hogy is értsük a "foszladó" jelzőt: 1. (kelt tészta bele) szálkásan szákítható finom 
rétegekre bomlik; 2. (vál) semmivé válik ('Magyar értelmező  kéziszótár). 8  A jelző  

6 I. m. 11/266. 
7 I. m. 11/267. 
8  Juhász József, Sz őke István, O. Nagy Gábor és Kovalovszky Miklós (Szerk.) 

Magyar értelmező  kéziszólár. Adadémiai Kiadó, Budapest, 1972. A továbbiakban MÉKSz. 
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nyilvánvalóan ez utóbbi jelentésében használatos, s bár lehet tudásunk (miként 
a költőnek is lehetett, volt!) arról, hogy a földgolyó a tudományos hipotézisek 
szerint mintegy ötmilliárd év múlva "semmivé lesz" az összezsugorodott, kih űlt 
nap földünkre vonatkozó hatása következtében, ezt, miként a vallásos gondol-
kodás premisszáit figyelembe véve sem tarthatjuk a "semmivé válást" a világunk 
fogalomkörét meghatározó tulajdonságnak. A jelz ős szerkezetben a jelz ő  min-
denképpen eleget tesz az "egy tartalmas jegy hozzáadása" követelménynek, 
amelyben a tudományosan el őfeltételezett vagy vallásos meggy őződéssel képvi-
selt tulajdonságot a főnév jelölte fogalomra vonatkoztatja: "ez a világ foszladó" — 
akár szembeállításként, megkülönböztetésként más világokkal szemben (más 
naprendszer; túlvilág/"másvilág"), akár e világ egy sajátos tulajdonságának a 
meghatározásaként. A versbeli közlés azonban a "foszladó" tulajdonságot a világ 
alapvető  meghatározásaként tételezi — a "foszladó" melléknév a jelz ős szerkezet-
ben kiemel ő  jelzőként viselkedik. 

"ha szeretsz, most meghallanád, 
mit én már mindörökre hallok: 
a távozó sereg zaját." 

(Távozó sereg) 

A jelzős szerkezetben a "sereg" főnévhez egy megkülönböztet ő  jelzői predi-
káció kapcsolódik ',ez a sereg távozik/távozóban van" vagy negy sereg, amely 
távozik/távozóban van". A versben azonban nem egyszer űen egy seregről van 
szó, amely eltávozik, hanem magáról "a távozó seregr ől", pontosabban arról, hogy 
a sereg távozása hogyan érinti a magára maradt beszél ő  szubjektumot. A "távozó 
seregről" semmi mást nem tudhatunk meg, mint hogy nem fogadta soraiba a 
beszélőt, s magára a távozásra utaló állításokat ("Nem fogadta / a készül ő  sereg 
fiad.", ". . . s most nem felejtem már soha, / hogy fegyverkeztem és hiába, fülembe 
tép a mostoha, // a drága kürtök búcsúzója . . ., ..A többiek nyeregbe szállnak." ). 
Akár metonímikusan, akár metaforikusan kell értelmeznünk a "sereg" kifejezést, 
esetleg elliptikus kifejezésként (hadsereg; angyalsereg), a versben közlésekben 
felépülő  fogalomhoz a ',távozó" jelz ő  mint annak légyegi tulajdonságát medelöl ő  
kiemelő  jelző  társul. 

Azt tapasztalhatjuk tehát, hogy abban az esetben, amikor a jelz ő  a jelzett 
szó által jelölt fogalomra vonatkozó potenciális tulajdonságot fejez ki, a szöveg-
környezet igen sokszor a fogalom állandó-lényegi tulajdonságaként mutatja fel a 
jelző  jelölte minőséget — s a megkülönböztet ő  jelzőt kiemelő  jelzőként határoz-
hatjuk meg. 

Másrészt, ha következetesek maradunk a MMNyR felosztásához, s a jelz ő  
és a jelzett szó közötti immanens (a szövegkörnyezet összefüggéseit ől elvonat-
koztatott) logikai kapcsolat jellege alapján megállapítjuk, hogy az adott jelz ő  
kiemelő  vagy megkülönböztet ő  jelzője-e a főnévnek, ezzel még korántsem merí-
tettük ki a költ ői nyelvhasználatnak a jelzős szerkezetekben (is) érvényesül ő  
sajátosságából (sajátos logikájából) ered ő  jelentésvonatkozások természetét, me-
lyek ugyanakkor a költői jelzői predikációk jellege közti logikai eltérésekre 
utalnak, s így megkerülhetetlenek. Amikor költ ői jelzői predikációról beszélek, 
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nem a hagyományos stilisztikák költői jelzőjére gondolok. Pilinszky jelzőinek 
nagyobbik része a MMNyR alapján a megkülönböztet ő  jelző  szerepét töltené be 
a jelzős szerkezetekben, tény azonban, hogy ennek megállapításával nagyon sok 
esetben egyáltalán nem kerülnénk közel a jelz ős szerkezet megértéséhez, sem 
(ami jórészt ugyanazt jelenti) a jelz ő  és a jelzett szó közötti logikai kapcsolat 
feltárásához. Ez a megállapítás mindazon jelz ős szerkezetekre vonatkozhat, 
amelyekben a jelző  a jelzett szónak nemcsak hogy nem valamely, a fogalom 
egészére jellemz ő  tulajdonságjegyét emeli ki (kiemel ő  jelző), hanem a fogalom 
potenciális tulajdonságjegyének sem tekinthet ő, sőt a jelzett szó jelölte fogalom 
konnotációs jelentésvonatkozásai között, a rá vonatkozó sztereotíp tudásunk 
összetevői között sem helyezhet ő  el. A jelzett szóhoz hozzárendelt ',tartalmas 
jegy" oly mértékben szubjektív min ősítés, hogy egyedül a vers szövegvilágában, 
illetőleg a költői szemléletben van relevanciája, azaz valóságfedezete, miáltal a 
jelzőt a jelzett szó «értelmes" meghatározójaként/min ősítőjeként foghatjuk fel. 

A ‚dobogva lélekz ő  tükör" (Éjféli ffirdés) jelzős szerkezetben a «lélekz ő" jelzőt 
mindenképpen megkülönböztet ő  jelzőnek kellene mondanunk: ,,egy tükör, 
amely lélekzik". Ez a predikáció azonban egyben — s els ődlegesen — megszemé-
lyesítés is. Egy tárgy fogalmához az emberre, illet őleg az élőlényekre jellemző  
tulajdonságjegy projektálódik. Olyan jelz ős szerkezetről van tehát szó, amelyben 
a jelzői predikáció tartalma nem felel meg, ellentmond a világra vonatkozó 
tapasztalatnak, s így értelmét veszti az «egy tartalmas jegy hozzáadásával történ ő  
megkülönböztetés" kommunikációs célkit űzése is, — föltéve, hogy nem találjuk 
meg azokat a szempontokat, amelyek ezt a kommunikációt irányítják. Az els ő  
fellelt szempont a megszemélyesítés érzékelése, tudatosítása, tehát a jelz ő  és a 
jelzett szó által jelölt fogalmak közti inkongruencia, a másik a jelz ős szerkezetnek 
a szövegkörnyezetben való helyzete (el őször is a versmondatban, s ha ez nem ad 
elegendő  támpontot, úgy a nagyobb szövegösszefüggésben): 

A tó ma tiszta, éber és 
oly éles fényű, mint a kés, 
lobogva lélekz ő  tükör." 

Anélkül, hogy a versmondat magába foglalta komplex költői képet elemez-
ném, látható, hogy a «tükör" főnév a «tó" alany névszói állítmányának a szerepét 
tölti be a versmondatban. A tó az, amely 'dobogva lélekz ő  tükör". Ezt érzékelve 
a «tükör" kifejezést a tautológia elkerülése végett alkalmazott szótörlés eredmé-
nyének (víztükör — «tükör") tarthatjuk, amikor is a törléssel a költ ő  a ',víztükör" 
kifejezésben eredetileg benne rejl ő  metaforát újította meg. A «tükör" kifejezést 
tehát a tó metaforájaként olvashatjuk, miközben a «tó vize/vízfelülete" és a 
víztükör" közti összefüggést is érzékelhetjük. A 'dobogva lélekz ő" módhatározói 
+ jelzői predikáció tehát egyszerre vonatkozik a «tükör"-re (tükörként viselked ő  
vízfelületre: sima, fényes stb.) s magára a tóra, illet őleg annak metonímikus 
megfelelőjére: -a tó vizére. A tó vize az, ami a világra vonatkozó tapasztalataink 
alapján, ha megszemélyesítés eredményeképp is, de «lélegezhet". A jelz ői predi-
kációt meghatározó megszemélyesítés mögött tehát (legalább) három valóságsík 
összefüggésrendszere húzódik meg: 

785 



metonímia 
tó 

 

7›. (tó vízfelülete) 

 

metafora 

tükör" 

megszemélyesíté\s2 ‘  
1 	megszemélyesítési 

lélekzik 

De nem csak a metaforikus jelzős szerkezetek során szembesülünk a jelz ő  
és a jelzett szó által jelölt fogalmak összeférhetetlenségével: 

. . sikamló,  sűrű  pikkelyek 
lepik be sűrűn szívemet, 
a mélyén édes-jó iszony, 
kitéphetetlen orv szigony . . ." 

(Éjféli fürdés) 

Ismét csak eltekintve a komplex költ ői kép elemzését ől, nyilvánvaló, hogy 
az ',iszony" főnévre vonatkozó ',édes-jó" jelz ői predikáció a főnév jelölte fogalom-
nak oly mértékben szubjektív min ősítése, amely nemcsak hogy ellentmond 
tapasztalatainknak, hanem ellentmondó jellege miatt eldönthetetlen is, hogy 
megkülönböztető  vagy kiemelő  jelzőként harározzuk meg. Ha ugyanis az ',édes-
jó" jelzők helyett például az nirtóztató" jelz ő  társulna az ',iszony" főnévhez, 
bizonyára kiemel ő  jelzőnek tatanánk. Itt viszont eldöntetlen marad (s nem is 
tartozik a releváns kérdések sorába!), hogy a költ ő  szemléletében maga az iszony 
nédes-jó-e (kiemel ő  jelző), vagy pedig itt negy  édes-jó iszony(odás)ról" van szó 
(megkülönböztet ő  jelző). Mind a jelzős szerkezet, mind a vers megközelítésekor 
komolyan kell vennünk, hogy itt egy szokatlan, a jelz ő  és a jelzett szó között 
ellentétet tartalmazó jelz ői predikációval (oxymoron) állunk szemben, s így 
találhatjuk meg azokat az értelmezési szempontokat, melyek segítségével a jelz ős 
szerkezetet (s magát a verset) koherensként tudjuk felmutatni. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy mindazoknál a jelz ős szerkezeteknél, amelyek-
ben a minősítés szubjektivitása (a jelzett szó által jelölt fogalom egyéni értelme-
zése és minősítése) kerül előtérbe, elégtelennek min ősül a MMNyR logikai 
felosztása (Tomasevszkij ennek alapján beszélt logikai és költői jelzőkről). 9  
Csoportosításom ezért els ősorban kommunikáció-specifikus jellemz ők alapján 
igyekszik körülhatárolni és rendszerezni Pilinszky jelz őhasználatát. 

(Folytatjuk) 

9 B. V. Tomaevski: Teorija knji&vnosti. Beograd, 1972. 52. 
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BARTUC GABRIELLA 

DRÁMAIRODALMUNK - A STERIJA JÁTÉKOK 
FÉNYÉBEN 

A Sterija Játékok osztozik Jugoszlávia sorsában, jöv ője tehát bizonytalan. Azon-
ban mégsem csak politikai okokra vezethet ő  vissza válsága. Evidensek a m űvé-
szeti vezetésb ől, a fesztiváli koncepcióból ered ő  gondok. Fennállásának 35 éve 
alatt elsősorban a hazai szövegre összpontosított ez a fesztivál, azért alapították 
elsősorban, hogy segítse a hazai drámaírás kibontakozását. Mivel ilyen kis ország-
ban s olyan körülmények között, amilyenekben az írók nálunk élnek és dolgoz-
nak, lehetetlenség minden évadban zseniális darabnak születnie, a hazai dráma 
fesztiválja eleve középszer ű  szövegek prezentálására van ítélve. (Nem gondolom, 
hogy jólét és alkotás párban jár, azonban az mégiscsak nonszensz, hogy nálunk 
az írók többsége csak másodállásban ír.) Az autarkián kívül a másik probléma a 
Sterija Játékok koncepciójával, hogy kizárólagosan a szóközpontú színházat 
ismeri el. Holott nálunk is, a világ színpadain is már huzamosabb ideje izgalma-. 
sabb dolgok történnek a nem verbális produkciókban. Amib ől következik, hogy 
most egy fesztivál sem lehet progresszív, amelyik túl sokat foglalkozik a szavakkal 
és nem vesz tudomást a mozgásszínházról, táncszínházról, vizuális színházról stb. 
Ráadásul a Sterija Játékok a hazai drámaírást sem védi következetesen. Látszik 
ez abból is, hogy Feliks Paši ć  főszelektor (a Belgrádi Televízió színikritikusa) 
mandátumának két éve alatt nem talált rá módot, hogy meghívja Újvidékre azt 
a drámát, amely meghatározza a nyolcvanas évek végének, a kilencvenes évek 
elejének színjátszását nálunk. Ivo Svetina Seherezádé cimű  verses drámája 
kulcselőadás Tomaž Pandur világszínvonalú rendezésében a ljubljanai Slovensko 
mladinsko gledalike művészeinek tolmácsolásában. Pandur, aki szinte a f őisko-
lai padból robbant be a köztudatba a Seherezádéval, majd Mariborban megren-
dezte a legendássá vált Faustot, amely a kép- és szóközpontú színháznak 
barokkos ötvözete — mind ez idáig nem keltette fel a Sterija Játékok f őszelekto-
rának érdeklődését. Erre semmilyen elfogadható magyarázat nincsen. Paši ć  ezzel 
szemben meghívott a 35. Játékokra több olyan befutott írót, illetve rendez őt, 
akiket nem az idén látott m űveikről fog emlegetni a színháztörténet. Valóban 
miről fogunk emlékezni a 35. Sterijára? Én egy bortányról, amely — igaz — nem 
Újvidéken történt, hanem Belgrádban, de a fesztivál ideje alatt és egy fesztiváli 
előadással. A zenicai Népszínház a Szent Szávával — miután előző  este Újvidéken 
sikert aratott — Belgrádban vendégszerepelt volna. A vendégjátékot azonban 
botrányos módon megakadályozták a Szent Száva rend nlovagjai'. Röplapokon 
felszólítottak mindenkit, aki szerb, adadályozza meg a szerb értékek megcsúfo-
lását. Siniša Kova čević  drámáját nem olvasták és nem látták agresszív védelmez ő i, 
ettől függetlenül elítélték, a címszerepl ő  Žarko Lauševiéet halálosan megfenye-
gették, kiirtják nemcsak őt, hanem a családját is. A vendégjáték a Jugoszláv 
Drámai Színházban meghiúsult és ezzel Belgrád, a város, amelyik nem is olyan 
régen még els ők között állt ki szabadelv űn Rushdie, a Sátáni versek szerzője 
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mellett, egészen más arcát mutatta meg ezúttal. Az incidens nem a demokrácia 
jele, inkább azt mutatja, hogy egy újabb totalitárius gondolkodás van kialakuló-
ban, amely most már nem a marxizmus, hanem a nemzeti hovatartozás és vallási 
alapon az élet minden területének ellen őrzésére törekszik. 

A hazai és kelet-európai nagy társadalmi-politikai változások között nehéz 
színházat csinálni. Az emberek most az élett ől várják az eseményeket és nem a 
színpadról. Kimondhatják az utcán, megírhatják az újságokban azt, amit nem is 
olyan régen még csak színpadon lehetett metaforákba burkoltan. A teatralitás 
kivonult az utcákra. Mégszűnt az a cinkosság néz őtér és színpad között, amely a 
forró, katartikus el őadásokhoz szükséges. Nincsenek érvényes, össztársadalmi 
elvek, eszmények. Az embereket irracionális szenvedélyek irányítják. Slawomir 
Mrožek szerint, mint azt egyik írásában kifejtette, ha valami még élteti a színhá-
zat, akkor az az, hogy színpadon, illetve néz őtéren sokkal könnyebb létezni, mint 
a valóság folytonos zűrzavarában. A színház valami hasonlót játszik el a néz őnek, 
mint amit az életben is átélt, ám rendszerbe foglalva, értelmet keresve benne. 
Ezzel együtt szükségszerűen leegyszerűsítve, hiszen a színpadi történésnek min-
dig van eleje és vége. A következmények nélküli cselekedet színhelye tehát a 
teátrum — szabad és civilizált társadalmakban. Nálunk egyel őre még a színpadi 
beszédnek is vannak következményei, err ől bővebben szólhatna most például 
Siniša Kovačević  és Žarko Lauševi ć . 

Mrožek gondolatvezetésében találtam meg a magyarázatát annak, miért 
fogadta olyan visszautasítón a közönség az idei Sterija Játékok gy őztes elődását, 
Goran Stefanovszki Bábel tornya című  drámáját a szkopjei Drámai Színház 
tolmácsolásában. Sztefanovszki látlelete világunkról éppoly kaotikus és áttekint-
hetetlen, mint a világ maga. A történet egy isten háta mögötti településen 
játszódik, ahova még tisztességes betonút sem vezet, az emberek f őképp gyalog 
és szamárháton járnak, mindez nem zavarja a helyi kisisteneket abban, hogy egy 
hétemeletes garázsmonstrumot emeltessenek a régi városmag, a lerombolt szín-
ház helyén. Ha majd beüt a motorizációs bumm, legyen hol parkolni! Mivel ez a 
várt fordulat igencsak késlekedik, fel kell valamire használni a befejezetlen 
betonmostrumot. Legjobb business az atomhulladék-raktározás, ezért ebb ől 
pénzelnek a hatalmasok. A metafora világos: fatálisan téves beruházásban éljük 
le életünk mi itt ezen a tájon úgy, hogy közben a világ hulladékának a raktára 
lettünk. "Téves beruházás, rossz kalkuláció, olcsó cement, gyenge vas. Évtizedek 
óta ez megy. Szóbeszéd kerekedik róla, azután cáfolják, majd ismét szájára veszi 
a nép" — mondja az egyik főhős, Damjan a helyzetet jellemezve. Ő  nem vesz részt 
ezekben a rituálékban. Nem hajlandó arra az abszurdumra gondolni, ami maga 
az élet. Menekül az élett ől és önmagától, sakkelmélettel foglalkozik, mert a 
sakkban minden lépés tiszta és világos. Ott megvannak a szabályok, csalni nem 
lehet. A Bábel tornyában az emberek közötti viszonyokat behálózza a manipulá-
ció. Egymásról keveset tudnak, azt is inkább csak sejtik, vagy ha tudnak valamit, 
jobbnak látják hallgatni róla. Mindenki fél valamit ől. Látomásaik vannak. Pon-
tos diagnózis — mondhatnánk rá, azonban Sztefanovszki nem tudja drámává 
szervezni ezeket a teljes összeomlás el őtti végzetes kapcsolatokat. Nem dolgozza 
ki a karaktereket és az alakok viszonyrendszerét. A szerepl ők főleg önmagukhoz 
beszélnek, monologizálnak, habár látszólag dialógusról van szó. Az értelmezést 
nehezíti, hogy párhuzamos valóságként vezeti a múltból vett jeleneteket a szerz ő , 

788 



anélkül, hogy erre világosan utalna. Végül pedig nem tudja összefogni a 21 
jelenetben szétfutó szálakat. Nem tudja befejezni a történetet. (Nem ő  az egyetlen 
az idei repertoárból.) Mindennek ellenére Slobodan Unkovszki, aki ezért a 
munkájáért megkapta a Sterija Játékok rendez ői díját, tisztességes el ődást tudott 
kerekíteni a szövegb ől, igaz, hogy a játék azért monoton maradt. A színészek 
hozzáadták egyéniségüket a szerepekhez, Nenad Sztojanovszki Damjan figurájá-
ba lehelt életet, Rinaként Ljiljana Bogojevi ć  Jovanovszkit láttuk, aki Sterija-díjat 
kapott ezért az alakításáért. Be kell hogy valljam, bennem egy hónappal a Sterija 
Játékok után már csak az el őadás színpadképe él (Marina őuturilo munkája): az 
egész színpadra ránehezed ő  nagy fekete betonmonstrum, amelynek emeletén, 
illetve lábánál jelentéktelen emberek mozognak lassan, gyilkolva egymást sza-
vakkal és fegyverrel. Marina Čuturilo elnyerte a legjobb színpadképért járó díjat. 

A sors iróniája (vagy éppen a Játékok természetéb ől következik?), hogy 
Dušan Jovanović  Sterija-díjban részesült azért a drámaszövegéért, amelyik szinte 
biztosra vehet ően ki fog hullani az emlékezet rostáján. Szerz ője korábbi drámái 
miatt meghatározó egyénisége az elmúlt két évtizednek. A Fal, tó nyomába sem 
léphet a Karamazovoknak vagy a Szkopje felszabadításának és a korábbi idudista" 
korszakból (Taras Kermauner nevezte így) a Játsszatok agytumort jelentőségé-
nek. A felsoroltakkal új dramaturgiai szemléletmódot vezetett be nálunk. A Fal, 
tó olyan epizód Dušan Jovanovi ć  pályáján amikor a politikai témáktól a magán-
élet, az intimitás szférája felé fordul. A drámaforma megújítója itt köznapi, 
naturális szituációból indul ki, amlyben fokozatosan válik valószer űtlenné a 
történet. A teljes boldogság elérhetetlenségér ől szól a dráma egy házaspár vallo-
másán keresztül. A kitűnő  főszereplők: Milena Zupanč ić  és Radko Polić  viszik 
sikerre ezt a szürkén polgári dramaturgiát. Milena Zupan č ič  meg is kapta a 
Sterija-díjat Lidija szerepéért. 

Dušan Jovanović  másik drámája, a Viktor avagy az ifjúság napja, amely 
Vitrac-parafrázis, késve érkezett az országos fesztiválra, akkor született, amikor 
Szlovéniában tetőzött a Janez Janša- és a Mladina-ügy, a katonaságellenes 
hangulat, a Mamula villája körüli affér. Minderre nyílt utalások vannak a darab-
ban, amely keserű  analízise annak, miért jutottak az ország és polgárai oda, ahol 
most vagyunk. Vaudeville stílusban kiröhögteti a partizáneszméket, a vörös 
bachanáliákat. Főhőse, Viktor nem akar feln őni, szándékosan marad infantilis 
vénülő" fejjel is. Janez Pipan punk, vagy még inkább darker érzékenységgel 

rendezte meg a drámát a ljubljanai Mestno gledališ čében. (Az előadás zenéjéért 
Gregor Strniša Sterija-díjat kapott.) A néz őnek olyan érzése van — s ezt Pipan 
nyilatkozata is hangsúlyozza —, hogy a helsingöri falak mögött játszódik a 
történet, valami rohad az államgépezetben, szétes őben az eszme, a család, fel-
bomlóban az individuum. Nyelvi sztereotípiákból, manapság használatos közhe-
lyekből, jelszavakból, slágerekből és poénokból építi fel az író a drámát. Az 
előadás hibája, hogy a második felvonásban a kifulladás jeleit mutatja, patetikus-
sá válik. A színészek között is csak egy zseniális akad, Janez Škof, Tone Gromnak, 
a partizánveteránnak epizódszerepében. Emlékezetesek chaplini gesztusai. Ala-
kításával kiérdemelte a Sterija-díjat. 

Fölöttébb patetikus a különben id őszerű  témát feldolgozó A profi című , 
lényegében kétszemélyes kamaradarab. (A másik két szerepl ő  teljesen kidolgo-
zatlan és elhanyagolható.) Dušan Kova čevič  szerző  és rendező  egy személyben 
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tudja, mire harap a közönség: az irodalmi kávéház szinten el őadott, az érzelmeket 
megbizseregtet ő, politikai fűszerekkel ízesített anekdotára. A spieli, aki húsz éven 
át követte az író minden mozdulatát, kihallgatta és lehallgatta minden beszélge-
tését, elmegy áldozatához, mintegy gyónásként, végrendelkezésként mindent 
bevall neki. Prózai okok vezérlik: súlyos m űtét előtt áll, rendezni akarja nyitott 
számláit. Mentségére szolgál, paradox módon, nem hogy ártott volna az írónak, 
még jót is tett vele: összegyűjtötte alkalmi beszédeit, kocsmai anekdotázásait és 
ezeket megmentette az enyészett ől, valójában megmentette az író életművét. A 
profi nem több szellemes ötleten alapuló felszínesen megfogalmazott drámai 
konstrukciónál. Valamiféle álkarácsonyi hangulat lengi be az emberi kapcsola-
tokat benne. A spicli szerepét Danilo Bata Stojkoviéra szabta Dušan Kova čević . 
Jól számított, a Sterija-díjjal nem maradt adós a valóban kit űnő  színésznek a 
zsűri. A belgrádi Zvezdara színház társulata A profin kívül még egy könnyű  
darabbal szerepelt, a Krédlikahassal, amelynek szerz ője Aleksandar Popović, a 
sokáig feketelistán tartott szerz ő. Ötven drámát írt, ebb ől nem kevesebbet, mint 
hetet betiltottak. Nem hivatalos eljárás, tehát bíroság útján, hanem az éppen 
hatalmon levő  politikusok interveniálásával. Ami a Krédlikahast illeti, nyugod-
tan aludhat. Ártatlan műjáték (műdal) a változó történelmi id őkben magukat 
nehezen feltaláló emberekr ől. A téma és a szituációk is színházi, illetve filmes 
közhelyek. Branko Pleša rendezése pedig elcsépelt ikonográfiával kelti mindezt 
életre. Hosszan lehetne idézni a szövegkönyvb ől annak alátámasztására, hogy 
gyöngécske a darab. Csak egy példa Johannak, a német katonának a belép őjéből. 
Történik Belgrádban, a második világháború végén. 

Johann: Kopp, kopp. Jó estét. 
Seja (csodálkozva): Micsoda? 
Johann: Elnézést a zavarásért. 
Seja: Te ki vagy? 
Johann: Én német vagyok. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. (A kezét 

nyújtja, Seja nem fogadja el. Seja leköpi. Visszahúzza a kezét.) Johann Schuster, 
foglalkozásomra nézve zenész. 

Seja: Tudod, mi vagy te? Hazug fráter. 
Johann: Most már tudom, ön szerb n ő . 
Seja: Honnan? 
Johann: önök bizalmatlanok. Visszautasítóak, kemények. 
Azt hiszem, kommentár nem szükséges az idézett részlethez. 
A múltat idézi és kutatja egy másik szerb drámaíró, Siniša Kova čević  is, 

nemritkán mai gondolatokat visszavetítve Szent Száva című  drámájába. Szent 
Száva, akinek a nevéhez fűződik a szerb állam meger ősítése, azt mondja például 
a színjátékban: ',Szerbia vagy egységes lesz, vagy nem lesz." ,,Az élet a legkisebb 
ár, ha Szerbiáról van szó" . . . stb. Természetesen nem ezek a mondatok lázították 
fel a kedélyeket Belgrádban, hanem a nyers naturalizmus, a mítoszromboló 
hozzáállás, amivel az író máskülönben Szávát ábrázolja. Miel őtt Rastko Nemanji ć  
kolostorba vonulna, asszonnyal hál és káromkodik. Vladimir Milcsin rendezése 
ellensúlyozza a szöveg durvaságát. Id őszerű  az előadás alapgondolata, amit Mil čin 
hangsúlyoz is: Száva konkrét, pragmatikus célokért kész feláldozni szellemi és 
erkölcsi értékeket is, nem tűr semmiféle kompromisszumot. Korunk ismét 
aktualizálta ezt a fajta ideológiát. A darab végén a leomló kolostori portál mögött 
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mintegy figyelmeztetéskent megjelenik egy óriás szerkezet, történelmi gépezet, 
amely fogaskerekeivel mindent felzabál, mindent fel őröl, az embert is. Ennek a 
záróképnek az Ortelmezése földrajzi fekvést ől függően változik. Szent Száva 
szerepéért 2arko Laugevié megérdemelten részesült Sterija-díjban. Intelligensen, 
friss energiával; dinamikusan oldotta meg feladatát. Az egész produkciót külön-
ben a gyors, filmes vágások, rövid minimalista jelenetek határozzák meg. 

A 35. Sterija Játékok versenyműsorában bemutatott nyolc el őadás közül 
kettőről nem szóltam még, ezek a Kanjog Macedonovié és Az elrabolt Proserpina. 
Kár szót fecsérelni rájuk. Az egyiknek etnográfiai jelent ősége van, ha van. A 
másiknak művelődéstörténeti. Ivan Gundulié több mint 350 évvel ezel őtt kelet-
kezett barokk melodrámájának ez volt az ősbemutatója. Ennyit kellett várni, 
hogy színpadot kapjon, úgy, hogy a kortárs drámaírók ne panaszkodjanak. Marin 
Carié rendezése a dubrovniki Marin Dr2ié színházban monoton, élvezhetetlenül 
régies. Kit érdekel ma már ez? Sok ráfogás és nagy adag beleérzés kell ahhoz, 
hogy — mint Mani Gotovac — azt állíthassuk: Az elrabolt Proserpína úgy él-
vezhető, mint egy Bach-fúga. Az előadás jelmezeiért Dijana Kosec Bourek Steri-
ja-díjat kapott. 

Összegezve a látottakat megállapíthatjuk: a képre, amely a fesztivál alapján 
kialakult hazai drámaírásunkról és színjátszásunkról, Feliks Pagié főszelektor-
nak a középszerhez vonzódó ízlése, továbbá az a konzervatív fordulat nyomta rá 
bélyegét, amely íróink pályafutásában bekövetkezett. Megalkuvás volt ez a feszti-
vál — ebben sem különbözött az előzőektől. 

Döbrei Dénes, Hudi László, Cécile Thieblemonl, 
Sárvári József és Kathleen Reynolds 
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BICSKEI ZOLTÁN 

A KORMÁNYZÓ HALÁLA 
A JEL TÁRSULAT PÁRIZSI BEMUTATÓJÁRÓL 

Milyen üres — néztem szét csodálkozva, amikor párizsi utam hányódtatásai után 
hazafelé tartottam a futaki úton. Milyen jó üres is Újvidék Párizshoz viszonyítva 
— állapítottam meg megnyugodva. Üres a Párizsban m űködő  JEL színház szín-
padtere is, lényegében mindhárom k őszínházi előadásuk (Pekingi kacsa, A hét 
rinocéroszbőr, A kormányzó halála) egy alig körülzárt térben játszódik. A díszlet, 
legyen az függöny, fal vagy pozdorjalap, épp csak jelzésként zárja le a pódium két 
szélét és hátulját. Sokkalta fontosabb szerephez jutnak a kisebb-nagyobb mozgó 
díszletek. A hét rinocéroszbőrben pl. a guruló szobaszekrény, a ravatalágy, a 
behúzott székek és asztalok sora, a föntr ől belógatott lengő  óriásdoboz stb. 
Fiókok, bútorbels ők, ablakok kis nyílásain, ki- s bezáruló bels ő  terein sokszoro-
zódik meg az immár végtelenné tágított színpadtér. A körülzárt szintérbe rob-
bannak be a játékosok, innen kanyarítanak teret maguknak, ezt a kiürített teret 
tördelik szét a színész táncosok. Nagy József vallomásaiban kiemeli, hogy szín-
házát elsősorban térben létez ő  (tehát látványban kirajzolódó), másodsorban az 
idő  folyamában kibontakozó (azaz zenei tagolású) m űvészetként éli meg. A 
kidolgozás folyamatában csak ezután kerülhet sor a többi jelleg (pl. az európai 
színházaknál több száz éve els őbbséget élvez ő  szó, az irodalom) hangsúlyozására. 
A JEL színház az irodalmi vázra feszített európai színjátszással szemben a régi 
térjátékok: rítusok, szertartások vagy a bel őlük sarjadó nagy távol-keleti 
színművészet szerves anyagú vagy a bel őlük sarjadó nagy távol-keleti színművé-
szet szerves anyagú hagyományához áll közelebb. 

Az 51 éves Szabados György eddigi művei az európai zene egyetemes érvé-
nyű  alkotásai. 

Azabados improvizatív éltetett, ritmusközpontú muzsikája már rituális 
jellegénél fogva is a népzenék és a bel őlük kinövő  magasrendű  muzsikák (termé-
szeti) jelenségehez hasonlítható, szemben a zeneanyag egyik részelemét, a 
hangmagasságot alapul vev ő  újkori európai zenével. A kormányzó halálában a 
színész táncosok nem a zenére, hanem a zenével együtt táncolnak, a zenével 
együtt képezik az el őadás egészét. A zene ebben a darabban nem hangulati vagy 
háttérelem. A dráma zenei tartományát hozza, ekként borul a táncosok fölé éteri 
anyagú kupolájával Szabados muzsikája. Ez a viszony pontosan az ellentéte a 
zenére illusztratív táncot m űvelő  balett által kialakítottnak. A főúri udvartartás 
etikettjéb ől kifejlődött balettnál, tánc és zene alá- s fölérendelt viszonyulásában, 
elsősorban a zene szabja meg a pódiumi játék formáját. A Kormányzóban zene és 
mozgás szerves, anyagszerű  összefonódását figyelhetjük meg. Ennyiben rokonít-
ható a Pekingi Opera, áz indiai színházak, az óceániai és afrikai rítusok vagy — 
bármennyire is furcsának t űnjék — a kötöttebb ritmust igényl ő  népi tánc művé-
szetével. Régi művészetek mesterei alapfokon tanították: el őbb van a mozgás és 
utána következik a zene, vagyis mozgásból fakad a zene. A hangszertanításmódja 
is ezt az alaptörvényt tükrözte. A Szabados ötletéb ől induló munkában, A 
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kormányzó halála születésének korai fázisában el őbb formálódott meg a színpadi 
játék és ezt követte a zene és a szöveg kidolgozása. A többszörös egyeztetés 
ellenére is belátható, hogy mekkora nehézségeket kellett a zeneszerz őnek leküz-
denie ahhoz, hogy felülemelkedjen az els ő  pillantásra gúzsba köt ő  szituáción. A 
magasrendű  művészi alkotás végeredményét látva nyilvánvaló, hogy a közös 
szellemi világban élő  és gondolkodó művészek esetében elkerülhető  az illusztratív 
tézisdráma csapdája. 

Zene és tánc viszonylatában mint korszaknyitó m űről beszélhetünk A 
kormányzó haláláról, még akkor is, ha tudjuk, történtek már kísérletek az európai 
színjátszásban zene és színház szerves kapcsolatának kidolgozására. Bizonyos 
azonban, hogy a kortárs színház világában ez az els ő  mű, amelyben ez és ilyen 
szinten sikerült. A csoda az, hogy ezt a kb. 80 percet kisebb süllyedések és az 
anyagszerűtlenség hibája nélkül sikerült kivitelezni. 

A Kormányzó színterét (díszlettervez ő: Goury) kétoldalt két szekrénnyi 
szobafülke, hátul pedig egy épületfalként funkcionáló, kb. 2,5 méter magas 
pozdorjafal keríti be. A jobb oldali szekrényfülke tetején ül az általam kommen-
táló előénekesnek nevezett Narrátor. Egy létrapalló köti össze őt a kacsalábszerű  
tartórudakon nyugvó magas trónnal, mely közvetlenül a hátsó fal-kerítés el őtt 
emelkedik. A ',fal" — középen kitáruló kétszárnyú ajtóval, mely mögött egy szép, 
mintás falvédő  szőnyegre láthatunk —, a «fal" lapjai tehát eltolható japán ajtók-
ként is használhatók. A barnás-zöldes, néhol rovátkázott falból több helyütt kis 
ablakok nyílnak. A pódium mélyén, a fal előtt ül az öt fúvós: Dresch Mihály 
(tenor-és szopránszaxofon, fuvola, furulya, tárogató és basszusklarinét); Grencsó 
István (altszaxofon, fuvola, klarinét és japán furulya); Vaskó Zsolt (fuvola, pikoló 
és doromb); Kovács Ferenc (trombita, heged ű) és Mákó Miklós (trombita, tuba). 
A játéktér jobb oldalán az előénekes alatt ül a csellón muzsikáló Benk ő  Róbert 
és a nagybőgős Lőrinszky Attila. A díszlet két átellenben fekv ő  hátsó sarkában 
látszik a két üt ős: Baló István és Geröly Tamás. A bal oldali kis kamraszobácska 
mögött feketéllik a zongora. Azok a szerencsés néz ők, akik a nézőtér jobb oldalán 
foglaltak helyet, láthatják a feszes gesztikulációval vezényl ő  zenekarvezet ő  Sza-
bados Györgöt. A jobbára zongoraművészként számon tartott Szabados, hang-
szere mellett itt kisebb üt ősfeladatokat is ellát, időnként az énekessel, parírozik, 
vinnyogva énekel. Szerencsés néz őket említettem, hiszen a teljes embert látva 
egy különleges dimenzióval gazdagodik az előadás. 

A nyitó kép sötét színterén a trón magasában ül ő  Kormányzó fején csillan 
fény, csak az ő  tar koponyája világlik. Lenn a pódium homályában, mint szétszórt 
dominólapok sejlenek az összegömbölyödve fekv ő, mozdulatlan táncosok. Im-
bolygó fény érkezik bal oldalról, egy fehér pöndölös, törékeny figura bot végi 
zsinórján beúsztatja a belülr ől fénylő  hal-lampiont. A középen lév ő  asztal előtt 
megáll, és míg megmutatja a halat, cseng ő  harangütés szakítja föl a csöndet. 
Mialatt jobb oldalon kicsúszik a halas figura, újra halljuk a fényes hangot és 
fölmerül a trombita rekedten motyogó, hörg ő  fullákolása is. Jószerivel e két 
hangzó véglet közé feszíti ki Szabados a darab zenéjét. A világosan artikulált 
muzsikát feszes és ökonomikusan használt ritmus tartja fönn. Az igazi zenés 
színházakban a ritmushangszereknek, jellegüknél fogva, a dramaturgiai csomó-
pontoknál hangsúlyozó szerepük van. 
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A Kormányzó ban is többször üt ős felütések jelzik a jelenetek közti váltást, 
a bekövetkező  történések előtt új fejezetet nyitnak a játék számára. Ebb ől az 
okból kifolyólag az üt ősöknek legnagyobbrészt pontosan rögzített zenét kell 
muzsikálniuk, míg pl. a fúvósok és a vonósok sok esetben rögtönözve dolgoznak 
ki egy-egy zenei részt. Az Önmagában álló két üt ős részletesen kidolgozott, 
meghangszerelt összjátéka a bels ő  történések alkalmával a legkifejezettebb. A 
helyzettől függően impulzív vagy kötöttebb, unisono muzsikálásuk drámai válto-
zásokat világít meg. Tömörségével és emelkedett szépségével a zene dönt ő  mér-
tékben jelen van az el őadásban, anélkül, hogy ránehezedne a darab egészére. 
Egyszerű  és letisztított dallamaival, áttetsz ő  hangszerelésével, a lekerekített 
kisebb részek egészbe ível ő  hídjával kivételes mű  az eddigi Szabados-opuson belül. 
Különös szépségű  dallamok szövődnek a zene textúrájából. Bár felfedezni vélem 
egy lefelé hajló, mélybe vezet ő, pár hangból álló dallam változatait a zenében, 
ebben az esetben mégsem beszélhetünk a klasszikus értelemben vett vezérmotí-
vumról. Szívet szorító dallam a Szentecske megjelenésekor fölbukkanó, hulló 
ívében is világosságot és békességet árasztó rövid motívum. A zongorán ismétel-
getett két hang b ővített kvartjának felemelő  lebegését valamilyen módon kiérez-
ni vélem a zene egészéb ől is. A szenvedélyesen felcsapó zongora megszenvedett 
hangja tartja egyensúlyban a leveg ős, áttetsző  kamararészeket és a hirtelen 
föltornyosuló zenekari tuttikat. Szándékosan hangsúlyozom a zene egységes 
mivoltát, nehogy — egy-egy részt tetsz őlegesen kiemelvén — a széttördeltség vagy 
stílustalanság érzetét keltsem. A zeneszerz ő  egyenletesen lüktet ő  ritmusával jelzi 
a három- és négytagú kis csoportok táncánál a tánckaraktert, de ebb ől kiemel-
kedve mintegy ..fölülről" néz vissza a játékre. Máskor a végletes hangszínek 
párosításával ér el groteszk hatást (pikoló-b őgő, fuvola-tuba, b őgő  pizzicatto-do-
bok, bőgő-tuba, hegedű-tuba stb.) és karakterisztikus hangszerduóival emel ki 
bizonyos részeket. Külön súlyt kap a darab, pl. a 6. jelenet torz pasztoráljában, a 
sírva vigadás hangulatában jajgató muzsikusok kórusának gunyoros konkrétsá-
gával. Hasonló hatása van az utolsó jelenetben a heged űn-dorombon megszólal-
tatott ,,nótás" keserg ő  ironikus elhelyezésének. 

Nemcsak a Kormányzó zenéjében köszön vissza a jellegzetes szabadosi 
fúvós összhangzás megszólalásakor a középkorok tornáinak és szertartásainak 
rezesmuzsikája. Az el őadás zenéjében a hangszereléssel tudatosan megidézett 
középkori muzsikát viszont a darab mondanivalója is igazolja. Katartikusak a 
zárójelenet utolsó percei. A játéknak vége, lebújik a kisablakban fényl ő  Há ziszen-
tecske is, elül a kiteljesedő  zenekar, a zongorán felhangzik, majd elhal a már 
ismert lebegő  két hang és belülről erős fénnyel ragyognak föl a kitárt ablakok. 
Megáll az idő, gyönyörű  hajnal van, a Kormányzó a díszlet részeként lóg a 
peremre kiakasztva és az üt ősök a triangl vékonyka fémjén elütik az utolsó, 
csengő  harangszót. 

A zenei mikrogesztusokból álló zenei párbeszéd felvezet ő  folyamata, mely 
a szabad improvizációs gyakorlat tapasztalatából sz űrődött le, Szabadosnál 
nagyzenekari formát is kap. Naitottsága újabb, eddig még kiaknázatlan színpadi 
lehetőségekre ad alkalmat. A hangutánzó effektusoktól, az archaikus ízeken át a 
romantikus részekig minden átmenetet magába foglal a Kormányzó zenei világa. 
Ne zavarjon meg bennünket a romantika felemlegetése. Szabadosnál a romanti-
ka érzelmessége hiteles, valósan megélt, katarzisának épp a megszenvedettség 
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adja hitelét. Az előadásban, Szabados György tragikus felütés zenéjének tükrében 
lesz a lírai attitűddel rendezett látvány és mozgáskompozíció valami mássá, 
valami többé. 

Ének és vinnyogás — írtam fentebb. Az el őénekes-Narrátorról b ővebben 
kell szólnom, annál is inkább, mivel pont a szöveg (Kodolányi Gyula tíz verse) az 
előadás legproblematikusabb része. Számomra zavart kelt ő, hogy a versszövegb ől 
nem derül ki egyértelműen a Narrátor helye a darabban. Nagyobbrészt a darab 
egyik esendő  szereplőjeként vesz részt az eseményekben és ilyenkor jellemrajza 
is át-áttűnik az ének szövetén. Időnként azonban a történések fölött álló lény, 
aki élő  lelkiismeretként, a szó által Megnevez ő  kívülállójaként viszonyul a dol-
gokhoz. A szöveg alapján nem dönthet ő  el, hogy drámai hősként él-e, vagy a görög 
tragédiák időtlen kórusaihoz, a korai operák énekszólamokat összegz ő/kom-
mentáló csembalószólóihoz hasonlóan viszonyul az eseményekhez. A versek 
anyaga is egyenetlen, kevesebb köztük a dal felé hajlítható költészet, ugyanakkor 
több a didaktizmusba csúszó esztétizálás. Az értekez ő  próza önmagában véve még 
nem minden esetben színpadellenes, de ha közvetlenül tanulságot prédikál, 
akkor transzparenssé fokozódik le és a csikorgó sorok megakasztják a darabot. 
Kodolányi tévedésének tartom még, hogy a sekélyességet olyan szópároldml, 
kifejezésekkel gondolja leleplezni, amelyek önmagukban is a föltárni vágyott 
sekélyességhez tartoznak, s így természetesen eleve nem sikerülhet átvilágítani 
a jelenséget. A legmegkapóbb részek számomra a legegyszerűbb, legkevésbé 
megcsavart verssorokban találhatók. A szöveg jelenléte ennek ellenére mégsem 
válik zavaró tényezővé a darabban és ez els ősorban a zeneszerz őnek és az 
énekbeszéd nagy feladatát kit űnően megoldó énekesnek köszönhet ő . 

Szabados a gregorián énekek rajzos vázához, a neumákhoz hasonlóan, 
grafikailag jegyezte le az énekbeszédbe oldott szöveg kottáját. A táncházmozga-
lomból ismert énekes, Kobzos Kis Tamás, aki az archaikus népdaloknak, a 
középkori trubadúrköltészetnek és a távol-keleti (kazah, üzbegisztáni, mon-
gol . . .) énekstílusoknak egyaránt elismert, ihletett m űvelője, állandó tagja a 
MAKUZ (Magyar Királyi Udvari Zenekar) társulatnak. A MAKUZ-zal el őadott 
Szertartászene Napkirály tiszteletére és a Históriás ének az énekstílust illetően 
közvetlen előzménye A kormányzó halálának. Az európai operamuzsika elvéko-
nyított hangszálából nyújtózkodó, a semmibe elvágyódó énekhangjának szinte 
semmi köze sincs Kis Tamás énekmódjához. Ez a stílus sokkalta inkább köthet ő  
a természeti népek énekeinek telítve zeng ő, felhangjaival és színeivel egy erőteljes 
kötegbe csavarodó tömör hangzásához. A Kormányzóban a magyar nyelv jelle-
géb ől kibontott énekbeszéd olyan s űrű  és tömény deklamációt eredményez, 
amellyel hihetetlen feszültségek és érzelmek közvetíthet ők. Az éneklő  ember 
helyenként zenével és kevés mozgással összekötött figurája feledteti velünk a 
versszöveg egyenetlenségeit. A Narrátor jelenléte csak olyankor válik er őltetetté, 
amikor csökken az énekes koncentráltsága és lazul az énekbeszéd stílusa (ilyen-
kor becsúszik a köznapi beszéd itt hamis hangszíne) vagy mint pl. a 10. jelenet-
ben, ha aránytalanul hosszú szöveget kell elmondania. A megszólaló ember 
előadásból kiemelkedő  alakja nemcsak a zenéhez közelít ő  énekbeszéd stílusával 
illeszkedik be a darabba. A zenekar, illetve annak részei id őnként hátukra veszik 
a NarrátoA, az ütősök egy-egy mondatvéget hangsúlyozva aláhúznak egy gondo-
latot. A suttogó vagy felüvölt ő  táncosok, a muzsikusok reflektáló kórusai, a 
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tölcsérbe alpári prüszköléssel lamentáló Bolond, Szabados magas hangon ironi-
záló ,,ellenéneke", mind olyan hang, amely körülpárnázza a leger őteljesebb zenét: 
az emberi hangot. A darab vége felé egy kis szertartás keretében bepúderozzák 
az asztal tetején kuporgó, összeomlott énekest, száll a fejér ől a fehér por, mormog 
és füstölög, mi pedig immár mosolyogva t űnődhetünk a korábban oly fontoskod-
va ágáló figurán. 

A történésekre reagáló előénekes és a színész táncosok csoportja közt van 
még egy ',átmeneti" szerepl ője az előadásnak. A Nagy József alakította, többféle 
szerepkörben mozgó figurának van valami habitusból származó különös emelke-
dettsége. Egyszerre azonos szerepével, de ugyanakkor megmutatja a szerepet 
formáló rejtett er őket is. Olykor megáll, szétnéz az események kavargásában, 
szétválasztja és összerakja színészek, a nyílt pódiumon rendezi őket, saját eséseit-
keléseit figyelve maximális önfegyelemre készteti önmagát. Tadeusz Kantornál 
is megtalálhatjuk ezt a rendez ői vonást a színpadon, de ott más a hangsúlya a 
dolognak, ez a jelleg nem válik színészt formáló er ővé, nem olvad be teljes 
mértékben a játékba. A kis kormányzó születésének megrendít ően gunyoros 
pillanatában Nagy, egy gyagya fintorral az arcán, reszket ő  kezekkel mutatja a 
közönségnek a bábut, fölvillantva ezzel a gesztusával Pierrot bohócnak a buffó-
játékoktól Chaplinig ívelő  örök figuráját. Külön tanulmány tárgya lehetne a JEL 
színház humora. Pl. sokféle a földre tottyanással kidolgozott árnyalt komikum, 
burleszkszerű  gyermetegsége mögül kiérződik a tragédia feketesége, mintha 
maga a Sors gravitációja nem engedné, hogy számukra fölpattanó táncban 
folytatódjék a játék. 

Többször kérdeztek: mir ől szól a darab? Akárhányszor belekezdtem azon-
ban a történések magyarázatába, mindahányszor megakadtam. Nincs rá szavam. 
Az érzéki anyagban kibontakozó drámai történés körülírásához egyébként is új 
nyelvet kellene kikísérletezni, mivel ebben az esetben az utánjátszó színházakat 
leíró irodalmi-pszichológiai keveréknyelv célt téveszt ő  lenne. Esetünkben talán 
inkább a zenei és a képz őművészeti írások nyelvezete segíthetne. A kormányzó 
halálának szavakkal leírt ',története" lényegében nem sokat mond. Nem a mese, 
illetőleg legkevésbé a mese történik meg a pódiumon. A JEL színház el őadásait 
hasonlóan szoktam megélni, mint a hangversenyeket, a kortárs muzsikát, a 
dzsesszt: az érzések figyelmével és teljes testemmel. Az izomzat apró rezdülései-
vel, rejtett mikromozgásaival is föltérképezve az el őadások abszolút mozgázát, a 
fúga egy sodrásban ellenpontozó m űvészetéhez hasonló, sűrű  mozgásszövetét. A 
darab címe fedi az elmesélhet ő  fabulát. Egy kor(szak) végét s űrítő  állapotból feslik 
föl a rövid és tömör történet. Lejárt a senkiházi Vezér ideje, elérkezett a Történet 
végpontja, végleg levitézlett a mindenkori Kormányzó. Lehull a küls ő  héjazat és 
fölemelkedik az udvartartásban leveg őnek nézett, esélytelennek nyilvánított 
Háziszentecske sugárzó figurája. A Kormányzó az indító rémálom-jelenetben 
földre huppan, ám mire bekövetkezik a valós változás és helyreáll az Id ő  fordu-
lata, a darab végén járunk már. 

Ezek után azt hiszem, nyilvánvaló, hogy nem rafináltan kihegyezett törté-
netet láthatunk, hanem a témához ill ően, egy viszonylatokban gazdag, bels ő , 
szellemi történés rajzolódik ki az el őadásból. A kormányzó halála nemcsak 
zeneileg érinti a középkort. A darab egész formanyelve lényegében az újkor el őtti 
Európa művészetéhez rokon nyelvvel jeleníti meg ez újnak tervezett kor lezáru-
lását. Az előadást nézve nem tudtam szabadulni a régi id ők kis pódiumain, 
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szekerein gesztikuláló csepűrágók és mutatványosok elképzelt látványától. A 
többfigurás táncokból kimereved ő  embersorok el őzményeit is a középkori 
misztérium- és passiójátékoknál találjuk. A piacok és vásárterek emelvényein 
éneklő  és táncoló maskarások és kikiáltók organikus színházát tágabb környeze-
tünkben jószerivel csak a gyermekek játékszínházai őrizték meg. Örömömre, 
mindkettőt ott találom a JEL színház el őadásaiban. Catherine Rigault jelmez- és 
Jean Marie Binoche maszktervez őknek sikerült a valós öltözetet kikerülve olyan 
megoldásokat kidolgozniok, amelyeket jó értelemben vett primitívség jellemez. 
Álarcaik és jelmezeik nem gátolják a mozgást és visszafogottan jelzik hordozójuk 
főbb vonásait. Szoborként a Kormányzó trónján a megmerevedertt sz űrhöz 
hasonlatos palást-vért, mely egyszerre páncélja és börtöne is a Kormányzónak. 

Visszatéről elem a JEL társulatnál a bábu (A hét rinocéroszbőrben katona-
bábu és falovacska), a különféle állatok (a Pekingi kacsában a róka, él ő  sólyom 
a Rinocéroszb őrben) és a növények (nádszálak a Kacsában, fák a Rinocé-
rosbőrben, kis zöld ág a Kormányzóban) jelenléte. Kivételesen szépek, mondhatni 
lélegzetelállítóak azok a jelenetek, amelyekben senki sincs a színpadon, áll a játék 
és csak valami minimális dolog él a színtéren. Egyik jelenetben parányi faágacska 
megvilágított erős zöldje lélegzik így a sötétben, más alkalommal a hátsó színen 
lassan végíghúzzák az el őbb még kötélként, fásliként, akasztóhurokként, papi-
rusztekercsként és zászlóként használt, mostanra szárítókötélhez csippentett 
fehér rongyocskákat. A kötélen belógatott színészek is ilyen használt tárgyak-
ként függnek helyenként, vagy dobozba zárva hurcolásszák őket, netán lepedőbe 
kötve penderítik ki a színtérre és feltörlik velük a padlót. A leped őkhöz hasonlóan 
a kötél is többszörös metamorfózison megy keresztül. Miel őtt fölkötnék reá a 
Kormányzót, kötélen rángatják a Kormányzó bábuját, csomót hurkolnak vele a 
színésznőkre, mérleg-hintaként lóg a két végén a trónon fönnakadt Kormányzó 
és Bolondja. Gyönyörű  csillagalakzatot mutat a kötéltáncosként végigtipeg ő  
Szentecskét bekerít ő  kötél, ellenpárjaként a darab elején még csak a szájukban 
tartott cérnagurigába tekered ő  Bolond—Szentecske párosnak. 

Nagy József koreográfiájának alaprajzolata a téglalap alakzatban felálló 
színészek egymásnak feszül ő  tánca, amely egy elképzelt befelé fogyatkozó spirális 
útján tömörül, hogy végül a teret nyes ő  színész táncosok egy pontba összefutva 
pillanatnyi szünet után ismét szétrobbanjanak. Ezt követi aztán a szétszóródott 
kis alakzatok gondos megformázása. Ezek a három-négy táncost magukba foglaló 
kis egységek a JEL színház legszebb remeklései. A táncban kicsúcsosodó mozgás 
itt ugyanazt a szépséget hordozza, mint amit a dallam csodáját maga fölé emel ő  
zenenél tapasztalhatunk. Hasonló, kiemelked ően szép kamarajátékot nyújt a 
Kormányzóban a két nő  (Kathleen Reynolds és Cécile Thiéblemont) csábító tánca 
az uralkodóval, az orvoslást követ ő  dupla férfi-n ői páros, Nagy József botos tánca 
ikertáncosával, Frédéric Lescure-rel stb. 

Szülővárosunkban, Kanizsán a közönséggel együtt kivételesen élvezem 
Nagy Jozsef lábteniszezését (többszörös bajnok). Elegáns fordulásai, laza labda-
érintései, a hirtelen, kis csuklómozdulatokkal elért új labdaút, az önfeledt ugrálás 
a pálya szűk kockájában felüdítő  látvány jó néhányunk számára. Ezeket az apró, 
gyors félköröket, törzs- és fejmozdulatokat szeretem táncában is, amikor, mint 
egy izgalmas meccsen, minden megtörténhet, a tenyérél egy kis rezdülése máris 
új utat jelezhet a pódiumon. 

797 



Az előadásban legkevesebbet mozog a két főhős: a Kormányzó és a Szen-
tecske. Figuráik hangsúlyosságát épp minimális mozgásukkal jelzik. A két stati-
kus szerepl ő  többször is ellenpontozza a széles ív ű , dinamikus közös táncokat. 
Sárvári Józsefnek és Marie-Helene Mortureux-nak sikerül a legnehezebb: jelen-
létükkel is sugároznak a pódiumról. A többszólamú táncokat Nagy és Lescure 
gyors mozgású kettőse keretezi. Ehhez járulnak még olyan karakterisztikus 
mozgások, mint az Orvos egzaltált gesztusvilágát játszó Szakonyi Györk (kis 
kerekeken beguruló, üvölt ő  lábatlan figurájának mellbevágó hatása van) vagy a 
Mágusnak nevezett, de mozgásában inkább egy Csodamanót megvalósító Hudi 
László szereplései. 

A kormányzó halálában is előfordul az eddigi el őadások visszatér ő  hibája. 
Ha nem sikerül kellően megkötni egy jelenet végét és a következ ő  kezdetét, akkor 
az elsötétítés elkend őző  megoldásához folyamodik a rendezés. Tisztában lévén a 
feladat nehézségeivel egy új nyelvet kidolgozó színház esetében, id ővel — gondo-
lom — kikerülhetők lesznek ezek az elbizonytalanodások. A mostani el őadásban 
háromszor fordult el ő  ilyen eset és egyszer kénytelenek voltak kier őltetett, 
elhúzódó ütőszenével befedni a hiányzó űrt. 

Nem véletlen, hogy bizonyos távolságról nézve úgy érezzük, s,kilifil" a JEL 
színház játéka, hiszen a messzebb ül őknek mellőzniük kell a társulatban magas 
szinten művelt arcmimika változásait és természetesen dinamikájából is veszít 
az előadás. Szakonyi, Hudi, Sárvári és Nagy mellett a Bolondot játszó Döbrei 
Dénes tudott az arc túlzó vonásaiból állapotokat megrajzolni. Ihletett pillanatai-
ban Döbrei az arcával egy utánozhatatlan maszknélküliséget tud fölvillantani. 

Tempózva siető  óramutató képét idézi föl a Bolondot a tengelye körül 
forgató Kormányzó és a talpukkal összeér ő  Szentecske/Kormányzó elfordításá-
nak jelenete. A kör tánca az 5. jelenetben önmaga tengelye körül pörg ő  kibillen-
tett Kormányzó vagy az összekapaszkodott kötélen függ ő  Bolondot és Kormány-
zót megpörgető  két feketeruhás végrehajtó jelenete is. Az események által leírt 
kört a darab elején és végén, a palló tetején és alján elvonuló szertartás kett ős 
tükörképe keretezi. Kihull ajátékból a Kormányzó, véget ér ideje, a morduló Id őt 
dobbantják az ütősök és megérkeznek a maszkos csuhások. Üres ruhaként lóg 
Cápánk, a Kormányzó (Kodolányi) a botok fogasán, hogy végül is fölköttessék a 
Szabados által említett "égi kötélre" . . . 

A bemutaróról írt dicsér ő, lelkendező  kritikákat olvasva nézegettem a Le 
Monde, a Figaro, a Liberation oldalait, még Párizsban, amikor az alábbi részletre 
akadtam a FNAC műsorfüzetében: Josef Nadj, lui s'est tour á tour inspiré 
de l'obscure légénde d'un groupe de théftre amateur de Kanizsa qui révait de 
convoler en Chine . . ." Fölnéztem a polc tetején álló kis földgömbre, és közben 
meghallottam a hátam mögötti akvariumban cikázó halacskák halk surrogását: 
upötty, pötty, pötty . . ." 
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KLEMM JÓZSEF 

PULA BUKÁSA 
FESZTIVÁLI AGÓNIA NYOLC KÉPBEN 

Első  kép: Tükör 

Pula harminchetedszer. Az önök tudósítója egy óriási tükör el őtt az írógép-
pel hadakozik. Ki tudja, milyen megfontolásból, a szervez ők az idén a pompásan 
felújított Isztriai Színház öltöz őjében helyezték el az újságírókat, a ráncokat 
kinagyító sminkelőtükrök elé, hogy ott önmaguk riasztó látványával szembenéz-
ve fogalmazzák meg a jugoszláv játékfilmek 37. fesztiválján látottakat. Talán így 
akartak rákényszeríteni bennünket arra, hogy gyanakvó tekintetünkt ől elpi-
ruljunk, ha eluralkodó szokásunkhoz híven netán füllenteni vagy rágalmazni 
akarnánk, de az is lehet, hogy csupán ezáltal akartak figyelmeztetni minket: a 
következő  nyolc napot egy másfajta tükör, a mozi óriási vászontükre el őtt fogjuk 
tölteni, amely társadalmunk vagy lelki világunk ráncait nagyítja ki riasztó mé-
retűre. 

Pontosan 24 ilyen szubjektív tükörbe pillanthattak bele a pulai néz ők június 
30-ától július 7-éig. A szervez ők pedig, hogy az esetleges köztársaságközi vitáknak 
elejét vegyék, a tavalyi példához hasonlóan az idén sem végeztek el őzsűrizést, 
tehát mind a két tucat film egyforma eséllyel versengett a díjakért. A legtöbb 
alkotás, szám szerint 13, szokás szerint Szerbiából érkezett. Horvátországból és 
Szlovéniából 4-4 filmet neveztek be, az utóbbi évek legsikeresebb stúdiója, a 
szarajevói Forum két művel pályázott, s — örömünkre — ismét volt egy vajdasági 
film is. A macedón, a Crna Gora-i és a kosovói filmgyártók viszont anyagi 
gondjaik miatt az elmúlt évben egyetlenegy filmet sem tudtak összehozni. 

Annál kevésbé látszott meg a pénzhiány a szemlér ől tudósító újságírók és a 
külföldi vendégek számán. Az el őbbieket valószínűleg az vonzotta Pulába, hogy 
a filmek többségének ősbemutatója a fesztiválon volt, az utóbbiak pedig arra a 
kerekasztal-beszélgetésre érkeztek, amelynek témája a kis filmgyártók, a kritika 
és a film-világpiac. Június 30-án tehát felélénkült az Aréna környéke. Sziporkázó 
éjjelre készült Pula. Az utolsó pillanatban ugyanis sikerült összekaparni a pénzt 
a szokásos tűzijátékra. S aztán jöhetnek a filmek, méghozzá milyen sokat ígér ő  
címekkel. Bruno Gamulin Emlékezetes nyár és Milan Jelić  Furcsa éjszaka című  
filmje nyitotta a szemlét. Nomen est omen — mondogattuk, s reméltük, hogy 
külünös, különös nyár éjszaka elé nézünk. 

Második kép: Fényzivatar 

Sírva vigadtak aznap este Pula lakosai. A jugoszláv labdarúgó-válogatott 
Argentína elleni veresége után vonultak az utcára, hogy a t űzijátékkal gyógyítsák 
s'ebeiket. S mivel a szemkápráztató szikraes ő  véletlenül éppen a turistaidény 
kezdetén hullott, a városba érkez ő  külföldiek meglepetten kérdezgették a hely-
belieket, mi történt, minek örül ennyire ez a nép. — Fesztivál! Fesztivál! — 
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mondogattuk kitartóan, amíg a tömegen át az Aréna felé törtettünk. Aztán, 
mikor végre bejutottunk a k őfalak közé, a jól tájékozott mindentudókból mi is 
csodálkizó kérdez őkké váltunk. — Mi ez? — pislogtunk egymásra, s a félig üres 
körszinházra, az erkélyekre, ahol alig lézengtek néhányan. Ilyen sokan talán még 
sohasem rekedtek az Arénán kívül — sajnos önkéntesen. A siralmas látványon 
még a közös művelődésre kivezényelt tengerészszázadnak sem sikerült enyhíte-
nie. 

A fesztivál első  filmje csak tetézte a nem túl kedvez ő  első  benyomást. Bruno 
Gamulin Emlékezetes nyár című  alkotása Anton Gustav Matoš novellái és rövid 
prózai művei alapján készült. Enes MicUi ć  puhán árnyaló kamerájának, valamint 
Branislav Lečić, Suzana Nikolić  és Dara Lipov čan átszellemült alakításának 
köszönhető, hogy a rendező  némileg átmentette a Matoš-elbeszélések réveteg 
hangulatát, hiányzik viszont a meséket összefogó szilárd struktúra, így mindez 
inkább egy folytatást igényl ő  tévédráma egyik kiragadott részének t űnik, mint-
sem lekerekített játékfilmnek. Mint kés őbb kiderült, a jugoszláv filmnek a 
tévédráma felé való eltájolódása az idei filmtermés alapján divatnak, vagy inkább 
elharapózó rossz szokásnak min ősíthető . 

A Matoš ifjúságát idéz ő  Emlékezetes nyár a hibák ellenére valódi remekmű  
volt, az est másik bemutatott ni. mj e, Milan JelićFurcsaejszakája mellett. A népies 
komédiákat korábban sorozatban gyártó szerz ő  ezúttal az időszerű  társadalmi 
dráma műfajában bizonyította krónikus tehetséghiányát. Közhelyekben gondol-
kodó hősei, három szerelmes-, illetve házaspár, világfájdalmukból más karjába 
menekülnek, majd a moralizáló végkifejletben b űnbánón visszatérnek saját 
nyomasztó, de mégis kényelmes boldogtalanságukba. Jeli ć  filmje kapcsán derült 
ki egyébként az is, hogyan állították össze a szervez ők az idei arénai filmműsort, 
azaz minek alapján válogatták ki a tízezer fér őhelyes szabadtéri moziban bemu-
tatandó filmeket. Ezúttal nem a legjobb filmek kerültek az Arénába, nem is a 
legnagyobb bevétellel kecsegtet ők, hanem azok, amelyek m űszakilag elfogadha-
tók voltak, tehát a képet többé-kevésbé látni is, a hangot hellyel-közzel hallani 
is lehetett. Az Arénán kívül rekedtek esetében a szervez ők még ezt a minimumot 
sem szavatolták. Uramisten! Nagy újítás el őtt a hazai filmipar! Ha igy haladunk 
tovább, hamarosan szabadalmaztathatjuk az olyan filmeket, amelyeket se látni, 
se hallani nem lehet. 

Harmadik kép: Árulás 

Valaki nagyon melléfogott. Vagy mellérúgott. Bizonyítékok híján ismét 
csak a meg nem nevezett szervez őket hibáztathatjuk, akik Pula idegenforgalmi 
munkásaival szövetkezve, kiegyezve, vagy mondhatjuk nyíltan: összeesküdve az 
idei országos filmszemlét rabdarúgó-világbajnokság idejére tették. Pedig való-
színűleg ők is tudták, amit mi is tudtunk, hogy mind többen jósolják a fesztivál 
végnapjait, s hogy ilyen időben nem a legrosszabb, hanem a legattraktívabb 
időpontot kellett volna a szemle rendelkezésére bocsátani. Úgy látszik, valaki 
arra számított, hogy a félig holt turistaidényt egy félig él ő  fesztivál résztvev őivel 
mentheti meg, azzal, hogy valamit feláldoz valamiért. Ezúttal nyilvánvaló volt, 
hogy ki a nyertes, s ki az áldozat. Amikor viszolyogva ültünk a továbbra is üres 
Arénában, lógó orral távoztunk a sajtóértekezletekr ől, ahová nem jöttek el a 
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filmek szerzői, rezignáltan kukkantottunk be a filmstúdiók korábban nyüzsg ő  
irodáiba, ahol egykor az érdekl ődők egymásnak adták a kilincset, ezúttal pedig 
egy unatkozó titkárn ő  lapozgatta a napi sajtót, most tehát kimondhattuk: valaki 
eladta ezt a fesztivált egy marék márkáért. 

A bűbös felkutatására talán Zoran Tadi ćot, a lélektani krimi hazai nagy-
mesterét alkalmazhatnánk, aki Sas című  filmjével ezúttal is egy kis felüdülést 
hozott a fülleszt ő  fesztiváli egyhangúságba. Négy jóbarát ötödik társuk öngyil-
kosságának okát akarja kideríteni, a nyomozás közben azonban rádöbben arra, 
hogy közvetve mindannyian hibáztathatók haláláért. Kollektív b űntudatunk 
terméke tehát ez a film, annak a kornak a tanúja, amikor végs ő  tehetetlensé-
günkben mindenáron le akarunk szá molni valakivel, még akkor is, ha mi magunk 
leszünk a bosszú áldozatai. 

Szolid művelődéstörténeti tanulmányt készített Filip Robar Dorin A hálóba 
fogott szél című  filmjében. A század eleji szlovén avantgárd m űvészek 1920-ban 
megtartott Novo Mestó-i találkozójáról szóló alkotásban megpróbálta képileg is 
felidézni az impresszionista, futurista és expresszionista törekvéseket. Az 
időnként túltengő  művészetelméleti és filozófiai viták azonban nagyon lelassít-
ják a film ritmusát, s már-már az unalom határára sodorják. 

A két említett filmet csak a tudósítóknak mutatták be, az Arénában leper-
getett másik két alkotást viszont pár száz néz ő  szenvedhette végig. Dragan 
Nikolić  első  filmes alkotó tanárának, Živa Pavloviénak a nyomdokain szeretett 
volna haladni A konc című  filmjében. Sajnos tanárának módszeréb ől csak a 
naturalizmust leste el, amely a m űvészi érzékenység és mértéktartás hiányában 
visszataszító brutalitássá süllyedt. Zoran Čalić  esetében pedig filmjének címét 
kiálthatjuk: Segítség! A vámpírok köztünk vannak! A vérszívók, akik az álnépi 
komédiákkal megfert őzve a filmművészettől szívják el az életadó nedűt. 

Negyedik kép: Háború 

Lehetséges volna, hogy a hazai filmgyártásban ismét visszatér a háborús 
filmek divata? — tettük fel a kérdést valahol a szemle derekán. Bato Čengić  Süket 
puskapor című  filmét a fesztivál el őtt a beavatottak az utolsó jugoszláv partizán 
westernnek nevezték, valószín ű  azonban, hogy közelebb állnak az igazsághoz 
azok, akik az éveken át feketelistán tartott Čengić  filmjét sornyitónak, nem pedig 
sorzárónak tartják. 

Ha a hetvenes évek elején a Családom szerepe a világforradalomban és a 
Képek egy rohammunkás életéből című  műveiben majd két évtizeddel megel őzte 
korát, s a szocializmus megkérd őjelezhető  ',erények" sorolta fel (amiért több mint 
tízéves hallgatással kellett b űnhődnie), a Süket puskaporban hónapokkal ezelőtt 
azokat a kérdéseket el őlegezte, amelyekr ől a napokban mind többet cikkezik az 
ideológia béklyóitól szabaduló sajtó. Čengič  filmje azt sugallja, hogy lehet őleg 
objektívan újra kellene értékelni a második világháborúban résztvev ő  különböző  
hazai fegyveres csoportok szerepét, egyforma mérééket kellene alkalmazni cél-
jaik, cselekedeteik elbírálásakor, s túlkapásaik elítélésekor is. A Süket puskapor 
tanulsága szerint 1941-ben, a nemzeti ellenállás kezdeti szakaszában a fegyveres 
harc vezéreinek fanatizmusa, a kiegyezésre való hajlam hiánya vezetett el a 
felesleges belső  nemzeti megosztottsághoz, s a polgárháborúvá váló testvérgyil- 
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kosságokhoz. Ezért — Čengić  szerint — egyaránt hibáztathatók az eszméikhez 
vakon ragaszkodó kommunista partizán vezérek, s a királynak tett esküjüket a 
népérdek elé helyez ő  csetnik vajdák. Összet űzésük klasszikus hatalmi harc volt, 
amelyben a nép vérét használták fizet őeszköznek. 

Čengić  filmje után tapstól és füttyt ől csengett az Aréna. Az alkotással 
kapcsolatos vita a körszínház falain is túlcsapott. De sebaj. Ideje már megszok-
nunk, hogy az igazságig csak az ellenvélemények harcával juthatunk el, nem 
pedig a négy és fél évtizedig gyakorolt hallgatással és elhallgatással. 

Ötödik kép: Politika 

Ha nincs esemény, majd kitalálunk — a jó újságíró mottóját a pulai feszti-
válról tudósítóknak is meg kellett szívlelniük. Ahogy múltak a napok ugyanis, 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az idei szemlén nem számíthatunk remekm űre, 
ezért a filmeken kívül másról is kell cikkeznünk. A fesztivál egyik napjának f ő  
szenzádiója például nem egy rendez ő, nem is egy színész, hanem közelmúltunk 
egyik politikai tragikomédiájának főszereplője, Fikret Abdić  volt. Babo az Agro-
komerc által rendezett fogadásra érkezett egy napra Pulába. 

— Olyan vagyok, mint Arafat — mondta a fedezet nélküli váltómágnás. — 
Egyik nap itt bukkanok fel, másnap ott. S ezenkívül mindketten régi tekinté-
lyünk visszaszerzésére törekszünk. 

Rövid nyilatkozata után Abdi ć  ismeretlen irányban távozott. 
A tudósítók ezután jobb híján Antun Vrdoljakot, az Arénában el őző  este 

bemutatott Karnevál, angyal és por című  film szerzőjét faggatták, annál is inkább, 
mivel olyan hírek szivárogtak ki, hogy magas politikai körök igen jó szemmel 
néznék, ha ez a film vinné el a fesztiváli f ő  díjak egyikét. 

Vrdoljak, aki legutóbb Krleža Glembayait tilmesítette meg, ezúttal Ranko 
Marinković  három novelláját dolgozta át omnibuszfilmmé. A meséket összeköt ő  
vörös fonal az első  személyben megszólaló író vallomása az alkotói - folyamatról, 
a témaválasztásról, az anyag és a m űvész harcáról. Az így konstruált keretbe 
szorított három történetnek egyébként semmi köze sincs egymáshoz, s egy-egy 
negyvenöt-ötven perces tévéjátákként mindhárom megállná a helyét. Így azon-
ban a majd háromórás vetítés közben a tetszet ős képek ellenére gyakran olyan 
érzésünk volt, hogy az anyaggal folytatott harcból a m űvész vesztesként távozott. 

S hogy mégis miért emlegették Vrdoljak filmjét az esélyesek között? Ter-
mésztesen politikai okok miatt. A rendez ő  ugyanis a többpárti választások óta a 
horvát Elnökség alelnöke. Nem csoda tehát, hogy a sajtóértekezleten egyebek 
között arról is megkérdezték, hogy az új politikai garnitúra bennfenteseként mit 
gondol a fesztivál jövőjéről. Jó politikushoz illően nem válaszolt egyértelműen, 
annyit azonban kihámozhattunk szavaiból, hogy az új vezet őség nem szándéko-
zik lemondani az országos játékfilmfesztiválról. Ha tudjuk, hogy a fesztiváljaink-
hoz (lásd: Vrnjačka banja, Niš, Herceg novi, Sopot . . .) eddig sem kellettek új 
filmek, csupán a politikusok jóindulata, akkor nyugodtan tervezhetjük jöv ő  évi 
pulai találkozónkat. 

Hatodik kép: Eső  

Ennek a fesztiválnak már csak az es ő  hiányzott, amely elmosná az arénai 
vetítéseket, gyászba borítaná az egyébként is gondterhelt vezet őséget, s az elked- 
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vetlenülő  újságírókat még epésebb megjegyzésekre ösztönözné. A hatodik napon 
megérkezett ez az istenverés is, bokáig ér ő  vízben botorkáltunk el a fesztiváli 
központig a városra zúduló felh őszakadás után. 

És ott: ismét csak es ő. Bokl Šprajc Decemberi esők című  filmje, az alakos-
kodásról, az emberi kapcsolatok hiányáról, a szétfoszló álmokról szóló kamara-
dráma. A szerz ők olyan kifogástalanul meg tudták teremteni az elidegenülés 
hangulatát, hogy művük teljesen hidegen hagyott bennünket, s őt a pulóvert is 
magunkra terítettuk, úgy beleborzongtunk ebbe a kifogástalanul megformált 
érzéketlenségbe. Hirtelen Vrdoljak filmjének k őangyala jutott eszünkbe, meg az 
előző  este bemutatott másik szlovén film, Karpo Godina Mesterséges édene, a 
Fritz Lang szlovéniai katonáskodásáról szóló gyönyör űen fényképezett alkotás. 
Šprajc, Vrdoljak, Godina: az idei szemle legszebb, de legértelmetlenebb filmjei-
nek szerzői. Velük szemben Ademir Kenovi ć  és Nenad Dizdarević, két fiatal 
bosnyák alkotó egy-egy inkább tévédrámának, mintsem játékfilmnek beill ő  
művével. Kenovi ć  az Egy kis emberséget és Dizdarevié a Személyvonatok állomása 
című  alkotásában a Kusturica által kitapostott utat járja,s noha a számunkra még 
mindig egzotikus bosnyák falu ábrázolásában már nem sok újat tud felmutatni, 
mégis megragadó az a könnyedség, amellyel — a menceli irónia sajátos balkáni 
változatát megteremtve — rokonszenvessé, de nem behízelg ővé, hihetően embe-
rivé, de nem vulgárissá tudják tenni műveiket. A filmek után a még mindig borús 
égre pislogva elmerengünk, milyen csodálatos volna, ha a szlovén szerz ők szak-
mai tökélye a bosnyákok lezserségével párosulna. Filmvilághatalommá válnánk, 
ha Godina Mesterséges édenébe Kenović  belevinne Egy kis emberséget. Milyen 
kár, hogy Szlovénia és Bosznia olyan messze esik egymástól! 

Hetedik kép: Határ 

A vajdasági nemzetiségi filmgyártás hívta fel magára a figyelmet a fesztivál 
vége felé. Marija Mari ć  Összetört ifjúság című  filmje, az első  román nyelvű  
játékfilm a birtokgyarapítás céljából megkötött gyermekházasságok kérdéskörét 
taglalva a román nemzeti kisebbség népszokásainak, szellemi és tárgyi kultúrá-
jának keresztmetszetét adta. Ha ezt a filmet inkább színgazdagsága, mintsem 
művészi értéke miatt fogadta rokonszenvvel a kritika, Zoran Maširevié Határ 
című  filmjét, amelyet Deák Ferenc forgatókönyve alapján készített, minden 
szempontból meglepetésszámba men ő  alkotásnak minősítették. 

A filmkedvelők jól emlékeznek még a Vicsek—Deák kett ős korábbi több-
nyelvű  filmjeire, amelyekben a vajdasági mikroközösségek hangulatát igyekeztek 
visszaadni a saját anyanyelvükön megszólaló h ősök. A többnyelvűségnek gya-
kran folklóríze volt, nem kizárólag a cselekményb ől fakadt, hanem díszít őelem-
ként voltjelen. Ezúttal viszont a nyelv az a határ, amely a vajdasági magyar család 
és a kisajátított német házba beköltöz ő  hercegovinai telepesek között húzódik. 
A határ, amelyet a két család fiataljainak szerelme s házassága, valamint a közös 
sorscsapás, az eszközeiben nem válogató proletárdiktatúra okozta gyász eltöröl 
ugyan, de sajnos csak életek árán. A vajdasági Romeó és Júlia egymásé lesz tehát, 
de kézfogójukat a közös ravatalok mellett tartják meg. Maširevi ć  filmjének végs ő  
kicsengése mégis egyértelm űen derűlátó. A testvériség-egység elcsépelt szólamá-
tól mentesen azt sugalja, hogy egymásra vagyunk utalva, s hogy több nyelven 
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visszhangzó átkainkat nem egymásra, hanem azokra kell szórnunk, akik közös 
gyászunk okozói. 

Nyolcadik kép: Díjak 

Bato Čengić  a fesztivál h őse. Süket puskapor című  filmje vitte el a 37. 
jugoszláv játékfilmszemle nagydíját, a Nagy Arany Arénát. Az elhallgattatott 
rendező  diadalmas visszatérését bizonyítja a nemzetközi kritika különdíja is. A 
Nagy Ezüst Aréna nyertese Bruno Gamulin Emlékezetes nyár című  filmjével. 
Aztán a kisebbfajta meglepetés: a Nagy Bronz Aréna a kezd ő  zombori rendez őé, 
Zoran Maširevi ćé s a Határé. A vajdasági film egyébként a legtöbb díjat hazaviv ő  
alkotás. Deák Ferenc a forgatókönyvért, Mirjana Jokovi ć  a női főszerepért 
részesült Arany Arénában, a munkatársak ezenkívül még nénány különdíjjal 
dicsekedhetnek. 

A rendezésért Filip Robar Dorin szlovén művészt, a férfi főszerepért Bra-
nislav Leč ić  belgrádi színészt jutalmazták. A díjkiosztáson félig üres az Aréna, 
több művész nem jelent meg a színpadon. Ahogy kezd ődött, nyomott hangulat-
ban, úgy is ért véget a nyolcnapos rendezvény, amelyet nagyon sokan már most 
elsirattak. Ha átolvasnánk mindazt, amit a hazai sajtó írt a fesztiválról, való-
színűleg kiderülne, hogy több szó esett a szemle haláláról, mint a jugoszláv 
játékfilm életéről, több a formáról, mint a tartalmáról. Mindez id őszerű  politikai 
helyzetünket tükrözi, hisz ott is meddő  vitákat folytatunk együttélésünk lehet-
séges formáiról, s ha az új eszméket nem tudjuk a régi sablonokba szorítani, el őbb 
vagyunk hajlandók lemondani az eszmér ől, mint a túlhaladott formáról. Pedig 
az idei filmtermést a látottak alapján inkább nevezhetnénk átlagosnak, mintsem 
lesújtónak. Talán csak egy valódi nagy film hiányzott a fesztiválról, egy olyan 
csúcs, amelyről fölényesebben pillanthatnánk hátra, s bátrabban el őre. A figyel-
mesebb szemet nem kerülhette el az a tény, hogy a lejátszódó társadalmi válto-
zások fénye már nyomot hagyott a celluloidszalagon is. Valósžín ű  azonban, hogy 
a demokratizálódás, vagy a filmm űvészet esetében mondjuk inkább így: őszinte-
ség, alkotói szabadság, provokatív témafelvetés, életszer űség csak a következő  
években elkészül ő  filmek jellemzője lesz. Kérdés viszont, hogy hol fogjuk nézni 
ezeket a filmeket, hisz az idei pulai nyolc nap azt bizonyította, hogy ez a fesztiváli 
forma már halott. Noha a korábbi években is sokan megjósolták a szemle halálát, 
az idei figyelmeztetést komolyan kell venni. Valami mogroppant a fesztiváli 
szerkezetben, éreztük ezt mindannyian, akik ott voltunk. Hogy mi, arra nehéz 
volna pontos választ adni. Füleltünk, jegyzeteltünk. Uraimnak, hölgyeimnek 
szólítottak bennünket, miniszter urak fogtak velünk kezet titkár elvtársak he-
lyett, és a szokásosnál gyakrabban hangzott el a köszönöm, kérem, tessék, 
bocsánat. Mintha mindannyian el ővigyázatosabbak lettünk volna egymással, 
mintha a beharangozott vég kezdetén saját magunkat akartuk volna mentesíteni 
a szakítás felel őssége alól. Több volt a mosoly, döbb az udvariasság, az el őzékeny 
segítőkészség. Viselkedéskultúránk változása mintha a gyökeresebb változásokat 
vetítette volna el őre. A nyelvben a szókincs jelzi els őként a környezetben leját-
szódó változásokat. Vajon elmondhatjuk-e a filmnyelvr ől, hogy a bolsevizmus 
gyermekbetegségéből való kigyógyulást ugyancsak a morfémák módosulása vetíti 
előre? Vajon emiatt dadognak-e szerz őink, azok is, akik korábban folyamatos 
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mesélő- vagy mellébeszél ő  készségről tettek tanúbizonyságot? S várhatjuk-e azt, 
hogy az di kor őszintébb művészetében az őszinteség nem lesz centrifugális er ő , 
amely szétfeszíti az egységes jugoszláv filmm űvészet kereteit? 

Valószínűleg vannak még olyanok, akik der űlátóan válaszolnának a feltett 
kérdésekre, e sorok írója azonban nem tartozik közéjük. A fesztivál halott — 
mondja ki szomorúan —, s most már csak reinkarnációjában reménykedhetünk. 
Olyan újjászületésében, amely eleve kiküszöbölné a m űvészi értékelésb ől a poli-
tikai tényezőket, a köztársasági-tartományi kulcsokat, az én-neked-te-nekem 
alapon bíráskodó zsűriket, és a nemzeti alapon íródott elfogult kritikákat is. Az 
ilyen hozzáállás feleslegessé tenné azt a vitát, hogy át kell-e alakítani a szemlét 
az Alpok-Adria térség országainak közös rendezvényévé, vagy a kelet-közép-eu-
rópai államok fesztiváljává. Az egyetlen, ami biztos: a pulai fesztivál nem ma-
radhat ilyen, amilyen az idei volt — unalmas, steril, középszer űségében kiegyező . 
Manapság, amikor körülöttünk minden változik, anakronizmus volna a hagyo-
mányra hivatkozva a túlhaladotthoz ragaszkodnunk, akár komoly dolgokról 
legyen szó, mint az államforma és a politika, akár olyan rokonszenvesen lényeg-
telenről, mint egy filmfesztivál. 

Fönt: Sárvári Józsefi lent: Nagy József, Kathleen Reynolds, Szakonyi Györk, 
Cécile Thieblemont 	
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GAJDOS TIBOR 

NEM VOLT IGAZI HOLT IDÉNY 
SZABADKA KÉPZŐMŰVÉSZETI KRÓNIKÁJA 

Mielőtt az idei nyári események ismertetésére térnénk, néhány mondattal arról 
is szólnunk kell, aminek az elképzelések és tervek szerint meg kellett volna 
történnie, mégis elmaradt. A szabadkai Városi Múzeum a sikeres Glid-kiállítás 
után, május és június hónapra még két, Szabadkáról elszármazott m űvész, Erdei 
Sándor Budapesten él ő  festő  és a Belgrádban él ő  Ana Bešlié szobrászn ő  önálló 
tárlatának megrendezését tervezte. Az Erdei-kiállítás elmaradásának állítólag az 
az oka, hogy a művésznek nincs elegendő  mű  a birtokában, jóllehet Szabadkán 
és Újvidéken található munkáiból pótolni lehetett volna a hiányt. A Bešlié-kiál-
lítást viszont a már megszokott prózai okokból, pénzhiány miatt nem lehetett 
megszervezni. A gazdasági szervezetek támogatására immár nem számíthatott az 
intézmény. A két esemény elmaradása sajnálatosan megcsonkította az idényt. 

Ezek után a tavaszi szezon egy, a 7 Nap szerkeszt őségének termében 
megrendezett kamarakiállítással zárult. Június 24-én Kazinczy Gábor temesvári 
grafikusművész, a Képz őművészeti Találkozó egyre ismertebb grafikai m űhelyé-
nek vendége mutatta be munkáinak kollekcióját, melynek központjában az 
alkotó szűkebb pátriájához különösen közel álló téma, a drámai er ővel ható, 
színvonalasan kimunkált Dózsa-sorozat állt. A fiatal alkotó nem csupán a pillanat 
aktualitása miatt talált igen kedvez ő  fogadtatásra Szabadkán. A kiállított lapok 
színvonala önmagáért is elismerést érdemel. 

Hogy még a holt szezon kezdete se maradjon képz őművészeti esemény 
nélkül, arról a Munkásegyetem és a Képz őművészeti Találkozó gondoskodott. 

Az előbbi intézményben július 2-án Milan Luješié rumai fest őművész, Dorđe 
Andrejevié-Kun egykori tanítványa állította ki a környezetünket — városainkat 
és a természetet — fenyeget ő  szennyeződés veszélyére rádöbbenteni kívánó 
alkotásait. Expresszív olajfestményei apokaliptikus rémlátomások sorozata, 
mellyel a fest ő  a szemlélő  lelkiismeretét igyekszik felborzolni, egyben figyelmez-
tet is: térjünk észhez, mert a civilizáció szemete és a rengeteg hulladék halálos 
ölelése elpusztít bennünket, ha nem cselekszünk. 

A Képzőművészeti Találkozó Szalonjában négy nappal kés őbb, július 6-án 
nyílt meg a Makói Grafikai M űvésztelep tízéves működését bemutató kiállítás. Az 
anyag áttekintése után arra a meggy őződésre juthattunk, hogy a Magyar Köztár-
saság képzőművészetének többközpontúsága, különösen a grafikai tevékenység 
terén, egyre nagyobb térhódítást, ugyanakkor min őségi előrelépést és sokfélesé-
get eredményezhet. A nagy központok túlforszírozása — err ől ismételten meg-
győződhettünk — korunkban már a szabad alkotói tevékenységet fékez ő  
tényezőnek tekinthető. Ezzel a kiállítással egyébként a két város közötti m űvé-
szeti együttműködésnek igen régi kelet ű  hagyománya is újabb láncszemmel 
gazdagodott. 
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A júliusi képzőMűvészetti eseményekhez csatlakozott még a D&ijanca 
aratóünnepségek keretében a szalmafonó aszszonyok Tavankúton sikeresen 
megszervezett táborozása. A Szabadka környékér ől kisugárzott sajátságos naiv 
művészet igen sok követ őre és tisztelőre talált országszerte. A kiállított munkák 
ezúttal is kiváltották a szépszámú érdekl ődő  elismerését. 

Hogy a holt idény nem volt igazán eseménytelen, azt két augusztusi tárlat 
is bizonyítja. 24-én a Hadseregotthon ideális kiállitótermében Jovan Devi ć  
festőművész és szobrász nyitotta meg rajzainak tárlatát. A szabadkai képz őművé-
szeti életben már több mint három évtizede jelenlev ő  alkotó számos önálló és 
együttes kiállításon mutatta be — karrierjének elején — sajátságos szobrait, majd 
később érdekesnek mutatkozó expresszionista fest ői munkáit, és úgy tetszett, 
hogy figyelemre méltó művekkel gazdagítja a város képz őművészeti palettáját. 
További működése során a szobrászatot mell őzte, festői produkcióját viszont 
túlfeszítette: nagyszámú, sokszor nem eléggé igényes alkotást hozott létre. Raj-
zaival azonban mindig képes volt eredményeket felmutatni és f őleg ezeknek 
köszönhető, hogy a dinamikus történések korszakában is felszínen tudott ma-
radni. 

A Hadseregotthon termében Devi ć  egy nagy, megközelít ően nyolcvan da-
rabból álló rajzkollekciót állított ki, nem a legszerencsésebb elrendezésben, és 
ami lényegesebb, megfelel ő  válogatás nélkül. Így aztán az a huszonöt-harminc 
képességeinek megfelel ő  színvonalasabb rajz beleveszett a kevésbé sikerült, 
olykor elnagyolt és naiv tusrajzok tömegébe. Ezúttal is bizonyítást nyert, hogy jó 
kiállítást csak megfelel ő  szelekció és a pannókra kerül ő  művek esztétikus elren-
dezésével lehet megvalósítani. 

A holt szezon utolsó eseményér ől Stipan Šabić  festőművész és egykori 
pedagógus, a tavankúti naiv szalmafonó és fest őnők első  szervezője gondosko-
dott. Augusztus 25-én minden formalitást mell őző  műteremtárlatán e szerény és 
sokáig teljes viszszavonultságban él ő  alkotó a két utóbbi év terméséb ől származó 
képeinek gondosan megválogatott sorozatát mutatta be — nem a szélesebb 
közönségnek, hanem csak kisebb számú barátokból és m űpártolókból össze-
verődött csoportnak, mondván: úgy érzi, hogy anyaga még nem érett meg egy 
nyilvános bemutatásra. Ez a tárlat tulajdonképpen Šabi ć  visszatérését jelenti 
Szabadka manapság nem túl gazdag képz őművészeti életébe, mégpedig a siker 
ígéretével, mert amit ezúttal bemutatott, az meglepetésként hatott azokra, akik 
alkotásait csak az elmúlt évtizedekb ől ismerik. 

Jóllehet a fest ő  most is a kihaló tanyavilág nosztalgikus vonzásának b űvkö-
réből meríti témáját, alkotásainak nem kis része túln ő  szubjektív szándékán, 
ezáltal eredeti mondanivalójánál szélesebb jelent őségűvé válik: Észak-Bácska 
látszólag egyhangú, művészszemmel azonban változatos, poétikus és lágy színek-
ben gazdag tájképeinek sorát alkotja meg. Ha esetenként még a dekorativitás és 
a témához kötöttség által el őidézett merevség is észlelhet ő, ezt a problémát 
menetközben" oldja fel. Önkritikus hozzáállása megszakított pályájának dere-

kán túl is biztosítja az el őrelépést, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a 
pasztellkrétát rendkívül gondos és kifinomult technikával kezeli. 

Stipan Šabić  esetében egy valódi “Come back"-nek vagyunk tanúi. 
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OLVASÓNAPLÓ 

MEG NEM ÍRT TÖRTÉNETEK 

VARGA ZOLTÁN: Szökés. 
Forum, Újvidék 1990. 

E sorok írója több mint tizenhat évvel ezel őtt már részletesen elemezte Varga Zoltán akkor 
a Hídban folytatásokban megjelent Szökés című  regényét és akkor arra a megállapításra 
jutott, hogy az urendkivül fontos állomás további fejl ődésében, melynek folytatását fokozott 
érdeklődéssel várjuk". Most, amikor a művet könyv alakjában vehetjük kézbe (hogy miért 
ilyen későn, arról nincs értelme elmélkedni), a kritikus némileg módosítani kénytelen fenti 
megállapítását. Olyan értelemben, hogy, immar az elmúlt id ő  távlatából szemlélve, úgy 
tűnik, a Szökés az utóbbi negyvenöt év jugoszláviai magyar prózájának egyik legértékesebb 
terméke. Olyan művészi teljesítmény, amelyet feltétlenül a legértékesebb, mondjuk, öt 
prózai művünk közé sorolhatnánk, ha ilyenfajta rangsorolást egyáltalán helyénvaló és 
érdemes végezni. Mert most, ennyi év távlatából, akárcsak amikor a hegyvonulatot a maga 
csúcsaival a távolból szemléljük, látszik csak igazán, hogy a Szökés magányos csúcs, amelyet 
más szerzők nem közelítettek meg m űveikkel, de magának Varga Zoltánnak sem sikerült 
ilyen magaslatba emelkednie, bár a Hallgatás a maga módján szintén csúcs. A Szökes 
megjelenésekor valósággal berobbant irodalmi életünkbe (a körülmények szerencsés és 
ritka alakulása tette lehet ővé megjelenését a Hídban); ez els ősorban annak volt köszön-
hető, hogy mélyen társadalmi regény. Márpedig az igazi m űvészi társadalmi regényre az a 
jellemző , hogy bírálóan viszonyul a regényben társadalomhoz, amely pedig természetesen 
magán viseli a valóság jegyeit. Most, a regény könyv alakjában történ ő  kiadásakor, a 
mondanivalója szinte hatványozottan id őszerű  és bizonyítja szerz őjének éles, mélyreható, 
a lényeget feltáró meglátását. Ugyanakkor a Szökésben sikerült a szerz őnek kibontakoz-
tatnia egyéni bels ő  formáját, azt a kifejezési módot, amely csakis rá jellemz ő . 

A merőben külső  körülmények alakulásával magyarázható az a tény, hogy Varga 
Zoltán szélesebben és egyértelm űbben, azaz nem áttételesen (történelmi téma vagy para-
bola), a konkrét társadalmi valósággal mint prózaíró csak 1987-ben foglalkozott újra. 
Ekkor írta meg Félreértés című  kisregényét, majd a múlt évben a Döglött hal címűt. E 
három mű  közös vonása a társadalmi szinten vagy a magánélet szférájában fellép ő  érőszak 
(vagy az azzá átalakuló hatalom) aprólékos feltárása, valóságos viviszekciója. Visszatérve 
a Szökésre, benne a főhős nem kerül közvetlen összeütközésbe az er őszakkal, egyszerűen 
(s hogy ez az ',egyszer űen" mennyire összetett, azt egyebek között a regény mozaikszer ű  
szerkezete ékesen szemlélteti) arról van szó, hogy egy olyan világban, emberi környezetben 
él, amely keretei között képtelen egyéni boldogulásra, érvényesülésre, emberi kibontako-
zásra. Hajótörést szenved a magánéletben (válás, céltalan futó testi kapcsolatok), munka-
helyén végzett tevékenykedése korántsem tölti el elégedettséggel (s őt kiábrándulásának 
egyik fő  okozója), s ami a legsúlyosabb csapás számára: képtelen megírni tervezett nagy 
regényét, azt a hatalmas társadalmi tablót, amelyen minden rajta lett volna. Halász Béla 
tájunk megbukott Balzacja. Ennek a minden vonalon bekövetkez ő  vereségsorozatnak a 
végső  megoldása a szökés, a menekülés innen. E sorok írója a m ű  esetében inkább a 
regényben folyamatot tartja jellemz őbbnek, nem pedig a megoldást, és épp ezért inkább a 
Csőd címet adta volna neki. Végeredményben paradox helyzet alakult ki a Szökéssel 
kapcsolatban: egy sikertelen regényírási kísérletr ől egy remek regény készült. Feltétlenül 
bravúros formai mutatvány. 

A Félreértés a magánélet szférájában lejátszódó eset, más szóval: a történetnek 
közvetlen társadalmi vonatkozásai nincsenek. Központjában egy önz ő  férfi áll, aki a szerz ő  
számára az erőszakos magatartás jelképe. A mesél ő, aki természetesen nem azonosítható 
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a szerzővel, megemlíti: ,,. . semmit sem gyűlölök jobban az erőszaknál." S vajon mi a 
megoldás, hogyan közömbösíthető  a nyers er őszak? A válasz szintén fellelhet ő  a műben: 
,,És vajon nem az-e a legideálisabb módja az er őszakkal szembeni védekezésnek, hogy 
önmaga ellen fordítjuk?" Ehhez pedig arra van szükség, ami Varga Zoltán méltán utolsó 
és egyetlen fegyvere: az értelemre. Mert szerinte a ráció až, ami diadalmaskodhat a vak 
erőszak felett. Mert a legkörmönfontabb er őszak is alapjában véve korlátolt, legtöbbször 
ideológiai abroncsba szorított, bárhogyan is igyekszik logikusnak, azaz az egyedüli értel-
mesnek feltüntetnie magát. Varga Zoltán, mélyen intellektuális alkotó lévén, ebben a 
művében bebizonyítja azt, hogy tudatában van annak, milyen módon diadalmoskodik az 
értelem az er őszak felett. Oly módon, hogy az értelem segítségével, tehát felfedve és 
felmutatva az er őszak primitív mivoltát, azt nevetségessé teszi. Tisztában van azzal, hogy 
a hatalmát vesztett ember nevetségessé válik, de el őbb az értelemnek kell nevetségessé 
tennie. A kinevetés valamilyen formája végeredményben az intellektüel egyedüli fegyvere 
az erőszakos hatalommal szemben. Rövid távon sikertelennek mutatkozhat, de a történe-
lem szemszögéből nézve örök érvényű. Hány olyan alkotó van, akivel a kigúnyolt hatalom 
valamilyen módon végzett, de a kes őbb megbukott hatalom kacagtató történetét még ma 
is jót derülve olvassuk. 

A Döglött hal friss alkotás, amelynek kapcsolata egy nemrég lejátszódott perrel 
nagyon is nyilvánvaló. Azonnal ki kell mondani, hogy ez a per csak indítékúl szolgált a m ű  
megírásához, az író sajátos hozzájárulása az események megvilágításához nem dokumen-
tum, hanem szuverén szépirodalmi alkotás. A történetben szerepl ők java része a kissé 
beavatottak számára természetesen könnyen azonosítható, de erre felesleges az id őt 
vesztegetni. Ez alkalommal a téma újra az er őszak, illetve annak behatolása a magánélet 
szférájába. Varga Zoltán most egy n ő  ',bőrébe bújik", az ő  gondolatait, érzéseit igyekszik 
papírra vetni. Ez a n ő  vonzódik a veszélyállapotokhoz, főleg amikor fiatal volt. Most, 
érettebb változatban, inkább távolról szemléli. Maga a történet egyszer ű : az említett per 
keretein belül a főhősnő  ujjat merészel húzni a hatalommal. Esetében ez nem jár követ-
kezményekkel, de a bonyolult érzéskomplexum aprólékos feltárásakor egyjellemz ő  érzetre 
bukkan a szerz ő: a természetes meghunyászkodás érzetére. Már Veres Péter említette egy 
írásában, hogy a magyar mindig bűntudatot érez és felteszi a kérdést: honnan ez a 
bűntudatérzet, mit követtek el őseink az elmúlt és elfeledt történelmi id őkben, hogy még 
most is bűnhődünk miatta? A legutóbbi világégés után a sztálinista elmélet szerint egy-egy 
nemzetnek kellett b űnhődnie vezetőinek politikai magatartása miatt. E kollektív büntetés 
hatása még ma is élne és az említett természetes meghunyászkodásban jutna kifejezésre? 
Súlyos erkölcsi problémát vetett fel tehát Varga Zoltán ebben az írásában. A szerz ő  
moralizáló hajlama, sőt szenvedélyes moralizáló kedve, ebben a m űvében erőteljesen a 
felszínre törve, mélyen elgondolkoztató eszméket vet fel. Varga Zoltán nem a napi politika 
üllőjén kovácsolja művét, ez idegen t őle. Általános és örök érvényű  igazság felé igyekszik. 

Ámbár mi is itt a »tárgy« tulajdonképpen? Mármint történetemé, amit meg kellene 
írnom, de amiről tudom, hogy úgysem fogom megírni. Abból a rossz tulajdonságomból 
fakadóan, hogy valahányszor belekezdek (brelekezdenék) egy történetbe, nemcsak képtelen 
vagyok a »tárgynál maradni«, hanem zavarónak is érzem a tárgyat." Így panaszkodik a 
Félreértés írója, de vonatkozik ez a másik két m ű  szerzőjére is. Varga Zoltán specifikus 
belső  formájáról van szó. Enyhén esszéizáló, a mondanivalót rendszerezni képtelen, 
gondolatok és érzések között bolyongó íróként ismerhetjük meg őt e műveit olvasva. 
Tudjuk, hogy képes ',összpontosítani" is, de e témák megjelenítéséhez ezt a formát találta 
a legmegfelelőbbnek. A valóság általa felismert bonyolultsága szétrobbantotta az örökölt 
nagyrealista formát. Az ő  formája egyszeri és a fentiekben vázolt tartalmi mélységgel 
társulva a Szökésben olyan művészi értékben formálódott meg, amely Varga Zoltánt 
európai íróvá tette. 

VARGA ISTVÁN 

809 



AZ EGÉSZRŐL VAN SZÓ 

VÉGEL LÁSZLÓ: Judit. 
Forum, Újvidék, 1989. 

Nagyon megfáradt az a világ, amelyet Véget László drárnáiban igyekszik bemutatni. Nem 
a határtalan életkedve, nem a felfokozott čletimádata s az élvezetek hajszolása tette 
fáradttá, mint valamikor, a húszas és harmincas évek idején — amit Huxley ábrázolt 
regényeiben oly nagy el őszeretettel —, hanem a félelem, a szorongás, a kiszolgáltatottság, 
az életnek az a félszenderg ő  létállapota, melytől az egyén szeretne az észrevétlenségbe 
menekülni. Csakhogy Közép- és Kelet-Európában az elmúlt évtizedek során nem lehetett 
az észrevétlenségbe menekülni, nem lehetett a világtól és a valóságtól elvonultan, disszi-
densként élni, nem lehetett sértetlenül a magánélet szféráiba visszavonulni; cinkossá 
kellett válnia mindenkinek, a totalitárius hatalom cinkosává. Emberölt őnyi időn át felold-
hatatlan volt az ellentmondás: ha a magam tisztességéhez menekülök, s bels ő  emigrációm-
ban erkölcsi parancsaimnak megfelel ően élek, s végzem felel ősségteljes teend őimet, azzal. 
nem a fölöttem működő  s ellenem létez ő  hatalom működését legalizálom-e, biztosítva 
annak további létezését, elismerve jogát a zsarnoki joggyakorlásra is? Ilyen helyzetben mi 
lehet a magasabb rend ű  értelem feladata, s mivel jár a szellemi autonómia kockázata? 
Egyáltalán, milyen lehetőségeket kínál ez a kiszolgáltatottság? A múltban többféle válasz 
is született erre a kérdésre, s talán Márai Sándornak volt ihaza, amikor 1933 októberében 
Charles Chaplinnak írt levelében megfogalmazta: »Van egy  gentlemanlike, van egyfajta 
hősiesség, amely a zsenire is kötelez ő: Önnek kötelességei vannak az emberiséggel szem-
ben, s amíg élni és dolgozni tud, tessék eleget tenni kötelességének. (. . . )Mosíninesjogunk 
nem komédiázni! Jó is lenne . . . Most nem arról van szó többé, hogy egy jó filmmel, vagy 
zseniális regénnyel több vagy kevesebb — most az egészről van szó, Chaplin úr. . ." Való-
színűleg arról az egészről, amely kulturális hagyományainkban való jelenlétünkkel mani-
fesztálódik, hiszen a humánum is csak így, emberi cselekedetekben— tehát »m űködésében" 
— menthető  át. Ez persze els ősorban hit és meggyőződés kérdése. 

A hit kérdése foglalkoztatja drámáiban Vége] Lászlót is, drá.maíróként arra keresi a 
választ, vajon képes-e a hit meg őrizni emberi lényegiinket. S mit lehet kezdeni a hittel egy 
olyan világban, amelyben — Sziveri János megfogalmazása szerint—: »Valahogy általánossá 
lett a züllés, a romlás. . .", s amelyben a félelem lesz a legjellemz őbb tartalma az életnek. 
Mert hogy Európa említett régióiban a félelem és a rémület »alakította" az életet, az ma 
már vitán felüli tény. 

A kiszolgáltatottság s a félelem lényegi jelenlétének bemutatására Végel különös 
szituációkat teremt. Sofőrök című  drámájában a legfels őbb politikai vezet ők sofőrei várják 
sorsuk további alakulását, hiszen a politikai változásokat — ami általában az eszmei 
éberségre hivatkozva megszigorítást jelentett — egyéni sorsukban, egzisztenciájukban 
közvetlenül is tapasztalják. S miközben várakoznak, azt latolgatják, szolgálataik révén mit 
tettek a hatalom érdekében, másrészt azt mérlegelik — ha úgy adódik —, mivel tudják 
felmenteni magukat a túlzott lojalitás vádja alól. A szituációban a cinikus magatartás 
hatalmas lehetőségei rejlenek, s minden bizonnyal Gubik áll a legközelebb az igazsághoz, 
amikor a sztálinista hatalomról elmondja: »Ha kellett: esküdtem rá — kellett: ócsároltam", 
amiben kimondatlanul is a háborús bűnösök mentsége rejlik, a »parancsra cselekedtem" 
képmutatása. De azért a »mindig résen kell lenni" parancsa sem hiányzik az életükb ől, 
mert ők ugyan képtelenek megítélni, hogy a forradalom ügye jó-e, de azt tudják, ha jól 
helyezkednek, abból csak hasznuk származhat. E b őrkabátos udvaroncok a társadalmi 
gondokból mind őssze annyit látnak: a liberalizm.us az, »amikor a sofőr fegyver nélkül vezeti 
az autót". Ígylesznek ők sajátos képviselői annak a tömegembernek, akire végeredményben 
az oligarchikus hatalom épül. 

Fájdalmasabbak a Judit című  drámában megfogalmazott hitbeli kérdések, mert itt 
már az abszurditás fájdalmát nem enyhítheti a cinizmus kibúvója. A forradalom ügyének 
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gondolkodás nélküli szolgálata itt is magával ragadja az arc nélküli tömeget, Judit azonban, 
aki megsejt valamit a kiszolgáltatottság borzalmaiból, elmondja róluk: ',Tudom én, hogy 
miért olyan gyávák. Nem hisznek semmiben. Magukban sem. Csak a hasznukat nézik." A 
félelem, s a félelem feloldásának haszonelv ű  kérdése jellemzi Vége] László drámai szituá-
cióit, a félelemé, amely immár életnyi nagyságában mutatkozik meg. Eszter kiáltja az égre: 
',Nem merek senkit szeretni. Nincs gyermekem, mert nem tudom, mit faragtok bel őle." 
Az a mélypontja ennek a gyű löletessé vált életnek, amelyet a szép jöv ő  ígéretében a hatalom 
diktatúrája hozott az embereknek. A szabadság lényegi kérdését ideig-óráig — érdekek t ő l 
befolyasoltan — lehet hamis színben látni, hitet hazudni hozzá azonban már lehetetlen. Jól 
tudják ezt a mindenkori ',kormányzók" is. A tanácsos azonban hozzáteszi: ,,Ny űgözze le 
őket az illúzió rövid ideig. Amíg a csatatérre érnek." Melyik az a' hatalom, amely a 
történelem során ne látott volna célt a megtévesztésben? 

A ,,tiszta eszmények" számonkérése játszódik le a Túl az Óperencián című  drámában, 
immár távol a hatalom és a forradalom kérdését ől, a megroppant magánélet már koránt-
sem intim világában. Mert ugye az élet erkölcsi törvényeivel együtt az intimitását, a 
meghittségét is elveszítette. 

Századunk embere sok mindenben hitt és még több mindenb ől kiábrándult, s fordult 
bárhogy is hitének kérdése, a XIX. századtól örökölt személyi sérthetetlensége szenvedte 
kárát. Korunk totalitássá n őtt hatalmi kényszerei a lehet ő  legtöbbet vették el az embert ől: 
az erkölcsi meggyőződésére épített világképében rejl ő  szuverenitását, önrendelkezési jogát. 
Végel László jó érzékkel lelte meg ebben napjaink emberének sorsdönt ő  kérdéseit. Drá - 
mairói erénye, hogy szituációiban az élet legfontosabb kérdéseinek szinte az összességét 
képes megjeleníteni, hiszen a hit, a meggy őződés kérdése önmagában is átfogó jelleg ű . 
Mindemellett a moralitás e m űvekben megmarad életközelben, nem válik elvont bölcse-
letté, nem válik tanítássá, csak számonkéréssé. Hitünket megcsúfolták — mondja a szerz ő  
—, s már nem a forradalmak kérdése, hogy visszanyerjük emberlépték ű  világunkat. Mert 
valóban, itt már az egészr ől van szó. 

MÁK FERENC 

AZ ÁLOMBÓL A VALÓSÁGIG 

ANTUN ŠOLJAN: A Kiköt ő . 
Fordította: Poór Zsigmond. 
Európa, Budapest, 1989. 

Antun Šoljan A Kiköt ő  című  regényében — a korábbi írói gyakorlatának megfelel ően — 
példabeszd formájában mondja el pesszimista véleményét társadalmunkról és általában 
a civilizacióról. Ez a műve is azért rendkívül összetett, mert úgy alkot meg egy realisztikus 
valóságot, hogy ezt önmagában is meggy őzőnek, hitelesnek érezzük. Ugyanakkor viszont 
nem férhet hozzá kétségünk: az író nem magáért a történetért s a bel őle következő  
tanulságért alkotta meg művét, hanem a regénynek már a részletei is önálló jelentésnek 
a hordozói. Nem hiába szerepel nagy kezd őbetűvel a kikötő  kifejezés, hiszen Šoljan nem 
csupán egy tengerparti épít ővállalkozás munkacélját jelölte meg általa, hanem sokkal 
többet. Szimbolizmusról azért nem beszélhetünk, mert írónk kifejezetten tudatos, racio-
nális típusú alkotó. Inkább talán a parabola megjelöléshez kell folyamodnunk, annál is 
inkább, mert meggyőződésünk szerint ez a regény (miként nem egy korábbi Šoljan-m ű) az 
író élettapasztalatának foglalata, kivetítése. Más szóval:A Kiköt ő  című  regény olyan forma, 
amely az alkotó életfilozófiájának ábrázolása céljából született. Úgy tetszik, ebben a m űben 
minden benne van, ami a horvát író szempontjából fontos társadalmunk múltjában és 
jelenében. 
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Ebből az következik, hogy a szerepl ők, jóllehet nem sematikusak, dedukció eredmé-
nyei. Aligha van közöttük olyan, akivel Šoljan az életben is találkozott. Vagy ha igen, 
legfeljebb ihletésre, semmitmondó konktrétumokra korlátozódhatott a szerepe, mert a m ű  
figurái önmagukban nem különösebben érdekesek vagy eredetiek. Létjogosultságukat, a 
szerkezetben elfoglalt helyüket a regénytér bels ő  egysége, a poétika logikája s az alkotói 
világkép igazolja. Az egyénítés mélyebb rétegeire csak Despot mérnök alakjának megfor-
málásakor ügyelt Antun Šoljan. A többiekb ől nagyjából annyit érzékelünk, mint amennyi 
a főhős perspektívájából tárul elénk. Ez azért van így, mert az író a számára leglényege-
sebbet a főhősben és annak sorsában fejezte ki. Despot esete viszont az álmokkal s azok 
meghiúsulásával, az emberben rejl ő  sajátos töblettel s annak eltorzulásával, vagyis egy 
egész nemzedék válságba kerülésével, s őt bukásával is kapcsolatban van. Szóval a meghiú-
suló karrier, a feleslegessé válás magát az egzisztenciát teszi kérdésessé, aminek követ-
keztében a mérnök (vagyis az író) gondolatai többször is az egzisztencializmus 
létélményéhez jutnak közel. Šoljant azonban csak kell ő  megszorítással lehet egzisztencia-
lista írónak tekinteni, mert az általunk említett deduktív eljárás mögött a szocialista illúzió 
és dezillúzió fellángolása, illetve elhamvadása áll, nem pedig egy polgár ',eleve adott" 
szorongása. Viszont természetes, hogy a végkövetkeztetésben Šoljan is odajut, mint azok, 
akiknek sohasem volt dilemmájuk az emberi lény társadalmi abszurditását illet ően. Csak-
hogy mi regényt olvasunk s a műfaj szempontjából szerencsének kell tekintenünk a 
társadalom- és emberformálás kalandját, hiszen enélkül aligha lenne meg az érdekfeszít ő  
távolság a cselekmény kezdete és végkifejlete között. 

Azt is hangsúlyoznunk kell azonban, nogy a regény világa már az els ő  oldalakon 
szétfeszíti a szocializmusnak, egyik fő  ihletőjének külsőségeit s magának az embernek, a 
nagy közösségi ügyben önmagát keres ő  embernek a regényéve válik. Despot ugyanis a 
Kikötő  körüli munkálatok irányításának vállalásával valamit, amit ől már-már végzetesen 
eltávolodott, újrakezdeni szeretne. Ennek elbeszélése során Šoljan keveset id őzik az intéz-
ményes vonatkozások leírásának megfigyelésével. Akik a tömegeket foglalkoztató terveket 
készítették, mindig is ünnepelték önmagukat, s eközben nagyokat ettek-ittak. Ám ha 
hangsúly is esik arra, hogy Grao adminisztratív er őszakosság helyett az önigazgatás 
demagóg eszközével, rábeszéléssel akarja rávenni az embereket: adják el ősi hajlékukat, 
legalább ennyire előtérben van az is, hogy Grao irodája lényegében ugyanolyan hangulatú, 
mint amilyen a hajdani osztrák—magyar hivatal volt, s hogy az egész mamutvállalkozás a 
piramisépítő  fáráók korára emlékeztet, noha akkor a küls ő  erőszak, most viszont a bels ő  
szükség, a munkakeresés cs ődíti össze a hegyekből az embereket. 

A marxizmus ortodox képvisel ői már a regény els ő  mondatán megbotránkozhatnak. 
Eszerint ugyanis a ',Kezdetben talán álom volt" — nem pedig munka. Vagyis az autentikus-
ság, a szépség, az ötlet a képzeletben gyökerezik, nem pedig a mindennapi munkában. 
Esetleg isteni fogantatása lenne? A mérnök tudatalattija talán azt a feltételezést is 
megengedné (hiszen imádkozni is próbál a közösségi vállalkozás és benne saját eredményes 
munkájának érdekében), az értelme azonban nem: túl mélyre süllyedt az élet prózaisága 
ahhoz, hogy akár a legnemesebb etika is a tiszta transzcendenciában találhasson gyökerei-
re. Már az els ő  oldal erre enged következtetni: 't_ az álom feledésbe merült, s csak a 
kegyetlen, mohó Építkezés maradt önelégülten és öncélúan". A szocializmus Šoljannál is 
pirosba öltözött polgáriság, ezért (társadalmi rendszert ől függetlenül) a nagynak vélt 
kezdeményezések csak triviálisok lehetnek: „Elmondhatjuk tehát, hogy valami frivol 
jelenettel kezd ődhetett az egész, egy bizalmas beszélgetéssel valamely intézmény folyosó-
ján, valaki szeret őjének a suttogásával az ágyban, egy pénzköteggel, amely Belgrád vagy 
Zágráb egy kis kávéházában cserélt gazdát. Egy bizottság ülésezett, és ebédig sietve lezárta 
a napirendet, és meghozta a végs ő  döntést. Valaliknek az ujja körözni kezdett a térképen, 
mint a búgócsiga, és éppen ezen a helyen állapodott meg." 

Viszonylag tartós ',álma" a regény szerepl ői között kizárólag a mérnöknek volt, s 
mivel azt (miként fiatal éveiben) összeegyeztethetetlennek tartja a valósággal, elbukik. 
Azonban nem fellegjáró idalista ő, akivel szemben legvégül kidomborodik a cinikus és 
gyakorlatias emberek igazsága. Despot ugyanis csupán annak szellemében akar cselekedni, 
amit az iskolapadokban és az egyetemen tanult. Olyan épületeket tervezni, mint amilyet 
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annak idején a Bauhaus tervez ői tartottak kivetelezhet őnek; olyan emberekkel dolgozni, 
akik magatartásában a közös vállalkozás iránti odaadás megfelel ő  kultúrát teremt, amely 
nem engedi, hogy az új építmények ízléstelen nyomortanyákká zülljenek. Ám be kell látnia, 
hogy az újjászületés lehet őségeként felfogott vállalkozás meghiúsul, mert «A pokoli kava-
rodásban nem látszott kibontakozni semmilyen értelem, semmilyen kiköt ő . Csak a rom-
bolás, tiszta, öncélú, barbár rombolás". 

A Kilz ő tő  című  regény despot mérnök alakja egyénítésének köszönheti antropológiai 
(és esztétikai) fedezetét. Š:oljan a bizonytalanság, a kétértelm űség megteremtésének 
mestere, s ezért rendelkezhet m űve kivételes esztétikai er ővel. Főhőse azonban arra a 
romantikusra emlékeztethet, aki a lenni vagy nem lenni dilemmáját éli meg egyfel ől az ősi 
falu, gyermekkorának színtere, másfel ől pedig az annak helyén építend ő  kikötő  között' 
ingadozva. Ez a hagyományos irodalom leegyszerűsítő  módszere lenne. Valójában ezek a 
kétségek is felmerülnek, ám nem kiélezett formában, mert mélyebb, alapvet őbb ellentmon-
dásokból nőnek ki. Despot ugyanis már csak azért sem rajonghat egyértelm űen a falu iránt, 
mert az apja született ott, nem ő , annak idején csak néhány évig lehetett lakója. S jóllehet 
ő  nem fitymálja olyan egyértelm űen, az elgépiesedett emberek nagyzási hóbortjával az 
önmagukat túlélt falusi lakáskultúrát és szokáshagyományt, mint a felesége, de nem is 
rajong érte, nem eszményíti azt, aminek már nem lehet jöv ője. Azt lehetne mondani: 
realitásérzék lappang a mérnökben, akit a sikerélményekért él ő  felesége gyakorlatiatlan-
nak, sőt életképtelennek tart. A hagyományokért már csak azért sem lelkesedhet, mert új 
eszmények ígéretében n ő tt fel; mivel úgy tanulta és úgy érezte: a min őségileg új csak a régi 
romjainak eltakarítását követ ően valósulhat meg, S a réginek a látványa sem ébreszthet 
benne nosztalgiát, minthogy—nem rendkívüli m űvészettörténeti értékr ől lévén szó — nem 
érezhet rá benne az emberi állandóra, a korokon tível ő  folytonosságra. Az id ő  félig már 
elsöpörte Murvicá t, s a vállalkozás legelején természetesnek tetszik a mérnök számára, 
hogy ők fejezzék be (mindenki hasznára!), amit az id ő  elkezdett. Akkor kezd ellentmondás-
ba kerülni önmagával, mikor a falurombolás csak olyan manipulációk árán valósulhat meg, 
melyeknek saját maga is részesévé válik, együtt sodródva a többiekkel. 

Ám a kikötő  építésének ideája sem teszi teljességgel naivvá, hiszen ő  már az életben 
csalódott emberek közé tartozik. Vannak gyönge pillantai, s ilyenkor «A mérnök csodálko-
zott saját magán: kiégett lelkének melyik rejtett zugából tört föl eleven vulkánként az ő  
idejétmúlt lelkesedése". Már az önmagán való csodálkozás is árulkodó. Még többet mond 
az a helyzet, amikor már látja: az üzérked ők becsapják a munkásokat s nemcsak azok 
áldozatvoltát sejti meg, henem önmagáét is. ',Vajon ez lenne az ő  álmuk is? Lelkük mélyén 
melengetik-e még ezt az álmot, mint anya a magzatát?" — töprengett néha, — Vagy 
egyszerűen csak áldozatok? — Álmaink piramisának a rabszolgái? De mit tehetünk, 
szükség van az áldozatokra. Mindent meg fogtok nekünk bocsátani, mondta nekik némán, 
büszkék lesztek még a Kikötőre, mint mi magunk. (. .) Az árát egyébként én is megadom, 
s nem kisebbet — mosolygott, mint egy önjelölt Krisztus, s képesnek érezte magát a 
mártíromságra. Igaz, azt még nem tudta, milyen formában kerül majd sor a fizetségre." 
Saját tragikus sorsának megsejtése feln őtté érésének megszenvedett tapasztalataiból 
következik, abból, amit nagy vállalkozásuk kezdetén az újjászületés reménye lefojtott. 
Mikor azonban egyre nyilvánvalóbb számára, hogy utolsó életálma, a Kiköt ő  semmi jóval 
nem kecsegtet s több bajt ígér, mint örömöt, akkor hajdani tanára szavaira is kénytelen 
visszaemlékezni: «Valamennyien csak eszközök vagyunk a haszon sekélyes prófétáinak 
kezében." Amilyen mértékben eszközévé válik a vállalkozóknak (a demagóg Gra§ónak, a 
távolisága miatt is személytelen Cotának, de mindenekel őtt sikerhajhász aszonyának), 
annyira növekszik bels ő  ellenállása, amely végül nyílt dacolássá fokozódik. Kezdetben 
akaratlanul besétál a lekenyerezés csapdájába s ímmel-ámmal részt vesz rokonai és 
ismerősei meggyőzésében: jobb, ha túladnak ősi lakhelyükön. Végül aztán, mikor már egy 
kiskápolna védelmében fellázad, egy nagy és váratlan fordulat következtében az erkölcsös 
és erkölcstelen számítások egyaránt meghiúsulnak. Kiderül, hogy téves volt a beruházás, 
mert a kőolaj-kitermelés nem várt nehézségekbe ütközik. Ennek következtében, amilyen 
gyorsan kialakult az élet a készül ő  kikötőben, olyan gyorsan meg is szűnik. A mérnök, aki 
válsága elmélyülésekor egyik falubelije lányával való együttlétben egyre kétségbeejt őbb 
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hedonizmusban keresett vigaszt, végzetesen magára marad, a romok és a gyorsan ürül ő  
brandys üvegek társaságában. Šoljan nem szeretné, ha félreértenék, ezért a követkkez őkép-
pen fejezi be regényét: tudás tárháza kiürült. Érezte, ho45 ,  a szőr sűrű  és fekete 
bundaként ellepi a hátát, a mellét, a karját, a csuklóján át átterjed a kezére." Vagyis (a 
civilizációk ciklikus értelmezésének szellemében) a degenerálódás szükségszer ű ." S noha 
a konkrét forma szerint rólunk volt szó (az ihlet ő  élmény is a mi valóságunkhoz kapcsolja 
az írót), éppen a tagadott tudás értelmében magára a nyugati mentalitásra vonatkozik ez 
az inkább diagnózis, mint jóslat. Mi azonban könnyebben is válhattunk témává, hiszen 
nálunk még az 4,5r alá sem söpörték azt, amit ki kellett volna dobni. 

Visszatérve az írásunk elején említett ellentmondásokhoz, azt is ki kell emelnünk, 
hogy noha Despotnak minden feltétele meglenne az életharc vállalásához, hiszen megter-
mett, egészséges és tehetséges ember, mégis a gyöngeséget választja, a gyöngék mellé áll. 
Az író nem fúr pszichoanalitikai mélységekbe, hanem egyszer űen az intelligenciában és az 
erkölcsi érzékenységben jelöli meg azt a határvonalat, amely h ősét társaitól elválasztja. A 
felszínes tömeg-igény szerint sodródó feleség jelöli még a mérnök társadalmon kívüliségé-
nek lényegét, amikor saját pozíciószerz ő  gyakorlatiasságát fölé helyezi férje haszontalan 
töprengő  hajlandóságának. Házasságuk q,ry id őre megalkuvás eredményeként volt érvény-
ben: ‚Az én karrierem — olvasta le az asszony arcáról — az ő  gyermektelen, szerelem és 
meghittség nélküli életének értelme és igazolása lett. Hivatásos feleség. (. . .) Egymás 
gyöngeségét sohasem fogadtuk el e közös vállalkozásunk tartozékának. A gyöngeségeket, 
amiből neki természetesen sok van (. . .) Azt hiszi most, hogy újra az ellen őrzése alatt állok, 
s büszke rá, hogy ezt saját erejével érte el. Fölém kerekedett, s közben ő  maga semmit sem 
veszít." Mivel a mérnök egészen másként fogja fel az életet, mint a felesége és a ha-
sonszőrűek, ezért nem lehet tartós szövetség közöttük. Mivel nem becsüli a küzdelem 
eredményét, ezért nem vállalhatja a harcot, csupán bosszúsan töprenghet rajta, hogy 
felesége és Graso ,,Az erőviszonyok sakktábláján miféle lépéseket tettek, milyen ütökártyák 
kerültek el ő  az ingujjból?" Az egyetemista lányhoz pártolt mérnökben azonban nem ez a 
kínok legfőbb oka. A baj az eszmények kiürülésében, a munka tartalmatlanná válásában 
rejlik. Egyre terhesebb képzeteiben a kiköt ő, az álmok hajdani netovábbja öncélúan 
működő  emberfaló gépezetté válik, amely ellenállásra, vitára ingerel: Ki ragad és zabál föl 
bennünket egymás után — gondolta futtában —, házunkat, feleségünket, rokonainkat, a 
szeretőnket, meggyőződésünket és álmainkat? Te lennél a tettes. Kiköt ő? Odavetsz-e 
valami koncot, mint a kutyának? Nekem és a többieknek? Hej, Kiköt ő , jobb lenne, ha színt 
vallanál! (. . .) Ha nem arra tanítottál volna bennünket, hogy vakon higgyünk benned, akkor 
nem halmoztunk volna el ennyi bizalommmal!" 

Antun Šoljan regénye a reális világ kafkai látomássá való átalakulásának folyamatát 
példázza. Ennek a tragikus átmin ősülésnek (kezdetben mint lehet őségnek) a mérnök is 
tudatában van s retteg t őle. Tisztában van vele: saját elszemélytelenedése, idegbajának 
elhatalmasodása főleg-a Kikötő  építése körül egyre növekv ő  zűrzavarnak a következménye. 
Ami végső  és egyedüli kiútnak látszott, a nagy közösségi üggyel való azonosulás, a lehet ő  
legjobb értelemben vett önkéntes szolgálat is ki termeli önmaga megsemmisít ő  ellentétét. 
A helyzet azért t űnhet paradoxnak, mert a mérnök, aki kezdett ől fogva teljes odaadással 
végezte munkáját a Kiköt ő  megépítése érdekében, fokozatosan elbizonytalanodik, csalódik 
a szolgálatban. Valójában csak arról van szó, hogy a mérnök szempontjából az «alku" 
kizárólag morális alapokon érvényes. A Kiköt ő  tehát csak az emberek jobbik énjéhez 
kapcsolódó istenség-ként lehet elfogadható hatalom. Amennyiben megsz űnik a kialakuló 
közösség harmóniáját éltet ő  princípium lenni, a lelketlen er őszak megtestesít őjévé válik 
s nem véletlenül következik be viszonylag rövid id ő  alatt a pusztulása. Ennek megfelel ően 
lehet a degeneráció egyre meghatározóbb erej ű  élményévé a regénynek. 

Kérdés azonban, hogy milyen mértékben tekinthet ő  pozitív hősnek a mérnök, 
illetve, hogy ,,hős"-nek mondható-e egyáltalán. Mert hát a feleségének is igaza van a saját 
szempontjából, amikor azt mondja: HA százegyedik számú elmélet. Már éppen elég elméle-
tet összehordtál." A mérnöknek mint személyiségnek a megoldatlanságára els ősorban a 
külvilágnak a magasrend ű  emberi eszmények iránti közönye, növekv ő  ellenségessége ad 
magyarázatot. A mérnök emberi kivételessége olyképpen mutatkozik meg, hogy ő  végül 
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megéli elgépiesedésének tragédiáját. Azért csak végül, mert házassága korábbi éveiben a 
barkácsolás különféle formái által elterelhette a figyelmét saját életének megoldatlanságá-
ról. Valamiképpen azonban már ekkor is önmagába merült, mert ügyintéz őjének, felesé-
gének erkölcse nem érdekelte. Vagyis az átmeneti konszolidációnak az éveiben részben a 
mérnök is cinkosa volt az önigazgatású szocializmus védjegye alatt folyó manipulációknak. 

A megtisztulásra nem olyképpen kerül sor, mint ahogy azt a mérnök a regény elején 
elképzelte. ',Fényl ő, üres tekintettel bámulta a tengert, mintha az id őbe tekintene bele. 
Sokáig ült ott, egyre halkabban, ritkábban szólt, s egyre érthetetlenebb volt az, amit 
mondott." Az állati szinten elért nirvána twanis egészen más, mint az eredetileg remélt 
erkölcsi győzelem. 

VAJDA GÁBOR 

RÓNAY LÁSZLÓ KÉT KÖNYVE 

Társunk az irodalom. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 
Márai Sándor. 
Magvető, Budapest, 1990. 

Rónay László irodalomtörténeti tanulmányai gazdag örökségb ől táplálkoznak, a Nyugat 
irodalomismeretének, irodalmi gondolkodásának hagyományaiból. A szül ői házban ismer-
hette meg ezeket a hagyományokat, a Nyugat szellemi vonzásában kialakult irodalmi és 
eszmei értékeket. Éspedig nemcsak ezeknek az értékeknek a képvisel őit: írói egyénisége-
ket és könyveket, hanem magát a szellemet, amelynek egyik legkövetkezetesebb és leg-
eredményesebb fenntartója saját édesapja, a kivételes szellemiség ű  és tehetségű  Rónay 
György volt. Mit jelent a Nyugat irodalomszemléletének hagyománya a jelen körülményei 
között? Jelenti az irodalmi m űvek összetett, mégis egységes szemléletét, azt ugyanis, hogy 
az irodalomtörténet-író, az irodalomkritikus a m űalkotás teljes értékrendszerének fel-
ismerésére, bemutatására törekszik, s egymással mély összefüggésben vizsgálja az irodalmi 
művek eszmei-morális és esztétikai-m űvészi értékeit. Nem közönséges kritikusi erény ez, 
ha a művek elemzésének és megítélésének szokásos gyakorlatára gondolunk, amely nem-
egyszer különíti el egymástól a m űalkotás ideológiai és esztétikai övezetét, s választja el a 
szorosan összetartozó értékeket. A Nyugat irodalmi gondolkodásának hagyományában 
Rónay László olyan kritikusi elveket talált, amelyekre mint az irodalom kutatója biztosan 
támaszkodhat, amelyek ösztönözhetik az id őközben többszörösen is átalakult és megújult 
műelemző  munkát. 

Az értékek gondozását vállaló összegz ő  irodalomtörténeti munka egyszersmind a 
mesterség védelmét is szolgálja, olyan korban, mid őn az elmélyült szellemi tevékenységnek 
és az alkotó munkának mintha csökkent volna a társadalmilag elismert szerepe. A mai 
magyar szellemi életben ugyanis mindenütt a politika izzik: nemcsak Magyarországon, 
hanem a magyar kisebbségek körében is. Ebben a teljességgel átpolitizált légkörben 
könnyen úgy gondolhatnók, hogy az olyan uszobatudománynak", mint az irodalomtörténet-
írás, alig lehet hatékony közéleti szerepe. Elvégre a filológus sohasem áll a tömeggy ű lések 
mikrofonjai elé, tűn ődéseit nem világítják meg jupiterlámpák, és a televízió nyilvánossága 
előtt sem faggatják a pártpolitika rejtett intrikáira kíváncsi riporterek. Pedig ebben a 
változó és mozgalmas korban az irodalomtörténet-író éppen arra törekszik, aminek 
fontosságát újabban a politika is hirdeti: maradandó szellemi értékeket gondoz, vagy éppen 
hoz felszínre a felejtés és az elfeledtetés s űrű  rétegei alól. Az irodalomkutatónak a köz 
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érdekében is fontos küldetése, hogy rendben tartsa egy kulturális közösség emlékezetét és 
mindig újra megvilágítsa azokat a múltbeli értékeket, amelyek nélkül nem lehetséges 
szellemi újjászületés és kibontakozás. 

Ilyen értékvédő-értékőrző  irodalomtudós Rónay László is, aki korábbi könyveiben 
általában azoknak a szellemi értékeknek a gondozását vállalta, amelyeket a Nyugat körül 
gyülekező  mozgalom, illetve a hazai keresztény mozgalmak hoztak létre. Két Újonnan 
megjelent könyvében folytatja ezt a szép és fontos tudósi munkát, méghozzá mind nagyobb 
tudatossággal és eredményességgel. Társunk, az irodalom című  tanulmánykötetét olyan 
huszadik századi íróinknak szentelte, akik meg voltak gy őződve arról, hogy a magyarság 
és az európaiság ügye elválaszthatatlan egymástól, s akkor leszünk a legjobb magyarok, ha 
egyszersmind a legjobb európaiak vagyunk. Babits Mihályról, Kosztolányi Dezs őről, Cs. 
Szabó Lászlóról, Illyés Gyuláról, Sík Sándorról, Radnóti Miklósról, Bóka Lászlóról, S ő tér 
Istvánról, P ilinszkyJá nosról és az emigrációba kényszerített Márai Sándorról adnak képet 
a kötet tanulmányai. Ennek a tekintélyes névsornak több olyan alakja is van, akit Rónay 
személyesen ismert, akinek gondolkodása fel ől közvetlen tapasztalatokat szerzett. 

Rónay László ezt a fejezetcímet írta a Babits és Kosztolányi munkásságával foglal-
kozó tanulmányok elé: ..Az írás erkölcse". Valóban, ő  mindig az irodalom és az írásm űvészet 
erkölcsi dimenzióját keresi, minthogy meggy őződése szerint az irodalmi kultúrának — 
evilági és transzcendentális értelemben egyaránt — morális küldetése van. Ezt a morált 
tulajdonképpen a gondolkodás tisztaság -a és tisztessége képviseli: a tanulmányok szerz ője 
ezért tulajdonít oly nagy fontosságot az írók értekez ő  prózájának, gondolati megnyilvánu-
lásainak. Ezáltal igazából azokkal a nézetekkel is vitát folytat, amelyek szerint irodalmunk-
ban inkább az érzelmi és érzéki értékek az általánosak, s kevésbé jellemz őek az elemző  
gondolkodás értékei. Babits, Kosztolányi vagy Sík Sándor munkásságát áttekintve is mindig 
felhívja a fegyelmet az elemz ő  értelem nagy eredményeire. Végül pedig alapos tanulmány-
ban tekinti át a magyar eszzéírás második világháború utáni négy évtizedét, illetve 
Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes esszéíró m űvészetét. Az esszéirodalomban keresi 
azt a tanítást, amelyet az irodalom az egyéni és közösségi erkölcs tekintetében ad. 

Morális íróként, s őt moralistaként mutatja be modern elbeszél ő  irodalmunk nemrég 
eltávozott klasszikusát: Márai Sándort is. Az 1948-ban emigrációba vonult s tavaly a 
kaliforniai San Diegóban meghalt nagy íróról Rónay László adta közre az els ő  önálló 
könyvet. A Márai Sándor című  monográfia az író hazai pályafutását dolgozza fel, Sértődöt-
tek című  regényének megjelenéséig. Igen alapos munka, imponáló filológiai háttérrel, 
amelyből Márai újságíró tevékenysége is kibontakozik, így részletes képet kapunk a húszas 
és harmincas években írott, s kötetekben soha meg nem jelent kisebb-nagyobb írásokról 
is. (Ezeket jó lenne önálló kötetben is összegy űjteni!) Rónay László érzékeny empátiával 
ad elemzést Márai regényeir ől és elbeszéléseiről, különösen a nagyszerű  Egy polgár 
vallomásait mutatja be árnyaltan: ez az önéletrajz, egyszersmind korrajz modern irodal-
munk legjobb művei közé tartozik. IVIárai mindig szigorú bíró volt, ha saját korának, a két 
világháború közötti magyar társadalomnak a vétkeir ől beszélt. Ebben a megfontolt és bölcs 
szigorban nyilatkozik meg erkölcsi igényessége, a általa emeli magasra azokat az európai 
és magyar értékeket, amelyekkel most monográfusa is azonosul. 

POMOGÁTS BÉLA 
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ÉLETNAGYSÁGÚ LENYOMAT 

SZŐCS GÉZA: A sirálybőr cipő. 
Magvető, Budapest, 1989. 

Szőcs Géza 1953-ban született Marosvásárhelyen, s 1986 óta Svájcban él — olvassuk A 
sirálybőr cipő  című  hetedik verseskötetének borítóján. A romániai forradalom után azon-
ban ismét visszatért Erdélybe. 

. . Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem" — összegezi a tapasztalatokatAz író és a 
bíró c. vers a kötet élén. Az összegezés azonban nem marad az egysíkú vallomás hullám-
hosszán; bonyolult apparátusba ágyazódik, s az ötletek pillanatonként változtatják a hang 
színét és ritmusát. Valamiféle magasfeszültség ű  rángás, egy intellektuális színváltoztató 
módszer tölti fel affektivitással a megnyilatkozást. Hangok szólalnak meg, amelyek szer-
veződése a hiányos mondat és a látszólagos b őbeszédűség közt ingáznak. Delejes er ővel 
sugárzik a kihagyás, a hiány, az elhallgatás, a kifehéredett bet űk. Másrészt a majdnem szó 
szerinti ismétlés nem a pongyola stílusnak, hanem ellenkez őleg, az artikuláció kifino-
multságának jele: „A rétre árnyék lép el ő , — kilép az árny a rétre." A sokféleség ütközetei 
hozzák létre azokat a min őségeket, amelyekkel a szerz ő  a fülszövegben egy történelmi 
példázatot illet: „az abszurd tragikumot", ,,a szürrealista humort" és „a drámai súlyt". 

Az olvasó hagyományos beidegz ődéseinek esetleges maradékát e versek maguktól 
értetődően építik le, fejlesztik vissza. Jócskán segítségükre van ebben az avantgárd hagyo-
mány. A meghökkentő  ellentétezés technikája mögött azonban már nem az els ő  benyomás 
fergeteges élménye húzódik, hanem az abszurd lét megtapasztalásának sokszorosan leü-
lepedett mélyrétegei. Epikus és drámai elemekkel manipulál ez a szövegvilág, mégis lírává 
nemesül nyelvi feszültsége és az abszurd tragikum súlya, háttérben leselked ő  pátosza által. 
Ebben a pátoszban benne sajog a groteszk létállapot felismerése, s annak elszenvedési 
módozatai: a humor és az irónia. E vegyület elemei dúsítják, de ki is marják egymást, mint 
a szerves anyag a szervetlent, mint a „toll" és a „tüll". „Lehull a szárny, / a toll, / a tüll. / 
Lonc nő  a réten, árny figyel / a hegy mögül, / a fák közül" ezen a groteszk másvilágon. 
Ennek az ',irdatlan" tájnak a bajnoka egyszerre látja önmagát, életét és halálát gyarlónak 
és tragikomikusnak. Áhítat nélkül mégsem tud meglenni, még rafinált korunk bonyolult 
műveletei közepette sem. 

Vágyakozás ihleti tetten érni egy bens ő  zajlás eseményeit, miközben nemcsak a 
nyelvi rögzítés képezi a megmunkálás tárgyát, hanem a bens őség, az élményvilág is. A 
kísérletező  létformát egyrészt az értelmezés és a kifejezés autentikusságának szükséglete, 
másrészt a fintor, a hecc, a játék igénye hozza létre. 

Ebbe a rugalmas költ ői térbe áramlik be a fantasztikum, hogy átizzítsa a pillanat 
tüneményét: „és emlékünk ott keringene az átforrósodott készülékben, mint kóbor ára-
mok". A vágy, a szerelem is immár egy imaginárius valóság kötelékeiben ragyog, merül a 
„folyékony, lassú bársonyok" csodáiba, s teszi fel reszketve kérdéseit: «UGYANAZ VAGY? 
NEM AZ VAGY? AZ VAGY?" „Rejtett hatalmak", „búvópatakok", irracionális er ők műkö-
dését világítja át a fantasztikum, mert mindenen «átüt és átsüt" önnön lenyomata: „a 
szörnyekben egy másik szörny él. . . / szerelmünk alatt van egy másik. / Él őbb, sötétebb, 
nedvesebb . . . / Egyszer majd te is belekóstolsz / a borban úszó mélyebb borba / E VERS 
ALATT IS VAN EGY MÁSIK. . ." Olyféleképp, ahogy „alszik a vízesés a vízben". A 
fantasztikum egyben az élményfeldolgozás intellektualizálását is lehet ővé teszi. 

Másféle kettősség, többsíkúság szeli át az iróniával megtel ő  politikai vonatkozású 
verseket. Ezekben is kifejezésre jut a szerepjátszás, az epikai és a drámai szituációkba 
öltözködő  megnyilatkozási mód a közvetlen lírai vallomás helyett. A számikivetettség 
feltérképezésében kiütközik a világ paradox színe és visszája, s a kett ő  egymásba fordulása 
a megbolydult szövegfelületek mögül megsokszorozódó iszonyatként „föléd hajlik, mikor 
alszol / arcával s rongyos kezeivel". „A nemzet mélyrepülését" pillanatonként abszurd 

817 



tragikumként megélő  tudat az egmást kizáró ellentétek egymásba növését érzékeli, mint 
ahogy a kiáltás járja át / éjjel a hallgatag, néma kést". 

Bőséges eszköztár áll a leleményes mai költ ő  rendelkezésére. Minden, ami jelként, 
szövegként nyilatkozik meg, idézetek, utalások, lábjegyzetek, rajzok, kották montázsa, s 
magának a nyelvnek a korlátlan lehet őségei. Pontosabban: nyelveknek, hisz Sz őcs Géza 
versvilágába is beépül több idegen nyelv. S ha itt nemcsak az angol, a francia, a román 
kifejezésekre gondolunk, hanem a fenti felsorolás értelmében idegen hangként kezdjük 
mindazt, ami egy egynemű  lírai kódtól eltér, akkor A sirálybőr cipő  polifonikus szabadsága 
megragadhatóvá válik. 

Az idegen jelrendszerek világképtágító hatása növeszti kozmikussá A dudás című  
kötetzáró vers sugárzását. Az idegen kifejezésekhez társuló ómagyar idézet a történelmi 
elmozdulások tragikus irányát érzékelteti egy teljes koordináta-rendszerben. A ismother-
nyelvet" beszélő  dudásban még mindig olthatatlan a vágy, hogy meglelje a ,,paradisumut 
házoá". Elementáris er őként löki előre a felemelkedés, a fölnövekedés, az „életnagyságúvá" 
válás szükséglete. Keretbe szorított teljességigény, ősiség, megtisztulás, újjászületés egy 
meghasonlottságban: 

Szeretnék életnagyságú lenni. 

Lótuszt szeretnék vacsorára. 

Paraclisumut házoá. 
Fürössz meg. Nézz rám. Hull a hó. 

Fürössz meg. Love 171C. Lave-moi. 

CSÁIVYI ERZSÉBET 

A LÓ, A KECSKE, A MEDVE ÉS A GÓLYA 

UJVÁRY ZOLTÁN: Állatmaszkok. 
Studia folcloristica et ethnographica 24. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa, Debrecen, 1989. 

Látszólagos ellentmondásnak látszik, hogy a m űvelődéstörténetben a legrégibb rétegként 
vannak jelen az állatmaszkok, a magyar adatok ezzel szemben alig másfél száz évesek. 
Nyilván ennek hátterében a történeti források hiánya áll. A legréigibb, azaz az alig 
százötven éves adatok is hiányosak, olykor megbízhatatlanok, nem állnak a tudomány 
rendelkezésére vitathatatlan támaszok, amelyeket tárgyilagosan lehetne értékelni. 

A magyar néprajzban a helyzet tisztázásakor egyéb zavaró körülmények is fellépnek. 
Így például még a közelmúltban is félreértésre adott okot Dömötör Tekla 1940-ben 
napvilágot látott tanulmánya, az Állatalakoskodások a magyar népszokásokban. Egyik 
félreérthető  megfogalmazása több kutatót megtévesztett: el őször a neves tudós azt 
hangsúlyozta, hogy a magyar állatmaszkok az európai kultúra kereszténység el őtti réte-
geibe nyúlnak vissza, majd kés őbb úgy fogalmazott, hogy a magyar állatalakoskodás 
tulajdonképpen az Európa-szerte elterjedt szokáskomplexum része. Mivel a tanulmány 
megjelenése óta eltelt fél évszázad alatt számos, az egész nyelvterület kiterjedésér ől 
előkerült példa gazdagította a témakört, a néphagyomány e vonatkozását alaposabban 
feltárták. Sikerült megállapítani, hogy nem kétséges: ,,a magyar állatmaszkok bekapcso-
lódnak az európai hagyománykörbe", ám id őbeli megjelenésüket már a magyar népi 
kultúrában aligha lehet megállapítani. Ezért is felesleges a prioritás kérdésének feszege-
tése. Ennek következtében tudománytalan az is, hogy valamely jelenség esetében egy ,,nagy 
nép" elsőbbségét hangsúlyozza valaki. Ujváry Zoltán mindezeket a gondolatokat szükséges-
nek vélte tisztázni még könyve legelején. 
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A neves professzor-kutató úgy véli, hogy alapeszme tekintetében az Európában 
fellelt állatmaszkok funkciója lényegében egyezést mutat a természeti népek hiedelmeivel 
és maszkviselési szokásaival, s őt a klasszikus kultúrákban is párhuzamokat lehet találni, 
ám .az európai állatmaszkok sokkal bonyolultabb, funkcionális tekintetben jóval több 
kérdést vetnek fel, mint a természeti népek, különösen pedig a csak vadász, halász 
életmódot folytató népcsoportok állatmaszkjai". 

Ujváry professzor monográfiájában a ló-, kecske-, medve- és gólyamaszkokat vizs-
gálja. Azokra a kérdésekre ad választ, hogy a magyar dramatikus szokásokban milyen 
funkciót töltenek he. Ugyanakkor az európai párhuzamok és kapcsolatok jellegét, irányát 
is felvázolja. 

A magyar dramatikus népszokások és népi színjátékok kétségtelenül legnépszer űbb 
állatfigurája a ló. Alakja úgyszólván az egész nyelvterületen ismert. Sokan az ősmagyarság 
lókultuszának továbbélését vélik felfedezni ebben a jelenségben. Ujváry Zoltán ezzel 
szemben példák elemzése révén arra a megállapításra jut, hogy a lómaszkos játékok 
folklorisztikai és tárgyi emlékei sem nem er ősítik meg, sem nem cáfolják ezt az elképzelést. 
Hisz az effajta állatalakoskodásra mind az európai népek, mind a magyarság anyaga 
egyaránt tartalmaz utalásokat. 

A kecskemaszkos játékok száma még a lómaszkos játékoknál is gyakoribb volt. 
Századunkra azonban a nyelvterületnek csak egy jól körülhatárolható részén gy űjthetők. 
A kecskével kapcsolatos kultusz az európai m űvelődéstörténetben szintén nem ismeret-
len. Már a görögök például Dionüszosz szent állatának tartották. Különösen e maszk 
tanulmányozásakor válik érzékelhet ően elevenné az a kapcsolat, amely a Kárpát-medence 
népei között létezett. Így például az Erdélyben meglev ő  kecskemaszkos játék párhuzamai, 
rokonai az együttélés következtében a román, a szlovák és lengyel hagyományban is 
megvannak. 

Az állatmaszkos játékok közül a medvével kapcsolatosak jelentik a legtöbb gondot. 
Valaha az egész nyelvterületen el őfordult, s felmerült az a kérdés, mennyire köthet ő  a 
magyarság ősi kultúrájához. Sok jel arra utal, hogy a medvemaszkos játékok elemei közül 
több a vásári medvetáncoltatók mutatványaira vezethet ő  vissza. Ugyanakkor olyan elemek 
is vannak bennük, amelyek ebb ől egyáltalán nem eredeztethet ők. 

Az ornitomorf maszkok közül a gólya is a népszer űbbek közé tartozott a magyarság 
körében. Kedvelt szerepl ője volt a lakodalmak, fonók, a farsang játékainak. A játékok 
nénány eleme a magyarság kereszténység el ő tti időszakának kultúrájából eredeztethet ő . 
Archaikus vonásait els ősárban a termékenységvarázsló funkciója fejezi ki legjobban. 
Egyébként a gólyamaszkos játékokat tartja a könyv szerz ője formailag és funkcionálisan 
is a legegyértelműbbeknek. 

A könyv nagy erénye, hogy tudós írója nem kíván végs ő  szentenciákat kier őszakolni 
és megfogalmazni. Szigorúan csak az adatokból (függelékében páratlanul gazdag és értékes 
— közte pl. a jugoszláviai Debelyacsáról származó — játékleírásokat ad közre) kikövetkez-
tethető  és levonható tanulságokat fogalmaz meg. 

Óvakodik a látványos, ám megalapozatlan kijelentésekt ől, félreérthető  megállapítá-
soktól. Vizsgálatainak végs ő  eredményét abban látja, hogy sikerült a számos példa kompa-
rasztikus elemzése alapján kimutatnia: .a magyar néphagyomány állatmaszkos játékai 
nem egyszerűen mechanikus utánzatok vagy átvételek más népekt ől . . . Az állatmaszkok 
a néphagyomány olyan emlékei, amelyek az európai népek közös kulturális múltjába 
tartoznak." 

LÁBADI KÁROLY 
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JELENFORMÁLÓ HAGYOMÁNYOK 

STEVAN VASILJEVIÓ: Znameniti Somborci. 
Književna radionica “Slavija", Novi Sad — Vojvodina, Bezdan, 1989. 

A letűnt nemzedékek legismertebb személyiségeinek bemutatásával a kultúra olyan 
művel őihez jutunk közelebb, akiknek munkássága kisugárzódott az egész országra. 

Stevan Vasiljević  tanár legújabb könyve (Zombor jeles személyiségei) a Duna menti 
város régmúlt emlékeinek vékony szálait fűzi egybe. A több mint kétszáz életrajz ihletett 
megfogalmazásával a szerz ő  egyúttal a jelentős kezdeményezésekkel teli elmúlt két évszá-
zad történelmi legkörét is felidézi, terjedelmes adattárával pedig bizonyságát adja saját 
olvasottságának. 

Amikor fellapozza a kiadványt, a kíváncsiskodó olvasó kizárólag olyan alkotó egyé-
niségek arcképeivel találkozik, akik szellemiségükben közeli kapcsolatban álltak ezzel a 
várossal. Zomborban születtek, vagy itt éltek egy bizonyos időn át, esetleg csak gyakori 
vendégei voltak ennek a környezetnek. Végtére a város nagy poétája, Laza Kosti ć  is sók 
vidéket bejárt, számos helyen mozgott otthonosan, de igazában szinte mindenki zombori 
illetőségűnek tartotta. A bemutatott személyiségek, alkotó egyéniségek többsége minden-
esetre hosszabb id őn át tartózkodott Zomborban, s korlátlanul élvezte ennek a dús 
növényzetű  városnak az áldásait, emberséges, munkára serkent ő  légkörét. A gyorsan 
sarjadó közoktatás (a gimnázium és a tanítóképz ő, majd a kereskedelmi akadémia is) 
az emberi viszonyok összetett rendszerét alakította ki a városban. Vívmánnyá fejl ődött a 
kommunikáció és az alkotókedv. A XVIII. és XIX. század jeles és ismert személyiségei 
mondják el (míg a XX. század alakjai a készül ő  második kötetben sorakoznak fel) szerény, 
de kiérdemelt felvonultatásukban törekvéseiket és igazságukat, hogy a tudomány és az 
alkotómunka igaz művelőinek kezéből ',csak a halál verheti ki a tollat". 

A közzétett életrajzok anyagának begy űjtését Stevan Vasiljevi ć  temetői sétákkal 
kezdte. A régmúlt id ők számos kiemelked ő  egyéniségéről a síremlékek szolgáltatták az els ő  
adatokat, s csak ezután vette sorra kitartó, áldozatos munkával a levéltárakat, a könyvtá-
rak táj jellegű  részlegeit és a régi folyóiratok megsárgult köteteit, hogy egészében áttekint-
hesse a legérdekesebb személyiségek életét és munkásságát. Az enciklopédiai kiadványok 
rendszerint jóval szerényebb leírást adtak, mint amit ő  feljegyezhetett róluk. A különbség 
nem csupán a tömörségre való törekvésb ől és a terjedelmi korlátokból adódott, hanem 
sokkal inkább az emberek és a sorsok iránti lelkes érdekl ődésből. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a kiadvány szerz ője is Zomborban született, 1913-ban, 
s ilyenformán ő  maga is saját h őseinek sorába tartozik. Sok éven át dolgozott a közokta-
tásban, számos tankönyvet írt a földrajz tárgyköréb ől az általános iskolások számára. 
Összesen 39 kiadványával találkozhatunk szerbhorvát, magyar, macedón, albán, román, 
ruszin, szlovák, bolgár és török nyelven. Évtizedeken át rendszeresen jelentkezett a 
lapokban és folyóiratokban, a rádióban és a televízióban. Az életrajzi részletek százait 
fogalmazta meg sorozatban. Hosszan tartó, türelmes kutatómunkára volt szüksége, amíg 
eljutott a legnevezetesebb zombori személyiségek 213 életrajzának megfogalmazásáig. 
Egymás mellé állította mindazokat, akik bármit is felmutattak az alkotás mezején, akik a 
maguk idejében országos viszonylatban is el őbbre lendítették a történelmi fejl ődés kerekét. 
Sokan közülük kétségkívül Európa térségeit is meghódították muguknak. Nem kizárólag 
elhivatottságból. Egyszerűen csak olyan szinten végezték a munkájukat, és olyan volt a 
hozzájárulásuk az általános m űveltség terjesztéséhez, hogy óhatatlanul megnyíltak 
előttük a város kapui, s befogatta őket minden gazdagabb környezet. 

A kiadvány így egészében véve megkerülhetetlen adaléka lett a táj jelleg ű  és az 
általános jugoszláv kultúrának, emellett érdekes olvasmány, de ugyanakkor jó kiinduló-
pont is sokféle további tudományos munkához. 

ALEKSA1VDAR TASIé 
(NAGY József fordítása) 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 45. KÖTETE 

KATONA IMRE 

Az id ő  mérlegén 
(Ortutay Gyula életműve) 

Ortutay Gyula a szabadkai születésű  írók, művészek és tudósok között a 
legsokoldalúbb egyéniség, az egyetlen, aki magas rangú külföldi elismerésekben 
részesült, s több akadémiának is a tagja volt. Születésének nyolcvanadils évfor-
dulója jó alkalmat nyújtott egykori tanítványának, majd közeli munkatársának, 
Katona Imrének arra, hogy megírja pályaképét és értékelje munkásságát. Annál 
is inkább, mert az a tizenkét év, amióta a neves néprajztudós nincs az él ők 
sorában, nem mosta el a vele kapcsolatos közvetlen benyomásait, emlékeit, 
személyes megfigyeléseit, tapasztalatait. 

Monográfiánk szerzője — a mindennapok rutinmunkája mellett vele együtt 
dolgozva a magyar folldór hihetetlenül gazdag és érdekes anyagának begy űj-
tésén, rendszerezésén, feldolgozásán és publikálásán — közvetlen közelr ől is-
merte meg az embert, a tudóst a maga kend őzetlen valóságában. Éppen ez a 
közvetlen viszony, az együtt megélt id ő, a mindennapok és az ünnepi pillanatok 
apró-cseprő  eseményei, történései, villanásai, a beszélgetések során megfogal-
mazódott gondolatok, gondolatszikrák, ötletek képezik azt a kapcsolatot, amely 
a szerzőt mesteréhez köti és lehetővé teszi számára, hogy többé-kevésbé teljes, 
komplex képet alkosson róla, az örökké tevékeny, örökké szervez ő  és kivéte-
lesen gazdag életművet létrehozó emberr ől, aki kedves tudományáért, a folkló-
rért, annak felvirágoztatásáért minden lehet őt megtett egy olyan időben, amikor 
a néprajzot, nem is kevesen, nacionalista tudománynak tartották. 

A portré felvázolása közben nemcsak a politikus és közéleti dolgozó pályáját 
ismerhetjük meg, hanem az iskolát teremtő, európai hírű  tudós népkölté-
szetről, a népéletről alkotott nézeteit is. Megtudjuk, mi volt tudományos gon-
dolkodásában az újdonság, amellyel világszerte ismertté tette a magyar nép-
rajzot, s amellyel kontinensünk etnológiájára is termékenyen hatott. Ugyanak-
kor azonban nem hallgatja el azt sem, hogy politikusi tevékenysége és türelmet-
lensége megakadályozta a népélet minden területét átfogó egyetemes kon-
cepció kidolgozásában. 

Az idő  mérlegén egy színes személyiség arcélét rajzolja meg hitelesen és a 
szakember igényességével értékeli alkotásait. Ezáltal az évforduló alkalmából a 
szülőváros nevében is méltóképpen tiszteleg életm űve előtt, amelynek legjobb 
darabjai minden bizonnyal kiállják az id ő  próbáját. 

A harminchárom, többnyire dokumentumérték ű  képet tartalmazó, csak-
nem százoldalas kötet 30 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Mun-
kásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 50 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Nap-
redak könyvesboltjában. 



Galériánk 

BLAŠKO RAJIú  lelkész, író 

A bunyevácság megújhodási mozgalmának  -  Ivan Antunovi ć  és Ambrozije 
Šarcević  mellett  -  egyik kiemelkedő  egyénisége. Szabadkán született 1878. 
január 7-én, s itt is halt meg 1951. január 3-án. (A Jugoszláv Irodalmi Lexikon-
ban- Jugoslovenski književni leksikon, Novi Sad, 1984 -mindkét dátum téves.) 
Miután elvégezte tanulmányait, az egyházi hatóságok szül ővárosába nevezték 
ki plébánosnak. Az els ő  világháború idején rendőrségi felügyelet alatt állt. 
Késöbb képviselő  volt. A második világháborúban Budapestre internálták, de 
1943-ban hazaengedték. Ekkor az illegális népfelszabadító bizottság elnöke lett. 
A világégés után fizikailag összeroppant, s visszavonultan élt kéri parókiájában. 
Első  munkái huszonnégy éves korában jelentek meg. 1910-ben és 1911-ben a 
Naše novine, 1929-től 1941-ig pedig a Subotičke novine c. lapot szerkesztette. 
Újságcikkek mellett elbeszéléseket (Pridslava, 1910, Stari mirotvorci, 1925, 
Našim šorom, 1928, Bunjev čice, 1936), színdarabot (Betlehem, 1913) írt és 
Narodno blago címmel 1910-ben és 1923-ban két kötetben közzétette népköl-

tészeti gyűjtését. 


