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BURÁNY NÁNDOR 

CSÖNDREPESZTÉS 

Szép idő  lesz ma — szólt bizakodón a konyhából a feleségem, ahogy elhall-
gatott a villanyborotva zúgása. 

Szép — mondtom kezemben a készülékkel. — Szép — dünnyögöm egyhan-
gúan. 

— Hogy süt a nap! Már kora reggel. 
Ilyet jósoltak az este a híradóban. 
Persze, te mindig odafigyelsz az id őjárásra. 
Mint született földműves, igaz? 

— Ha elintézzük, sétálhatunk egy nagyot Belgrádban — majd rövid hallgatás 
után a búcsúzó elérzékenyülésével —, talán utoljára... 

Jó, nem kell sietnünk, van vonat is, busz is este — a borotva kitisztítva, 
visszatéve a szekrénybe. 

— Szeretnék még egyszer lenézni a Kalemegdanról — állt meg a fürd őszoba 
ajtajában. — Kész vagy? Reggelizhetünk. 

Mindjárt, csak — simítom végig bal tenyeremmel az arcomat, majd 
bosszankodva: — Csak egy pillanat, elkapkodtam — baloldalt az állam alatt nem 
borotváltam ki rendesen. Ujra el ő  kell vennem a készüléket. 

Rendben, nem siettetlek, csak hogy tudjad. 
Persze. 

Aztán már újra a konyhából, mintha valami fontos dolog (fontos dolog 
nekünk valami is lehet-e még?) jutott volna utólag eszébe: — Eltettél mindent? 

Miután a megismételt kérdésre hiába várta a választ: 
Szórakozott vagy? 
Nem. Miért? — lépek ki tiltakozva az el őszobából, pedig anélkül is jól 

hallhattam a kérdést. 
— Szóltam kétszer is... 

Kétszer? — nézek rá hitetlenkedve. Persze, a Kalemegdan, azt említette, 
ott akar sétálni; az apja, a történelemtanár megfert őzte ő t is, testvérbátyját is, 
mennyit meséltek nekem a régiek dics őséges harcairól, Szerémség, Fruška gora, 
a török előtti világ minden itteni helységnevét ismerték; bátyjának már el őttünk 
volt itt kertje, ő  beszélt rá engem is, egy nyári szabadságon, mikor hazajöttünk, 
a hegyoldalba vágott háza teraszán, el ő ttünk, távolabb a Duna ragyogó, széles 
csíkja, s a partján nyugat felé a több száz éves települések: Pétervárad, Kamanc, 
Szerlek, Dombó, Belcsa, Csöreg, Bánmonostora, Kóruska, Nyest, Újlak... ahogy 
ő  sorolta a helységneveket, külön-külön mindegyiket jellemezve is; ami engem 
legjobban megragadott, az nem a harcokra, nem a h ősi ütközetekre vonatkozott 
(mennyi vér elfolyt itt!), sokkal inkább érdekelt, amit a kamanci borokról, a 
szőlősgazdákról, a borkeresked őkrő l meg az ő  ügyes-bajos dolgaikról mondott; 
látszott, annyira beleszeretett ebbe a tájba (nem ok nélkül, az biztos), ennek a 
történelmébe, hogy megtudott, elolvasott róla mindent, amit föllelhetett, nem 
sajnálva sem a pénzt, sem a fáradságot, ma sem gy őzök csodálkozni: micsoda 
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élet, micsoda gazdálkodás folyt itt már öt-hatszáz évvel ezel őtt, erről én mit sem 
tudtam, s hitetlenkedve hallgattam a sógorom áradozásait a kiváló szerémi bo-
rokról, amelyeket az itteni szőlősgazdák termeltek, az ő  ügyességüket dicséri, 
hogy a szegedi, budai meg más kereskedők útján eladott boraikat magasztalták 
a messzi királyi udvarokban, s ivott bel őle maga a római pápa is; elképzeltem a 
végtelen vadont s benne a terebélyesedő  erdőirtásokat a Kamanc környéki dom-
bokon a meggazdagodást ígérő  szőlőtelepítésekkel, ezek már akkor is sok-sok 
szorgos munkáskezet követeltek, s úgy éreztem, közvetlen kapcsolatba kerülök 
csodálatra méltó (s addig elhanyagolt) el ődeimmel, őseimmel, ha sógoromhoz 
hasonlóan én is veszek egy szőlőskertet s életem hátralév ő  évtizedeit az ő  erdőir-
tásaikat művelve, az ő  nyomdokaikat 'járva élem le, szükségét éreztem ennek, 
mintha egy nyugtalanító nagy adósságot kellene törlesztenem, egy önmagammal 
szembeni, sehogy másként vissza nem fizethet ő  tartozást, mintha éppen csak ez 
hiányozna még ahhoz, hogy a végén majd lelkifurdalás és szégyenkezés nélkül, 
elégedetten hunyhassam le a szemem az utolsó szavakat suttogva: mégsem éltem 
hiába; a fákat metszegetve, a sz őlőt kapálva, a hagymát duggatva vagy éppen 
szüretelés, netán ebéd utáni beszélgetés közben — függetlenül attól, hogy egyedül 
vagyok vagy a vendégeimmel, a szomszédaimmal beszélgetek — valahogy mindig 
velem társalogtak ők, az ötszáz évvel korábbi tulajdonosok, kapások, szüretel ők, 
pincemesterek, bortizedszedők és vincellérek, az ő , sokszor kettétört álmaikat, 
törekvéseiket véltem folytatni, lankadatlan akaratuk sokszor kivágott, de gyö-
keréből mégis mindig előtőrő  hajtását próbálva újra koronás fává nevelni, mint 
a szilfavész által kipusztított Szilberek helyén a minduntalan, makacsul újra 
kihajtó sarjadék rengetegb ől kiválasztott (kegyelemben részesített) példányo-
kat, rendre a felemel ő  áldozatvállalás illúziójában ringatva magam, nemcsak 
ott, a kertben tartózkodva élveztem ennek az érzésnek minden ébred ő  
gyötrődést nyomban elaltató hatását, de otthon, az utcán, mindenütt ennek a 
boldogító zsongásnak az elragadtatásában éltem; már ezért is nehezemre esett 
meghozni azt a döntést, amely az ezzel az állapottal való teljes szakítást vonta 
maga után, s amelyre nem önszántamból határoztam el magam, soha el őbb fé-
lelemből nem kényszerültem az életem folyását ennyire megváltoztató lépésre, 
mint most, mára hatvanon fölül, s ez nyilván nem marad nyomtalanul a magatar-
tásomon, ezt vehette észre feleségem is újra megkérdezve: — Szórakozott vagy? 

Lehet. Olyan ütöttnek érzem magam, nem tudok fölébredni — ismerem be. 
Mi baj? 
Rosszul aludtam az éjjel. 
Ez az időjárás, biztosan. 
Az időjárás? Az szebb már nem is lehet. 

— De a meleg front. Ilyenkor csak szokatlan ez nekünk. Próbára teszi a 
szervezetünket — lépett át a hálószobába. 

Próbára... Az évek, azok teszik ezt — állok'még mindig a fürd őszoba ajta-
jában kezemben a borotvakészülékkel —, mikor már hetven felé... 

Mit beszélsz? Nem vagy te még öreg! — mondta a pizsamámat hajtogatva, 
majd gondolva egyet s az ágyra dobva: — Nem is rakom el, ha hazajövünk, úgyis 
fáradtak leszünk. 

— Persze, hagyd csak... 
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Lesz nekünk elég pénzünk? — kérdezte, hogy kifordultam a parkolóból. 
Lesz. Tegnap váltottam. Abból alig költöttünk. 
A buszjegyek, a követségen is kell valamit fizetni, aztán az ebéd, valahol 

megebédelünk, nem?, meg ha látunk valamit, ha nagyon megtetszik... — sorolta 
a tőle megszokott aprólékos előrelátással. 

—Jó, van nálam márka, beválthatunk még egy százast. Annyi elég lesz, nem? 
— majd bekapcsolva a biztonsági övet, még utólag: — Majd a piacnál megállok. 

A piacnál — majd kis idő  után: — Vagy itt a teniszpályánál. Állnak itt is 
dillerek — a tudatalattijában már itt ébredezhetett a gyanú. 

Jobb lesz a piacnál — fékezek le a jelz őlámpa előtt. 
— Mindegy. De ott nehéz parkolni. 

Ilyenkor még nincs . tömeg — ragaszkodom (minden hátsó gondolat nél-
kül) a piaci megálláshoz. 

Nem ellenkezett, hagyta, hogy az én akaratom érvényesüljön. 
Vagy váltsak kétszázat? — töröm meg a hallgatást indulva tovább a lámpa 

zöldre váltó jelére. 
— Elég lesz egy. 
— Jó, de van nálam, ha kell. 

Hadd maradjon. Holnap úgyis többet adnak érte. 
Lehet, hogy már délután is. 
Istenem — tört föl a sóhaj gondolatai mélyéb ől —, azok a kelni évek... Ki 

gondolta volna, hogy ide jutunk. A német nyugdíj... Nem is tudom, ha ez nem 
lenne... — emlékezett elérzékenyülve. 

— Hát igen, ott a Fordnál... 
Mint nekem a Fordnál volt, vendégmunkásnak jobb dolga annál nem lehe-

tett, tizenöt év után mégis úgy határozunk, hogy hazajövünk, a f őnőköm még 
utána is többször mondja, hogy maradjak, meg fogom bánni, ha otthagyom őket, 
de hogy nem gondoltam meg magam, s hogy később sem vágytam vissza, hogy 
itthon az időnkénti kellemetlenségek ellenére is jól éreztem. magam, azt csak 
annak köszönhetem, hogy így beleszerettem a kertbe, hogy ez lekötötte gondo-
lataimat, hogy itt feltöltődtem jókedvvel, s ebből a nap.többi részére is futotta 
bőven; amit tudtam, beszereztem szakirodalmat fákról, bokrokról, örökzöl-
dekről, kialakult bennem egy elképzelés a növények egyedülálló, csodálatos 
együtteséről, amit az évek során létrehozhatok, ami nincs még egy a környéken, 
s aminek a jótékony hatását élvezve békében, egészségben tölthetem el életem-
nek a nyugdíjba vonulás után fennmaradó részét; olvasva, hogy az örökzöldek 
télen-nyáron termelik nekünk az éltet ő  oxigént, s hogy közülük is a borókák a 
legserényebbek, a tűlevelű  örökzöldek sokaságát akartam a déli fekvésű  hegyol-
dalba 

 
 telepíteni; a nyári nap valósággal kiégeti itt a földet, de a borókának éppen 

ez kell (már korábban a tenger felé igyekezve nemegyszer csodálkozva láttam, 
hogy a kopár likai hegyekben ,  az átforrósodott sziklák repedéseib ől számtalan 
borókabokor emelkedik ki újra és újra feltéve a válasz nélkül maradó kérdést: 
miből táplálkoznak, hogy nem égnek ki a forró kövek között; kés őbbi felfedezés: 
a Nagyalföldön a homokpuszta széls őséges időjárási viszonyai között az ősbo-
rókás ugyancsak otthon érzi magát), a legszárazabb, a legmelegebb nyárban virul 
legszebben termelve (mint olvastam kés őbb) a fitoncid anyagokat, s így elpusz-
títva a bacilusokat, tiszta leveg őt teremtve segít az egészségem meg őrzésében; 
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ebben a reményben válogattam a borókák különféle fajtáit, de telepítettem szá-
mos fenyőfélét, cédrust, ciprust is, ez utóbbi okozta talán a legtöbb gondot s 
ígérte a legszebb örömöt is: a ciprusmagok elültetése utáni években be kellett 
látnom, hogy akármilyen feledhetetlen szépség is a sudár örökzöldek sora a 
toscanai tájban, az igyekezetem, hogy azt a csodát a Fruska gora lejt őjére átva-
rázsolja, eleve kudarcra ítéltetett, az itáliai ciprus számára elviselhetetlen szen-
vedést hoznak a mi zord teleink, a növénykék hajtáscsúcsai minden tavaszra 
lefagytak (mint Szibériában a foglyoknak a füle, kezükr ől meg lábukról az ujja-
ik), hónapok kellenek, mire ezt a bajt kiheverik, s ahogy újra fejl ődésnek indul-
nának, megint itt a tél, a sínylődés; együtt éreztem velük, ahogy tudtam, segítet-
tem rajtuk, könnyebben átvészéljék az új haza körülményeihez való igazodás 
időszakát, s örömet leltem benne, mikor elmúlt az els ő  olyan január, amelyet 
erősebb fagykár nélkül úsztuk meg, a szorongások után bizakodhattam: amit 
még Kölnben megálmodtam, sikerül mégis létrehoznom; öt-hat évesek az els ő  
cipruscsemeték, amikor Németországból hazalátogatnak a fiamék, nem kis 
büszkeséggel magyarázom neki, micsoda páratlan szépség ű  mikro-mediterránt 
varázsolok én ide (mire majd ő  is nyugdíjba megy): lenn, az als ő  mezsgye mentén 
a feketefenyők besűrűsödő  sorfala pár év múlva már felfogja a dühöngő  kossava 
jeges rohamait, s ezzel a legkellemetlenebb őszi-téli éghajlati hatástól óvja meg 
a kertem lakóit, egy másik fenyőegyüttes sajátos, a nyári száraz meleggel dacolni 
tudó mikroklímát teremtve lehet őséget nyújt a páfrány vagy más aljnövényzet 
elterjedéséhez, egy kimondottan ver őfényes helyen virít a fehérüröm, levendula, 
rozmaring, a zsálya, az izsóp, a kakukkf ű  meg más gyógynövény, mindenféle 
öregkori nyavalyára lesz itt gyógyfüvem, ha kiköltözök, ne kelljen soha patikába 
szaladgálnom; ám amire annyira vágytam, nem tartott sokáig az örömöm, két-
méteres lehetett az els ő  ciprusom, az alsó mezsgyén álló, amikor télen havazás 
után fölsétáltam, hogy lerázzam az örökzöldekr ől a reájuk tápadó havat, a fél-
méteres hóban taposva ugyancsak kifáradtam, megizzadtam, mire fölértem, de 
nem ültem le, egy percig sem pihentem, látva, hogy szétnyomta a nyirkos hó a 
tiszafát, a borókákat, a legnagyobb ciprusomból pedig mi sem látszott, csak mi-
kor közelébe érve rádöbbentem, hogy a hó súlya alatt teljesen oldalt d őlt, s így 
fekvő  helyzetében a hó mindenestül betakarta, csak akkor ijedtem meg igazán, 
hogy talán kitört, fölszakadt a töve vagy valami más, jóvátehetetlen károsodás 
érte, de ha nem is, mit kezdhetek vele, hogy fogom kikötni, kitámasztani, hogy 
biztonságban legyen, s a következő  havazás meg a szél ne döntse újra földre, de 
egyúttal már valami b űntudatfélét is éreztem, amíg fázós-fagyos ujjaimmal mar-
kolva a törzsét megpróbáltam kiszabadítani a ráfagyott hó súlyos bilincseib ől: 
talán mégsem kellene erőltetnem, ha már nem való a mi éghajlati viszonyaink 
közé, mérhetetlen kínjainak én vagyok az oka, tulajdonságait figyelmen kívül 
hagyva kedvtelésbő l elhoztam hazájából... — nem lehet, hiába, nem szabad 
erőltetni, gondoltam lemondóan többször is, de csak nem adtam fel a küzdelmet, 
a ciprus mindig újra felbátorított, éreztette velem, hogy ha összefogunk, ha se-
gítek neki, leküzdi a megpróbáltatásokat, s végül a mostoha körülmények elle-
nére is kedvemre való, az áhított látványt nyújtó, a kitartó ellenállás sikerét 
példázó fa lesz belőle; mintha örök hűséget esküdtünk volna egymásnak látva, 
hogy így a legzimankósabb telek, a legzordabb feltételek sem tudják akaratunkat 
megsemmisíteni — sóhajtottam fel többször megkönnyebbülve a tavaszi hóolva-
dások után, mintha a januári-februári fagyok, hóviharok meg az ezek okozta 
károk lennének fojtogató szorongásaim legf őbb okai; mikor nyugdíjba vonul- 
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tam, valóban hihettem, nincs mitől félnünk, megteremtettünk minden feltételt 
a napsugaras őszhöz, s újra igazat adtam feleségemnek, amiért tizenöt év után 
mindenáron haza akart költözni Németországból, noha ott sem lettek volna 
anyagi gondjaim öregségemre, de amit itthon a szülőföld nyújt az embernek, azt 
idegenben semmi sem pótolhatja, ha ezt akkor nem is tudtam még, s kezdetben 
nem értettem is egyet feleségem szándékával. A kimenetelkor ő  ellenezte az 
elhatározásom: 

A gyerekeket féltettem — emlékezett vissza. — De végül hagytam magam 
rábeszélni. Szerencsére. 

Ahogy én is, később, a hazaköltözéskor. 
Szerencsére? 

Néma maradok. Itt mosta kocsiban igennel erre sehogy sem válaszolhatok. 
x~ 

Na ez mi? — nézett rám csodálkozva, ahogy a piacról visszatérve benyúl-
tam a kulcsért, hogy kinyissam a hátsó csomagteret. 

Ez... ez egy őszibarack. 
Őszibarack? 
Igen. Őszibarack-csemete — ismételtem leplezhetetlen zavaromban. 

— Csemete?  
Igen, látod. 
Persze — bólintott, mintha csak most értette volna meg —, viszünk ezt is a 

követségre... 
Ennyi iróniát mindig megbocsátottunk egymásnak, de most nem tudok el-

mosolyodni. Éppen csak úgy, egyetért őleg: 
— Visszük. Miért ne. 

Gondolod, megörülnek ott neki? 
Biztosan — hagyom rá, majd komolyra fordítva magyarázom: — Tudod, 

hogy az ősszel több faiskolában is... 
Azt a késeit? — szakított félbe türelmetlenül. 
Mióta hiába keresem már... Te is szereted — teszem hozzá nyomatékkal. 

— A gödröket is kiástam nekik... 
— Még az ősszel... — mélázott el tekintete a leeresztett ablakon át. Őrültsé-

get csináltam, gondolhatja nyilván, az este mindent megbeszéltünk, reggel a terv 
szerint elindultunk, föl se merült a csemetevásárlás gondolata (inkább a kert 
eladásának lehetősége foglalkoztatott már), a piacnál én kiszállok, beváltok 
száz márkát, és ahogy visszatérek a kocsihoz, azt láthatja (amir ől nem is álmo-
dott), hogy kezemben egy őszibarackfácska; reménytelen lenne a magyarázko-
dás (és mégis),.. soha senki nem értené meg, mi ment végbe az agyközpontjaim-
ban, az idegvezetékeimben (s hogy miként befolyásolta ezt a szívem gyorsuló 
verése, miután megláttam — akaratlanaul is odanézve — a hosszában az asztalhoz 
támasztott facsemetéket, elindultam az irányukba), mi fordította arra a tekinte-
temet, indítva el arrafelé a lábamat s ellenállhatatlan er ővel kényszerítve rá, 
hogy a többi közül kiemelt husángot ne tegyem vissza, hanem meggy őződve 
róla, hogy éppen az, amit keresek, kifizetve magammal vigyem, noha tudtam, 
hogy ennek — tekintettel az elhatározásromra — semmi értelme sincs, hiszen az 
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utolsó hónapokban meg sem fordult a fejemben, hogy én még fát ültessek; s 
most, hogy a kocsiból kiszállva elindultam az ácsorgó pénzváltók felé, most sem 
volt szándékomban a vásárlás, el őbb mindent előkészítettem a belgrádi útra, 
mégis ahogy az önkiszolgáló mögött sorakozó asztalok felé fordultam tudva, 
hogy ott árulják a csemetéket, s az alma, körte, cseresznye, meggy és más faj 
között nyomban felismerve az őszibarack kérgének világosabb, sárgászöld szí-
nét, önkéntelenül hatáskörébe kerültem, vonzott magához, mint bizonyos raké-
tákat a célpont (nagyapám napsütötte sz őlőskertje, az érett őszibarack illata, a 
kéklő  szőlősorok között a forró homok, az évtizedek távolából is ragyogóan 
tiszta kékjé az égnek, a kés őbbi súlyos élmények omladéka alá temetett s újra 
meg újra csak előbújó gyermekkori álmok, az édes, zamatos, leves érett ősziba-
rack piros illata — semmi, de semmi nem jutott, nem juthatott ebb ől eszembe a 
piac melletti parkolón a kocsiból kiszállva, s nem gondoltam arra a régi tervem-
re sem, hogy a Fruška gora-i hegyoldalban, a déli fekvés ű  kertemben a feledhe-
tetlen őszibarack illatával megpróbálom visszavarázsolni gyermekkoromnak 
azt a szőlőskerti álmát, már a vásárlást követő  ősszel kivágva a szilvafák felét 
(noha éppen termőre fordultak) őszibarackot ültetve helyükbe...), ez az a ké-
sei?, kérdeztem az elárusítót újra olvasva a közönséges aktakapoccsal a törzs 
köré erősített címkét, majd tudomásul véve az igenlő  választ, a rügyeket és a 
gyökérzetet véve szemügyre; még az ősszel fölvéve, aztán a fagyok beálltával 
elvermelve, s most az ültetési idény kezdete óta, ki tudja, hány piacot megjárva, 

edveiből sokat veszíthetett, er ősen vissza kell metszenem, b őségesen megön-
tözve az ültetéskor s még aztán is többször, így bizonyosan meg fog eredni, gon-
doltam, majd távozás előtt (egy korai kajszit is milyen jó lenne venni még!) még 
egy pillantást vetve az asztal mellé támasztott másik példányra, meggy őződve 
róla, hogy nem az erősebbet hagytam ott... 

Holnapig meglesz a kocsiban — nyugtatom meg a feleségem. 
Ő  szó nélkül vette tudomásul magyarázatom. 
— Csakugyan, olyan régen keresem ezt — érzem szükségét a további magya-

rázkodásnak —, mikor megláttam, nem tudtam otthagyni. Olyan régóta keresem 
ezt... 

Régóta. S ha... honnan tudod, hogy ez éppen az? 
Hogy... gondolod, becsaptak? 

Nos, megjöttünk — bukik, botlik M a számon nem bírva tovább a hosszú 
hallgatást. Mióta a piac utáni jelz őlámpánál visszafordultam (...), nem sok szót 
váltottunk egymással. Kissé előrehajolva, hátammal nem érintve az ülés támlá-
ját, jobb lábam a fékpedálon, jobb kezem két ujjával a kormányzárbanvisszafor-
dított kontaktkulcson, bal kezemmel a volán kerekét markolva természetelle-
nes tartásban magam elé meredve ülök, mint aki csak azt várja tehetetlenségé-
ben, hogy meghasadva alatta a föld elnyelje autóstul, mindenestül. 

Nem tudom befejezni az útközben önmagamban önmagammal kezdett pár-
beszédet, máskor Mérve várakozás nélkül ugrottam M a kocsiból, s percek alatt 
összejárva a fákat, bokrokat, csemetéket, türelmetlenül vettem szemügyre min-
den águkat, levelüket, minden számon tarott bimbót, virágot, gyümölcsöt, nem 
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érte-e károsodás utolsó ittjártam óta, nem egy álmatlan éjszakát okoztak ezek a 
(mindenki más számára nevetséges) számomra életbevágóan fontos s makacsu-
újra és újra előretolakodó bizonytalanságokból táplálkozó (mert egy oktalanul éš 
jogtalanul betévedt idegen hátha eltaposta megint azt a kicsi írborókát, amit csak 
sok kísérlet után sikerült meggyökereztetnem) félelmek; most ültem csak, mintha 
mi sem érdekelne többé ebb ől a kertből, mintha a ciprusokat, borókákat, cédru-
sokat dédelgetve az elmúlt tizenöt esztend őben nem a saját álmaimat igyekeztem 
volna szemet-lelket gyönyörködtető  örökzöld fákká nevelni. 

Fenn az úton motorzúgás. Közeledik, elhalkul, majd elhal. Fölnézek, most 
éppen nincs kedvem senkivel csevegni, szemben a két magas, oszlopszer ű  ciprus 
között a felső  szomszéd alakját egyszerre mégis megváltásnak érzem:. , 

Lesz valami? — kérdi hangosan, ahogy már a hegyek között szokás. 
— Lesz — eresztem le kedvetlenül a kocsi ablakát —, majd ültetünk... — cso-

dálkozom el, ahogy a szomszéd közéjük állt, csak így látni, a ciprusok mekkorát 
nőttek. 

— Vett valamit? 
= Egy őszibarackot — mondom, közben csak á ciprusokra gondolva, négy- 

öt méteresre nyúltak az elmúlt tizenöt esztend őben. ' 
A motort fennhagyja, őt lehozza a kíváncsiság. 	. 

Hát nem árulta maga ezt? — kérdezi közelebbről, halkabban. 
— De igen — szállok ki a kocsiból —, árultam, csak... 

Csak maga sem tudja, ugye... 
Így valahogy. Nagyon szép itt - nézek le a szurdokra -, én annyira meg-

szerettem az elmúlt tíz-tizenöt évben, mintha itt születtem volna. — Föl-fölte-
kintek, vonzza magához tekintetem a két ciprus maiasba tör ő  karcsú alakja 
(ezek voltak a kicsi, egy-két centiméternyi növénykéi?), az elmúlt tíz évem tö-
rekvéseit tükrözi ez a kert s benne leginkább a ciprusok; tizenöt éve múlt, hogy 
megvettem, abban az évben Görögországban nyaraltunk, a kempingben a .sát-
runk előtt álló ciprusfáról szedtem a tobozt, abból fejtettem ki serényen az apró 
sötétbarna magvakat, s ültettem el őket itt, abban a reményben, hogy a kertem 
végében, az út mentén gyorsan magasba szöknek, s így különbözve a környez ő  
kertektől, már messziről feljsmerhetem Esket, ahogy láttam őshazájukban, Itáli-
ában, a toscanai várkastélyok öreg falai mentén a távolból is jól megfigyelhet ő , 
el soha nem felejthető , a tájnak sajátos jelleget kölcsönző ,,  az áhított harmónia, 
a tökéletesség érzését sugalló ciprusfasorokat a kékben izzó nyári égbolt alatt 
(már előbb még Kölnben, egy olasz idegenforgalmi folyóiratban a ciprusfás tos-
canai tájképek valószínűtlen szépsége, közvetlenül is találkozni akartam velük, 
személyesen is megérintve —már akkor azzal a titkos, rejtett szándékkal, hogy 
itthon majd magam is újra tudjam alkotni? — a fest ői szépségnek až alkotóele 
meit, s amikor a görögországi kempingben a ciprusfáról szedtem a tobozokat, 
akkor már arról álmodoztam, hogy a kertemben én is megpróbálom létrehozni 
azt a toscanai csodát, ami ottjártunkkor még inkább a szívemhez n őtt, mint 
ahogy a képen látva remélhettem), melyek a középkori várak k őfalaival együtt 
nélkülözhetetlen kellékei a halhatatlan reneszánsz légkörének, megérezve ta-
lán, hogy évek múltán nagy szükségem lesz erre, s mindent meg kell tennem, 
hogy a teljes összeroppanás elől menekülve, rakétatalálatot kapott, sérült önbi-
zalmam menedéket találhasson nemcsak a látványában, de sikeres létrehozásá- 
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nak már a puszta tudata is er ős elhárító pajzs legyen; semmit sem tudtam a 
ciprusok ültetéséről, ápolásáról, nevelésér ől, de nem volt időm könyvek után 
szaladgálni (a polcokon ilyesmit hiába kerestem), minél el őbb a porhanyósra 
előkészített magágyba duggattam nagy reménykedéssel a görögországi magszer-
zeménynek a felét, másik felét el ővigyázatosságból tavaszra hagytam, ha a ke-
ményre fagyott földben megsemmisülnek, legyen mivel pótolni a (tudás és ta-
pasztalat híján bekövetkezett esetleges) kárt; aki látja ezeket a ciprusokat — íme, 
a szomszédom se sokat törődik velük, ha nem mondja is, nyilván rosszallja, hogy 
nem szilvafát ültettem a helyükre —, legfeljebb az fontos neki, hogy szépek vagy 
sem akkor, a találkozás, a megtekintés pillanatában; hogy én magam magról 
ültettem őket, hogy hol szedtem a tobozukat, hogy az ültetés és a kelés után 
mennyit bajlódtam velük, mennyit izgultam értük, s mennyire örültem egy-egy 
megmaradásukat veszélyeztet ő  kockázat sikeres átvészelése után, ez csak engem 
érdekel (vagy inkább: nekem éppen ez a legfontosabb), mindenki más számára 
közömbös; akármelyik előtt állok meg, mindegyikről a pillanatfelvételek egész 
sora pereg le előttem, egymást váltva, egymást eltakarva villantják elém akara-
tomtól függetlenül az életem elmúlt tizenöt évének izgalmait és örömeit; végte-
len nagy a szomorúságom, hogy mindennek az itthagyására kényszerülök (nem-
csak a ciprusfákat nem láthatom többé, de az életem utolsó nagy álmáról is le 
kell mondanom, nem lesz már több olyan elhatározásom, aminek a megvalósí-
tásáért ilyen szívvel-lélekkel tudnék küzdeni), de el-elfog a büszkeség is, s néha, 
amikor megjelenik előttem (akár csak képzeletben is) a göcsörtös, félig kiszáradt 
öreg szilfa, ez még a bizakodást is élesztgeti bennem a legfojtogatóbb kétségbe-
esésben sem eresztve el a pusztulásnak; a száz évekkel ezel őtti szilfaerdőből már 
csak a neve, Szilberek maradt meg, és itt-ott néhány öreg fa mutatóba, az egyik 
fönn a ciprusok mellett haldokolva, ágai elszáradva, egy hajtása zöldellt még 
$$,aly, kérdés, az idén kifakadnak-e rügyei, vagy feladja az élethalálharcot, mint 
ilfibb már a nagy szilfaközösség többi, kevésbé ellenálló tagja átengedve az él-
tető.  földet az alkalmazkodásra képesebb, vitálisabb jövevény fajoknak; őshonos 
itt a szil, talán a honfoglalók is itt találták már, kemény, értékes a fája, mikor 
szükség volt a faanyagra, vágták kíméletlenül, mégsem ez végzett vele, a betegség 
belülről támadta meg, s mert szépnek tartom (s mert most sajnálom) a tájat, ez 
azért is van, mert ezt is tudom róla; a szomszédom, noha nem tudja (nem is 
érdekli), mégis egyetért velem: 

— Szép is ez. Meg a levegő ! 
Nem mennék én innen sehova, de... 

— Tudja, azért jön ide az ember, hogy megnyugodjon, de az utóbbi időben 
a meglepetés, ami itt vár bennünket, hát attól idegösszeroppanást lehet kapni... 
— segített ki a magyarázattal a feleségem. 

Hát maguk csakugyan... — ingatja rosszallóan fejét a szomszéd. Tudja már, 
meséltem neki, az ősszel a legszebb írborókámat meg az egyik japánciprust lop-
ták el, később, december vége felé a garázst törték föl s vitték el a motoros 
kapálót meg a német permetez őt. Valamelyik szomszéd, aki télen is kinn lakik, 
hallotta, mikor éjjel jött s megállt a kamion, de örült, hogy nem hozzá rontottak 
be, hogy kidugja az orrát, arra gondolni se mert, attól tartva, hogy ha megpró-
bálna beavatkozni, nyomban lel őnék. Hallani ilyet, nem egy esetet... 

Elmegy az embernek a kedve mindent ől. 
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El. Elhiszem. 
— Az ember úgy érzi, ki van szolgáltatva, teljesen ki van, kivághatják a fá-

imat, felgyújthatják a házamat. És semmit... Mit tehetek? Már följönni is félek, 
tele a hegy csavargókkal... 

A szomszéd csak bólogat, aztán: 
Nem fogták azokat meg, a rend őrség... semmi? 
Ugyan, a rendőrség..: — amit erről gondolok, azt jobbnak látom nem mon-

dani el neki. 

— Nem igaz! Nézd ezt a barackfát! — csodálkozom újra meg újra. 
— Csakugyan fantasztikus. 

Ennyi virág még sosem volt. 
— De mindegyiken. Fűzve az ágak. 
— Lesz pálinkának —vágom bele a földbe az ásót, jelezve az ültetési m űvelet 

végét. — Semmi másból, csak kajsziból lehet igazán jó pálinkát főzni. 
Annak párja nincs, az biztos. 

— Van még kevés óbból a tízévesb ől. Aztán megkóstoljuk. Tudod, amit csak 
rendkívüli alkalmakkor veszünk el ő . 

Ez most olyan. Csakugyan rendkívüli alkalom. 
Hm... — szavai után csak hallgatásra futotta. A mellébeszélést mintha nem 

lehetett volna továbbfolytatni, magyarázatát adni annak, hogy a konzulátusra 
indulva hogyan kerültünk végül az őszibarack-csemetével a gyümölcsöskertbe, 
ez az, amit magamnak sem tudtam (az eseményeket visszapergetve) megnyugta-
tó hitelességgel érthet ővé tenni, vagy nem is akartam talán; a piacon beteszem 
a csemetét a hátsó csomagtérbe, beülök a kocsiba, megindulok az állomás felé, 
egyenes az út, megtettem számtalanszor, a kocsi akár önmagától is el tudna már 
menni, nem kell gondolkodnom, hol, merre forduljak, gépiesen, ösztönszer űen 
adagolom a gázt, lépek a fékpedálra, nyomom le a kuplungot, nézek a visszapil-
lantó tükörbe (miért akarnám magam félrevezetni?), nem tudom, hogyan sora-
koztam át (de lehetséges, hogy nem tudom?) a balra fordulást jelz ő  sávra, ha 
piros a jelzőlámpa, ha meg kell állnom, várakozva talán észbe kapok, ráébredek, 
hogy elvétettem, hogy a balra mutató nyíl nem az eredeti célom felé vezet, de a 
lámpa zöldre váltott, veszteglés nélkül nyomban kanyarodhattam vissza, s itt, 
mint a volán mögött mindig, semmi másra nem gondolva, csak arra összponto-
sítva a figyelmem, a szemközti irányból nem jön-e gépkocsi, vagy a zebrán gya-
logos; nem, hiába, a részletekb ől a legfontosabb hiányzik, a talány nyitjának 
kulcsát... 

— Csakugyan — kegyelmezett meg félbeszakítva a hallgatást a feleségem. — 
Csakugyan csodálatos. 

— Március közepén! — kapaszkodom nyomban a szavaiba. 
De már a február is milyen volt! Csupa meleg, napsütés... 

- Szokatlan, az biztos emelem fel a locsólókannát. 
— S nézd a borsót! Csak hogy nem virágzik az is... 

A borsó... — a bátyja beszélt rá, hogy vessük el ősszel, s május elsejére már 
ehetjük a borsólevest, s ő , aki pedig az egész kerti kalandba belevitt, már régen 
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eladta a magáét, előbb a fia menekült át ,a katonai belüvó el ől, aztán ők nyújtot-
ták be.a követségre az áttelepülési kérelmet (nem értettem egyet vele, az eluta-
zásuk előtti közös vacsorán is nagy vita még, váltig ragaszkodott hozzá: addig 
kell menni (a baranyai, a szlavóniai példa bizonyítja), míg szépen lehet, nem 
szabad megvárni az időt, amikor majd ingben-gatyában kell szaladni, az életün-
ket, hogy megmentsük legalább), s azóta már odaát gondozgatja a kertjét, vagy 
titkon az itthagyottról ábrándozva bánkódik elhamarkodott lépése miatt; de ez 
igaz: a borsó ilyévkor ekkora sosem volt még; 

Hihetetlen... 
De ez mi? Hallod te ezt? — fordulok hirtelen nyugati irányba. Az els ő, a 

görög ciprusom hegye a virágzó kajszifák fölött mintha kilengett volna. 
Én hallom. Már jó ideje. 
Jó ideje? 

— Hát. Nem is tudom, hanyadik robbanás ez már. 
Én eddig, hogy lehet, hogy eddig egyet sem hallottam. 

— Nem? Egyet sem? 
- Nem. — A ciprus szemrehányó tekintete nem hagy nyugton; karcsú, tö-

mött oszlopkoronájából, fönn, három méternyi magasan (szétrobbantva az 
összhang szépségét), oldalt kidőlt, kibukott egy tobozokkal megrakott ág. 

Mikor te fát ültetsz, se nem látsz, se nem hallasz. Tőled robbanhatnak a 
bombák... 

Állok csak a kannával, mint aki indulás előtt egyszerre tanácstalan lett, tétovázik, 
menjen-e vízért, érdemes-e meglocsolni a kis fát, vagy okosabb lesz itthagyni csapot-
papot, s futni innen gondolkodás nélkül (ahogy tették sokan mások). 

Nézd ezt! — mondom meglepődve az öt-hat éves szilfahajtás el őtt, de 
ekkor az előbbinél is erősebb robbanás repeszti szét a szurdok megszeppent 
csöndjét, belérli szorítva a magyarázat folytatását: a szilfa törzsén elhalt, parafa-
szerű  részek, körötte meg a földből feltörő  számtalan újabb sarjú (a mélybe 
fúródott egészséges gyökér nem akar tudomást szerezni a fajtáját kíméletlenül 
pusztító gombabetegségr ől). 

Borzasztó — sóhajtotta feleségem. Az amúgyis halvány arca belefehére-
dett. 

Jó, mindjárt —válaszolom a némán sürget ő  tekintetére lehajolva az el őbb 
leejtett kannáért —, csak még eggyel... 

Menet közben megint föl kell pillantanom a ciprusra. Nem tudom kiállni 
szemrehányó tartását. Lehunyom szemem. Hiába. Csak látom a sebet kapott 
tömött ágrendszeréből kilógó hajtását, az önmagukat cserbenhagyók vigaszta-
lan fájdalmától nem tudok szabadulni... 
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MIRNICS L. ZSUZSANNA 

MOZDULAT 

 

Olajfoltok lengték be avizet. Egy ember belelógatta lábát a márványfelü-
letbe és nyerítésszerű  hang szökött ki a száján, apró, enyhén hisztérikus. 

A fejmozdulat valahol félúton kicsavarodott, durván, de érezhet ően, átél-
hetően. 

Kavics alakú olajfoltok telepedtek a lábához, nem rúgott beléjük, pedig 
eszében járt, statikus kép, kövek, statikus kép, kavarogtak a gondolatai, kövek, 
olaj, színek, statikus, mozdulatlan. minden. 

A félrebicsaklott nyak, a cseppet megszakadt, enyhén duzzadt nyaki ver őér 
fájdalma azonban nagyon is valóságos volt ebben a pillanatban. A leveg őben 
elfütyűlt valami, á, nem, hallucináltam, gondolta az ember. Sokat hallucinálok. 
Fájdalmat, olajfoltokat. 

Mozdulatok kellenének, gondolta, néha már érezte is őket. Hullámokban 
jöttek, olajfoltok alakjában, és teljesen valószer űtlen volt, ahogy megtette őket, 
annyira törékeny és fásult léttel és aggyal, mit a függönybe gabalyodott legyek. 

— Nem tudom — gondolta, de aztán nem gondolta végig, értelmetlen volt. 
Olajfoltok kavaraogtak a vízen, mozdulatlan tájban. Az ember merev volt 

és pattanásig feszült, valószer űtlen, alig létező . De ettől a nyilallástól, ettől a 
hirtelen csontmoccanástól a nyakában megérezte a pillanatnyi leveg őhasadást 
valahol a sörű  és idegen dolgok mélyén. 

Egy percig sem hitte, hogy sajátja volta mozdulat, de azt sem, hogy a moz-
dulat mástól ered. Sajátos bűntudattal álmodta magát mozdulatba, statikus tá-
jon, egyedül. A túlsó parton a madarak, minta feldobott tüllgombócok, megáll-
tak a víz fölött. 

— Nem tudom, miből van az ég — gondolta, de még a gondolatok hangjának 
nyikkanása sem fért meg a szavak mögött. Frázis, gondolta, frázis, minden frázis, 
porszemekké zúzódnak szavaim. 

A távolban a madarak, lehet, hogy vijjogtak. 
— Lehet, hogy mégsem mozdultam meg - gondolta. 

 

Egy másik ember rázta a fejét, egyre rázta. Barna, csatakos haja köríveket 
szelt, aprította a levegőt, körívekben hanyatlott oda-vissza, megemészthetetlen 
mozdulatokban, kihegyezett ceruzáról pattogó forgácsként. Arca eltorzult, ha-
jából por rázódott a leveg őbe, nem kérdezett és nem állapított meg ezzel kap-
csolatban semmit, a por mennyiségének növekedése és csökkenése még a gúnyt 
sem érte meg. 
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Haja kótyagosan meredt a semmire, a kifeszített dróthuzalhaj durván szag-
gatta a levegőt, ő  pedig megszállottan rázta, egyre rázta a fejét, mígnem elvesz-
tette az ütemet, a színeket, a formákat, a fényeket, összezárta maga fölött a 
sötétet, az egyetlen biztonságot. 

Körülötte szavak röpködtek szalagonként oda-vissza, a sötét elodázta, 
hogy földet érjenek, rugózva pattantak, szétforgácsolódtak. 

Mozgás. Mozgáskényszer — gondolta. 
— Nem tudom, miből van az ég — suttogta a sötétben. — Ha valamire gondo-

lok, tükröződik körülöttem, és csak önmagamat látom. 
Csak önmagamat látom — ismételte. 

3. 

Sörösüveg csörrent, valaki a szilánkjait rugdoshatta, összegy űrődtek, meg-
gyűrődtek, agyonáztak a leveg őben, sajnálatos, gondolta a harmadik ember. 

Egy aprócska szemeteskuka, amolyan térdig ér ő , ronda vastákolmány vi-
rágzott a padlón. Szétbomlott, szétterült, kibontotta szemét — virágait, piros, 
kék, vastag, vékony, selymes, durva, satöbbi, satöbbi, büdös, nem büdös, válo-
gatta szét a tekintetével. 

A padló köves volt, nyolc részre oszlott minden csempe, random minta 
alapján. 

Hideg kövek fetrengtek egymás mellett, rajta szemétmaradványok, újra 
számolt, kemény, puha, széles, vastag, vékony, kemény, lágy, büdös, száraz. 

— Sodródom ezzel a szeméttel — gondolta a harmadik ember. 
A márványlapcsempe hideg és merev víz körülöttem. 

Lehajolt. Dohánnyal és üvegszilánkokkal hímzett padlót tapintott. Hozzá-
tapadt görnyedt háttal, padlóra tapasztott szemmel, érínt ő  kézzel. 

— Ha megkérdezték, hogy mib ől van az ég, sohasem mondtam semmit — 
gondolta. 

Az ég most száraz, merev, hideg, széles, vastag, durva, selymes, puha, 
széles, satöbbi. 

— Mozdulat, mozdulat kell. 

4. 

— Ez lenne az? — kérdezte valaki más. Helyettük. Egy n ő . 
Néhány piruett volt a sz őnyegen. Durva és közömbös. Rutin. 
Még a vázák sem reszkettek bele, mert nem volt mozdulata. Gépi volt, 

lélegzettelen. 
— Ennyi — vetette oda. 
Lereoskadt a szőnyegre, és kavicsokat rajzolgatott az ujjával. 
Hosszú percek. Csend. Márványlapokként ragadt a falakra, fényes fémmel 

ömlött ki az ablakon. 
— Azt ígérted nekem, hogy primadonna leszek — suttogta. Én sohasem tud-

tam, miből van az ég. És kiskoromban elvágódtam a korcsolyával a jégen, józa-
nul és szétfeszülve, ferde nyakkal és durva b őrrel, én nem akartam tovább --- 
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— Nagyon fájt. — A cip ője nyomán elmozdult a sz őnyeg. 
A férfi az ablak előtt állt, nem lehetett hallani, mit mond. Lehet, hogy va-

lami semmitmondót, lehet, hogy valami dühöset. Olyasmit, hogy nevetséges, 
sajnálatos, gúnyra sem érdemes — tükröz ődött a nőben. 

Az ablak előtt és mögött egyaránt tükörjég. Megrekedt mozdulatok repesz-
tették a falakat. A fák is jég alá fagytak amott az ablakon túl, és egy olajfelh ő  
szállt az égen, kavicsmadarakat pottyantva feléjük. 

— Valaha azt igérted, primadonna leszek — mondta közönyösen, újra, ringa-
tásképpen, lépésképpen. 

A szó, akár a sakkfigura, perdült a leveg őben, kavicsként rajzolódott ujja 
nyomán a függöny elé, a sz őnyegre. 

— Én nem akartam az lenni — mondta. — Én ma sem akarok az lenni. 
A sarokba idegen virágok száradtak, vázában. Nem mosolygott rájuk. A 

mosolygás a színpadra való. 
Először szinte nem is vett róla tudomást, hogy történt valami. Pedig nem 

tévedett. Összekócolódtak a függöny varratai. Valahonnan belülr ől szakadt elő  
a szinte hihetetlen emlék. Döbbenten, tágra nyílt szemmel állt el őtte. A tükör 
ezerszeresen verte vissza a mozdulatát. A leveg ő , akár az orkán, söpört végig 
mindenen, kicsavarta helyéb ől a rózsákat, átlendítette az ablakon a függönyt, 
megtépázta a rendet. 

Kiáltott. 
Amikor másodszor körülnézett, a függöny ugyanott lógott, a virágok válto-

zatlanul lapultak a vázában. Miről szólt a kiáltás? Csak azt tudta, biztosan nem 
arról, hogy miből van az ég, pedig mindenki ezt szerette volna tudni t őle. 

Apró nevetést hallatott pillanatnyira, a szájon túl, az er őltetett táncmozdu-
latok helyett. Mindenen túl, finoman, ártatlanul. Ez a másik, mozdulatlan tánc 
az olajfoltok között, tudta, hogy az igazi. 

u 	 i 

SZUTS ZOLTÁN 

SZÁMOZOTT VERSEK 

24. 
A Nap átadja 
helyét a holdnak, 
de 
másnap újra találkoznak. 
Körülöttem senki sem kering 
és te nem fogyatkozol. 

30. 
Gémeskút és marhacsorda 
és szél, mely örökös. 
Alföld. 
Rekkenő  fájdalom a szívekben. 

46. 
Az utcák nem éreznek velem együtt, 
a fák félrefordítják fejüket, 
a táblák a kötelező  irányt jelzik, 
s városok vesznek el tőlem. 

56. 
Ma gyertyát gyújtottam 
a legtávolabbi katonáért, 
s emlékeimet ébresztettem fel 
a temetőben. 
A halottak mindent hallottak, 
de csendesek. 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (4.) 

VIII. 

Jó lesz már indulni, éppen ideje, mert még ránk virrad. Fizettem, mint a 
katonatiszt, majd elhúztuk a csíkot. Még a facip őm is fütyült a dermeszt ő  hajnali 
hidegben, de a hátamat jól melegítette a szák, még jobban a benne lapuló ban-
kók. Egész nap a lakott helyeket kerülgettük a széles nagy határban, arra ügyel-
tünk, hogy senkivel ne találkozzunk. 

Késő `délután értünk Orompartra, no, ez mára zentai határ, örvendeztünk. 
Jól besötétedett akkorra, mire a városba értünk a Karjadi úton, éppen a Mari-
káék előtt vitt el az utunk. 

No, cimbora, itt lakik az a szép kislány, gyerünk be! 
De ő  sehogy sem akart kötélni állni, csak gyerünk, gyerünk tovább. A Ka-

nizsa felé vezető  úton aztán kiderült, hogy innen már tovább tud menni, nem 
akar eljönni hozzánk aludni, csak éjjel akar menni-menni. Hogy később mi tör-
tént vele, nem tudom. Én igencsak fáradtan értem haza a bácsikámék nagy cso-
dálkozására, hogy hát még élek... 

Ahogy látják! — szóltam líozzájuk nevetve. 
Mert itthon az a hír járja, hogy máris sokan meghaltak közületek. 
Nem, nem, dehogy — tiltakoztam —, még csak most akarunk a napokban 

indulni a frontra. 
Hát akkor meg elszöktél! 

— Dehogy szöktem — tiltakoztam —, csak nagyon sok pénzt kaptam a zené-
lésemért, mert én húztam a harmonikát a parancsnok fülibe, csak úgy raggatták 
rám a bankókat. No ezért jöttem — és kiöntöttem a zsáktartalmát. 

Te jó Isten — csapta össze tenyerét az ángyom —, de hiszen ekkora rakás 
pízt még soha nem láttam! — és kezdi kevergetni-nézegetni.. — Van ezek közt 
márka, kuna, rubel, Nedics-dinár meg sok ezer peng ő , amit ez idáig nemigen 
láttam. 

Én csak egy napot maradhatok, aztán vissza köll mennem — jelentettem 
ki, és másnap el is mentem a Sőregi Imre cukrászhoz, hogy megbeszéljük az 
indulást, mert őtet az orvoshoz engedték haza útlevéllel. Másnap reggelre t űz-
tuk ki az indulás időpontját, hat órára a textilgyártól. 

Hazamentem a pénzemet megszámolni, de már ráuntam a tizenötödik mil-
liónál, erre a nővérem: 

Haggyad csak, öcskös, majd én meg az ángyi elintézzük, és ha jön a bevál-
tás, majd mibe is váltjuk annak rendje-módja szerint. 

Bele is egyeztem, fölkészültem a visszaútra, kosztot csomagoltak b őséggel, 
vettem magamnak egy pár jó meleg bakancsot, magammal vittem a Hohner 
szájharmonikámat is; nagyon szépen tudtam fújni. 
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Újra eltávolodván Zentától vissza-visszanéztünk elszoruló szívvel, hogy 
ugyan látjuk-e még, viszontlátjuk-e még valaha is a várost. Gyalogolván dél felé 
utolér bennünket egy lovas szekér teli partizánnal. Kérdezik, hogy hova me-
gyünk. Mondjuk, hogy a frontra. Az Imre cimborámnak volt papírja, nekem 
nem. Hiába mondogattam nekik, hogy nekem is volt, csak véletlenül kirántot-
tam a zsebemből, az Imre is bizonyította váltig, de minden hiába. 

Mondják, hogy a nagy csomagomat tegyem csak a saroglyába a többi közé. 
A kocsi után ballagtak vagy tízen, no iránya városháza! Ott meg elszedtek min-
dent, minket pedig betereltek a dutyiba, hiába mondtam, hogy én eis partizán 
vagyok, önkéntes. 

— Ha igaz, akkor pár óra múlva folytathatod az utadat! 
Gubbasztottam a dutyiban és er ősen füleltem a többiekre. Mondták sorra, 

hogy mért is vannak lent, hogy ki hányszor vágta bele a kést kibe, meg hogy 
hogyan ölte-rabolta ki 'a másikat. Még a nagydolgukat is bent végezték el. 

Atyaúristen — gondoltam magamban —, hát köllött nekem zsák pénz? 
Végül is tisztázódott a dolog, megbizonyosodtak az elvtársak a katona-

ügyön az igazamról. Mi tagadás, nagyon megörültem, amikor hallottam, hogy 
csörögnek a nagy kulcsokkal; jöttek, faggattak, mért nem álltam közéjük mind-
járt, hogy olyan pelhes állú meg pelhes bajszú vagyok, meg úri vigéc, tán utálom 
őket? 

— Az lesz a legjobb, ha összetörjük a csontjaidat... 
Egyszóval: rám estek nagyon, én meg csak hallgattam gondolván, hogy itt 

az ezred ereje, tehát nem nagyon féltem tőlük. 
Eszembe jutott az is, hogy pár hónappal el őtte még a Népkertben sétáltam, 

amikor vagy öt partalji kislány kezdett el kísérgetni; ünnepnap is, mármint va-
sárnaponkint. Meg is mondták a szemembe: hallották, hogy a nagykapuban mi-
lyen szépen szoktam muzsikálni. • 

Ha hazafelé vettem az irányt, mondták, ők is jönnek vélem. No még csak az H 
hiányzik, hogy azaz édes meghallja — gondoltam magamban. Ők meg csak egyre 
azt hajtogatták, hogy nem merek vélük elmenni, nem merek a házuk el őtt elha-
ladni, hát ők nem esznek meg. 

Ha már így áll a dolog, akkor elmegyek — határoztam el, és meg is tettem. 
A lányok csipkodtak, dörgöl őztek hozzám kérdezgetvén: miért nem akarok lent 
a Pánában átmenni a paradicsomkertbe? Ott vannak vagy tízen, a nagy tábla 
kukorica mellettük fekszik... 

El is mentem rövid időre, visszafelé a sarkon már tíz legény várakozott rám, 
öt jobbról, öt balról. Én meg, mint aki jól végezte a dolgát, közéjük merészked-
tem. A kezükre figyeltem, egyik már csapni is akart bokszerrel; ekkor hirtelen 
lebuktam és szétlöktem őket teljes erőmből és futás... 

Öregapám mindég azt mondta: fiam, szégyen a szaladás, de hasznos! Hát 
én most ezt választottam, mert igen szaporán emlegették édesanyámat, de ma-
gam is vissza-visszamondogattam nekik: 

— Ha csak a nyúl nem csinált benneteket, ugyan utol nem értek! 
Azután már nem tárgyaltam a lányokkal, akkor meg azokkal gy űlt meg a 

bajom. Egyvégbe forogtak a földek, ők a paradicsomot szedték, én meg a cukor-
dinnyét minden nap; jól meg-megdobáltak romlott paradicsommal. • 
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Mondta is az ángyom: 
No, te tán a paradicsomban hemperegtél. Hogy nézel ki? 

— Megdobáltak a lányok. 
— Hó, de ég a fenekük, tán nem bírnak magukkal? — ével ődött. 
Eddig a visszaemlékezés, de most nyílott az ajtó, fölszólítanak az elvtársak, 

hogy menjünk föl. Rám meredtek s megkérdezték: 
Hát téged mért hoztak vissza? Nem látták a nagy csomagot? 

Mondogatták is egyre amazok, hogy druže, ne haragudj, ezt nem köllött 
volna veled tennünk, merre van most a brigád? Mondom, úgy tudom, Verbác 
körül lehet, de visszamegyek a bajtársaimhoz. 

Megaludtam megint odahaza, majd reggel elindultam, de könnyes szemmel 
vissza-visszapislantottam mégis. Főleg a Vasút utcában, a saroktól lévő  harma-
dik házra, zöld ablakára-kapujára. 

Úgy beléfacsart a szívembe, hogy látom-e még a háromszíves kiskaput, 
amely elhaladtomban lassan-lassan szürkévé, egyre homályosabbá vált. Végül 
semmit sem láttam belő le, csak a ködös szürkeséget. 

Ezentúl csak a gondolatok kísértek, hogy hazajövök-e még egyszer és hogy 
mi is lesz a sok pénz sorsa. Vajon megérte-e a nagy kalandot? 

A havas utakon egyre csak mentem el őre, mert úgy éreztem, hogy nagy 
szükség van rám. Elértem az adai állomást, majd azt a kocsmát, ahol korábban 
unokabátyám deciszámra diktálta belém a jó ned űt, majd a zenekar vezet ője, a 
cigánylány kérdezgette t őlem, hogy mért van olyan rossz kedvem, amikor ilyen 
szép öt cigánylány kísér egészen Mohojra szebbnél szebb nótákat muzsikálván. 

Mohoj után következett Péterréve, ahol is az országútról figyeltem a régi 
kis zsidó szállásra, majd Becse felé tekintgettem. Láttam ám, hogy nagyon 
messze van még gyalogszerrel, a csomag meg már nagyon nyomta a hátamat, a 
hó meg a hideg szinte minden er őmet kiszívta addigra. 

Leültem hát falatozni, de a hó nem pihent alattam és körülöttem; áth űtötte 
fáradt testemet, percek múlva álmosság fogott el, de ellenálltam, szomjúságo-
mat meg hófalással csillapítottam. 

Egyszerre csak azt veszem észre, hogy sok-sok hó csillog-röpköd a le-
vegőben és még több fehér galambmadár röpköd vegyesen. 

Szempillantás alatt észbe kaptam, hogy ez mégsem lehet, fölugrottam, in-
dulj tüstént, biztattam magamat, mert bizony a fagyhalál kerülget. Indultam hát 
tovább, sötétedett már, a hó is jócskán csikorgott talpaim alatt, amikor átértem 
Becse másik felére. Ott majd eltölthetem az éjszakát. Be is tértem hát remé-
nyekkel eltelve, meg is örültek nekem, de az apu nem nagyon örült, igaz. A 
szerény vacsorát nem fogadtam el, van nekem a zsákombam. 

— El-e még az apád? — kérdezgették. 
Nem tudom, elveszett -a háborúban — feleltem, és el ővettem á kenyeret 

meg a bal kézbe való sonkát, kolbászt, svarklit. 
Húj, a mindenit, de jó, orrcsiklandozó szaga van! Mink már rég nem 

vágtunk disznót, csak savanyú pofát szoktunk vágni... 
Hát csak kóstolják meg, tessék! — kínálgattam őket. 

Cseppet sem kérették magukat, odakutyorodtak körém, és bizony jól meg-
kóstolgatták azén hazaimat. Azután a két nagylány kártyázni akart, de énnekem 
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egy csep kedvem sem volt hozzá; mondtam nekik, hogy nagyon elfáradtam. Ak-
kor meg mellém ültek a banya melletti padkára kétfelül és arra kértek, hogyha 
a szüleik elalszanak, akkor szép csendben menjek közéjük... 

No megint elpirult a pofám, nem tudtam szóhoz jutni. Végül a legnagyobb 
pírban muszáj volt vállalnom, de bizony a piláccsal együtt én is elaludtam. Éj-
szaka egyszerre csak az egyik öreg köhögni kezdett, a másik pergette a dobot a 
sok bab- és kukoricaféléktől, a lányok meg cincogtak, hogy csak ébredjek föl. 

Reggel látom, hogy piros az orruk, de én csak a reggelin törtem a fejem, 
kapkodtam is valamit a zsákból, és elindultam Szenttamásnak. A két lány elkí-
sért egy darabon. Jól odamondogatták, hogy mennyire gyáva vagyok, de én csak 
mentem a havas úton tovább a célom felé. 

Körülöttem csak a varjak lármáztak. Vittem magammal egyliternyi gond-
űző t, birsalmából csurgott le, no ezt csipegettem a nagy fehér birodalomban. Így, 
battyogás közben jutott eszembe a mesekönyvek sok meséje, hogy ha én most a 
Toldi lennék, és ha jönne velem szembe két farkas, jól ráfizetnének, mert jól 
megnyomnám a nyakukat. Vagy királyfi lennék, aki vándorútra kel, hogy szerel-
mét kiszabadítsa a hétfej ű  sárkány karmaiból. Szerettem volna még János vitéz 
is lenni és kardommal legyőzni a százfejű  sárkányt és mindenkinek tavaszi piros 
hajnal-szabadságot hozni. 

Az is megfordult a fejemben, hogy nem érdemes másokkal zenéltetni, in-
kább zenélj te magad, ne cigarettázz, ne igyál, ne káromkodj, mert mindezt csak 
a gyáva emberek teszik. 

Így törtem a buksimat, amikor észrevettem a Tisza fel ől a bekötő  úton egy 
hadosztálynyi katonát piros, fehér, zöld zászló alatt menetelni. Kérdezgettek, 
hogy hova tartok, hát a frontra. Odahívtak egy lovas tisztet, mondták neki, hogy -
magyar vagyok, az pedig elmosolyodott és er ős kézszorítás után azt válaszolta, 
ő  is magyar, és megkérdezte, hova megyek. Mondom neki, hogy az ezredemhez 
Verbászra, onnan pedig ki a frontra. Elmondta még, hogy ők bolgárok, nekünk 
jönnek segíteni, majd odamutatott egy trénkocsi saroglyájára, hogy dobjam föl 
a zsákomat és én is üljek föl, mivel egy irányba haladunk. Ugyancsak elmondta, 
hogy nagy ágyból származik, mivel grófok sarja, de most már nemigen van a 
vagyonból. 

Beértünk Szenttamásra, Verbásznak fordultunk, amikor a menetoszlopot 
a trombita ebédre szólította. A kondérok er ősen gőzölögtek, szóltak nekem is, 
hogy ugorjak le, majd bekapunk egy kis meleg ételt. Az bizony jól jött; bab volt 
hússal, és nagyon jólesett. 

Verbásznál aztán elváltunk, én balra mentem, ők pedig jobbra, Batinának 
és Bolmánnak tartottak. Jól besötétedett, mire beértem a községbe, nyomban 
találkoztam néhány földivel. 

— Hát te mért nem maradtál odahaza? Tudd meg, hogy hajnalban indulunk 
a frontra! — mondogatták. 

Lepihentünk. Hajnali háromkor bevagoníroztak bennünket és irány Újvi-
dék. A Duna-parton állt meg a vonat. Volt ott egy hajó, az átvitt bennünket a 
túlsó partra. Itt kezdtek csak gondolkozni a n ős és családos emberek. Némelyi-
kük egy marék földet tett a zsebébe, mások térdre hullottak és csókolgatták a 
talajt, hogy édes bácskai föld, látlak-e még egyszer? Ekkor láttam csak, hogy az 
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emberekben milyen nagy a szülőföldhöz való ragaszkodás. Abőrük luggatásáról 
is kezdtek már beszélni, én meg csak bolyongtam közöttük. Nagyon nehezek 
voltak azoka percek. Sokunknak csorgott a könnye, én meg hegyeztem a fülem, 
hogy minél több dolgot megtudjak az itthoni eseményekről. A Fruška gora alatt 
várakoztunk a vonatra, én meg hallom ám, hogy egyikük azt mondja, el akart 
jönni vele a felesége is, belékapaszkodott, úgy csupálták le róla, a haját tépve 
könyörgött, hogy ne menjen el, mert többé nem látják egymást viszont. Ilyenek 
hallatán egészen megnyugodtam, hogy talán jobb volt úgy, hogy engem senkise 
kísért ki. Mivel lett volna könnyebb könnyek között búcsúzkodni? Csak a há-
tamra dobtam a parasztzsákot odahaza és mentem, mert senki se akadályozott 
meg abban, hogy önként menjek a frontra. Úgy éreztem, hogy ez minden haza-
finak kötelessége. 

A jó húszcentis havat jól letáncoltuk a dermeszt ő  hidegben, meg aztán a 
hitvány, gyenge öltözékünk is jól kihűlt már. Végtére megérkezett a füstölg ő  
masina, de az örömből üröm lett, mivel a három nyitott vagonba csak egyhar-
mada fért föl az ezrednek. Háromat is fordult a vonat. Jól szemügyre vettem a 
hegyvonulatot. Mindent megbámultunk, minden oly ridegnek, kih űltnek tet-
szett, mint az a hely, ahol végigsöpört a háború; mindenütt romok, hatalmas 
bombatölcsérek. Leszálltunk, egy alagút füstös szája tátongott el őttünk. Indul-
tunk tovább fel a hegyre. Föntről láttuk, hogy az, alagút három helyen be volt 
robbantva. A másik oldalon leereszkedtünk, ott volt egy ideiglenes megálló. 

Már besötétedett, mikor egy másik vonat jött értünk. Útközben hallottuk, 
hogy errefelé milyen veszélyes ennyi katonát szállítani. Elhagyva Pazovát min-
denki mást csinált. Akadt még egy kis hazai targyi, azt húzogattuk, egyszer meg 
nótával is próbálkoztunk, hogy „Hideg szél fúj, édesanyám..." Volt, aki falato-
zótt, én meg csak bámultam bele a sötét, zord éjszakába. A szél hamut sodort a 
szemembe, amikor oldalba lökött az egyik cimbora: 

— Látod, arrafelé mekkorákat villámlik télvíz idején? 
Mitrovicánál leszállítottak bennünket, a vonat nem megy továb, irány hát 

az országút. Minden volt az, csak nem út, a tankok, ágyúk úgy összekeverték a 
havat a sárral. Csupa gödör, csupa bucka. Közben egy másik brigádot is odave-
zényeltek, bánátiak voltak. Kérdezem tőlük: 

— Van-e köztetek Pekality István nevezetű? Ő  az unokatestvérem. 
Kiáll egy cimbora közülük, s azt mondja: 
— Én lennék az. Hát te hogy kerülsz ide? 

Önkéntesként — feleltem. 
Hát az a kislány megnyőtt-e már? 

— Nagynak éppen nem nagy, de már puszilni való... 
Mindenről elcsevegtünk. A Papuk hegység oldalán már mindennemű  fegy-

ver villámlását fölismertük. A gépfegyverek csak úgy okádták a lángot. Ennek 
láttán sokaknak az inába szállt a bátorság. A Pista észre is vette, hogy sokan 
leguggoltak elvégezni a nagydolgukat, majd el is t űntek a Sötétségben. A Pista 
meg megfogja a kezem, húz kifelé a sárból, gyere, mondta, majd leguggolunk mi 
is, aztán meg hazaszökünk. Tiltakoztam mondván, hogy én sehova nem szökök, 
csak előre megyek. 
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KÉZFOGÁSOK 

LAZAR MERKOVI Ć  

HÁROM SZÍN 

Szürke, szürke, minden szürke, 
Kéklő  kékben álmom tükre, 
Egek, egek, kéklő  egek, 
Fűszál, puha fűszál lebeg, 
Drága, drága, drága társam, 
Rajtad kívül nincsen vágyam. 

KÉRDÉS 

Szeretlek-e? 
Hadd a verset 
Azután nézd, 
Milyen üres! 

SZERELEM 

Megcsókoltam egy almát — 
Felfénylett 
A két fehér sor között. 
Azt hittem: bor! 
De csalódtam. 
Ez csak szerelem. 

ÁLOM 

Újra meg újra felzaklatnak álmaim... 
Tudom: valami vár az út végén — 
És én a téren át hozzá jutok. 

PIHENŐ  

Szemem hunyom pihenésre. 
Illatozó narancsok. 
Fejem alatt a tavasz dalol. 
Narancsok-e kebleid 
Vagy galambok? 
Avagy felszabadult vágyak? 

PARK 

Síró 
Hóba 
Borult 
Tavasz. 
Míg most: 
Örökzöld 
Megbocsátás. 

ŐSZ 

Levelek a fán, 
Levelek a szélben, 
És én a járdán. 
Levelek rajtam — 
Az ősz bennem, 
Az ősz bennem... 

MOLCER MÁTYÁS fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

BENCE ERIKA 

A MAGYAR IRODALMI NÉPIESSÉG 
HORVÁTH JÁNOS SZEMLÉLETE 

BEVEZETÉS 

KULCSFOGALMAK KERESÉSE 

Németh G. Béla állapítja meg Horváth Jánosról, hogy azoknak a tudósok-
nak a körébe tartozott, „akiknél a kulcsfogalmak keresése (vagy amint ő  mond-
ja: »vezéreszmék« keresése) és rangrendszerbe állítása fölötte eredményes 
módszerlehet". 1  Irodalomtörténészi munkaáš ágáról — a m űveinek közzétételét 
és (gondolatainak, elveinek) elterjedését követ ő  elemzések, valamint a halálát 
követő  értékelő  vizsgálatok során — eltérő  megállapítások, vélemények nyertek 
közlést, ám ezek mégis azonosmód fedezik fel és fejtik ki az általa alkotott iro-
dalomtörténeti fogalmi apparátus: a „vezéreszmék" összefüggéseit, elválasztha-
tatlanságát, hierarchiáját. „Ami arról tanúskodik, hogy szemlélete, fogalom-
rendszere igen er ősen összetartó, koherens, reflektált és értékvonatkoztatá-
sú. ',2  

Horváth János műveit nem lehet — az elmondottak természetes következ-
ményeként — egymástól függetlenül szemlélni. Gondolati megalapozottságuk, 
vizsgálati módszerük és „vezérelvük" is azonos. Rögzített tényként állíthatjuk 
Horváthról, hogy műveiben alig hivatkozik az őt ért vagy az általa elfogadott 
filozófiai-tudományos hatásokra, tudósok vagy írók munkáira, elméleteire. Vi-
szont történeti szemléletében, irodalomfelfogásában és —értelmezésében is ha-
tározottan kimutatható jelenlétük. Ezek: Herder történetszemlélete (a „nem-
zetegyéniség" és a „bels ő  nemzeti fejlődés fogalma"), Friedrich Schlegelnek a 
nemzeti és a világirodalom kapcsolatáról alkotott nézete, Hegel korszellem-fel-
fogása, Gervinius, Taine és Dilthey elméletei. 3  Önelvűséget hírdető  kutatói 
módszerének — Gerviniusra utaló — célmotívuma az, hogy fel kell fedni, „miként 
jut el egy nemzeti tudat és m űvelődés klasszikus magaslatáig". 4  E törekvésének 
legteljesebb kibontakozását A magyar irodalom fejlődéstörténete 5  fejezeteiben 
követhetjük, amelyektől lehetetlen külön tárgyalni népiességről szóló monog- 

1 Németh G. Béla: Horváth János és a 19. század. In.: Új Irás, 1978, 11. sz. 
2 Németh G. Béla: i. m. 
3 Németh G. Béla: i. m. 
4 Uo. 
5 Akadémiai Kiadó, Bp., 1976. 
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ráfiáját,A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig 6  című  művét, hisz ez valójában 
az előbbi szerves folytatása. Mid a Fejlődéstörténet, mind a népiesség-monográfia 
későbbi kiadásához fűzött szerkesztői jegyzetben felmerül olyan adat, mely az előbbi 
töredékes Függelékét az utóbbi bevezető  szövegével azonosítja: a monográfia Beveze-
tését a Fü {; elék átdolgozásának tekinti. Horváth János e két azonos tárgyú írásában 
az irodalmi fejlődés szempontjából kucsfogalmakat tárgyal és magyaráz: 

„...a népiesség áramlata az, mely a nemzeti politikumnak ízlésbelivé csiszo-
lását előkészítette. Ezért kell vele mostan foglalkoznunk, mint a klasszikus ízlés 
egyik legnevezetesebb nevelőjével" — írja a Romantikus el őzmények (népiesség 
és politikaiság) című  Függelékként ismert tanulmányában. 

„Alig van a modern európai irodalomban nemzeti klasszicizmus, mely a 
naiv népiből oly sokat s oly mélyről merített volna, minta miénk" — olvashatjuk 
a Bevezetésben. 

Tehát a nemzeti klasszicizmus (mint a Horváth János-i történetszemlélet 
csúcsfogalma) és a népiesség (mint a klasszicizmus forrásvidéke) nem tárgyal-
ható egymástól függetlenül. Mielőtt a nemzeti klasszicizmus mibenlétét, mint 
az irodalmi népiességgel elválaszthatatlanul egybetartozót, mint annak egyik 
végső  kiteljesedését tekintenénk át, magának a népiességnek a lényegét, 
fejlődésfolyamatát, de mindenekelőtt mozgatórugóit, „előhívó" elemeit kell 
meghatároznunk és behatárolnunk e dolgozat keretében. 

NÉPIESSÉG, HAGYOMÁNYMENTÉS, NEMZETI 
VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A népiesség, mint egységes és a korábbi (a nemzeti történet el őbbi korsza-
kaira tehető) megnyilvánulásainál korszerűbb, tudatosabb törekvésű  mozgalom 
időbeli kiterjedése els ősorban a XIX. századot érinti, bár kezdeményei az el őző  
század második felére, Faludi Ferenc magyaros énekköltészetének id őszakára 
tehetők. A XIX. századot Horváth a magyar nemzeti irodalom nagy korszakának 
tekinti, mely nemcsak önfejlődése szempontjából kezdődött megújhodással és 
teljesedett ki a nemzeti klasszicizmus ízlésvilágában, hanem a nemzeti élet nagy 
változásait is előkészítette. A népiesség elsősorban irodalmi áramlatként vált 
tényezőjévé e kornak, bár tárgya (miként id őbeli koordinátáit sem lehet mere-
ven kijelölni) ennél tágabb körű, „nemcsak a költészet, hanem a nemzetnek 
mindenféle, népfajilag különleges műveltségi hagyománya". Ugyanezekre a gon-
dolatokra bukkanunk a monográfia-el őzményként emlegetett Függelékben: 
„tárgya nem csupán a népköltészet, hanem a magyarság történeti etnikumának 
mindennemű  élő  megnyilatkozása." Mindezek ellenére Horváth a monográfia 
bevezető  szövegének záró mondatában kijelenti: „Én az irodalmi népiességgel 
foglalkozom, de nem szigetelem el attól a teljesebb értelm ű: hagyománymentő  
mozgalomtól, melynek csak részjelensége volt." 

6 Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. 2.kiadás 
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Anépiesség (Horváth János szemlélete értelmében) a Bessenyei felléptét ől 
Arany János haláláig terjed ő  egységes irodalomtörténeti korszak több jelensé-
gét is érinti, illetve feltételezi, bár ezek jelentése nem mindig azonos a maival. 
Igya népiesség „népe", melynek költészete és hagyományai forrásává és megter-
mékenyítőjévé váltak a hivatásos irodalomnak, nem osztályfogalmat jelölnek, 
nem a társadalmilag alávetettet jelentik, hanem azt a réteget, mely nem te-
remtője és csak ritkán olvasója az irodalomnak. Ez az irodalmi fejl ődés európa-
ibb irányzatát követni nem tudó falusi és vidéki középnemesség, mely így köz-
vetítő  rétegként tevékenykedik a hivatásos irodalom „leszállt" rétegei és a nép-
költészeti hagyomány között. Ez a társadalmi réteg ugyanakkor „kiváló fiakat 
adottirodalmunknak", 7  Csokonait, Katona Józsefet, Petőfit, Arany Jánost. 

A műköltészet és a népi közötti kölcsönhatás természetesen nem Faludi és 
nem Bessenyei korával kezd ődött. Megnyilvánulásait Horváth (de Arany János 
sem) mégsem tekinti népiességnek, mert hiányzik bel őle a szándékosság motí-
vuma. Elmélete értelmében az irodalmi népiesség fejl ődésfolyamata akkor veszi 
kezdetét, amikor művelői „öntudatosan" keresik a népköltészettel való érintke-
zést, amikor szándékosan veszik át formáit és témáit, s a m űköltészet elemei is 
eljutnak a „néphez". E törekvés leginkább Pet őfi költészetében teljesedhetett 
ki. Legnagyobb hatású a dalköltészetben volt, de más m űfajokat (pl. ballada, 
mese) is érintett, tágabb értelemben pedig magatartásmintát is sugallt. 

A népies mozgalom kiváltotta (nemzeti) magatartásminta összefügg annak 
kiváltóokaival, melyekről az áramlat öntudatlan és öntudatos képvisel ői (Apor 
Pétertől Berzsenyin át Aranyig) egyaránt nyilatkoztak, s az elméletírók (Erdé-
lyitől Horváth Jánosig) is kifejtették véleményüket. A magyar irodalmi művelt-
ség ugyanis a XVIII. század második felében (némely hasznos érdekl ődési terü-
lettől eltekintve) egyre inkább a nemzeti hagyományoktól való elidegenedés, az 
„elnemzetietlenedés" jegyeit (pl. a latin nyelv és a külföldi m űveltség iránti ra-
gaszkodás a főnemesség körében) 8  mutatta, mit a Kazinczy és a köre hirdette 
egyetemesebb érvényű, európaibb felvilágosodás-eszmék fokoztak a kés őbbiek 
során. Anépiesség a „gyökeres magyarosság" értékének hirdetésével szinte szük-
ségszerűen szembekerül a kor idegent követ ő  felvilágosultságával. Mindezek a 
körülmények a természetes hagyományféltés érzését ébresztették fel némely 
írástudó és művészetpártoló emberben, ami a népköltészet, a hagyományok felé 
irányította figyelmüket. A nemzeti hagyománymentés szükséglete így fonódik 
össze a népiesség mozgalmával, így lesz annak egyik fő  mozgatórugója. 

„Oka pedig e konzerváló ösztön felgerjedésének, a nemzeti különlegesség-
hez való e fokozott ragaszkodásnak: az idegen hatás beszivárgásának észrevéte-
le" — állapítja meg tanulmányában Horváth János, a legváltozatosabb megneve-
zéseit („a nemzeti azonosság biztosítása", „nemzeti érzés", „a népfaji örökség 
biztosítéka", „hagyományistápoló ösztön", „hagyománymentés" stb.) alkotva a 
népiesség e fő  életre hívó és szervez ő  elemének. Közben kimutatja e hagyomány-
kultusz jelenlétét a kor íróinak törekvéseiben, s idézi ennek ritka szövegszer ű  
megnyilatkozásait is, így Apor Pétert („... látom minden esztend őben új új mód 

7 Horváth János:A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai, Bp., 1978. 
8 1. Fejlődéstörténet, 171-177. p. 
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...vagyon") 9  vagy Berzsenyi Dánielt („... maga a nemzet őrlelke, mely különösen 
veszélyeztetettsége idején fejti ki erejét..."). ° S végül a magyar irodalmi népies-
ség lényegi meghatározását fogalmazza meg: 

„Azt mondhatnám: egy nemzeti közösségben él ő  népfaj naiv történettuda-
ta, vagy mikor főképp a nyelv segítségével megőrzött hagyományokra szorítko-
zik, naiv filológiája és irodalomtörténete. A korszakos nagy nemzeti áramlatnak 
egy népszerűbb, többeknek hozzáférhet ő  áramlata ez.” (In: Függelék) 

És a monográfiában: 
„A nagy nemzeti mozgalom egészében, mely a XVIII. század közepe tájától 

kezdve forr, buzog, áramlik: a népiesség a hagyománytartalék számontartója, a 
népfaji örökségek biztosítója, őre és propagálója..." 

Horváth János Csokonai Vitéz Mihályt nem tartja az öntudatos népiesség 
képviselőjének, bár az újabb kutatások 11  azt bizonyítják, hogy a népiesség ha-
gyománymentő  gesztusa épp Csokonainál tet őzik a költészetét és írói magatar-
tását egyaránt átható „nemzeti veszélyeztetettség" érzésében. Idézhetnénk e 
gondolat költő i kifejeződéseképp a Marosvásárhelyi gondolatok idevágó sorait, 
s beletekinthetünk levelezésébe, melynek darabjaiban a magyar nemzet kultu-
rális határhelyzetét elemzi, a nemzeti sajátosságok fenyegetettségét veti fel, és a 
kultúrának (a literatúrának) olyan jellegzetességeket és szerepet szán, mely igen 
sok rokonságot mutat a népiesség törekvéseivel és azokkal a jellemz őkkel, me-
lyek a — Horváth által nemzeti klasszicizmusnak nevezett — XIX. századi irodalmi 
kiteljesedés jegyei is. 

Az elmondottakból megállapítható, hogy a Horváth János kutatta és definiálta 
magyar-irodalmi népiesség három szervez ő  elven alapszik. Előhívója a felvilágoso-
dás korától mind nyilvánvalóbb nemzeti fenyegetettségérzés, megkülönböztet ő  jel-
lemzője az a szándék, amellyel képvisel ői a népköltészet és a hagyományok felé 
fordulnak, végeredménye pedig egy sajátos és összetett tartalmú nemzeti ízlés. 

A MAGYAR IRODALMI NÉPIESSÉG FEJLŐDÉSI ÍVE 
(A magyaros énekköltészett ől a nemzeti klasszicizmusig) 

A magyar irodalmi népiesség leghatásosabb szakasza egybeesik a XIX. szá-
zad irodalmának korszakával. Ennek a nagy lendület ű , egységes irodalmi 
fejlődésnek az ívét Horváth Bessenyei felléptét ől Arany János halálának évéig 
rajzolja meg, azaz 1772-t ől számítva százévnyi fejl ődést ért alatta. (Az irodalmi 
korszakhatárok itt természetszer űen nem felelnek meg az évszázadok határai-
nak.) Anépiesség mozgalmának kezdetei visszanyúlnak a magyar irodalom Hor- 

9 1. Bevezetés. In.: H. J.: A magyar irodalmi népiesség... 
10 1. Bevezetés. In.: H. J.: A magyar irodalmi népiesség... 
11 „Ami a felvilágosodás egyetemességének szemléletében Batsányiéknak az osszia-

nizmus volt, azt Csokonai számára ekkor már (a nép által is) meg őrzött nemzeti hagyo-
mány jelenti, mivel neki már az egyediség is fontos. Tudatossága és korszer űsége vitat-
hatatlan, még úgymond a „népi és a régi" keveredésében is: ezek szétválasztása csak 
később következik be..." In.: Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költ ője. Cso-
konai, Debrecen, 1993, 259. p. 
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váth által réginek nevezett korszakába, a XVIII. századba, mit ugyan többször 
nemzetietlennek vél az irodalomtörténet, bár a látszólagos csendben nagy kez-
demények érlelődnek. Nem véletlen - figyelembe véve a műköltészet hagyomá-
nyoktól való eltávolodásának tényét, de a nagy készül ődés hangulatát is -, hogy 
az irodalmi népiesség mozgalma is innen, a századközépr ől indul. Horváth János 
e fejlődésfolyamatot három dinamikus szakaszra osztja a hagyományokhoz, a 
nemzeti-népi örökséghez való viszonyulás szándékát, annak spontán vagy tuda-
tos jellegét véve osztályozási szempontul. Megkülönböztet ő  vonása továbbá 
ezeknek az eltérő  típusú népiesség-korszakoknak, hogy sem a mozgalom által 
érintett „nép", sem pedig a népi vagy hagyományos költészet fogalma nem azo-
nos értelmezésükben és használatukban. Kezdetben - s ez alatt Faludi Ferenc 
munkássága és a nyomában kibontakozó költ ői irány, valamint Révai Miklós 
tevékenysége értend ő  - a népi és a régi költészet fogalma jobbára fedte egymást, 
s Horváth szerint nem, mások szerint legfeljebb Csokonai tett közöttük rendkí-
vüli beleérzőkészsége révén különbséget. „Pet őfi előtti irodalmunk, mikor a 
népköltészet bűvkörébe került, némiképp illúziókban ringatta magát, noha el-
méletben már a »köznépet«, az »alj népet«, a városi kultúrától érintetlen falut 
és pusztát jelölte ki figyelme tárgyául. Mert csak igen kis részben merítette az 
említett forrásokból a maga hite szerinti népköltészetet, sokkal többet merített 
a saját olvasóközönségének azon távolabbi és alsóbb rétegéb ől, melyről mint 
közvetítőről szólottam az imént..." 12  - állapítja meg a kérdéssel kapcsolatban 
Horváth. Faludi Ferenc magyaros énekköltészetét mindemellett igen je-
lentősnek ítéli meg a népiesség kialakulása szempontjából a magyar dalkölté-
szetben, mivel a költő  tudatosan keresett és alkalmazott „nemzeti formahagyo-
mányt", s a magyaros műdal első  műfaji mintaképévé váltak művei. „E tudatos 
és az irodalom javára űzött népiesség más szempontból is nevezetes s oly ma-
gaslaton mutatja Faludi kezdeményét, amelyre a mozgalom egésze még nagyon 
sokáig nem tudott felemelkedni." 13  Faludi nyomába egész sor jelentős és jelen-
téktelen énekszerz ő  lép, kik azonban a népi irátni tudatos érdeklődés hiányában, 
vagy mert nem a valódi népköltészet formáit és témáit építik saját alkotásaikba, 
kívül esnek a népiesség Horváth János értékelte jelenségén. Fontosnak ítéli még 
e korszakban Révai Miklós és Ráth Mátyás felhívását, mely „elegyes" énekek 
gyűjtésére ösztönzött, bár a köztudatban az irodalmi ének és a szájhagyomány 
hasonló műfaja még nem különült el. 

Nem érdektelen megvizsgálni, hogy az irodalomtörténész által felállított és 
következetesen alkalmazott vezérelvek alapján hogyan kerül kívülre a népiesség 
fogalomkörén Csokonai Vitéz Mihály költészete, még a Szegény Zsuzsi, a tábo-
rozáskor, vagy a Szerelemdal a csikób őrös kulacshoz-féle költemények is. A Hor-
váth János-i szempontok értelmében csak igen kevés versét sorolhatjuk a tuda-
tos népiességhez, költői egyénisége, származása mégis utat biztosított számára 
annak irodalma felé. 14  A népies koncepció Siralom c. dalában teljesedett ki; ez 

12 Horváth János: A magyar irodalmi népiesség... Bevezetés. 
13 Horváth János: i. m.Az irodalmi népiesség kezdetei... Faludi 23 - 25. p. 
14 „... a népies fejlődés lehetősége benne volt Csokonai gondolkodásában..." In.: Debre-

czeni Atilla: i. m. 
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nem a későbbi műdalköltők stílusában, de a „naivság bels ő  formáiban" mutat-
kozik meg. A Szerelemdal... Horváth szerint nem magyar formákhoz igazodik, a 
Szegény Zsuzsi valóban népies hangulatú versszakai viszont idegen modorosság 
felé ívelnek. Emellett színműveiben népi alakokat szerepeltetett, népmesét 
mondatott el és népdalt énekeltetett, ám ezek „elterjedtek", azaz nem a saját, 
népköltészeti hagyományokat érvényesít ő  alkotásai, mint amilyeneket majd 
Petőfi vagy Arany János képes teremteni. Csokonaival kapcsolatban megállapí-
tást nyer még a monográfiában, hogy kortársai — pl. Kazinczyék, majd Kölcsey — 
sokkal népiesebb modorúnak vélték, mint amilyen valójában volt. 

Horváth János a Faluditól Horváth Ádámig megnyilatkozó énekszerz őkről 
és a népeiesség korai szakaszáról állapítja meg a következ őket: 

„... e korszakban a dalköltészet terén tudatos népiességr ől alig, csak magya-
rosságról s a népdallal legfeljebb esetleges érintkezésr ől lehet szól." 

A magyar irodalmi népiesség második szakaszát a népdalközlések megin-
dulásától Kisfaludy Károly haláláig jelölte ki. A korszak fontos vívmányának 
tekinti azt, hogy a népdalgyűjtők figyelme a köznép alkotásai felé irányul, és a 
„régi és népi elegyes fogalma" világosan elkülönül egymástól. Érdekes megvizs-
gálni, miként érvényesíti elveit (a nemzeti hagyományféltés szándékosságát) a 
magyar irodalom rendkívüli tehetség ű  alkotói (Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vö-
rösmarty) népiességének megítélésében. Kisfaludy tudatosan „népinek" terem-
tett dalait eleve szembeállítja Kölcseyével, az utóbbi valódibb népies költésze-
tében bizonyosodva meg. Kisfaludy népdalairól úgy véli, bennük „nem tudja 
levetkezni a maga irodalmi modorát", s csak az egykorú elidegenedő  németes 
műköltészettel szemben népiek. Kölcsey viszont megmaradva m űköltői szere-
pében a népdal műfaji esztétikumát igyekezett érvényesíteni költ ői tevékenysé-
gében. „... nem önmaga elidegenítésével kezdi, hanem m űköltői egyéniségének 
hozzátörésével az új feladathoz, saját lírai hajlamainak olynem ű  szelekciójával 
és összeegyeztetésével, amely lehetővé teszi neki, hogy önmagát a könnyű  dal 
olyannyira megirigyelt tónjában fejezhesse ki." Vörösmarty Mihály költ ői pályá-
ja jeles állomása a magyar irodalmi népiesség fejlődésének. Kivételes tehetsége 
lehetővé tette számára a népies formában, témában és hangulatban való kifeje-
zés mindenkoriságát, amit aztán egyéniségével, eredetiségével gazdagított. Hor-
váth véleménye szerint Pet őfi népiességét előlegezi, mi több: magyaros zamatát 
tekintve még ő  sem múlja felül Vörösmartyt. 

„Az áttekintett korszak dönt ő  jelentőségű  a magyar irodalmi népiesség tör-
ténetében. Régi és népi világos szétválasztása, a korábbi énektípusnak a magyar 
dallamú népdallal való felváltása, ez új dalműfajban különböző  poétikai válto-
zatok kiképzésének megindulása, a népdalgy űjtés állandósítása, iránta a közön-
ség érdeklődésének megnyerése, a közízlés megfelel ő  befolyásolása: e — mintegy 
másfél évtizednyi korszak főbb eredményei" — foglalja össze a népiesség második 
korszakának lényegi összetev őit. 

A magyar irodalmi népiesség harmadik szakasza a mozgalom virágkorát 
jelenti és Petőfi fellépte fémjelzi. A népköltészet elbeszél ő  műfajai iránt is meg-
hozza az érdeklődést, kibontakozik a népiesség elméleti irodalma, s a fejl ődés 
felfelé tartó íve a nemzeti klasszicizmus teljességébe torkollik. 

A Petőfi előtti kor elméletírói nem vélekedtek azonosmód a művészi népdal 
fogalmáról, követelményeir ől és értékeiről. Élesen szembenállt egymással Bajza 
József (részben az elmélkedő  Kölcsey) és Toldy Ferenc véleménye. Amíg Bajza 
műköltői gondot és megnyilatkozást várt el népi-naiv formába öntve, addig 
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Toldy a néphez való lelki idomulás követelményét állítja a m űnépdalok szerzői 
elé. A gyakorlatban (Pet őfi fellépte előtt) a Toldy-féle változat érvényesült, bár 
elméletileg Bajzának volt igaza: a m űnépdalszerzés nem a népköltészet, hanem 
a hivatásos irodalom, a „nemzeti esztétikum" szempontjából, annak megújítása 
értelmében fontos. 

1841-ben a Kisfaludy-Társaság „Mit értünk nemzetiség és népiesség 
(Volksthümlichkeit) alatt a költészetben? s különösen a magyar költészetre 
mennyi és milly befolyást gyakorlott a nemzeti és a népi elem" címmel jutalom-
tételt tííz_ki, s a pályázat eredménye f őleg a Petőfi előtti felfogásokról tájékoztat. 

1842-ben hangzik el Erdélyi János székfoglalója a Kisfaludy Társaságban, 
s tanulmányát a népiesség fogalomkörének szenteli: a magyar népiességre nagy 
hatású Herder elméletét ől, a népköltészet és a nemzeti költészet viszonylatán 
át, a népköltészet erejének, műfajainak teljes körű  vizsgálatát adja. Persze 
Petőfinek nem kellett Erdélyi tanulmányára várnia ahhoz, hogy költészetében 
az Igazi népiességet megvalósítsa, a saját lelkiségével gazdagítva azt a formai, 
tárgyi, költészeti és anyagi „magyarságot", amit addig a gy űjtők megőrzésre fel-
halmoztak. „... s a fiatal nagy költ ő  átvette megőrzését annak, mit a nép eddig 
megőrze és a teremtő  léngelme sugalmából valósággá alkotta meg azt a költé-
szetet, melynek lényege körül még a legelőrehaladottabb elmélet is csak homá-
lyos sejtésekkel tapogatózott." A nemzeti ritmus „kifürkészése" pedig Arany 
János érdeme. De ez már a nemzeti klasszicizmus korszaka. 

Hogy mit értett Horváth János nemzeti klasszicizmus alatt, aminek el őké-
szítője volt a népiesség mozgalma, amellyel elválaszthatatlanul összefügg, s ahol 
végső  kiteljesedését éri el — csak nehezen definiálható fogalom. Bár a Fejlődés-
történetben a leírását és meghatározását maga adja. „Minthogy pedig a hagyo-
mányos, a régi ízlés »népiesség« színben volt a közönség tulajdona, érthet ő  az a 
nevezetes szerep, mely a klasszikus ízlés el őkészítésében a népiesség problémá-
jának jutott. Ösztönszerűleg sodortatott a korszer ű  problémák sorában közpon-
ti helyre a népiesség, mihelyt az ízlés, s őt általában a szépirodalmiság követel-
ménye derengeni kezdett; s hogy az az irodalmi társaság, mely els őül nevezte 
magát nyíltan »szépirodalmi intézet«-nek, a népiesség kérdésének megvitatásá-
ra még Petőfi fellépte előtt pályázatot hirdetett, majd pedig a népdalok gy űjtését 
szervezte meg országosan — az már az id ők teljességének a jele volt. A népies-
ségnek kellett műköltői színvonalra fölemelkednie, a műköltészetnek kellett a 
népiesség életszerűségéhez alább ereszkednie, hogy a mondott összeegyeztetés: 
hagyományosnak és újnak; alsóbb és fels őbb rétegnek, írói rendnek és közön-
ségnek — más szóval: irodalomnak és életnek — egybetalálkozása egy megállapo-
dott közízlésben megtörténhessék" — közli a Fejlődéstörténetben. 1  A klassziciz-
mus tehát ízlés, mely nemstílust jelöl, hasonlít az irányzat folgalmához, legkö-
zelebbi meghatározása az, hogy „közös lelkiforma", kulcsfogalma pedig a har-
mónia és az összeegyeztetés. „... de specifikus magyar fejl ődményeknek is az 
összeegyeztetése: tehát magyar klasszicizmus." 16  Nem szabad összekeverni a fel-
világosodás nemzetközi klasszicizmusával. „A magyar klasszicizmus ellenben 

15 Az új követelmény jelent ősége a fejlődésben- Az ízlés vezérmozzanattk emelkedése. 345. p. 
16 Uo. 343. p. 
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csak a miénk, s nálunk is csak egy korszaknak a közvetlen sajátja: ízlésbeli 
eredője az összes addigi magyar irodalmi fejlődésnek, felfogója s részrehajlás 
nélküli összeegyeztet ője minden, eladdig magát kizárólagosnak tudó magyar 
irodalmispecifikumnak." 17  Petőfi költészete az els ő , mely megvalósulása ennek 
az új ízlésnek, Arany János pedig a végs ő  kiteljesítője. A nemzeti klasszicizmus 
ugyanakkor „gondolati-erkölcsi kategória", 18  válaszadás a magyar társadalmi 
fejlődés nagy kérdéseire („merre az irány, ami a magyarság és a magyar kultúra 
fennmaradását és egészséges fejl ődését biztosítja") a bukott forradalom tanul-
ságai után, s áttételesen (az összeegyeztetést hírdet ő , megfontolást és mérsékle-
tet pártoló tendenciájával) Horváth János korában is háború el őtt és után. 

BEFEJEZÉS  

A NÉPIESSÉGRŐL ÉS A NEMZETI KLASSZICIZMUSRÓL — 
MÁS SZERZŐK 

Horváth János Beöthy Zsolt irodalomtörténetével szemben alakítja ki a 
maga szintézisét. A Pet őfi és Arany költészete fémjelezte népiességr ől azonban 
nem tér el lényegesen a véleményük: a népköltészet sajátosságait látja mindkét 
szerző  Petőfi és Arany költészetében „a műköltő  tudatos művészetével" meg-
újulni és megnemesedni. „Pet őfi is, Arany is a magyar nép tanítványa. Arany a 
népköltés nyelvét, kifejezésbeli fordulatait, mondatf űzését és epikus szerkezetét 
tanulja el; Petőfi a népdal sajátságait alkalmazza és alakítja át sajátos tehetsége 
szerint” — olvashatjuk a Beöthy-féle irodalomtörténetben. 

Szerb Antal Magyar irodalomtörténetében véleményt mond korának népi-
ességszemléletéről éppúgy, mint Horváth János klasszicizmus-elméletér ől. Sze-
rinte rendkívül sok visszaélés történt a népiesség fogalmával, s egyik ezek közül 
az, hogy „a magyar irodalom fejlődésvonalát eltorzították, hogy népi gyökerét 
igazolják, és hamis értékmérőt vezettek be, amikor a népiességet, ezt a szocio-
lógiai fogalmat esztétikai értékké kiáltották ki". Ugyanakkor szemlélete sokban 
rímel Horváth Jánoséval, amikor Faludi népies líráját, Bessenyeiék hagyo-
mányőrző  vonulatát és Pet őfi népiességét elemzi. Szövegszerűen is említi Hor-
váth János nemzeti klasszicizmusról alkotott véleményét, amikor maga a követ-
kező  gondolatokat fogalmazza meg: „Egy ki nem mondott, nehezen megfogal-
mazható belső  kódexhez alkalmazkodik minden alkotó, mélységesen komoly 
határérzéssel áll meg ki nem mondható dolgok el ő tt. Ez a klasszicizmus már a 
romantikában is megvan, sajátos magyar ízt adva neki, és teljességre érik aszázad-
közép nemzedékében, különösen a legfőbb magaslaton, Arany Jánosban..."  

„Magyarországon a népiesség a 18. század utolsó harmadában, a konzerva-
tív nemesi ellenállás jegyében jelentkezett els őként, hogy a 19. század közepére 
olyan kimagasló költőink kifejezésmódjává váljék, mint Pet őfi S. és Arany J.; a 

17 Az ízlésfaj kialakulásának történeti rendje. 346. p. 
18 In.: Sőtér István: Horváth János klasszicizmusa. Kortárs, 1979. 
19 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető, Bp., 1985. 
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19. század végére azonban a „népnemzeti iskola" epigonjainak idejétmúlt for-
manyelvévé züllött" - olvashatjuk az 1969-ben, a szocialista ideológia virágko-
rában kiadott Esztétikai kislexikonban 20  a magyar népiességr ő l. A nemzeti 
klasszicizmusról meg a következő  tagadást: „A magyar irodalomtörténetírásban 
Horváth J. „nemzeti klasszicizmusnak nevezte el Pet őfi-Arany-Gyulai népi-
nemzeti irányát, mint olyant, amely a népi eredetű  nemzeti műformákat a leg-
nagyobb művészettel valósította meg. Újabb irodalomtörténetírásunkban ez a 
terminus nemszerepel." 21  A marxista irodalomtörténet-írás által túlzottnak vélt 
„nemzeti jelleg" - hangoztatást, amely a népiesség mozgalmát jellemezte, Révai 
József Petőfi költészetében feloldottnak látja („Pet őfi nem kozmopolita, hanem 
nemzeti, de úgy nemzeti hogy egyben a szabadságért küzd ő  népek nemzetközi 
szolidaritását is vallja. "),L2  s aztán elharsogja a kor ideológiai közhelyeit arról, 
hogy mire okítja az olvasót az igazi népiesség. 

Tudományosság és konzervativizmus - legtöbbször ezzel a két szóval jellemzi 
a mai kritika Horváth János történetszemléletét. Ez a konzervativizmus azonban a 
régi értékek igenlésével, szellemi és erkölcsi normák védelmével azonos. 23  
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ÉGTÁJ 
N 

SZŰCS FERENC 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYE ÉS SZEREPE 
AZ AUTONÓMIÁBAN 

Történelmi léptékkel mérve, hosszú távon minden autonómiakoncepció tartha-
tatlannak bizonyul, ha az elavult, kivénhedt, elmeszesedett államelméletek szi-
kes talaján próbál gyökeret verni. Csak a megújult államjog biztosíthat az auto-
nómiáknak olyan táptalajt, amelyben minden nép minden tagjának megadatik, 
hogy önkifejezésének, önmegvalósításának fája szabadon gyökeret verjen, lom-
bosodjon és virágozzon. 

Amíg pedig ezt a fél évszázados lemaradásban szenved ő, semmit sem ta-
nult, semmit sem feledő , nacionalizmusukban kitombolatlan, kvázi szuvereni-
tásukhoz görcsösen ragaszkodó, demokráciára még éretlen hatalmak és népek 
önmaguktól is belátják és elfogadják, egy újabb fél évszázadnak kell elmúlnia. 

Ezért a jelenlegi kelet-közép-európai hatalmaknál önkormányzataink 
mindennapi kitartó küzdelmeik árán is csak aprócska engedményeket képesek 
kicsikarni. Ezekből okulva — a mindennapok megvívott csatái és további harci 
feladatok teljesítése mellett — önkormányzataink nem mulaszthatják el, hogy 
politikai hátterük támogatásával, a nemzetközi szervezeteknél együttes fellé-
péssel felgyorsítani próbáljanak egy olyan folyamatot, felkínáljanak egy olyan 
modellt, amely egy átfogó, minden népnek lehetőséget nyújtó, egységes és 
hosszú távon is önműködő  megoldást biztosíthat. Ehhez viszont nem elég, ha a 
történelmi igazság szétszórt, itt-ott felbukkanó egy-egy tételét igazolásként tér-
ben és időben elkülönítve kimondjuk. Az igazságokat össze kell gyűjteni, helyes 
sorrendben egymás mellé rakni, világosan megfogalmazni, és a hazugság ellen 
szőnyegbombázóként bevetni. Ezt a hatékonyabbnak látszó küzdelemsorozatot 
valahonnan el kell indítani. Ennek els ő  fokozatát a mai „viszonyok" között talán 
a legeredményesebben a hét észak-bácskai önkormányzat közös fellépéssel in-
díthatná hosszú útjára, mint kicsi hógolyót, egy jótékony lavina reményében. 

Valamely nyugat-európai nemzetközi demokratikus szervezetben valahol 
1994 elején elhangzott egy olyan hivatalos megnyilatkozás, mely szerint a kelet-
közép-európai kisebbségi autonómiák megoldására mindeddig senki sem kínált 
fel egy olyan elfogadható modellt, amellyel érdemben foglalkozhatna bármely 
szervezet. 

Ezen ugyan ne is csodálkozzunk el, hiszen az ebben az évszázadban kiala-
kult, a kényelmes, önmagától elragadtatott nagyhatalmi felfogásban a „szeren-
csétlen nemzeti kisebbség" fogalom az emberiség táborában nem több a szerény 
igényű  egysejtűek fogalmánál a természet világában. Akik már-már genetikailag 
is beleilleszkedni kénytelenek az anyanemzet foszlányainak megalázó, kiszol-
gáltatott szerepébe, az ún. nemzetiségiek kategóriájába. Ezt a helyzetet, vagy 
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inkább állapotot a kívülálló többségiek, beleértve az anyanemzetieket is, képte-
lenek megérteni. Az ilyen felfogást csak tovább er ősíti az ă  tény, hogy a külön-
böző  nemzeti pártok, érdekszervezetek által eddig felkínált, többségében túl-
hangsúlyozott nemzeti színezetet ölt ő , csak egy-egy adott kisebbség kérdésével 
foglalkozó elképzelések az említett szervezeteknél nyilván a kicsinyes nemzeti 
önzések benyomását keltették. Ugyanakkor pedig a kelet-közép-európai állam-
hatalmakra egyértelműen vörös posztóként hatottak. _ 

Az ilyen és ehhez hasonló fogadtatások elkerülése érdekében egy alkotó 
vitasorozat beindítására és a szerbiai hatalom, valamint a vele egy kategóriába 
eső  hatalmak előítéleteinek, bizalmatlanságának eloszlatására, gondolatébresz-
tési szándékkal ajánlom a következ ő  nyersanyagot: 

A KOMMUNIKATÍV AUTONÓMIÁK MODELLTÉZISEKBEN 

Az idők múlásával a társadalmi életformák változásá törvényszer űen olyan 
ellentmondásokat hoz felszínre, melyek feloldása lehetetlen min őségi változá-
sok, vagyis fejlődés nélkül. Ilyen ellentmondás egyebek között az a jelenség is, 
hogy az egyéni vagy kollektív emberi jogok igazságos területi felparcellázása, 
területekre történő  kimerevítése ma már lehetetlen, vagy hosszú távon tartha-
tatlan és éppen ezért értelmetlen próbálkozás. Mert az emberi jogok földhözra-
gadtságuk, röghözkötöttségük miatt előbb-utóbb működésképtelenné válnak. 
Az ismert területekre merevített autonómiaelképzelések f őbb buktatói közül, 
ha csak néhányat felsorolunk, máris elegend ő  érvet szolgáltatunk azok ellent-
mondásos voltának bizonyítására, mint például: 

Bármely népcsoport területi elkülönítése jogainak nagyobb fokú érvé-
nyesítése céljából mindig csak újabb kisebbségeket hoz létre, ezek pedig újabb 
követelésekkel állnak majd el ő . 

A szigorúan zárt területű  autonómiákkal a nemzeti kisebbségek csak egy .. 
részét lehetséges felölelni, de rendszerint csak a kisebb részét, mert a szórvány-
kisebbségek — főleg Kelet-Közép-Európában — a tömbökben él őkkel szemben 
mindig többségben vannak. 

A jogok területi behatárolása a nemzet minden egyes része közötti szabad 
kommunikáció rövidzárlatai miatt gyakorlatilag kizárja a kívül es ő  azonos etni-
kumok egyenrangú és egyenjogú státusának érdemben való rendezését a gazda-
sági, kulturális, nyelvhasználati, oktatási, nevelési stb. jogterületeken mind a 
bennmaradottakhoz, mind a környezetükben él ő  többségiekhez viszonyítva. Te-
hát több szempontból is diszkriminatív jelleget öltenek. 

Hátrányos helyzetük miatt a kisebbségben él ő  népcsoportok szülőföldjük 
elhagyására, vagy lassú beolvadásra kényszerülnek. Tehát egy intézményes etni-
kai tisztogatásnak nyitunk teret, törvényes keretet biztosítva annak. 

Ezzel szemben a kommunikatív autonómiák lényege az olyan államközi 
megállapodások meghozatala és államközi testületek létrehozása, amelyek se-
gítségével működésbe hozható az a mechanizmus, amely minden etnikum szá-
mára biztosítani képes az egyén szabadon szárnyaló szellemi életének szinte 
minden feltételét, amelyek közül itt csak a leglényegesebbeket emelnénk ki. Egy 
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rugalmas, működőképes közlekedő  autonómiamodell kialakításának el őfelté-
tele, hogy az egyén társadalmi jellegének kett ősségét maga a társadalom felis-
merje, majd ennek értelmében az emberi létfenntartás igényeinek kett ősségét is 
elfogadja, és különválasztva kezelje azokat. Mert a mai napig a főleg csak elméleti 
síkon forgalomban levő  autonómiakoncepciók kivitelezhetetlenségének és el 
nem ismerésének egyik fő  oka, véleményem szerint, e kettősség fel nem ismeré-
sében és kellő  méltányolásának mell őzésében keresendő . 

Az ember társadalmi jellegének kett ősségét voltaképpen annak a természet-
hez fűződő  viszonya határozza meg, amely a természet törvényeinek alárendelt 
életfunkciójában és ugyanakkora természetet uraló emberi küldetésében nyilvánul 
meg. 

E kettősség összetevőit nevezhetjük akár az emberi létfenntartás vitális, 
illetve szellemi életfeltételeinek is. 

A vitális életfeltételek magát az emberi létfenntartási ösztön késztet ő  ere-
jével kiváltott tevékenységeket ölelik fel, mint például az emberi munkát álta-
lában, a gazdálkodást, az anyagi javak gy űjtését, gyarapítását, a táplálkozást, a 
pihenést, a közlekedést, a sportolást, az egészségvédelmet, a gyógykezelést, a 
szaporodást stb. 

Ugyanakkor a szellemi életének legfőbb elemeit a kultúra, művészet, okta-
tás, nevelés, vallásgyakorlás, az erkölcsiség iránti igények kielégítésére irányuló 
tevékenységek képezik. Az ember szellemi élete pedig természeténél fogva rugasz-
kodjon el és törjön ki a földhözragadtság kötelékéb ől és emelkedjen a vitális (bio-
lógiai, anyagi) életfeltételek fölé. Tehát a területi állam hatalmi fennhatósága alól 
is szabaduljon fel, ahogyan a falombok is magasba emelkedve a talaj fölé, szaba-
don ringadozó díszelgéssel a fa puszta létét értelemmel töltik meg. A korszerű  ál-
lamelmélet követelményei szerint a területi állam köteles lenne biztosítania ben-
ne élő  minden nép számára azok vitális életfeltételeit, valamint a kisebbségek szel-
lemi életének mozgásterét, addig az anyanemzet állama biztosítani hivatott a nem-
zeti közösség egybetartozásának fennmaradásának és fejlődésének feltételeit. 

Tehát egyértelművé válik, hogy egy államon belül minden népcsoport teljes 
értékű  alkotója nem csak annak az államnak, melynek határai között él (területi 
állam), de anyanemzete államának is. Mert míg a területi államnak minden ben-
ne élő  etnikum államalkotója, ugyanakkor saját nemzete államának nemzetalko-
tója kell hogy legyen, anélkül, hogy ezáltal sértené területi államának szuvere-
nitását. A kettős kötődés, vagyis az etnikumok állam- és nemzetalkotó szerepe 
nem lehet teljes értékű, ha a két és több irányú kapcsolatrendszert nem hatja át 
a gazdasági érdekeltség szelleme is, a különböző  irányú és forrású szolgálatok 
és szolgáltatások ellentételezése útján, adók, járulékok, illetékek stb. bevezeté-
se révén. 

A legtávolabb eső , kisebbségben élő  népcsoport vagy akár egyén is joggal 
fejezhesse ki szellemi életének sajátos igényeit anyanemzetének vagy etnikai 
körzetének intézményei felé, önként vállalva e szolgáltatások adózás útján tör-
ténő  anyagi fedezését. 

— A nemzet saját szellemi életének fennmaradását, ápolását és fejlesztését 
szolgáló intézményei útján kedvezményezések és a nemzeti szolidaritás vállalá-
sával kompenzálhatja az elszigeteltség, a távolság az elhagyatottság érzetét a 
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szórványban élő  kisebbségeknél, erősítve így a nemzeti együvé tartozás bizton-
ságérzetét. 

— A demokratikus választások útján kialakult és dinamikusan alakuló ön-
kormányzati körzetek területén él ő  bármelyik nemzethez vagy etnikai csoport-
hoz tartozó polgárnak váljon egyéni alanyi jogává, hogy a nemzeti azonosságtu-
datát erősítő , nemzeti fennmaradását biztosító, kifejezett szellemi igényeivel 
önként választott intézményekhez fordulhasson mind nemzetalkotói, mind ál-
lamalkotói jogterületén egyaránt. 

— A nemzeti szellemiség ápolását, fejlesztését szolgáló gazdasági nonprofit 
irányultságú, de az egybetartozó népek anyagi biztonságát szolgáló profitérde-
keltségű, az etnikai központokkal szervezetten kommunikáló vállalkozások há-
lózatának kiépítési lehetőségei is adva legyenek az állam részér ől. 

Az állam tehát nem védekezhet azzal, hogy a kisebbségi jogok többlet-
költségekkel járnak, mert ez a kifogás alaptalan, ha egyáltalán képesek vagyunk 
elfogadni és tiszteletben tartani minden nép állam- és nemzetalkotói jogát. Hisz 
e jogok gyakorlásához csupán az adók, hozzájárulások, járulékok újrafelosztá-
sára van szükség. Ugyanis a „kisebbség" szellemi életét nem a területi államnak kell 
megszerveznie és kiépítenie, hanem maguknak az egybetartozó nemzeteknek, a kör-
zeteknek és az önkormányzatoknak. Ami pedig a többnyelvűség pénzelését illeti, 
mindenkinek meg kell végre értenie, hogy a modern demokratikus állam költ-
ségvetésében ez a tétel már a megkerülhetetlen, alapvet ően fontos és államilag 
is hasznos rezsiköltségek kategóriájába tartozik. 

A modern felépítésű  államnak végül is semmilyen külön, negatívan vagy 
pozitívan diszkriminatív kötelezettséget nem kell magára vállalnia a kisebbsé-
gek iránt, csupán azonos emberi jogokat, szabad mozgásteret, életteret biztosí-
tani kivétel nélkül minden, a határain belül élő  népnek, természetes, sajátos 
igényei szerint és azok alanyi jogán. 

Az állami adórendszer keretein belül lehet ővé kell tenni az olyan adópo-
litika kialakítását, amely biztosítja a különböz ő  szolgálatok, szolgáltatások 
egyénileg igényelt, illetve államilag el ő irányzott forrásai felé azok ellentételezé-
sét, megfelelő  programtervek szerkezetének arányában, objektív kritériumok 
beépítésével. 

Az önkormányzati területek etnikai szerkezetéb ől eredő  automatikus jo-
gok és kötelességek felölelik a különböz ő  testületek, bizottságok, nemzetiségi 
összetételük arányainak tiszteletben tartását, a nyelvhasználat szabadságát, a 
helységnevek, utcanevek, cégjelzések, útjelz ők és egyéb nyilvános helyeken ki-
függesztett feliratok többnyelvűségének biztosítását, az ügyfélszolgálatot, a bí-
róságon és más közintézményekben minden kisebbség nyelvhasználatának és 
-ismeretének kötelező  biztosítását stb. 

Az állam- és nemzetalkotói jogok közvetlen érvényesítésének, a kommu-
nikatív autonómiának kiinduló alapját az ún. egynemzeti-többség ű  széles jogkörrel 
felruházott önkormányzatok és azok körzeteivel együtt a nemzeti kisebbségeket 
szinte teljességében felölel ő  régiók képezik, melyekben a kommunikáció minden 
irányú szabad áramlása — a fa ágazatrendszeréhez hasonlóan — a törzst ől az ága-
kon át az ágacskákig táplálja az egész nemzetet. 
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— Az önkormányzatok körzetesítésénél a területi államnak kötelez ően. figye-
lembe kell vennie az etnikailag azonos többség ű  községek egybetartozását, vala-
mint azok vezet őségében és vezet ő  testületeiben biztosítani a még felel ő  nemzetiségi 
összetétel arányait. E szempontok, emberjogi vonatkozásaik mellett, alkotói, 
gazdasági, termelékenységi jelent őségűek is. Ugyanis a kölcsönhatások alatt ki-
alakult mentalitásbeli rokonság, összeolvadtság az ilyen etnikailág vegyes régi-
ókban hosszú évszázadok alatt a különböz ő  etnikumok agglomerálódása útján 
menthetetlenül kialakul (munkaerkölcs, munkaszokások; kulturális szokások, 
szorgalom, alkotói készség, békeszeretet, tolerancia, vérmérséklet, a másság el-
fogadása iránti készség, leleményesség stb.). Mindez felbecsülhetetlen er őfor-
rást képez, szemben a visszahúzó, erőszakos, homogenizációs politikával. Ezek-
nek az erőforrásoknak, mint komparatív előnyöknek az okos kiaknázása ked-
vező  gazdasági hatással lehet mindaz adott körzetekre, azok önkormányzataira, 
mind az állam egészére. 

— A kommunikatív autonómiák többes számú megnevezése is arra utal, 
hogy az a meghatározott számú, az etnikai kisebbségi problémák ellentmondá-
sait ténylegesen feloldani szándékozó szomszédos államok közösségéhez tarto-
zó minden etnikum helyzetének rendezését hivatott szolgálni. 

— A kommunikatív autonómia tehát nem más, mint a nemzeti kisebbségek 
állam- és nemzetalkotói jogának közvetlen érvényesítése minden olyan szomszé-
dos állam területén, amely csatlakozott a nemzetközi szervezetek által megfo-
galmazott, elfogadott és közzétett leend ő  államközi szerződések követelmény-
rendszerének kettős konvenciójához. 

— Az egyik konvenció a kommunikatív autonómiák általános jogi szabályo-
zását, a megkötendő  kétoldali államközi szerződések normatív követelmény-
rendizerét tartalmazná. 

A másik pedig, mint a fenti konvenció létrejöttének elengedhetetlen 
előfltétele, ajánlások és intelmek formájában megvilágítani hivatott a csatla-
kozni óhajtó államok iránti alapvet ő  társadalmi, erkölcsi és politikai követelmé-
nyek harmonikusan elrendezett sorozatát a megdönthetetlen egyetemes emberi 
és történelmi igazságosság tükrében. 

— A kommunikatív autonómiák, bár a mai kelet-közép-európai; de főleg a 
balkáni állapotokból kiindulva, valóban elképzelhetetlennek t űnő  anakroniz-
musként hatnak és látszólag nagyfokú naivitásra vallanak, de mivel a történelem 
ezeknek az ellentmondásoknak a feloldását más módon nem vállalja, nem vál-
lalhatja, maradunk annak reményében, hogy a könyörtelen, irgalmat nem is-
merő  „idő", ha erőszakkal is, be fogja láttatni a ma még kiskorú népekkel is, 
hogy bizony más választásuk nincs. 

A különválasztott állami feladatok és hatáskörök az államhatárain belül az 
egyének kifejezett igényeinek és .a területi állam küldetési feltételeinek biztosí-
tása szempontjából a következ ők lennének: 

— Az önkormányzatokra és azok körzeteiré következetesen leépíteni, szét-
telepíteni, deregulálni (decentralizálni) els ősorban a helyi gazdasági politikát, 
oktatás- és neveléspolitikát, művelődéspolitikát, szociálpolitikát, egészség-
ügyet, a területi jellegű  tájékoztatáspolitikát, kommunális politikát, a terület-
vonzatú igazságügyet, a belügyeket stb., mert e jogkörök nélkül az autonómia 
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elveszítené lényegét. Az állam annál er ősebb és stabilabb lesz, minél nagyobb 
önállóságot biztosít önkormányzatainak, mert csak azok szabad alkotói kibon-
takozása, versengése útján izmosodhat egész testében, szemben a vízfej űség 
tarthatatlan államgyengítő  politikájával. 

Az oktatás, nevelés, tájékoztatás, kultúra, gazdasági-vállalkozói társulás, 
együttműködés stb. formáinak megválasztási és az azok iránti igények kifejezé-
sének joga az állam területén belül egyaránt megillet minden polgárt, függetle-
nül attól, hogy valamely önkormányzati egységben annak nemzeti többségéhez 
vagy kisebbségéhez tartozik-e, tehát a más körzetek polgárait is. 

Az adókulcsok célirányú szerkezete biztosítani hivatott a szolgáltatások 
és szolgálatok fedezését, függetlenül attól, hogy azokat maga a területi állam, az 
önkormányzat, a körzet vagy az anyanemzet államának intézményei végzik-e. 

Mindezekből következik tehát: ha a területi állam a benne él ő  különböz ő  
népek vitális érdekeinek kielégítését szolgáló sokszín ű  érdekközösség; adminisztra-
tív határok között, akkor a nemzet nem más, mint egy sajátos, meghatározott szí-
nezetű  népcsoport szellemi élete intézmény- és kapcsolatrendszerének megszervezé-
sét és m űködését szolgáló határok nélküli érdekközösség. Ezért hát, ha az előké-
szítés fázisában levő  államközi alapszerződésekbe a felsorolt feltételek garan-
táltan nem épülnek be, úgy a másodrendű, sőt a harmadrendű  polgár státusától 
a szerencsétlen kisebbségek továbbra sem szabadulnak. 

A SZEMLÉLETVÁLTÁS MEGKERÜLHETETLEN 

- 	A fentiekben körvonalazott elképzelések valóra váltásának legf őbb bukta- 
tói közül a következő  okfeltárási kísérlettel csak azokra a — térségünkre jel-
lemző  — jelenségekre világítanánk rá, amelyek „megemésztése" nélkül a törté-
nelem egy helyben fog topogni, mivel e jelenségeket mint anakronizmust eddig 
nem csak megemészteni, de — mert torkán megakadt — lenyelni sem volt képes. 
Ezért hát mielőtt a történelmet hányásra ingerelnék, a világ fenegyerekeinek, de 
egyben a térségünkön kívüli ,,felnőtt" világnak is a figyelmébe ajánljuk, amely 
értetlenül áll e sajátos gyermeki-társadalmi nyavalya el őtt, hogy jobban megért-
se, annak alaposabb diagnosztizálását és gyógykezelését el ősegítendő , a jövő  
következ ő  figyelmeztet ő  üzenetét: 

A történelem állhatatosan és szüntelenül bizonygatja, hogy minden ag-
resszív — az egyetemes erkölccsel szembehelyezkedő  — szemlélet már eleve ku-
darcra van ítélve. Ne legyenek hát a megszokás rabjai! Tanuljanak végre más 
népek történetéből is ahelyett, hogy csak a saját kudarcaikat tartsák tanulságra 
érdemesnek. 

Mert amíg egy állam népességén belül újratermel ődni képes a bűnözésre 
hajlamos emberek csoportja, addig a világon is újratermel ődnek a bűnözésre 
hajlamos uralkodók, akik az egész népüket is képesek b űnbe sodorni. Ezek el-
len á világ, az emberiség jóakaratú táborának kötelessége a b űnüldözés módsze-
reivel és eszközeivel védekezni. 

A hamis ideológiák uralta államokban a hazugság biztonságot és megél-
hetést nyújt. Ezért a nép is lassan átveszi a hazugságokat, ami a hatalom hiúságát 
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csak táplálja, de sajnos vesztére, ugyanakkor a hatalom észre sem veszi, hogy 
már alig akad az országban olyan, aki dolgozni is hajlandó. 

Csak a demokráciára megérett nép képes arra, hogy ledöntse hazájában 
a diktatorikus rendszert. Ezért a demokráciára éretlen nép rászolgál arra, hogy 
továbbra is nyomorban éljen. 

A szabadságszeret ő  jelző  nem illeti meg azt a nemzetet, amely csak az 
önmaga szabadságát tartja szem el őtt. 

— A nemzeti büszkeség erénynek számít mindaddig, amíg az nemzeti g őggé 
nem fajul. 

— Atlátszóan becstelen demagógiáról árulkodnak azok, akik a nemzeti ki-
sebbség jogait mindig sokallják, de ugyanakkor nyíltan hangoztatják, hogy nem-
zetük másutt élő  tagjai nem süllyedhetnek kisebbségi sorsba. Legyen a nemzet-
nek önbizalma és önbecsülése, de ne legyen túlságosan elbizakodott szellemi és 
más erőforrásainak felülmúlhatatlanságában. 

— Becsüljék meg, szeressék és ápolják nemzeti értékeiket, de ne kényszerít-
sék rá azokat másokra er őszakkal, hogy így próbálják másokból kicsikarni a 
megbecsülést és csodálatot. 

Ne keressék más államokban az ígéret földjét, hanem teremtsék azt meg 
maguk saját hazájukban. Ne vándoroljanak ki csupán az anyagi jobblét remé-
nyében. Ne telepedjenek áradatszer űen más népek nyakára, amelyek fáradsá-
gos, alkotó, értelmes munkával megteremtették maguknak a jólét társadalmát. 

— Ne öregítsék nemzetüket. Ne nyújtogassák nemzeti múltjukat mestersé-
gesen, mert megöregszik az magától is, de ahhoz el őbb fel kell nőnie és meg kell 
érnie. Ne kiáltsák ki magukat saját hazájukban elnyomott többségi nemzetnek 
amiatt, hogy a főbb tisztségeket, vezet ői posztokat nem kizárólag ők birtokol-
ják, és mert környezetükben sajátjukon kívül más nyelveket is hallani és elvisel-
ni kénytelenek. 

— Anacionalizmussal, de legfőképpen a sovinizmussal csak annyit érhetnek 
el, hogy alapjaiban felborítják vele az emberi értékrendet, és visszavetik a társa-
dalmi fejlődést, mivel saját népük söpredékét is más népek értékei, értékes és 
becsületes tagjai fölé helyezik. 

A kisebbségi jogok méricskélésekor ne azonosítsák az államhatárok át-
rajzolása miatt akaratuk ellenére kívülrekedt kisebbségeket az anyagi jólét után 
vágyó, önszántukból idegenbe vándorolt kisebbségekkel, mert ez nem más, mint 
dilettáns szemfényvesztési, átlátszóan naiv félrevezetési próbálkozás. 

Ne igyekezzenek mindenáron lerombolni és eltüntetni mindent, ami más 
népek történelmi múltját igazolja, mert ezt a történelem el őbb-utóbb számon 
fogja kérni rajtuk. 

— Mások demográfiai robbanása ellen — elnyomás és népirtás helyett — a 
művelődés eszközeivel közdjenek; az igénytelenség ellen, a születend ő  nemze-
dék emberhez méltó jogáért az anyagi és kulturális feltételek megteremtésével 
és az ezek iránti igényesség fejlesztésével. • 

Ne hagyjuk, hogy a történelemírás szennyirodalommá váljon, amelyben 
ki-ki a maga érdekei szerint a zsarnokságot, rablást, fosztogatást, mészárlásokat 
legendáris hőstettekként tünteti fel és fordítva. 
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— A történelemírás az egész világon egyazon igazságon alapuljon, amelyb ől 
a kompatibilis nemzeti történelmek összesítésével hiteles világtörténelmet is-
merjen az emberiség. 

Az a nép, mely a holnap helyett a tegnapot t űzte ki céljául, a kiskorúsodás 
útját választotta magának, s ezért el őbb-utóbb gyámkodásra szorul. 

A hegemonista, de különösképpen a homogén nemzetállam megvalósí-
tását célzó törekvések a társadalmi kórok diagnózisa szerint a politikai perver-
zitás tüneteire utalnak. Mert az etnikailag er őszakkal tisztára mosott közösség 
e ferde hajlamoktól megfert őzve nem éppen tekinthet ő  erkölcsi szempontból is 
tisztának. 

— A társadalmi jólét kifejlődésével párhuzamosan teremtsék meg a szellemi 
fejlődés alapfeltételeit is, olyan irányt adva annak, hogy az általános m űvelődést 
az eddigieknél jobban hassa át az egészséges, humánus gondolkodásmód eszmé-
je, a tolerancia, a megértés, a másság elfogadása, a sokszín űség szeretete, vagyis 
a demokratikus világszemlélet szelleme. A demokrácia nem csak megt űri, de 
igényli is a gondolkodás sokszín űségét és versengését, mert csak így érvényesül-
het szellemi értelemben is a darwini kiválasztódás-elmélet, hogy mindig az 
egészségesebb, szellemileg er ősebb gondolatok győzedelmeskedjenek és uralják 
a világot. Mert egy idézet szerint a kígyó elpusztul, ha b őrét nem képes levetni. 
Az emberi gondolkodás is elsorvad, ha megújulni képtelen. 

Az állam területének és haderejének nagysága csak a háborúkban érvé-
nyesülhet az er őszakkal kivívott törékeny, gyúlékony és mulandó béke és jólét 
révén, de annak alkotó, gazdasági, szellemi és erkölcsi ereje csak azok tömény-
ségében, fajsúlyában rejlik. Ezért a jövő  államában az országok területekben 
mért nagysága elveszti jelent őségét. Ső t eljön majd az idő , amikor az államok a 
küldetésükként rájuk rótt feladatok terhe miatt szabadulni szeretnének a ki-
sebbségek lakta területeiktő l. 

Egyetlen államnak sincs erkölcsi jogában, hogy a benne él ő  nemzeti ki-
sebbségek jogainak elismerését — habár a becsületesség jogán azt elvárhatja — 
függővé tegye a szomszéd államban él ő , de hozzá tartozó kisebbségek jogai el-
ismerésének mértékét ől. Mert ez nem lenne más, mint az egyébként is szeren- 
csétlen kisebbségek súlyos megalázása. Azoknak az alkudozás, a határ menti 
árucsere-forgalom tárgyává történ ő  lesüllyesztése. 

— A nemzeti kisebbségek szellemi élet- és mozgástér-igényei pedig nemze-
tenként különbözőek mind tartalmukban, terjedelmükben, mind megnyilvánu-
lási formájukban. Ennélfogva kibontakozásuk korlátait nem az őket felölelő  
állam, hanem e természetes igények szabják meg, a reciprocitás elvét ől függet-
lenül. 

Teremtsük hát meg az emberi lét igazi nemes értelmének is alapfeltételeit, 
saját kultúrájának szabad kiteljesüléséhez, az emberi, nemzeti, etnikai, vallási, 
lelkiismereti stb. önrendelkezéshez való csorbítatlan jogát. E feltételeket pedig 
természetüknél fogva csak a nemzetek, etnikumok szellemi, erkölcsi együvé tar-
tozása biztosítja területi szétszórtságuk ellenére és attól függetlenül. 

(1994) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 121. 

Inkább csak tűnődő  emlékezés, amit Libuse Monikova a Lettre őszi számában 
cseheknek és németeknek ír. Azzal az átmenettel, ami a második világháborúval 
új állapotokat teremtett, hogy Prága már ne legyen az, ami volt. A zsidó Prága 
már a kalapkirály, II. József alatt eltűnt, csak tárgyi emlékei maradtak a zsidó-
ságnak a barokk zsinagógákkal. Szellemi életük beolvadt a nagy német közös-
ségbe, hogy majd világhírre vigye a prágai német irodalmat, Kafka és Werfel 
műveivel, megszabadulva a környezet közvetlen hatásától. Mintha a német 
nyelv kötelmeire épült volna, egyféle önálló szellemiség látszatát keltve, mely-
nek a századelő  éveiben hatása oly nagy volt, hogy egy ideig Rilke is a prágai írók 
köréhez tartozott. „És Werfelt és Brodelt, és Kafkát és Kischt" együttese ezzel 
a tréfás szójátékkal csakugyan valami külön színt fejezett ki a német irodalom-
ban. Anélkül, hogy bármilyen helyi sajátosság mutatkozott volna benne, mert 
Prága még a Monarchiához tartozott, amely a különböző  népek hazája lévén a 
zsidósággal se tett kivételt. De az els ő  világháború után darabokra esett szét, s 
a csehek már nem méltányolták németül író honfitársaik törekvéseit. Kafka erre 
még külön okot is adott, hiszen kishitűségében legfontosabb műveit, A pert, A 
kastélyt ki sem engedte adni, barátja, Max Brod fedezte fel és a halála után tárta 
a világ elé, mikor a prágai német irodalom már megsz űnt, s addigra Franz Wer-
fel már beérkezett. És így Masaryk Csehszlovákiája is kénytelen volt elismerni, 
sőt kitüntetni Frantisek Werfelt. S ez jó alkalom volt, hogy egy német nyelv ű  
prágai újság megtámadja. Ez azonban már a nyílt antiszemitizmus korának kez-
dete volt, amikor a hárommillió szudéta német a későbbi hitleri birodalom ál-
mát melengette. És akkor már vége is volt a zsidó írók korának a német iroda-
lomban. Kafka nem élt, Werfel amerikai emigráns lett, Egon Erwin Kisch meg 
rég a nagyvilágot járta vitriolos hangoltságú riportjaiért, s Max Brod nemsokára 
Izraelben talált hazára. Mert a zsidóságukért támadták Werfelt és társait, s a 
legjobb prágai napilapot, a Prager Presset. Nem is maradt semmi utánuk Cseh-
szlovákiában. S később, a második világháború után már csak a temetők:, Zsidó 
szellemiségük szétfoszlott, ha egyáltalán volt, mert oly mélyen gyökerezett ben-
nük minden, ami a német nyelvhez tartozott. Különben ez a második beolvadása 
volta zsidóságnak. Az első , a juddis el sem tűnt egészen, Schalom Asch még élt 
és írt, de utolsó mohikán volt, mert már a lengyel zsidók is a végüket járták. Isaac 
Singer a harmincas évek végén emigrált Amerikába, ahol a jiddisr ől áttért az 
angolra, hiszen az Újvilágban szétszóródott zsidók meg sem értették volna a 
jiddist. Persze itt sem merülhetett fel a kérdés, hogy a zsidóság szellemi élete 
hova lett. Mintha nem a környezet hatása alakította volna a szellemieket, a 
történelmi tudat s a helyi színek és jellegzetességek, amit hazának nevezünk, ha 
ez az egykori zsidóságra érvényes maradt volna átalakulása után egy másik nyel-
vi közösségbe. Ami majd az új hazában, Izraelben az ivrittel lesz jellegzetes, 
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miközben Werfel és Kafka a német nyelvvel ott marad a világirodalomban. 
Mindez persze feltevés azután, hogy a világ zsidóságának kipusztítása után a 
megmaradt töredék mit fog majd teremteni. 

Különös találkozás volt nemrég Londonban, az ottani Francia Intézetben, 
szomorú is meg örvendetes is. Mert hasonló sorsú, hazátlan fiatalok gyülekezete 
volt, akik a régi Jugoszláviában még összetartoztak, de aztán, hogy szétesett, 
világgá mentek, s így lett közös sorsuk a hazátlanság: szerbeké, horvátoké és 
boszniaiaké, mintha az egykori testvériség és egység jelszava hozta volna össze 
most őket. Radmila Mileusnič  egyetemi tanárt a régi Belgrád változása késztette 
távozásra, mert, mint mondta, „nem volt hajlandó a háború politikáját helyesel-
ni". Ana Nikčevićet sem közvetlen veszély fenyegette Belgrádban, hanem a 
rendszerváltozás, de az nagyon, úgyhogy most posztgraduális tanulmányait kint 
fejezi be lélektanból. „Nálunk még lélegzeni se bír szabadon az ember..." — pa-
naszolta egy spliti lány, míg Amela Ploško a közvetlen harcok színhelyéről, Sza-
rajevóból menekült. Az egykori jugoszláv diákok Nagy-Britanniában a Soros 
Alapítvány ösztöndíjasai, mint a többi háromezer jugoszláv diák Nyugat-Euró-
pában, „akik sehova sem akartak otthon felsorakozni, egyszerűen kitértek a 
gyűlölködés elől", mint Zoran Pajič  professzor közölte. Érdekes alakja volt en-
nek a londoni jugoszláv gyülekezetnek a meseíró zágrábi Dubravka Ugreši ć, aki 
átmenetileg Berlinben talált otthonra, ahol német fordításban már korábban 
megjelent egy regénye. Most a leghatározottabban állt ki pacifista nézetei mel-
lett, s ítélte el Franjo Tudman politikáját, mondván: „...egyfajta promiszkuitás 
jött létre nálunk a vezér és aközött, aki a puskát fogja." Arra a kérdésre pedig, 
hogy nincs-e honvágya, azt felelte, hogy a háború megváltoztatta a hazafiasság-
ról szóló fogalmat. Egyébként err ől a londoni találkozóról a belgrádi Republika 
számolt be, tudósítását azzal az érzelmes mozzanattal fejezve be, hogy aztán este 
jugoszláv menekült színészek a boszniai Mak Dizdar, a szerb Aleksa Santi č  s a 
horvát Miroslav Krleža verseit szavalták. Arról, hogy talán ezen a találkozón 
magyarok is lettek volna, nem esett szó. De bőven kárpótol a hiányért Soros 
György szerepe, aki minden szabadságáért küzd ő  népet készségesen részesít 
anyagi támogatásban. Véletlenül az említett találkozóról szóló cikkel egy 
időben alkalmunk volt egy Sorossal készült interjút is olvasni, amelyben Soros 
arra a kérdés válaszolva, hogy Magyarországhoz tartozónak érzi-e magát, azt 
felelte: „Hogyne! Hiszen szülőhazám." Ez volt az oka, hogy az első  alapítványa 
Magyarországon jött létre. Mert ott sikerült egy baráti kört teremteni hozzá. Ma 
már számos más oszágban létesült az egykori esti zsidó fiúból lett multimilli-
árdos világpolgárnak alapítványa. Nálunk is. Igy aztán érthető, hogy Belgrád-
ban, még nem is olyan régen valóságos mozgalmat szerveztek rendszerh ű  egyé-
nek a Soros Alapítvány ellen. Azóta mintha elćsendesett volna a szervezett haj-
sza. Talán győzött a belátás, hogy hazátlanná lett fiatalok mégiscsak a mi gyere-
keink, akik az elvesztett közös hazát siratják a maguk hazátlanságában. Mint 
most is ott kinn a londoni Francia Intézet találkozóján. 
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KALÁPIS ZOLTÁN 

SZEPTEMBERI ÉS OKTÓBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

FARKAS BERTALAN 
(Egbell, illetve Gbely, Szlovákia, 1795. szeptember 12. — Kecskemét, 1858?) 

Az egykori Trencsén megyei szlovák nagyközségben született 200 évvel 
ezelő tt egy tizenkét gyermekes család hetedik gyermekeként. A jó esz ű  fiú isko-
láztatásáról a ferencesek gondoskodtak, a gimnázium alsó osztályait Gyöngyö-
sön és Szabadkán fejezte be az ottani rendházi tanintézetekben. Amikor betöl-
tötte a 18. életévét, Bertalan fráterként felvették a rendbe, mégpedig az obszer-
vánsok közé, akik már évszázadokkal el őbb részben visszatértek az eredeti sze-
génységhez. Ezeket a szabályokat azonban a XIX. században már ők sem tartot-
ták be szigorúan, sőt még a kapucinusok sem, akik az eredeti életmódot annak 
idején külsőségekben is magukévá tették. 

Farkas Bertalant 1817-ben avatták miséspappá, azaz a fráterb ől ekkor pá-
ter lett. Többévi felvidéki káplánkodás után a szerzetesmegye kormánya gimná-
ziumi tanárrá nevezte ki. Ett ő l kezdve csaknem húsz éven át a pedagógiai pályán 
futott, előbb Gyöngyösön tartózkodott, majd 1834-t ől Szabadkán. 

A ferencesek nagy szerepet játszottak ebben az észak-bácskai parasztmet-
ropolisban. A szegedi barátok már a hódoltság idején is felkeresték — titokban 
és álruhában — az ottani hív őket, a török kiűzése után pedig sokáig az övéké volt 
a plébánia, s több iskolát is működtettek. A világi papság 1773-ban vette át a 
szabadkai plébániát, s a rend tevékenysége ekkor a hagyományos keretek közé 
szorult. Viszonyuk a világi papsággal nem volt felh ő tlen, befolyásuk is csökkent, 
ám mégis számottevő  maradt. Nos, Farkas Bertalan is a szabadkai ferencesek 
tradicionális szellemében működött, mindenekelő tt az ottani iskola magyarta-
náraként. 

Még azzal is kivált, hogy ő  volt gyakran az alkalmi rendezvények szónoka, 
a hivatalos események méltatója, s ezeket a munkácskáit rendszerint nyomta-
tásban is megjelentette: tizehét év alatt 26 alkalmi füzet jelent meg neve alatt. 
Akkoriban — 1835-ben három brosúrát is kiadott — még nem volt nyomda a 
városban, műveit főleg a szegedi Grünn Orbán nyomdájában jelentette meg. 
1845-től füzetei már szabadkai keltezést viselnek, mivel 1844 derekán megnyílt 
Bittermann Károly nyomdája. 

Farkas Bertalan kiadványait a hivatalos alkalmak szülték: a király születés-
napja, a főispán beiktatása, a főpap látogatása. Ebbe a XIX. század els ő  felében 
kialakult kiadói tevékenységbe a Szabadkai bibliográfia I. füzete ad betekintést 
(Szentgyörgyi István, Eva Bažant és Nevenka Ba šić  Palkovič  munkája, 1988). 
Szerzőnk örömfüzéreket és ódákat szerzett, gyász- és verskoszorúkat f űzött, ün-
nepi beszédeket mondott, pásztori szóváltásokat készített. Ezeket a kincstári 
optimizmus hatotta át. Ime egy mutatóban a 26 közül: "Örömkoszorú, mellyet 
Méltoságos Almási Rudics József urnak N. N. Bács vármegye f ő-ispáni helytar- 
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tói székében történt ünnepélyes beiktatása alkalmából füze Sz. Mihály hava 
10-kén 1837-dik esztend. Farkas Bertalan." 

A császári, egyházi és megyei literátor alkalmi kiadványaitól valamelyest 
elüt az 1842-ben megjelent, Szabadka szabad királyi város századjai című  mun-
kája, amelyben, strófákba szedve, a város történetét adja el ő . Ahelytörténészek-
nek nyilván nem ez lesz a legfontosabb forrása, de hangulati elemként fel is 
használhatják. 

Virág Benedek egyik versével („Mily hamar fordulnak az emberi dolgok! / 
Állnak és esnek! Tündökölnek és leborulnak! ”) és a honfoglalás éveit ől kezdi a 
történetét, de b ővebben a török korszakkal foglalkozik, amikor a város lakói, ha 
közeledett a vész, „rögtön húzódtak Ludas árjai biztos ölébe..." Nagy teret szen-
tel a felszabadulás utáni korszaknak, amikor a városnak „kezd fakadozni virá-
ga". A csekély számú lakosság hatalmas területeken gazdálkodhatott. „Tíz és két 
pusztát nyervén, hol hajdan id őkben / Annyi magyar falvak népestül tönkre ju-
tottak. / Es ha nekik tetszik, vagy birnak szántani többet, / Még tova tova terjed-
het mesgyéje Szabadkai földnek." A tizenkét pusztát fel is sorolja: Kelebia, Vö-
rösich, Bajmak, Tompa, Ludas, Csantavér, Nagyfény, Sebesics, Zobnaticza, Ta-
vankut, Vémtelek, Györgyén. 

Farkas Bertalan 1847-ben a szabadkai ferencesek házf őnöke lett, s ilyen 
minőségben érte utol a halál is, Kecskeméten, egy hivatalos út alkalmával... 

ZORKÓCZY LAJOS 
(Zorkóc, illetve Zorkovce, Szlovákia, 1855. szeptember 24. — 

Újvidék, 1908. január 12.) 

"Nem tartozott azok közé, kik szakismereteiket folyóiratokban vagy lapok-
ban hirdetik a világnak" - így jellemezte az elhunyt tudós tanárt és igazgatót az 
Újvidéki M. Kir. Allami Polgári Fiúiskola 1908. évi értesítője, mintegy utalva , 
arra, hogy szerény, kissé begubódzó ember volt, aki nem vágyott babérokra, 
egymaga, vagy legfeljebb egy-két társsal botanizált, a mez őkön, a folyóparton, a 
hegyeken és a dombokon. Ennek némileg ellentmond a nekrológnak egyik-má-
sik megállapítása: „a társadalom minden mozgalmaiban részt vett", amit persze 
úgy is érthetünk, hogy iskolaigazgatóként nem kerülhette meg a közügyeket, 
hivatalánál fogva ennek részese volt. 

Valójában nagyon keveset tudunk róla, éppen csak annyit, amennyit az 
iskolai értesítők évi példányai, meg egyetlen kötete elárulnak róla. Még a 
Szinnyei-féle lexikon sem jegyzi. Homály fedi származását, bár a tények arra 
utalnak, hogy egy felvidéki szlovák család elmagyarosodott sarjáról van szó, aki 
értelmiségiként olvadt be az államalkotó többségbe. Nem tudjuk azt sem, hogy 
hol fejezte be tanulmányait, hol teljesített szolgálatot. Alighanem 1879 táján 
diplomált, 1887-től kezdve pedig már Újvidéken találjuk az állami polgári és 
felső  kereskedelmi iskola rendes tanáraként, ahol természetrajzot adott el ő , a 
természetrajzi szertár őre volt. Valószínűleg a szükség diktálta, hogy számtant 
és mértant is tanított, s ő t szépírást, óradíjasként pedig tornát is, „részben az 
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intézeti tágas udvarban, részben a vasúti töltés mellett", ahogy azt az egyik érte-
sítő  megfogalmazta. 

1898-ban az iskola két részre oszlott, teljesen különvált: a fels ő  kereskedel-
mi iskolára (a mai középiskolának felel meg) és a polgári iskolára. Zorkóczy 
ennek az utóbbinak a kötelékében maradt, el őbb a polgári iskola helyettes igaz-
gatója (1901), majd igazgatója (1902) lett. 

A botanizálás élete végéig nagy passziója volt, a nyári hónapokban „részint 
gyalogszerrel, részint kerékpárral" bebarangolta „hazánk bérceit, völgyeit, hogy 
kikutassa, megtalálja azokat a növényeket, melyek csak egyes helyeken találha-
tók..Újság, szárítópapír és loupe (kézi nagyító, K. Z. megjegyzése) voltak mindig 
utazó felszerelésének legfontosabb részei". Hatalmas növénygy űjteménye volt, 
amelyet az iskola szertárában őrzött. 

Tudományos működésére egy kötettel tette fel a koronát, amelyet saját 
kiadásában, Ujvidéken adott ki (Ujvidék és környékének flórája, 1896). Munká-
jában leírta az utak, árkok és mezsgyék, a szántóföldek, a legel ők, a homokos 
terek és halmok, a száraz és nedves rétek, a szikesek, a mocsarak, a patakpartok, 
az árterek, a Duna-parti és Duna-szigeti füzesek, a szerémségi márgatelepek, a 
hegyi és síksági erdők, az erdőszélek, tisztások és irtások, a szilvások, szőlőtele-
pek és temetők, meg Pétervárad sziklafalának vegetációját. F őleg önálló gyűjté-
sének anyagát dolgozta fel, de felhasználta Kitaibel Pál, Buday András (Szerém 
megye fizikusa), Wolny Ráfáel András (a karlócai gimnázium igazgatója), Ro-
chel Antal, Heuffel János, Kanitz Ágoston, Josip Pan čić  és Borbás Vince koráb-
bi munkáit is. De nemcsak a tudós elődökre, hanem az érdemes amatőrök gyűj-
tésére is támaszkodott. Schneller István huszárkapitányra, Godra Bertalan 
főorvosra, Stoizner Károly cserevicsi tanítóra, Beohorszky újvidéki tanítóra és 
ifj. Grossinger Vilmos újvidéki gyógyszerészre. Talán azt is érdemes feljegyezni, 
hogy támogatói között volt German Andelic pátriárka, aki kieszközölte számá-
ra, hogy a nyári cserkészések során élvezhesse a szerémségi görögkeleti kolos-
torok vendéglátását. 

GELLEI MIHÁLY 
(Szepesolaszi, illetve Spišské Vlachy, Szlovákia, 1756. október ? — 

Kula, 1811 végén) 

Családja a XVIII. század derekán költözött Szepességb ől Csallóközbe, úgy-
hogy magyarosított vezetéknevét már az ottani Gelle településnévb ől vette, a 
szlovák eredetit nemis ismerjük. Iskoláztatásának körülményeit szintén homály 
fedi, az első  pontos életrajzi adatot 1787. március 12-én jegyezték fel róla, ami-
kor is Bécsben orvosi diplomát szerzett. „Orvosló Tudományok Doktora"-ként 
kiváló praxisával tűnt ki, miután hosszabb tanulmányutat tett Olaszországban, 
Franciaországban és Angliában. El őbb Budán, majd Bécsben folytatott sikeres 
gyakorlatot. Az osztrák fővárosban arról vált ismertté, hogy garanciával vállalta 
a gyermekek himlő  elleni oltását, a maga készítette orvosságokkal sok más be-
tegséget is gyógyított, s nagy gondot fordított a megel őzés, az egészséges élet-
ivód népszerűsítésére. A tüdőbetegek részére 1891-ben szanatóriumot alapított 
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Bécs falain kívül, a Schönbrunn melletti erd őben. A fényesnek induló pálya 
azonban már a kilencvenes évek derekán megtört, Bécsb ől ismeretlen okok mi-
att távozott. 

Előbb a Bihar megyei élesdi uradalomban tűnt fel, majd a Helytartótanács 
az 1795-96-os szerémségi pestisjárvány megfékezésére kiküldött orvoscsoport 
tagjává nevezte ki, vukovári székhellyel, ahol sikeresen akadályozta meg a jár-
vány továbbterjedését. Schraud Ferenc egyetemi tanár, országos járványfel-
ügyelő, aki az ürögi szerémségi járvány leküzdését irányította, 1802-ben megje-
lent könyvében a legnagyobb elismeréssel írt Gellei szakértelmér ől, megfigyelő  
képességéről. Ez a könyv, a járvány 200. évfordulója alkalmából, szerb nyelven 
is megjelent (Istorija kuge u Sremu, 1795-1796. Novi Sad—Irig, 1995). 

Bács megye első , nagy tudású főorvosa, Büky József 1798-ban nyugdíjba 
vonult. Helyére tízen pályáztak, köztük Gellei Mihály is, akire végül is a válasz-
tás esett, mivel neki volt a legjobb bizonyítványa és a legtöbb ajánlólevele, s 
emellett tíz nyelven is beszélt, köztük a megyében él ő  népek nyelveit is. 1797 és 
1811 között töltötte be ezt a hivatalt, eleinte általános megelégedésre. Zombor-
ban telepedett le, csodadoktor hírébe került, lelkiismeretesen ellátta az általá-
nos egészségügyi felügyeletet is. Tisztelettel beszéltek róla már azért is, mert a 
megyében neki volt a legnagyobb, több száz kötetb ől álló magánkönyvtára. 

Bács megyei működését is, akárcsak az el őbbi munkahelyein, egy népszerű  
tudományos füzet megjelentetésével kezdte, amely Emanuel Jankovi ć  újvidéki 
nyomdájában készült. A himl őről és az ellene való védekezésről értekezett (Ha-
uptbenjfe... 1797), ennek ő  nagy szakértője volt, az állatoktól vett, eredeti ví-
russzal dolgozott, ahogy azt már az ókorban az indus papok is tették. A vakci-
navírust, azaz a gyengített kórokozót egyébként E. Jenner angol orvos alkalmaz-
ta először 1796-ban, az els ő  nyilvános himlőoltó intézet pedig Londonban ala-
kult meg 1799-ben. 

Életpályájának bécsi . szakaszát egy egészséges életmódot és természetes 
gyógymódot propagáló könyve vezette be (Abrisse einer molken..., 1794), budai 
tartózkodását pedig egy német szerz ő  magyarra átültetett művével kezdte (Ma-
gaviselésre rendmutató regulák..., 1789). Gellei elöljáró beszédében így ír mun-
kájáról: „Mivel pedig mind magát a tudományt, mind pedig ezen könyvnek fog- 
lalatját jól ismerem, már ezáltal egyik azon számtalan akadályok közül, mellyek 
a Magyar nyelvre való fordításokban vannak, megkönnyebittetett, vagyís félre-
tétetett; tudniillik, hogy nem kényszerítettem magamat a szóról szóra való for-
díttatáshoz kötni, hanem egyedül az ismert értelem szerint munkálkodni." 

Gellei sok tekintetben sikeres pályafutása dicstelenül zárult. 1811-ben bí-
rósági eljárás indult ellene sikkasztás, csalás és házasságszédelgés vádjával. A 
gyors meggazdagodás reményében nagy összegeket tulajdonított el a megyei 
kasszából, nagy kölcsönöket vett fel, s nem adta vissza, s cselédlányait s űrűn 
váltogatta, s azzal hitegette valamennyit, hogy feleségül veszi őket. Viselt dolga-
it Hegedűs Antal foglalta össze (Egy szélhámos főorvos. Magyar Szó, 1984. VIII. 
25.). Á vádak súlya alatt 1811. február 11-én benyújtotta lemondását. Vagyonát 
elkobozták, ingóságait elárverezték, köztük könyveit is. A per végét nem érte 
meg, Kulán, az egyik elvetett cselédlány hajlékában roppant össze. 
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SZARVAS GÁBOR 
(Ada, 1832. március 22. — Budapest, 1895. október 12.) 

Az adai „szűkös módú kovácsmester" fia azoknak az innen elszármazott 
neves embereknek népes táborába tartozik, akik néhány évvel születésük után 
elhagyták szülőföldjüket, s kés őbb sem ragaszkodtak túlzottan hozzá, mivel a 
gyermekkori élmények máshol keletkeztek, más városhoz f űzték őket. A 
későbbi tudós nyelvésznek, a megbecsült akadémikusnak ugyanis mára szülei is 
úgy tartották, hogy másutt nagyobb lehet őségek kínálkoznak a továbbtanulásra, 
az érvényesülésre. Különösen édesanyja, Jámbor Anna kardoskodott els őszü-
lött fiának alapos iskoláztatása mellett. Papi pályát szánt neki, s ezért családos-
tól visszatért szülőhelyére, Bajára, úgyhogy Szarvas Gábor ebben a mozgalmas 
diák- és kereskedelmi városban töltötte eszmél ő  éveit, itt fejezte be a középis-
kolát, s itt kezdte el — 1857-ben, huszonöt évesen — tanári pályáját is. És mégis, 
nincs talán még egy ilyen elszármazott tudós, akinek a neve annyira élne népünk 
egyéként eléggé megkopott történelmi emlékezetében, mint az övé, mégpedig 
nemcsak Adán, a szülővárosában, hanem Vajdaság-szerte is, a szül őföld tágabb 
térségeiben. Az emlékezet ébrentartását egy örökösen él ő  igény magyarázza: a 
nyelvművelés gondja és szükséglete. 

Szarvas Gábor már negyedszázada a délszláv vidékeken él ő  magyarság 
nyelvművelő  mozgalmának jelképe is, mintaképe is. Róla nevezték el az adai 
nyelvművelő  napokat, a nyelvészdíjat, az ő  szellemében próbálják közüggyé ten-
ni nyelvünk ügyét, a közéletben is használatban tartani, s így menteni a további 
kopástól, az enyészett ő l, Úgy is mondhatnánk, hogy az itteni nyelvészek és 
nyelvművelők „védszentjükké" fogadták, nevét pedig mintegy besulykolták a 
köztudatba, miközben vállalták az ezzel járó kellemetlenségeket is: a bántó ér-
dektelenséget, az örökös gyanúsítgatásokat... 

Szarvas Gábor életm űve, emberi alkata (lásd: Láncz Irén Szarvas Gábor c. 
monográfiáját, Forum, 1982) több szempontból is alkalmas arra, hogy példa-
ként álljon egy nyelvhasználatában megingott kisebbségi közösség el őtt. 

Mint nyelvtudósnak, Simonyi Józseffel együtt, múlhatatlan érdeme, hogy 
sokévi munka után megalkotta és 1890-93 között kiadta a háromkötetes Magyar 
nyelvtörténeti szótárt, amely fontos előzménye a ma közhasználatban álló, azo-
nos jellegű  munkának, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának. A tudo-
mányszervezésben is jól megállta helyét. A Magyar Nyelv őr elindítójaként, sok-
évi szerkesztőjeként kitűnő  munkatársi kört hozott össze a folyóirat körül, akik 
aztán az ő  vezetése mellett az anyanyelv tisztaságára irányították a közér-
deklődést. A múlt századi nyelvművelő  mozgalmaknak, nyelvhelyességi viták-
nak ő  volt a vezéralakja. A nyelvtörténeti jelent őségű  polémiákban sebeket ej-
tett és kapott, olykor még a figyelmetlen kertészhez is hasonlították, aki a giz-
gazzal együtt a virágot is kigyomlálta. Arany János, a jóbarát sem értett egyet az 
általa szerkesztett Nyelv őr olykori túlkapásaival, mondván, hogy „a nyelvész 
urak jobban tudják" mi a helyes és a jó, de a költ ő  jobban érzi". Tompa József 
egyik cikkében (Hungarológiai Közlemények, 3. szám) írja, hogy utóbb „az éles 
felfogásbeli ellentétek hasznos, termékeny munkában békültek össze", ezért a 
Szarvas Gábor vezette nyelvművelő  mozgalom egyértelműen hasznos volt, sze- 

538 



mélyes példájából pedig sokan megtanulhatják, „hogyan kell becsületes munká-
val szegény falusi gyerekb ől is híres tudossá válni, az anyanyelvet szeretni és 
ápolni, jó ügyekért a sírig fáradozni..." 

KÁRMÁN PÁL 
(Verbász, 1820. augusztus 7. — Torzsa, illetve Savino Selo,1895. október 25.) 

A losonci Kármán család jelentős szerepet töltött be a Felvidéken a XVIII. 
században: Kármán András a debreceni és a sárospataki nagy kollégium mellett 
létrejövő  fontos középiskolák közül a losoncit építette ki annak rektoraként; id. 
Kármán József losonci lelkész volt; ifj. Kármán József az Uránia folyóirattal, a 
Fanni hagyományai című  napló- é s levélregényével és A nemzet csinosodása 
című  művelődési programjával vált a XVIII. századi literatúra országos alak-
j ává. 

A család egyik tagja a XIX. század legelején Verbászon telepedett le, s 
utódai már a Délvidék egyházi és m űvelődési életében jeleskedtek. A Kármán-
dinasztia bácskai ágának megalapítója id. Kármán Pál református alesperes 
volt, akinek mind a három fia Verbászon jött a világra: Pál volt az els őszülött, 
akiről az alábbiakban majd szó lesz; a középs ő , Kármán József, írogató reformá-
tus lelkészként vált ismertté (A babonáról, 1877); a legfiatalabb, Lajos, ügyvédi 
pályára lépett, országgy űlési képviselő  lett, ottani beszédeit több füzetben jelen-
tette meg, s jogi szakmunkákat is írt. 

Kármán Pál a családi hagyomány szerint református egyházfi lett. A gimná-
zium alsó osztályait szülővárosában, Verbászon fejezte be, a fels ő  osztályokat 
pedig Kecskeméten és Debrecenben. Ebben az utóbbiban végezte el a teológiai 
tanfolyamot is, 1841-ben a feketicsi (Bácsfeketehegy, Feketeegyház) egyházi is-
kola tanítója lett. A papi vizsgát Pesten tette le 1845-ben, s ett ő l kezdve segéd-
lelkészként a baranyai Várdarócon (Vardarac, Horvátország), Moravicán, Ceg-
léden és Kecskeméten teljesített szolgálatot. Rendes pappá 1849-ben avatták 
fel, s ilyen minőségben Izsákra és Pócsmegyerre került, 1861-ben pedig Torzsá-
ra. Egyházi működése sikeres volt, úgyhogy 1872-ben az alsó-baranyai—bácsi 
egyházmegye alesperessé, 1881-ben pedig f őesperessé választotta. Hajlott korá-
ra való tekintettel 1887-ben lemondott a f őesperesi tisztségről. 

Kármán Pál a XIX. század második felében, a szabadságharc utáni elnyo-
más és a kiegyezést (1867) követ ő  liberalizmus korszakában volt ereje teljében, 
de megérte a kibontakozó nacionalizmus éráját is. Az önálló nemzeti lét felté-
teleinek helyreállításáért küzdött a f űvárosi lapokban megjelent vezércikkeiben 
és tárcáiban, írásainak éles hangneme miatt olykor gondot is okozott a szer-
kesztőknek és szerkeszt őségeknek. Az egyik egyházi lapot az ő  cikke miatt ko-
bozták el. 

Az egyházi lapokban egyébként az egyházak egyenjogúságáért is síkraszállt, 
illetve rámutatott azokra az el őjogokra, amelyeket a katolikus egyház élvezett a 
protestánsok kárára. Szembeszegült az 1855-ben meghozott protestáns pátens-
sel, amellyel a császári hatóság valójában a protestáns egyházi autonómiát kíván-
ta megnyirbálni, illetve meg is szünteti. A sorozatos tiltakozások utána pátenst 
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1860-ban visszavonták, de a hatósági megkülönböztetés a gyakorlatban megma-
radt. „Papiron vallásegyenlőséget olvasunk ugyan — írta az egyik református tör-
ténész még 1907-ben is —, de azért, ha a hivatalos államot nézzük: akárcsak 
Spanyolországban volnánk!" 

Az egyik egyházmegye élén álló főesperesként 1881 végén, Debrecenben 
részt vett az alkotmányozó református zsinaton. Ekkor vezették be azokat a 
szervezeti formákat, amelyek ma is érvényben vannak, így a központi szervként 
megalkotott, tízévenként összeülő  zsinatot és az egyetemes konventet, amely 
korlátozott hatalommal képviseli az országos egyházat a zsinati tevékenység 
szüneteiben. Szervezeti szempontból voltaképpen ett ől fogva beszélhetünk ma-
gyar református egyházról. 

Kármán Pál két könyvet jelentett meg: az egyikben a kiegyezés utáni nem-
zeti lét feladatairól és távlatairól értekezett (A magyar nemzet jelene és jöv ője, 
1868), a másik pedig egy bölcseleti tanulmány (Anyag és szellem, 1895). Néhány 
munkája kéziratban maradt. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

KONTRA FERENC 

„A SZÁZÉVES LOVAK NEM ISTENTOL VALÓK" 
MARQUEZ ÉS A DÉMONOK*  

Azt is mondhatnánk Gabriel García Márquez olvasóiként, hogy szerencsés hely-
zetben vagyunk, hiszen a világirodalom kevés élő  klasszikusának olvashatjuk 
valamennyi fontosabb művét magyar nyelven. A Nobel-díjas író regényei és el-
beszélései — nyugodtan mondhatjuk— szinte naprakészen jelentek meg fordítás-
ban. Rövidebb terjedelmű  munkái, mint az 1986-ban út Titokban Chilében vagy 
az 1981-ben megjelent Egy előre bejelentett gyilkosságkrónikája című  kötetének már 
a következő  évben elkészült a magyar nyelv ű  kiadása. Így történt ez a legfrissebb 
kisregény esetében is: Székács Vera fordításában a budapesti Magvet ő  Könyvki-
adó jelentette meg, A szerelemr ől és a démonokról tehát igazán friss világirodalmi 
csemegének számít, hiszen a tavalyi első  kiadás nyomán méltó kivitelezésben már 
az idei év elején elkészült a magyarváltozat, els ő  fejezetét a Nagyvilág című  folyóirat 
közölte, amit áprilisban a teljes mű  követett a könyvesboltokban. 

Már azt is elmondhatjuk, hogy a kisregényt több nyelvre lefordították ha-
sonló gyorsasággal, és a világon mindenütt az eladott példányszámok alapján 
készülő  bestseller-listákra is felkerült, itt els ősorban az angol és a német nyelv-
területet kell megemlítenünk, ahol hatásos reklámkampány is kísérte a m űvet. 
A kitüntetett figyelem ezúttal egybeeseik a kiadvány valós irodalmi értékeivel. 

Példát szolgáltatnak erre a magyar könyvesboltok is rendszeresen közölt 
top-listáikkal, melyeken az élmezőnyben szerepel a kisregény az utóbbi hóna-
pokban. Nem maradtak el az eltér ő  olvasatokat és találó megállapításokat tar-
talmazó ismertetők sem a magyar heti- és napilapok hasábjairól, a legtanulsá-
gosabbakból idézünk is a továbbiakban. Els őként mindjárt az Élet és Irodalom 
1995. május 19-i számából, ahol Fűzfa Balázs Mindhalálig szerelem címmel így 
határolja be a kisregény bevezetésének alaphangulatát és mágikus terét: „Már-
quez megint a két nagy »megőrzőhöz«, a történelemhez és a mítoszhoz fordul, 
amikor epikus tárgyat keres: kettős érzékenységből adódóan újsághír és képzelet 
egyszerre dokumentálja, illetve röppenti történetét ama bizonyos másik lehet-
séges világba. A regény bevezetése erőteljes gesztussal igyekszik hitelesíteni eme 
történetet, a mese romantikája így a kés őbbiekben sem felesel a valósággal, s nem 
is ringatja el az olvasót; sokkal inkább képes ezáltal érzékeltetni a szerelem— és más 
démonok — elemi erejét. Márqueznek tehát ezúttal is sikerült túladnia a valóságon, 
sikerült kijátszania a tévedhetetlen id őt. Ebben a művében is mindig hajszálnyival 
több lehetséges, mint az ódivatú és meglehet ősen unalmas igazi világban." 

* A szabadkai Kosztolányi Dezső  Irodalmi Táborban 1995. augusztus elsején elhangzott 
előadás szerkesztett szövege. 
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A napi újsághír 1949. október 26-ára röpít bennünket vissza az id őben, 
amikor a Santa Clara-kolostor kriptáit tárják fel, a legnagyobb megrökönyödést 
az okozza, amikor Sierva María de Todos los Angeles sírkamráját felnyitották 
és a földre kiterített gyönyör ű, vörös hajzat huszonkét méter, tizenegy centimé-
ter hosszú volt. „Ennek már majdnem ötven éve" — mondja bevezet őjében az író, 
miközben feleveníti az újsághír keletkezésének furcsa körülményeit. Az id őbeli 
távolságra tett megjegyzés egyáltalán nem lényegtelen az események feldolgo-
zásának szempontjából: egyrészt rálátást jelent az eseményekre a fél évszázad, 
másrészt kellő  epikus távolságot tart az említett kétszáz esztend ő . Mindkét 
időlépcsőnél eleve buktató lehetne a feledés, amely felszámolja az apróbb rész-
leteket és esetleg megmásítja a történelmi tényeket. Alighanem ez a két tényez ő  
jelentette a legnagyobb kihívást Márquez számára: az események történeti 
csontvázát eredeti „prózahússal" leheli életre, a felhordott anyag szükségképpen 
hordoz fiktív elemeket, és ebben az eljárásban írói szabadság is rejlik: beleviheti 
személyes mítoszteremtő  képességét, kiszélesítheti maga teremtette valóságát, 
melyben „mindig hajszálnyival több lehetséges", mint a történelmileg hiteles 
tények között. Itt vet ődik fel a másik kérdés: de vajon hiteles-e történelmileg a 
kiindulópönt, vajon lézett-e a Santa Clara-kolostor a mondott helyen egyálta-
lán? Aligha ellenőrizhetjük le a kripták létezését, mégis történelmi tényként 
fogadjuk el, mert ezt Márquez hitelesen írja le. Még ha az író minden bizonnyal 
relativizálja is a történelmi tényanyagot, ezért az úgynevezett objektív valóság 
birodalmában is megkülönböztet két lépcs őfokot: az els őn a tárgyi világ áll a 
maga leellenőrizhető  pontosságával, a másodikon pedig a vállaltan mágikus vi-
lág, amely a maga módján legalább annyira valóságos, hiszen létünknek éppúgy 
részei szobáink, mint az álmaink. Ezen a ponton kapcsolódik össze a felvázolt 
regénykiindulópont az újsághírrel és Márquez személyes emlékei, melyekr ől így 
ír: „a nagyanyám gyerekkoromban mesélt nekem egy tizenkét éves márkilányról, 
akinek olyan hosszú haja volt, hogy úgy húzta maga után a földön, mint egy 
menyasszonyi fátylat, és aki egy veszett kutya harapásába halt bele: a Karib-ten-
ger partvidékének falvaiban csodatev ő  szentként tisztelik." 

Ha Sierva María létezését nem is áll módunkban ellenőrizni, azt azonban 
biztosan tudjuk, hogy Márquezt nagyszülei nevelték fel, nagyanyja meséinek 
nyomasztó világát számtalanszor felevenítette prózájában. A nagyanya valós ha-
gyományokon alapuló mítoszteremtése bizonyára példaként szolgált, a mesélés 
technikáját bevallottan t őle mentette át. Megőrizte azt a hiedelemkincset is, ami 
nemzedékeken át hagyományozódott a családban. A dél-amerikai mítoszokra is 
éppen az jellemző , hogy „mindig hajszálnyival több lehetséges" bennük, mint pl. 
az európai mítoszokban, melyek sokkal kevesebb teret engednek a mesél ő  fan-
táziájának, sokkal kötöttebb a színhelyekés szerepl ők felhasználásának tere is. Már-
quez leleményesen vitte tovább szülőföldjének mítoszteremtő  „technológiáját": a tör-
ténelmit éppúgy szabadon használta fel, minta személyeset. 

A kisregény első  fejezete az említett epizód kifejezett leírásával indul; tény-
szerű , tömör mondatok sorakoznak egymás után, melyekb ől kiderül, hogy Sierva 
María Casalduero márki egyetlen leánya volt, aki egy mulatt cselédlánnyal ment 
ki a piacra, hogy csengőfüzért vegyen a tizenkettedik születésnapja alkalmából 
rendezendő  mulatságra. A sűrítés igazi bravúrja: mert nyomban megtudjuk 
belőle, hogy hány éves a főhős, olyan helyszínre tereli az író, ahol a legvalószí-
nűbb, hogy egy kóborkutya megharapja a bal bokáján, közben lehet őség nyílik 
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egy szélesebb társadalmi panorámára is, melybe a rabszolgák adásvétele is bele-
fér. 

Bemutatja a márki és családja céltalan világát, megfogyott vagyonát, vala-
mint a túlsó oldalt: a rabszolgák udvarát, amely két pálmatet ős barakkra zsugo-
rodott, a hajdani gazdaság utolsó és egyre fogyatkozó maradványaival. E két világ 
között Dominga de Adviento, egy t ősgyökeres néger asszony volt a kapocs, aki 
vaskézzel vezette a háztartást az élete utolsó napjáig. 

Márquez az elején azzal kelt feszültséget az olvasóban, hogy a lány szüleivel 
csak jóval később tudatja, milyen veszély fenyegeti Sierva Maríát. A hitchocki 
hatást végig fenn tudja tartani a kés őbbiekben is: az olvasó előbb ismer rá a 
veszélyekre, mint maguk a gyanútlan h ősök. 

Ahogyan a Száz év magányban, a tér és időbeli távolságok között egy 
ősasszony az összeköt ő  kapocs, ezúttal a Sagunta nevű  indián asszony képében 
jelenik meg, aki vészmadárként jelenti be a márki legnagyobb megrökönyödé-
sére, hogy a veszettség járványa fenyeget. Sorra elmondja, hogy mi lett azokkal, 
akiket december els ő  vasárnapján megharapott a veszett kutya: ketten elt űntek, 
nyilvánvalóan azért, mert hozzátartozóik elrejtették őket, és varázslatokkal 
próbálják kikúrálni, a harmadik ember pedig két hétre rá belehalt a veszettség-
be, a negyediket a kutya nem harapta meg, csak ráfröccsent a nyála, és az az 
ember haldoklik az Isten Szeretete kórházban. 

Éppen ennek jár utána a márki, amikor felkeresi a Abrenuciót, a város 
leghírhedtebb orvosát. Még azt is megteszi neki, hogy százéves lovát az Isten 
Szeretete kórház egykori kertjében ásatja el, a gazdagok temetkezési helyére, 
mondván, hogy a derék négylábú földi életében földöntúli elmével rendelkezett, 
és az orvos méltó társa volt. A márki egy új lovat is ajándékozott neki, csak hogy 
vizsgálja meg a lányát. 

Abrenucio a kérésnek eleget tesz, a lányt egészségesnek találja. 
Márquez a kisregényben kétszer él azzal az írói eljárással, hogy megszakítja 

az események fonalát, visszapergeti az el őzményeket, hogy megismerkedhes-
sünk valamelyik kulcsszerepl ő  múltjával. Az első  beékelés a márki életével kap-
csolatos, első  házasságáról szól, els ő  felesége ugyancsak mágikus körülmények 
között távozott az élők sorából: egy novemberi napon villámsújtottan rogyott a 
földre. Felesége elszenesedett teste mellett egyik pillanatról a másikra elvesz-
tette a hitét, és megfogadta, hogy nem n ősül meg többé, hiába üldözte szerelmé-
vel a félbolond Dulce Olivia. 

De egy év sem telt el, amikor titokban mégis elvette Bernarda Cabrerát. A 
márki akkor ötvenkét éves volt, a lány meg huszonhárom. Kapcsolatuk nem volt 
éppen felhőtlen, aminek következményeként Sierva María úgy n őtt fel, mint egy 
lelencgyerek. Dominga szoptatta a kislányt, és kés őbb ő  is nevelte fel a rabszol-
gák udvarában, egy másik világban, ahol még egy másik nevet is kitalált: María 
Mandingának nevezte magát, nem e világi tulajdonságokra tett szert: kés őbb 
hiába kötöttek csengőt a karjára, olyan légiesen suhant át a szobán, hogy még az 
anyja sem vette észre. Kés őbb az anyja hiába próbálta taníttatni, pedig sok min-
denhez lett volna érzéke, már kés ő  volt. Csüggedten mondta a zenetanárn ő : 
„Nem mondom, hogy a kislány egészen tehetségtelen, csak az a baj, hogy nem a 
földön él." 
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Hasadt tudatát aligha jellemezhette volna jobban az író, mint hogy a távol-
ságtartással is érzékletesebbé teszi: h ősét csak kívülről láttatja, nem látunk bele 
a kislány lelkébe, csak a felnőtt szereplők tusáinak lehetünk tanúi. A kislány így 
inkább ösztönlénynek tűnik, amit a természethez való közeliségével is jól érzé-
keltette Márquez. 

Március közepén úgy látszott, hogy nem kapta meg a veszettséget, amikor 
a márkit szörnyű  hírrel ébresztették sziesztájából: „Jaj, szegény kislány, mindjárt 
kutya lesz belőle." A hidelem szerint ugyanis a holt lelkek kutyává változnak, és 
ez a kijelentés ebben a kontextusban nem véletlenül utal a veszettségre, mivel 
Sierva Marfának volt egy kis láza. Jöttek sorban a kuruzslók, praktikáik hatására 
a kislány az agónia küszöbére jutott. A láza lement ugyan, de senki se merte 
kijelenteni, hogy a veszettséget sikerült ki űzni belőle. Két eredménytelen hét 
után nagy, égető  fekély volt a bokáján. Megjelent ismét a vészmadár Sagunta, 
aki a legvadabb tortúrának vetette alá a kislányt, ezért Sierva Marfa eszel ősen 
sikoltozott. 

A megyés püspököt egyre jobban nyugtalanították a lány kiáltozásairól szóló 
hírek, ezért levelet küldött a márkinak, melyben felszólította, hogy keresse fel. 

A márki eleget tett a meghívásnak. A püspök azt mondta neki: „Az egész 
város attól visszhangzik, hogy a szerencsétlen lányod ocsmány mozdulatokkal 
fetreng és vonaglik a földön, és a bálványimádók szavait ugatja. Mindez tán nem 
annak egyértelmű  jele, hogy belészállt az ördög?" Ebben a kulcsmondatban rej-
lik a lány végzete, halálos ítélete. Többszörös megbélyegzést rejtenek ugyanis a 
püspök szavai. Az olvasó hiába tudja, hogy az ocsmánynak nevezett mozdulatok 
egy kislány öntudatlan, fájdalmas görcseit jelentik. Vörös posztónak számítanak 
emellett a „bálványimádók szavai", melyek az ősi kultúrára utalnak, amelyek 
méltatlanok a kereszténységhez, ezért tűzzel-vassal irtandó ez a hagyomány — 
különösen egy nemesi családban. Az „ugatás" pedig egyértelm űen a veszettség 
tényére utal, a keresztény értelmezés szerint az ördögnek az az egyik leggyako-
ribb fortélya a sok között, hogy valami undok betegség leple alatt belebújik egy 
ártatlan ember testébe. 

A püspöki szék azt sem vette jó néven, hogy a márki eltemettette az egyház 
ellenségének, Abrenucio a lovát egy felszentelt helyre, mondván, hogy „Az ilyen 
százéves lovak nem Istent čSl valók." Utasítják a márkit, hogy a lányát a lehet ő  
legrövidebb időn belül vigye a Santa Clara-kolostorba. A márki lelkiismeret-
furdalások közepette vezette el Sierva Marfát a kijelölt helyre, mert tudta, hogy 
a halálhoz asszisztál. 

Ide kívánkoznak Csordás Lajos megállapításai, aki a kisregényr ől a követ-
kezőket állapítja meg az Esti Hírlap 1995. május 12-i számában: „A könyvben 
csodálatos pompával tárul fel a világ démoni mélysége. A kereszténység és a 
fehér ember racionális gondolkodásmódja a gyarmatokon ingatag kis szigetnek . 

tűnik a démoniság mélységei felett, amit csak a rabszolgák, a benszülöttek és a 
bolondok ismernek." 

Mert a kisregény egyik alapmotívuma az, hogy amire nem lehet „racionális" 
magyarázatot találni, arra ott vannak a démonok, melyek a rabszolgák, a 
bálványimádók szerint a jót is hordozhatják, mint amilyen a szerelem, míg a 
kereszténység szerint ami a démonoktól, tehát az ördögt ől származik, az üldö-
zendő , mi több, esetünkben halálra van egyúttal ítélve. 
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Mert mi más várhatna a baljós Santa Clara-kolostor tégla alakú kétemele-
tes épületében a kislányra? Apátn ők és kőszívű  novíciák rosszindulata veszi 
körül. Gyűlöletüket aligha lehetne pusztán az „ördög" közelségével magyarázni, 
Sierva Maríában számukra els ősorban a hozott, törzsi kultúra az ellenszenves, 
ami beszabályozott életüket veszélyezteti. Ráadásul a kislány María Mandinga-
ként mutatkozott be. 

A márki közben a gyász napjait élte, elment Abrenucióhoz, és elmondta 
neki, hogy a lányát ördögűzésnek fogják alávetni. „Abrenucio értette. Mindig 
úgy gondolta, hogy a hit elvesztése soha el nem t űnő  sebhelyet hagy ott, ahol a 
hit volt, és ez a sebhely az oka annak, hogy a hitet nem lehet elfelejteni." 

Sierva María azért áll olyan közel a hit problémaköréhez, mert őt sem lehet 
elfelejteni. Megigézte, akivel találkozott. A mellé kirendelt ördög űző  papot is, 
aki már előre vele álmodik, pedig még nem is találkoztak személyesen. Nem 
véletlenül szerepel az álomjelenet hangsúlyos helyen, éppen a kisregény felénél. 
Költőisége felülemelkedik a néha túlságosan is szikáran elmondott történeten: 
„Delaura azt álmodta, hogy Sierva María egy ablaknál ül, mely egy behavazott 
mezőre néz, és egy szőlőfürtről, ami az ölében hever, egyenként tépi 1e és eszi 
meg a szemeket. Ahogy letépett egy szemet, nyomban egy másik sz őlőszem nő  
a helyén. Álmában nyilvánvaló volt, hogy a kislány hosszú évek óta ül az el őtt a 
végtelen mezőre néző  ablak előtt, és tépegeti a szemeket, hogy végre elfogyja-
nak, de nem siet, mert tudja, hogy az utolsó szem sz őlőben ott van a halál." Ami 
megint csak arra utal, hogy a kislány természettel való kapcsolata a legszervesebb 
valamennyi szereplő  közül. Az álom egyúttal szemben áll mindennel, ami racioná-
lis, talán ezért lesz éppen ez az „ablakjelenet" a kisregény visszatér ő  motívuma. 

A másik beékelés Delaurával kapcsolatos, ilyenformán a m ű  szimmetrikus 
szerkesztésre utal. Míg az els ő  esetben a márki a visszaemlékezésre okot adó 
hős, aki a maga módján szerette a lányát, addig a második id őbeli visszatekintés 
az ördögűző  papé, aki szintén a maga módján, a maga harminchat évével szintén 
szerette a tizenkét éves kislányt. Megigézi a szerelem démona, hiába ismétli 
Szent Tamás híres mondatát arról, hogy „A démonoknak akkor se higgyünk, ha 
igazat mondanak." 

Delaurán kívül Martina Laborde volt még, aki emberségesen bánta kislánnyal, 
és képes volt elvonatkoztatni az ördögi megszállottsággal kapcsolatos hülyeségt ől. 
Eddig a felismerésig Delaura sem jutott el olyan könnyen. Vette a fáradságot, hogy 
elzarándokoljon Abrenucióhoz, akit az egyház gyanakodva figyelt, máglyát emle-
getve. Abrenucio sajnálatos példákat hozott fel neki arról, hogy miként tévesztették 
össze kezdettől fogva a démoni megszállottsággal a veszettséget. „Ami pedig Sierva 
Martát illeti, az után, hogy már olyan sok hét telt el, nem valószín ű, hogy elkapta. 
Most már csak az a veszély fenyegeti, fejezte be Abrenucio, hogy az ördög űzés 
kegyetlen tortúrájába hal bele, mint már annyian." 

Delaurát az a „racionális" élmény parancsolja vissza az ördög űzés iszonya-
tos végrehajtásától, hogy beismeri saját gyengeségét: „Kinyitotta Sierva María 
ládikóját, és egyenként kirakosgatta a holmikat az asztalra. Sorra megnézte 
őket, mohó testi vággyal sorra megszagolta, szerelemmel sorra birtokba vette, 
és beszélt hozzájuk." Az illat, mint a csábítás tudattalan eszköze. A szerelemről 
és más démonokról-t a Száz év magánnyal párhuzamba állítva jegyzi meg Füzi 
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László, hogy „a szagoknak és illatoknak kulcsszerep jut Márquez írásaiban. Em-
lékezzünk csak, José Arcadio Buendínót az asszony hónaljából kiáradó füstszag 
vezette el Pilar Ternera ágyához, a Szerelem a kolera idején kulcsmondata pedig 
így hangzik: »Mindketten haldokolva zuhantak bele egy feneketlen szakadékba, 
melyben tengerirákszag terjengett.« Mindezt azért is érdemes emlékezetünkbe 
idézni, mert a mostani regényben ilyen és ehhez hasonló mondatokat olvasha-
tunk: »A márki nyitott szemmel feküdt a függ őágyon, és a lassú tűzzel égő  tehénle-
pények szúnyogriasztó füstje lengte körül.«" (Népszabadság, 1995. június 7.) 

A „beismerő  vallomás" után Delaurát a püspök áthelyezte az Isten Szere-
tete kórházba, hogy ott a leprások ápolója legyen, azzal az indokkal, hogy Dela-
ura nem úgy szállt szembe a démonokkal, hogy Krisztus megfellebbezhetetlen 
tekintélyére hivatkozott, hanem arra a megengedhetetlen lépésre ragadtatta 
magát, hogy hitvitákba bocsátkozott velük, ez sodorta az eretnekség szélére. 
Tehát a hitvitára utal, amit vele is folytatott, az volt a végs ő  érv. A kétely, ami az 
ördögűzés szertartása ellen irányult. 

Martina példás odaadással viselte gondját Sierva Maríának, aki mit sem 
tudott arról, hogy mi történik vele. 

Delaura pedig zokszó nélkül alávetette magát a kórház gyalázatos körül-
ményeinek. Egy éjszaka, a hevesen rátör ő  vágynak engedve kiszökött a kórház-
ból, hogy bejusson a kolostorba. Eszébe jutott az alagút. Az egyik leprás meg-
mondta neki, hol van a használaton kívüli szennyvízcsatorna bejárata, amely a ko-
lostorba vezet. Delaura így könnyűszerrel bejutott. Leült Sierva María ágyára, és 
részletesen elmesélte neki, hogy mivel büntették meg, de azt nem, hogy miért. A 
kislány többet értett meg annál, amennyit a férfi képes volt elmondani neki. 

A találkozások éjszakánként megismétl ődtek, egyre közelebb kerültek egy-
máshoz. „Nem győzték egymásnak bizonygatni, hogy milyen szerelmi kínokat 
élnek át." Delaura elhatározta, hogy mindaddig, amíg a házasság szentségében 
nem részesülnek, megtartja szüzességi fogadalmát; ugyanezt Sierva María is el-
határozta. Err ől írja Almási Miklós a Népszabadság könyvszemléjében (1995. 
május 6-án), hogy „García Márquez valójában nem is a szerelem testi-lelki va-
rázsát írja meg, hanem a szeretetvágy elemi hatalmát. María úgy nőtt fel, hogy 
szülei kitaszították, nem ismerhette meg a szeretetet, az els ő  ember, aki gyen-
gédséggel fordul felé, a könyvtáros pap... nem egy Rómeó és Júlia történet ez: 
ami ott szépség és lélek exhibicionizmusa, az itt a test irrelevanciája és a szen-
vedély »érthetetlen« hatalma." 

Gyors vágás: április 27-én hajnalban berontottak a kislányhoz, hogy meg-
kezdjék az ördögűzés szertartásainak sorozatát. Egy kertész apáca a metsz őol-
lója négy nyisszentésével a tarkójáig levágta a haját, és rádobta az udvaron ég ő  
tűzrakásra, melynek hatására érezni lehetett az égett szaru fanyar illatát. Es 
megint egy újabb illathoz érkeztünk, amely belengi majd a kisregény befejez ő  
részét: a püspök négy kanonokot jelölt ki arra a feladatra, hogy vele együtt részt 
vegyenek a Sierva Maríán végrehajtandó ördög űzési szertartáson. 

Amikor aznap Delaura belépett a cellába, Sierva Maríán még rajta volt a 
kényszerzubbony, és úgy belázasodott, hogy vacogott a foga, „mihelyt kiszaba-
dult a kényszerzubbonyból, a nyakába ugrott, és úgy maradtak sokáig, összeölel-
kezve, némán, a kislányt meg rázta a zokogás. Aférfi hagyta, hadd sírja ki magát." 
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A kislány már azelőtt is elmondta Delaurának, hogy szeretne elbujdosni vele 
onnan tizenkét mérföldre, a szökött rabszolgák falujába, ahol biztosan úgy fo-
gadnák őt, mint egy királynőt. A férfi csodálatosnak találta az ötletet, de nem 
úgy akarta megvalósítani, hogy odaszökjenek. Ő  törvényes megoldásokra gon-
dolt. Arra, hogy a márki visszakapja a lányát, mert egyértelm űen be fog bizonyo-
sodni, hogy nem szállta meg az ördög, ő  pedig elnyeri a püspök bocsánatát, és 
engedélyt kap rá, hogy egy olyan világi közösség tagja lehessen, ahol a kiugrott papok 
házasságkötése annyira gyakori dolog, hogy senki sem botránkozik meg rajta. 

Gyors vágás ismét: a márki elindul, hogy hazahívja a feleségét, aki id őköz-
ben elhagyta. Bernarda ekkor kitárulkozott el őtte, elárulta a cselszövéseket, 
hogyan hajtotta végre a hadműveletet, hogy ő  teherbe essen Sierva Maríával, és 
ezzel egy életre magához láncolja. És ebb ől egyiküknek sem származott semmi 
öröme, hiszen immár végérvényesen elszakadtak egymástól. A márki szomorúan 
végighallgatta, „és elindult arra, amerr ől jött, búcsú nélkül, bele a vaksötétbe. 
Két év múlva, amikor egy úttalan hegyoldalon rátaláltak, már csak a kesely űk 
csőre által kilyuggatott csontváza volt meg." 

Eközben Martina, aki a kislányra vigyázott, megszökött a kolostorból. Rá-
jött ugyanis, hogy Delaura ott tölti az éjszakákat. Csak arra nem gondolt, hogy 
az utolsó nyomot is eltüntesse: bezárja maga utána csatorna ajtaját. A nyomozás 
során felfedezték, végigmentek az egykori szennyvízlevezet őn, rájöttek az igaz-
ságra, befalazták mindkét végénél. Sierva Maríát pedig átköltöztették az élve 
eltemetettek egyik cellájába. Delaura aznap éjjel úgy verte az alagút falát, hogy 
összezúzta öklét. 

Delaura ezt követ ően fényes nappal rohant fel a kolostorba. Ahogy elhaladt 
a cellák elő tt, nem sejtette, hogy egyikben ott kuksol a kislány, és őutána sír. Már 
majdnem odaért a börtönépülethez, mert úgy tudta, hogy Sierva María a régi 
helyén maradt, amikor elfogták. Átadták a Szent Hivatalnak, pert indítottak ellene, 
arra ítélték, hogy a leprásokat ápolja életfogytiglan. 

Az ördögűzés három napig tartott, „Sierva María soha nem tudta meg, mi 
lett Cayetano Delaurával, miért nem jött többé süteményes kosarával és a tel-
hetetlen éjszakáival. Május 29-én, mikor már egy sóhajtásra sem volt ereje, me-
gint a havas mezőre néző  ablakról álmodott." Az álom nyilván átköltözött lé-
lekből lélekbe, és végül a kislány önmagáról szóló álmává vált, így tett egy hatal-
mas kört a valóság mágikus leképezése a kisregény közepét ől a végéig, azt a 
szimmetrikusságot er ősítve, ami a mű  indítása és lezárása között is felfedezhet ő : 
abban a percben kezd növekedni a kislány vörös haja, amikor meghal, és a nö-
vekedés kétszáz év múlva sz űnik meg, amikor a kriptáját kibontják, és éppen ez 
a szenzációs esemény készteti Gabriel García Márquezt ennek a melankolikus 
kisregénynek a megírására. 

Végül Weyer Balázst idézem a Magyar Narancs 1995. július 27-i számából, 
aki érdekes szemponttal gazdagítja Csodás elem című  kritikájábanA szerelemről 
és más démonokról értemezési és elemzési lehet őségeit: „Márquez legfőbb 
erősségei közé tartozik a realitás és az irodalomkönyvek által csodás elemnek 
nevezett valami szétválaszthatatlan összekeverése, a különböz ő  személyes sor-
sok, epizódszereplők egész életének és munkásságának egyetlen mozdulattal 
való helyettesítése s egyben leírása is." 
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MAJOROS SÁNDOR 

AZ ÉDENRŐL - KELETEN (2.) 

AZ ÁRNYÉK KITELJESEDÉSE 

Az ábrázoló művészetek egy sajátos optikai jelenség köré csoportosítha-
tók. A fény szóródását egyfajta kozmikus es őként kezelik, ami éteri jellegénél 
fogva elvezethet a lélekhez, pontosabban a lélek katarzisához. Els ősorban a 
festészetre jellemző  az a törekvés, hogy a tapasztalás útján szerzett ismereteket 
luminodinamikus oldattá igyekszik transzponálni. Nem a fényt, vagyis az elekt-
ronáramok buja rendszertelenségét tükrözi vissza, hanem e bujaság hiányfoltja-
it: az árnyékokat. A világosságot ugyanis nem lehet ábrázolni. A vászon csak 
egyféle magnitúdót ismer: a szimpla fehérséget, ez pedig tudvalev őleg senkit 
sem vakíthat el. Ezzel szemben az árnyékoknak, az árnyékolásnak hihetetlenül 
gazdag készlettára van. Még a színek is csak úgy képzelhet ők el, mint fehér 
alapállapot tökéletlensége, következésképpen: árnyékolása. De mindez az ősi, 
fa-ihletettségű  tanítások irányából is megközelíthet ő : a tudás fájának is volt 
árnyéka, mégpedig szimbolikus értékét tekintve az isteni mindenhatóság mögé 
sereglett babonák, hiedelmek és mítoszok gyűjteménye. Az árnyékok nem csak 
azért váltak a képz őművészet legfontosabb kifejez őeszközévé, mert egyértelm ű-
en meghatározták az anyagi világ és a fény viszonyát, hanem mert a misztikum 
mindig is vonzotta a művészi alkotókedvet. A tudás fájának árnyéka tehát a fest-
mények őse, a művészeti ábrázolás paramitikus kövülete. Rengeteg példát lehetne 
felsorakoztatni, s őt külön tanulmányt lehetne írni annak igazolására, hogy az 
árnyék mint metafora a kirekesztettség, a mell őzöttség, a látszólagosság, a hiá-
bavalóság stb. fogalomköréhez kapcsolódott, ugyanakkor — az édennel való mi-
tikus kapcsolódása folytán — a lelkiismerettel, az erkölcsösség egyik legfonto-
sabb kritériumával is kölcsönhatásba került. Mindezek után természetesnek hat, 
hogy a képzőművészek árnyék-„katalizátorokkal" juttatták érvényre erkölcsi szen-
zibilitásukat. Az árnyék tehát alapszó a társadalmi meta-nyelv fogalomtárában. 

Az árnyék metafizikai jelent őségét csak kevesen ismerték föl, s ők is inkább 
a stílus eszközének tekintették. Salvador Dali mindmáig az egyetlen, aki egész 
művészetét az árnyék függ őségébe helyezte. Nem a festményein eluralkodó sej-
telmes fény-hiányhelyekre gondolok, s nemis a fény-anyag viszonyának lumino-
dinamikus oldódására (a puha, félfolyékony órákra és a permetszer ű, efemer 
állapotban leledző  szellemfigurákra), hanem az árnyék kínálta lehet őségek kor-
látlan szellemi és fizikai megvalósítására. Nukleáris misztikumról beszélt, az 
atomokhoz, az elektronokhoz való viszony újjáértékelésén fáradozva, és közben 
az árnyékot megfosztotta művészeti-erkölcsi szintaxisától. Közeggé tette, egy-
fajta burkolóanyaggá, amelyben mint fortyogó katlanban minden erkölcsi nor-
matíva föloldható. Az áttörés Az andalúziai kutya után következett be. Ebben a 
munkában Dali és Bunuel ledöntenek minden tabut, megtagadják a jó ízlés 
alapszabályait, semmibe veszik az esztétika és a modoros viselkedés évszázadok 
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alatt kialakult és megcsontosodott princípiumait. (Gondoljunk csak a rothadó 
szamarakkal megrakott zongorára.) Mindmáig beszélnek err ől a filmről, műre-
meknek tartják, pedig valójában válogatott ocsmányságok halmaza. Ha vesszük 
magunknak a bátorságot, és szembenézünk önmagunk látens mazochizmusával, 
bárhol, bármikor megélhetjük ezt a katarzist. Ami kétségtelenül új, és ami e mun-
ka valódi jelentőségét meszabja, az egyrészt a szerz őpáros zsenialitása, másrészt 
annak felismerése, hogy az a fajta művészet, ami hatékonyan bánik az árnyékok 
megelevenítésével, könnyebben éri el célját, mint az, amelyik angyali tisztaságra 
esküdik fel. Itt megint vissza kell kanyarodnunk az édenkertbeli árnyékokra. 
Nem tartom valószínűnek, hogy Dali ezt az isteni fényesség által létrehozott 
árnyékrendszert próbálta visszaadni, ám azt igen, hogy tudatosan m űvelte ár-
nyékteremtő  művészetét. A művészet létezését az emberekhez való közeledése 
határozza meg. Nincs világtól, emberekt ől elzárkózott művészet. A szánalmas 
kontárkodás, ami narcisszoid képzelgésekben jut kifejezésre, nem tételez fel 
semmilyen egyensúlyt. Az autonóm m űalkotás ugyanis mindig egyensúlyban van. 
Nem az aranymetszés szabályára gondolok, az tisztán technikai kérdés. Egy m ű-
remek attól az, ami, mert a vonzó és az elvetend ő  között egyensúlyozva beillesz-
kedni képes az érzékelhet ő  jelen viszonyaiba. Az egyértelműen rút, s az egyér-
telműen gyönyörű  sem nevezhető  művészi alkotásnak, mert kész tények elé ál-
lítja az embert, s ha kész tények elé kerül, az ember többnyire enged az unszo-
lásnak. Az elkötelezettség nélküli m űvészet tehát vonzás-taszítás egyensúlyában 
áll. Nem kényszeríti rá eszmeiségét az emberre, hanem megadja neki a töprengés 
lehetőségét. A töprengés pedig megint csak egyensúly állapot - a szellem bels ő  
egyensúlyának igénye —, mert bármilyen konzekvenciára is juthatunk egy meta-
fizikai üzenet átértékelése kapcsán, a válasz — a bizonyosság ellenpólusaként 
fellépő  kétely ürügyén — sohasem egyértelmű . 

Az árnyékok megelevenedését nem a mítoszok között kell keresgélnünk. 
Ha filmet nézünk, e varázslatnak lehetünk szemtanúi. A Lumiére fivérek talál-
mánya — a celluloidszalagra „préselt" árnyékok kivetítése — mára kezdet kezdetén 
etikai tényez őnek számított. Azt a fájta intimitást, amit a mozgó képek produkál-
tak, egyetlen művészeti ág vagy irányzat sem képes felülmúlni. A testek mozog-
nak, a fizikai folyamatok a maguk drámai valóságában mennek végbe. Csak a 
megfelelő  koreográfia hiányzik, és ebb ől a mozgásból történet lesz, a törté-
netből pedig példabeszéd, vagy ha úgy tetszik, parabola. De a film sosem akart 
vetekedni a könyvvel vagy a festészettel. Nem hivalkodott, hogy minden rivális 
ábrázolásmódnál jobban tudja reflektálni a valóságot, és nem esküdött fel arra, 
hogy szebbé, jobbá varázsolja a világot. Egyszer űen csak létrejött, akár a gramo-
fon, s — kezdetben legalábbis - úgy tűnt, nem hivatott többre, mint az élet apró 
csodáinak összegyűjtögetésére. Egy száguldó g őzmozdony, egy pipázó úriem-
ber, egy lelocsolt locsoló — látvány voltak, semmi több. Csakhogy a testiség egy-
végtében ott rejtőzködött e hajladozó figurák, térül ő -forduló árnyékalakokmö-
gött. Ezek már nem egy könyv olvasása nyomán feltételezett képzeletek voltak, 
hanem olyan lények, akiket mindenki egyformán látott. Választási lehet őségről 
— minta vonzás-taszítás kiegyenlít ődésén alapuló ábrázolóművészetek esetében 
— itt szó sem lehetett. A filmszalag segítségével életre hívott árnyképek az isteni 
mindenhatóság illusztrációi lettek mert fáradság és előképzés nélkül bárki felfog- 
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hatta az általuk közvetített üzeneteket. Konkrét, „testet öltött" mítoszok lebeg-
tek a mozivásznon, telítve a mindenhatóság ígéreteivel, ami sokkal hatéko-
nyabbnak mutatkozott, mint a vallás által megfogalmazott teremtés. Pejoratív 
értelemben a film nem más, mint az elkábítás művészete, hiszen mindazt, amit 
megteremt, az érzék tökéletlenségének köszönheti. Ha az ember szeme a rova-
rokéhoz lenne hasonló, sosem jött volna létre a kinematográfia. De az emberi 
szem túlságosan lassú ahhoz, hogy megfejtsen egy b űvészmutatványt. Inkább 
kitárulkozik a látvány el őtt, és átömleszti az elmén mindazt, amit az ősi (fa-
tiszteletre épül ő) tanítások az írás által megszűrve — és természetesen megtisz-
títva — közvetítettek. Aki filmet néz, egy sajátos rituálénak veti magát alá. Nem 
ír alá szándéknyilatkozatot: enélkül is elfogadja a cselekmény logikus vagy illo-
gikus vonulatát, a belőle sugárzó morális vagy immorális üzenetet. Végül pedig 
beolvad egy sehová sem kapcsolódó, zárt id őciklusba, ami tökéletesen megfelel 
Zarathusztra elméletének: két történés — a képzelt és a valóságos — sohasem 
illeszthetők egybe, ám minden esetben kiegészítik egymást. Köznapi nyelvre 
lefordítva: a filmnézés még akkor is edukatív tevékenység, ha eszünk ágában 
sincs okulni belőle. Jogunk van ilyen szellemben gondolkodni, mert tudjuk, a 
látás és az oktatás egyidej űsége szintén beletartozik a társadalmi meta-nyelv 
frazeológiájába. 

A film erkölcsteremtő , erkölcsformáló szerepe azért kifejezettebb minden 
más művészi próbálkozásnál, mert esetében a mítoszteremtés nem kulturális mel-
léktermék hanem els ődleges cél. Hősök, vagyis héroszok nélkül nincs mozi, s ha 
már vannak hősök, a légkör, amiben mozognak, nem lehet másmilyen, csak 
misztikus. Hiába törekszenek a rendez ők saját ikonográfiák kialakítására, vég-
eredményben egy posztmisztikus dimenzióban mozognak, s bármilyen erkölcsi-
séget próbálnak is közvetíteni, egyik sem lehet olyan őszinte, mint az evangéli-
umok sugárzása. Az igazi revolúciót erkölcsünk lazítása terén tehát a filmm ű-
vészet követte el. Az irodalom lassú és avíttas módszerekkel operál, nem csoda, 
hogy egyre kevesebb a rendszeres olvasó, és egyre több a rendszeres filmnéz ő . A 
tévé, a videokultúra csak kiegészíti ezt a vonulatot, és teljessé teszi a látvány 
misztifikálását. Az alap-hőstípusok már a század elején megszülettek. Ezek él-
nek tovább az új s a még újabb történetekben. A h ős „etalonok" korunk erkölcsi-
ségének töltéshordozói. Ahogy viselkednek, amilyen nyers egyszerűséggel járnak 
végére a dolgoknak, minden modern embernek imponál. Ók a követend ő  pél-
dák, nem pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztust tiszteljük, becsüljük és szeretjük. 
(Nevének hallatán még a legelvetemültebb briganti is megjuhászkodik egy pil-
lanatra), de akármennyire is komplexek az érzelmeink, nem rendülünk meg a 
kinyilatkoztatás hallatán, hogy „könnyebb a tevének átbújni a tű  fokán, mint gaz-
dagnak bejutni a mennyek országába." Ha nem is gazdagságra, ám tisztes megél-
hetésre törekszünk. Jézus keresztfája — a fa, amely köré a keresztény világ civi-
lizációs védőbástyáját emelte — galaktikus távolságba került t őlünk. Nem csak 
egyszerű  modifikációról van szó. A hármaskapocs, ez a törékeny triéder — amit 
Kepler a körök legels ő  stációjaként jelölt —, az erkölcsösség m űvészetek és tu-
dományok által támogatott alappilére, a filmbeli árnyékélmények munkálkodá-
sa folytán meginogni látszik. Vajon helyrehozhatatlanul? Hála a tömegkommu-
nikációs médiumok Marshall McLuhan által „megénekelt" revolúciójának, akár 
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igen is lehetne a válasz. Miben és kiben higgyen a huszadik század „jótétemé-
nyeit" spongyaként magába szívó ember? Higgyen a tudománynak, ami tönkre-
tette feje fölött az ózonerny őt? Higgyen a zátonyra futott tankhajókból kiömlő  
olajáradatnak? Higgyen Csernobil örök csöndjének? Higgyen a benzing őz, a 
kéndioxid és a savas esők által megváltoztatott — és már semmiképpen sem 
rousseau-i — természetnek? Vagy higgyen az Szovjetunió felbomlása után bi-
zonytalan kezekbe került atomarzenál nyugalmának? Kinek higgyen ez a szeren-
csétlen, információkkal túlcsordult ember? Milyen társadalmi meta-nyelvet ga-
gyogjon ebben a zűrzavarban? A magaskultúra, a jóléti társadalmak dekadencia 
felé hajló meta-nyelvét, vagy azokét, akik túlélésre rendezkedtek be? El ődjeihez 
képest óriási hátránya van: ő  tud. Mindent és mindenről, ami ezen a sárgolyón 
történik. Nem olvas, nem gyötri az elméjét absztrakciókkal, mert erre nincs 
szüksége. Ügyes látványtervez ők gondoskodnak a szórakoztatásáról s titkolt 
vagy nyílt átneveléséről. A demagógia ilyen, optikai alapokra helyezett gyakor-
latáról Orwell írt először híres regényében (Nineteen eighty four —1984), de ő  ezt 
a műveletet visszataszítóan rútnak ábrázolta. Csakhogy ebb ől semmi sem igaz. 
A vizuális m űvészetek valósággal „pátyolgatják" az elmét. Sem a lemezborító mű-
vészet, sem a video performance-ok, sem a mozifilmek nem követelnek fokozott 
agymunkát. A film, vagyis tágabb értelemben a fényreklámokra, a gigantikus 
pannókra, a grafittókra, meg a lézertechnikával „spékelt" klipekre építkez ő  mű-
vészet nem tételez fel semmilyen szellemi balanszírozást. Árnyékfiguráit, a 
hősöket — akik legyenek bár nyúlfarknyi reklámfilmek szerepl ői — mint a mo-
dern erkölcs „szabad elektronjait" kell számon tartanunk. 

Az egyedülálló férfi mítosza jellegzetesen huszadik századi termék. Az a 
fajta posztmodern okkultizmus hívta életre, ami kezdetben csak kacérkodásnak 
számított a családtiszteletre alapozó erkölcsi felfogással szemben. Az izgalmak, 
amelyek ezt a mítoszteremtést nyomon követték — az egyedülálló férfiakról szó-
ló filmek hallatlan népszerűsége — bizonyítják, hogy nem ártatlan b űbájoskodás-
ról, hanem fekete mágiáról van szó. J. G. Frazer szerint „Ha elemezzük azokat a 
gondolati alapokat, amelyeken a mágia felépül, akkor azt látjuk, hogy ezek két 
részre oszthatók; el őször: a hasonló hasonlót hoz létre, vagyis a következmény 
hasonlít az okára; másodszor: dolgok, amelyek egyszer kapcsolatban álltak egy-
mással, továbbra is hatnak egymásra a távolból, még akkor is, ha a fizikai kap-
csolat megszűnt közöttük." A magányos revorverh ős, aki a film végén elporosz-
kál a kies messzeségbe, a magány, mint társadalmi alapállapot fels őbbrendűsé-
gét hirdeti. Nietzsche erkölcsi individualizmusának megtestesít ője ő , mert sab-
lonokká, más szóval közhelyekké degradálja a társadalmi meta-nyelvet. A film 
tipizált etikát teremt, s bármilyen élethelyzetet, bármilyen figurákat hoz létre, 
mindegyik csak következménye egy előbbinek. Ezek az etikai közhelyek nagy-
ban befolyásolták a közmorált. Minden gesztus, cselekedet, vagy ok-okozati ösz-
szefüggés valahol mélyen — huszadik századi viszonylatban — a celluloidszalag és a 
televízió hatását viseli magán. Nem kell feltétlenül hősöket látnunk, elég, ha 
szemünk előtt esnek el a katonák, ha helyszíni közvetítést kapunk egy háború-
ból, vagy látjuk a szomáliai éhez ők agóniáját. Minden vizuális élmény egyben 
erkölcsi metafora is, hiszen több aspektusból megközelíthet ő  és sohasem egyér-
telmű  konzekvenciák felé irányít. De mindez, ha szociográfiai vagy dokumen- 
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tumjelleget ölt, csupán másodlagos élmény. Igazából csak a történetek nevez-
hetők mágiának, ezek bódítják el luminodinamikus ópiumként az elmét, és ezek 
tőzegesednek erkölcsi közhelyekké, amelyeket a hétköznapok monotóniájából 
kitörni készülő  átlagpolgár megpróbál követni. A kett ős erkölcs apostolai, azok 
a zsoldoskatonák, akik — kvázi — azért vállalják a fegyveres szolgálatot, hogy 
otthon maradt hozzátartozóikat segíthessék, ha kell, megkínozzák, s őt meg is 
ölik mások hozzátartozóit. Ez a m űvelet egy adott társadalmi meta-nyelvjárás-
ban igazolt, sőt erkölcsös tettnek számít (látsd: hazafiasság), küls őségeit tekint-
ve pedig egy mozifilm ikonográfiájával analóg. (A jugoszláviai polgárháborúban 
ténykedő  ifjú héroszok többnyire „Rambo" fejpántokat viselnek, és úgy maszkí-
rozzák magukat, miként azt korábban az akciófilmekben láthatták.) A század-
végi vizuális kultúra sajátos erkölcsi rendet teremtett, melynek középpontjában 
az egyedülálló férfi alakja áll. A körülötte levő  táj pedig, amit Ortega y Gasset 
oly csodálátosan emelt szellemi konstrukcióvá, környezetté egyszer űsödött. Ked-
vező  konstellációra, vagy csak provokációra vár mindenki, mert a provokáció 
szerves része a mágikus szertartásnak. Nem kell feltétlenül politikai értelemben 
vett provokációra gondolnunk. Elég egy klubzászló meglobogtatása, vagy egy 
sanda oldalpillantás. Az egyedülálló férfi mitologikus alakja csupán az ilyen — 
alattomosan és devianciákkal áthatott — „kolloid oldatban" létezhet. Jellemző  
mód, nemcsak a művészet peremét birtokló kommersz műfajok kamatoztatják 
a modifikált erkölcsökből származó előnyöket, hanem a magaskultúra és a szép-
irodalom is. García Márquez egyik legjobb regénye, az Egy előre bejelentett 
gyilkosság krónikája ilyen devianciákat vonultat fel. Umberto Eco A rózsa neve 
című  nagy sikerű  munkájában detektívtörténetet mond el, a provokáció és a 
cselszövés magasiskoláját vonultatva fel. Mintha a művészet célja és értelme az 
erkölcs meghasonlásának bemutatása lenne. De ez jogos és helyénvaló. Az ár-
nyék, a szó fizikai értelmében is kellemesebb látvány a szemnek, mint a szikrázó 
fényesség. Hát még szimbolikusan! A misztikum iránti vonzódás legalább 
annyira ősi emberi sajátosság, mint a türelmetlenség. Mondhatjuk úgy is: mind-
az, ami pillanatnyilag túlhaladja az empirikus észlelés lehet őségeit, áthajlik a 
misztikum tartományába. A művészet a legkomplexebb tudati megnyilvánulás. 
Ha valaki vállakozna rá, hogy Einstein relativitáselméletét m űvészeti relativi-
tássá redukálja, bizonyára rájönne, hogy az„eszmei” térnek is vannak görbületei, 
olyannyira, hogy végső  soron önmagába kanyarodik vissza. Akármilyen árnya-
latgazdag is a művészetünk, csakis és kizárólag az „árnyékvilágban" létezhet. 
Tarsolyában végtelenül sok látens m űalkotást rejteget, amelyek egyenes arány-
ban állnak az erkölcs modifikálódásával: Minél élénkebb a m űvészeti élet, minél 
több műalkotás „típia" rögződik a kép-, film- vagy könyvtárakban, annál távolabb 
kerül erkölcsünk a fa ihletés ű  tanításoktól, de ugyanakkor — az eszmei tér görbületét 
használva — közelít is hozzá. (Végtelenül hosszú id ő  múlva eléri az alapállapo-
tot.) Ez a bizonyos vonzás-taszítás egyensúly, amit fejtegetésünk kezdetén meg-
fogalmaztunk. 

A vizuális kultúra minden művészeti ágat behálózott pókhálószálaival. 
Még a modern zene sem képzelhet ő  el videoillusztrációk nélkül. Oriási kép-
ernyők lopakodtak be a stadionokba, a koncertek színhelyére, ahol pedig a 
nézők saját szemükkel is követhetik az eseményeket. De nem feltétlenül szük- 
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séges vizuális kultúráról beszélnünk. Nevezhetjük mikroelektronikai expanzió-
nak is. Kurt Vonnegut egyik regényében kifejtette, hogy a század legmeghatáro-
zóbb találmánya a Nescafé. Annyira meghökkentő  ez a kifejezés, hogy nem is 
lehetséges más, mint igaz. A Nescafé id őspóroló kávé, egy sereg műveletet taka-
ríthatunk meg vele, s ha úgy tetszik, elvégez helyettünk jó néhány logikai felad-
ványt. A Nescafé tehát Vonnegut terminológiájában a mikrocsippel egyenl ő . A 
mikrocsip pedig - művészetté transzformálva — a lemezborító illusztrációival.A 
lemezborító ugyanis egyszerre képregény és jelképcsoport. Mítosz, sőt esetenként 
fétisként tisztelt oltárkép, ami közvetlen hatást gyakorol egy adott generáció 
viselkedéskultúrájára. Lemezborítót mindenki tanulmányozott életében, Bibli-
át már kevésbé. A modern etika részben innen, ebb ől a heraldikai eszköztárból 
nyerte el ihletettségét, tehát magán visel minden kitűzőt, láncdarabot, nikkelezett 
szeget, vagy motoralkatrészt, amit a művészi találékonyság e tasakra ráaggatott. 
Ez a „nescafé-izmus" fügvényekké, egyenletekké, hexadecimális számoszlopok-
ká alakította a festők ecsetvonásait, digitális jelekké a.hangjegyeket, és tizenhat 
bites karakterekké az írók betűjeleit. Amit Salvador Dali nukleáris misztikának 
nevezett, és jórészt sejtésekre, képzelgésekre alapozott, azt „modellekké" 
konkretizálhatják a részecskegyorsító berendezések. Az árnyékfigurák, amelyek 
a technika üstjéb ől kiemelkednek, egy formatervezett világban bolyonganak. 
Tökéletesek, sőt szabványosak. Tulajdonságaik, erkölcsi világrendjük jól össze-
hangolt csoportmunka eredményeként lett olyanná, amilyen. Angyalok ők is, a 
technika és a művészet kissé darabosra sikeredett angyalai, ám ennek ellenére 
szimpatikusak, kedvesek. Olyan „etalonok", akikre nem érvényes a vonzás-taszí-
tás együtthatása. Szeretjük őket, a freudi mélységekben rögzítjük modorosságu-
kat, gesztusaikat. Nem lehet azt mondani, hogy mindig és mindenütt követjük 
őket, de itt vannak, részei életünknek. 

FELTÉTELES LAZASÁG 

1975-ben Baszkföldön még játszották a casonna név ű  kártyajátékot, ami-
nek legfőbb szabálya az, hogy nincsen szabálya. Mindig az a személy határozza 
meg a játék mikéntjét, aki rendelkezik a kezdeményezés jogával, de mivel erre 
sincs megfelelő  útmutató, mindenki saját elképzelése szerint kezdeményezhet. 
A felületes szemlélő  akár azt is gondolhatja: nihilista h őbörgésnek lett tanúja, 
de szó sincs erről. Ez a kártyajáték kiválóan tükrözi a kezdeményez ő  erkölcsi 
világképét. Egyfajta önfeltárás ez, mert mindvégig arra törekszik, hogy a nyil-
vánvaló önmegbecsülés mellett megtalálja azt a kompromisszumos igazságot, 
ami a környezetnek — a játékostársnak — is megfelel. A casonna játékosai azt a 
társadalmi meta-nyelvet használják, amit a köznapi élétben csak másodlagosan, 
gesztusokkal és utalásokkal megszűrve használhatunk. A politika Arisztotelész 
által papírra vetett, majd Machiavelli révén újjáértékelt phainomenonja is ehhez 
hasonlítható képesség. Közerkölcsöt és egyéni erkölcsöt tételez fel, mégpedig 
oly módon, hogy a kettőt egymással szembefordítja. Ekképpen jön létre a vonzás-
taszítás egyensúlya, mert ami a közjó szempontjából dicséretes (az ötvenes évek 
szocialista országaiban végbement rekvirálások, vagyonelkobzások), az egyéni 
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erkölcs perspektívájából abszurd tettnek számít. Tehát nincsen egyetemes érte-
lemben vett etika, amire mindig és mindenütt hivatkozni lehet. Nemcsak a po-
litikai helyzet, hanem a lokalizáció, a vidék, a társadalmi fejlettségi fok is hatást 
gyakorol rá. Egyedül az közös, hogy mindegyik erkölcs igaz. A Rousseau által 
fájlalt római virtus éppen úgy, mint az arisztokratikus tespedtség. Illeszkednie 
kell a közfelfogás és a közízlés kereteibe. Amikor az ember észrevétlen, a közmorál 
szerint cselekszik. Ha fölfigyelnek rá, saját bels ő  igazságát követi, és többnyire 
megfeledkezik az objektív érdekekr ől. Kívánatos, s őt szükségszerű  e két eszme-
rendszer kompromisszuma. Az olyan eszmerendszer, amely az etika szabályzá-
sára, célzatossá tételére törekszik, nagyobb mérv ű  egyéni lazaságot eredményez-
het, mint az, amelyik rugalmas, felvilágosult szellemben építketik. Ez a látszó-
lagos ellentmondás olyan cselekvésekben nyilvánul meg, amit semmilyen célirá-
nyos etika sem képes regulázni. Az alkoholizmus, a kábítószerezés, a prostitúció 
szerves része ennek az egyéni lazaságnak, mert szembehelyezkedik a hivatalos, 
elfogadott és törvényekkel is szentesített morális doktrínákkal. Egyik legismer-
tebb ilyen doktrína a „szocialista erkölcs" teóriája volt, de ide vonatkozó példa 
lehetne a Rousseau által pozitív értelemben emlegetett római virtus is. Leszö-
gezhetjük, hogy mindazon tantételek, amelyek az erkölcs megreformálására, 
vagy megtisztítására törekednek, minden alkalommal egyéni szempontokat, 
egyéni gondolkodásmódot és világnézetet tükröznek. Az etika nem forradalma-
sítható, ha ennek konkrét szándékával közelítünk hozzá. Az egyén — aki megszokta 
az adott társadalmi meta-nyelvet, annak lassú, szinte észrevétlen modifikációját 
— transzcendens lazasággal reagál minden egyes kísérletre. Mozgalmak szület-
nek és halnak el, de az ilyen mozgalmnak hátterében árnyékként lebeg az egyén 
erkölcsi lazasága. Ha már képtelen elsajátítani a meta-nyelv legújabb frázisait, 
saját kis mikrokozmoszában próbál ellene tenni. Alkoholizál, hajlik a pornog-
ráfia felé, adót csal, egyszóval a dacos ellenkezést ől a nyílt lázadásig terjed ő  — 
meglehetősen tágas — diapazonban mindennel megpróbálkozik. Camus szavai-
val élve a lázadó ember: „Onvizsgálatra kényszerül, hogy megtanulhatja miképpen 
viselkedjék." Ennek köszönhet ő , hogy a tudományos gondolkodás és az erkölcs 
„jó viszonya" csak a személyes halhatatlanság tagadásával vált lehetségessé. 
Egyetlen hatalmi rendszer sem tartja erkölcsösnek az olyan tudományt, ami az 
alattvalók halhatatlanná tételén fáradozik, hiszen ez a hatalommal szembeni 
közömbösséghez vezet. Ezzel pedig semmilyen horizontális vagy vertikális szer-
veződés sem indokolt. A társadalom ilyen szervez ődések nélkül semmiképpen 
sem maradhat fenn. Az élet rövidsége, sebezhet ősége olyan fenyegetettség, amit 
a szubjektum nem tud kiküszöbölni. Mindenfajta szervez ődés egy vélt vagy való-
ságos védekezési folyamat, amit az elfogadott társadalmi meta-nyelv tesz közért-
hetővé. A köznapi beszéd inkább csak irányítja, mintsem hordozza a morális 
üzenetet. Az elmúlt egymillió év alatt az embernél egy egészen furcsa védekezési 
reflex alakult ki: a verbális pajzs ösztönös használata. Amit a neandervölgyi em-
ber csak bunkósbottal tudott véghezvinni, mi, kései utódok szavak segítségével 
is elérhetjük. Az emberi evolúció ennek megfelel ően alakul: a jobb beszédkész-
séggel megáldott egyed „életmin ősége" magasabb szintre emelkedik, a gyatrább 
pedig mellőzötté válik. Az emberi tudatosságot az állati ösztönösségt ől ez a 
verbális diszpozíció különbözteti meg: az ember cselekedeteit meg lehet és meg 
is kell magyarázni. Amikor az oroszlán elkap egy gazellát, az de facto megtörtént, 
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ám amikor a hivatalnok átgyalogol a zebrán, egész láncolat ok-okozati összefüg-
gést kell feltárnunk, hogy megértsük e cselekvés szükségességét. Az erkölcs he-
lyéről, összetevőiről éppen ilyen nehéz beszélni, mert mint meta-nyelv magán 
viseli a verbális diszpozíció esetlegességét. Nyilvánvaló, hogy az angyali, vagyis az 
aranykori etika csak a mából szemlélve t űnik makulátlannak, vagy legalábbis 
szimpatikusabbnak a mostaninál. Annál is inkább, mert a morális fejl ődés vég-
célján, tehát az „eszmei" tér végtelenül hosszú ívhajlatán ez az els ő  és egyben az 
utolsó állomás. Az egyensúly — a moralitás és az immoralitás egyensúlya — az egyet-
len lehetőség, amit a tudományos nyomkövetés és a m űvészi iránymutatás megte-
remthet. Akár „feltételes lazaságnak" is nevezhetnénk ezt a próbálkozást, a köz-
erkölcs, a közfelfogás és a magánetika mérleghintájának képzeletbeli ingado-
zását. A katarzis, amely a műalkotások eszmerendszerét áthatja, sohasem a va-
lóság egyik lehetséges reflexiója. Minden ilyen kívánalom — a művészet által 
befolyásolt valóság — csak ábrándozgatás. Erkölcsünk egyensúlya természetesen 
sokkal bonyolultabb, mintsem hogy mérleghintával magyarázni lehetne. Külön-
legesen cizellált foglalat ez, afféle Grál-kehely, amelyben a modern és az ősrégi 
mítoszok keveredéséb ől, a fa ihletésű  vallásos, és a materializmusra esküdött 
tudományos tanítások összes meta-nyelvjárásai megférnek. Még az okfejtésünk 
kezdetén felállított hármaskapocs-modell (a tudományok, a m űvészetek és az 
etika triédere) sem túlságosan szerencsés példa. Ez az egyensúly — az erkölcsileg 
vonzó és visszataszító dilemmája — ugyanúgy a civilizációs össszhatások befolyá-
sa alatt áll, miként a Földet sem a Nap meg a Hold vonzóereje tartja kordában. 
Egymillió évvel ezelőtt, a tábortűz előtt kuksoló homo sapiensnek eszébe sem 
jutott azon töprengeni, milyen értelmi-érzelmi viszonyok piszkítják be környe-
zetét. Most is csak keveseknek adatik meg ez a képesség. De a megtisztítást ők is 
csak valamiféle romolásszerű  megoldásban látják: eltörölni, visszaállítani, meg-
rendszabályozni. Misztikus ábrándozás ez, semmi több, hiszen döntést vagy ál-
lásfoglalást egy olyan ügy érdekében, ami létezésünk alappillérét támogatja, csak 
a kívülálló szemszögéből hozhatunk. Csakhogy lehet-e kívülálló valaki ezen a 
bolygón? A tegnap, a ma vagy a holnap embere? Válasz erre a kérdésre nem is 
adható, legfeljebb csak sejtés; Plutarkhosz sejtése, ami évezredek óta baljós ha-
rangszóként csendül a kérdez ők fülében: „A tegnap embere meghalt ama embe-
rében, a ma embere meghal a holnapéban." 

• 
(Vége) 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Arisztotelész: Politika. Gondolat, Budapest, 1984. (Szabó Miklós fordítá-
sa); Jorge Luis Borges: A halhatatlanság. Európa, Budapest, 1992. (Tóth Éva 
fordítása); Elias Canetti: Tömeg és hatalom. Európa, Budapest, 1991. (Bor 
Ambrus fordítása); Albert Camus:A lázadó ember. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 
Budapest, 1992. (Fázsy Anikó fordítása); J. G. Frazer: Az aranyág. Gondolat, 
Budapest, 1965. (Bodrogi Tibor és Bónis György fordítása); Jankovics Marcell: 
A fa mitológiája. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1991.; Niccol đ  Machiavelli: A fe-
jedelem. Európa, Budapest, 1987. (Lutter Éva fordítása); Pais István: A görög 
filozófia. Szerzői kiadás, Budapest, 1992. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

SHOW-NYITÁS 
CARLO GOLDONI TENGERPARTI CSETEPATÉ CÍMŰ  
VÍGJÁTÉKÁNAK BEMUTATÓJÁRÓL 

"... amint már nem arra vágysz, ami lehetett 
volna, helyet csinálsz az életedben a lehetséges-
nek és a körülötted lév ő  valóságos embereknek —
még ha azok nem is tökélete. 

Die Welt ist schön — mondta Lehár. 
Igen. Az élet szép. Szép volt. Szép lesz — talán. Ma neon az. 
Ugy,mondják, hogy amíg az ágyúk dörögnek, elnémulnak a múzsák, s a 

műélvezők lesütött szemmel surrannak el a színház- és mozielőadásokat hirdető  
plakátok, színes pannók mellett. Szabadka kivétel. Szabadka szórakozni akar. El-
mélyedni nem. Sorsunk a sír felé mókázva lábol, s a legvégén meghalunk igazából? 
Ordög bánja. Szórakozni akarunk. Ez van. Mást ne várjunk. Már Hollywood el őtt 
megmondták/megírták, hogy az emberiség tömegesen legnagyobb részének az a 
bevallott célja, hogy a valóság elől minél többször, minél gyakrabban az álmokba 
meneküljön. Mert kellemes érzés ébren átszunyókálni a történelmet, mindent el-
felejteni, s olyan Herz-történetbe belecsöppenni, amelynek részese talán soha-
sem lehet. Beülhet egy meseautóba vagy vígan lubickolhat a fürd őmedencében. 
A dream gyönyörű  szerelmeket kínál — Claudia Schiffer & David Copperfield, 
Cindy Crawford & Richard Gere —, gazdagságot, érvényesülést, szeretetet és sze-
relmet. Drogra, álomba ringató drogra van szüksége az emberiségnek. 

A vígjáték, az operett és a musical a legideálisabb műfaja az álomgyártás-
nak. Szćrakoztaténusz. A színpadi mű, amely illúziókra épes,, mindig eladható. 
Mi is vevők voltunk rá ősidőktől. A Szabadkai Néps~ leglátogatottabb 
előadásai nem a „színháztörténeti mestermunkák" voltak, az Isten, császár, pa-
raszt, Az ember tragédiája, a Caligula vagy a Hekusok, hanem. a. Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül, a Liliomft és a Csárdáskirályn ő, az olyan sztorik, amelyekhez 
egyébként semmi közünk az égvilágon. 

(Az élet szép, tenéked magyarázzam?) 
A szórakoztató darabbal nincs kockázat. 
A vígjáték zajos tetszést vált ki. Meg aztán éledezte az ellenérdekeltség a 

szomszédban. A piaci viszonyokban a hiéna ordítása a leghangosabb. Én leszek 
a The Winner... 

Meg kell újra szerettetni az emberekkel a színházat. Vonzóvá tenni a leron-
gyolódott, hitét vesztett színésznépséget. Mert már semmink  sem volt s most 
talán lesz valamink. Egy imazsámolyunk legalább: vizünk és kenyerünk, tiszta 
lelkiismeretünk. Örüljünk a morzsáknak, s ne ragaszkodjunk az ebben a pilla-
natban meg nem valósítható eszményeinkhez. Mulassunk Carlo Goldoni Ten-
gerparti csetepaté cím ű  vígjátékán, amelyet a magyarországi Beke Sándor állított 
színre Palicson, szabadtéren. A világot olajfoltok lepik el és vérre szomjúhozó 
terroristák, a folyón túl tankok dübörögnek. Kell most, hogy legyen valami, ami 
gondtalan időtöltést kínál. Mikor mutassunk be vígjátékot, ha nem most? Ha 
nem a tikkasztó nyárban. Bulit nekünk. 
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Ez volt a védőbeszéd. 
(A vádbeszéd majd egy másik alkalommal hangzik el. Mert a színház a 

szembesülés pillanatát is kínálhatná. Mert a színház kulturális manifesztációt is 
sugallhat. Mert a színház a fejekben is megfoganhat és a fejekhez is szólhat. De 
erről egy másik világban.) 

MAGUNKRÓL NEM SZÓLUNK 

Nézem, hallgatom a színészeket. 
Valahol olvastam, hogy a színész a gondolatot teszi áttetsz ővé: a színész 

annál sikeresebb, minél inkább azt érzem a néz őtéren, szövegét figyelmesen` 
hallgatván, hogy á-tól z-ig érti azt, amit mond. A szövegmondásra, szövegértel-
mezésre nincs panasz. A szövegen ezúttal nem kellett átsejtettetni valamiféle 
üzenetet, uram bocsáss: társadalombírálatot. Csak el kellett mondani: szépen, 
szabatosan, magyar nyelven — és hangosan. 

Ez maradéktalanul sikerült mindenkinek. 
Megvolt minden a „rítus"-hoz is. Nyáreste, ünnepi hangulat a néz őtéren, 

ezer ember, lelki hatásra senki sem tartott igényt. A színészek szemben állnak a 
közönséggel és beszélnek, szerepelnek. Népszínház, amely itt és most, azonnal 
sikert akar aratni. Meg megmaradni. Mint a Montblanc csúcsán a jég, minek 
nem árt se nap, se szél. 

Ez a Goldoni-mű  a világ egyfajta metaforája? 
Nem láttuk annak. Nem az. 
Egy hangulatos előádást láttunk. Egyéni temperamentummal érvényesül ő  

színészekkel. Minden nyilvánosan történik: a veszekedések, szerelmi kalamaj-
kák, perpatvarok, üzletkötések, igazságszolgáltatás. Mindez a rendez ő  habitu-
sából eredendően. A katarzis magasságáig senki sem akart feln őni. Mintha min-
den egy alaphangulatra csupaszodott volna le: ma este szórakozni akarunk. 

Szabad-e ezért megszólni bárkit is? 
Szerettem volna mégis néhányszor odafordulni lelkesülten a mellettem he-

lyet foglalóhoz. Elmondani, a fülébe súgni, hogy lám-lám, ez a megoldás lelemé-
nyes, ügyes. A rendező  beleszőtt az előadásba, ami a „saját"-ja, ami remek. De 
erre nem volt alkalom. Lehetett volna, de akkor nem hatja át ezt az el őadást az 
az irigylésre méltó egyszer űség és póztalanság, amire a néző  azon az estén vá-
gyott. A színházat még ne írjuk nagy betűkkel. De tartsuk tollunkat a tintában. 

A színház/néző  el akarja feledni tízesztendő  kínos lidércnyomásait. A sza-
badkaiaknak meg akarták tiltani, hogy tévéantennájuk északra nézzen. Szaba-
dulni akarunk most a tonnás súllyal ránk nehezed ő  tragikumtól. Le akartunk 
térdelni minden áron — akár a semmi el őtt is —, hogy aztán új lappal indulhas-
sunk. Morálisabb és etikailag tisztább gondolatokkal. 

Vannak a színházak életében olyan szerencsés pillanatok, amikor szinte 
észrevétlenül együtt dobognak a szívek. Egymásra talál a darab, rendező , műfaj, 
színész és néző , amikor mindenki azt_mondja, hogy az el őadás éppen ilyen le-
gyen, ilyen édes baromság. Ha valaki mostanság Szabadkán akar rendezni, arisz-
tokratikus tartással távolodjon el mindentől, ami „alternatív", „ristići". Az évek 
során aztán majd maximális erőfeszítéssel el lehet érni azt, hogy felülvizsgáljuk 
magunkat és a magunkról, művészetünkről alkotott elképzeléseket. 
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Most "keresztes háborút" folytatunk. Mert lehet így kezdeni. (De másként 
kell folytatni.) 

A BÖLCS SZERÉNY 

Színre lépett az eddig láthatatlan légió. Ebben a helyenként retrográd, 
„konzervatív" színházi világban színészeink minden iránt érdekl ődtek, pletyká-
ra éhesen rohangáltak a színen, bemártják egymást, feljelentik a szomszédot s 
aztán a végén boldogon összeborulnak. Goldoninál „köztesre" is lehet fogni a 
játékot: sírhatunk is, nevethetünk is. Szívre és agyra nem lehet célozgatni. De 
ebben az esetben nagy a kockázat. Ha már vígjáték, akkor legyen kövér. Hancú-
rozzunk gondtalanul. 

Semmi csavarás, színésztársak. A m űvészet lényege a rejtély. 
De ez a színház most „bosszúálló". Tízévnyi sanyargatásért kell bosszút áll-

ni. Megtölteni a széksorokat önfeledten tapsoló néz őkkel: szabadkaiakkal és 
topolyaiakkal, zentaiakkal és újvidékiekkel. Ellendrukkerekkel is. Le kellett 
húzni a múltra a vécé öblít ő tartályát. Ez is izgalmas élmény. Show-nyitás. 

A szereposztási telitalálatok beváltották a reményeket (Jónás Gabriella, 
Budanov Márta, Ripcó László, Gyermán Tibor). Nem fogta magát vissza Albert 
János sem a bírósági jegyző  maszkjában. Csordogált az egészséges humor Szi-
rácki Katalinból és Bada Irénb ől, valamint veterán színművészünkből, Fejes 
Györgyből. Pozitív törekvései vannak Korica Miklósnak, Szabó Ferencnek, Ka-
sza Evának és Árokszállási Mártának. Nagy ívben mozgatta a rendez ő  a kakas-
kodókat, Búbos Andrást és László Sándort, a palettára ráfért Péter László is. 
Néha-néha a szereplők sikerrel kacsintottak vissza a comedia del arte-stílusra, 
néha lefékezték szenvedélyüket. Saját vagy a-rendez ő  akaratából, nem tudha-
tom. A több ebben az esetben még több lett volna. Mégis volt ok a néz ő téren a 
nevetésre. A színész felállt. A színész lába nyomától indulhat aztán maholnap az 
igazi színház ösvénye, s egyszer majd megragadják a megfoghatatlan egy darabját. 

Figyelmeztetésként: A dicséret mindig eltér ően hathat a színészre, attól 
függően, hogy milyen lélek fogadja. A bölcset még szerényebbé teszi, de az os-
tobát, a beképzeltet még ostobábbá és még beképzeltebbé. Uzenetemet átadni 
mindenkinek. 

Carlo Goldoni: Tengerparti csetepaté. Kosztolányi Dezső  Színház — Szabad-
ka. Bemutató: 1995. június 16-án, a palicsi szabadtéri színpadon. 

Az előadást rendezte: Beke Sándor (Magyarország). Díszlet: Kocsis Imre. 
Jelmez: Rátkai Erzsébet. Koreográfia: Lackó Illés. Muzsikusok: Lakatos Lász-
ló, Bakos Árpád, Kucsera Csaba. Fény és hangmester: Csiszár László. Sze-
replők: Fejes György (Toni), Bada Irén (Pasqua), Jónás Gabriella (Lucietta), 
Búbos András (Beppe), Korica Miklós (Titta Nane), Ripcó László (Fortunato), 
Kasza Éva (Libera), Budanov Márta (Checca), Szirácki Katalin (Orsetta), Sza-
bó Ferenc (Vincenzo), László Sándor (Toffolo), Albert János (Isidoro), Péter 
László (Cannochia), Gyermán Tibor (Altiszt), Arokszállási Márta (énekes). 
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SZÜSZNER ZOLTÁN 

LEFELÉ ESIK AZ ALMA 
A III. PALICSI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLRÓL 

„Ha nagyon őszinték akarunk lenni, ha magunkba nézünk — nyilatkozta nemrég 
John Waters rendező  —, akkor elmondhatom, hogy az emberiség vígan elboldo-
gul a művészetek nélkül. Színházban vagy moziban ma a legtökkelütöttebb vi-
zesnyolcas is művésszé válhat..." 

A XX. század alkonyán — a moziflm születésének századik évfordulóján — 
még mindig azt hangoztatjuk, hogy az ember közösségi lény (volt és marad 
mindörökké), s a mozifilm nem élvezhet ő  egyedül az elsötétített szoba magá-
nyában. Ha ekként gondolkodunk, akkor azt is hozzátehetjük, hogy a mozira 
szükségünk van, nélkülözhetetlen, mint a tarka népünnepélyek, lovasparádék, 
a majálisok, a bálak, a vallási szertartások iránti soha meg nem sz űnő  tartós 
igény. A mozi nem szűnik meg, hanem átváltozik, s akkor „értelmes", hasznos, 
ha a gravitáció törvényének megfelel ően normális, szabályos, vagyis van eleje, 
dramaturgiai szerkezete és vége, logikája nemkülönben. Az alma lefelé esik, 
nem repül neki a sorompónak vagy a magasban egyensúlyozó helikopternek. Ha 
ettől a gravitációtól eltekintünk, akkora mozi — akárcsak az alternatív színházak 
többsége — elveszíti életerősségét, s a néző  elpártol tőle. 

Moziév Szabadkán 1995. Nem történt semmi rendkívüli. Az alma lefelé 
esett, s a néző  délutánonként a Zvezda moziban és esténként a palicsi szabadtéri 
színpad árnyékában a legkülönbözőbb élmények tömegét élhette át, s amíg az 
európai mozikba olyan alkotások csusszannak be, melyekben tombol a barba-
rizmus, már a nyári napsugár sem vigasztaló, addig mi olyan csemegében sze-
mezgettünk, amely rögtön és vadonatújan elillan a mozifilm-történelemb ő l. 
Vagyis a szemle szelektora 1995-ben — a tavalyi és a tavalyel őtti évhez hasonlóan 
— alaposan „alulmúlta" magát. A fesztivál ezúttal is igazolta létét, de lépten-nyo-
mon az a kínzó, bénító érzés vett rajtunk er őt, hogy mindez csalóka nimbusz s a 
filmek többsége befogadásképtelen. A hagyományos narráció válsága szembe-
tűnő , s a „ráérősen" hömpölygó mese a maga epikájával már nem hódít. Ott 
vagyunk a mozival, hogy sehol sem vagyunk. Tudott az is, hogy a ma néz őjének 
a legkevésbé van szüksége olyan alkotásokra, amelyek „éget ő  társadalmi prob-
lémákat" és „századunk nagy kérdéseit" taglalják. 

Érzelmek? Visszatér ő  nagy érzelmek? 
Louis Malle gall rendező  mondta Cannes-ban: „Ahogy múlik az idő , egyre 

inkább gyanakvással töltenek el az eszmék, s egyre inkább bízom az érzelmek-
ben." Szóval semmi világmegváltó csinnadratta, léleknyújtózkodás, árnyüldözés 
metafizikus képletek szerint. Szószátyárkodjunk, mint a Mielőtt felkel a nap cí-
mű  kétszemélyes melodrámában, s aludjuk át ébren a történelmet, mint a görög 
Theo Angelopoulosz Odüsszeusz tekintete című  drámájában. A rendező  azt hi- 
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hette, hogy befogta egy balkáni ösvényen a távolságot és a megfoghatatlant A 
görög rendező  azt példázza, hogy Európa elfelejtett mozifilmet csinálni. 

CSODAVÁRÁS, BIRKATÜRELEMMEL 

Velence oroszlánja tavaly ásítozott, Cannes-ban a pálmák esőben áztak, s 
a berlini mostráról egy recenzor azt írta, hogy a bemutatott filmek szemétkukák-
ba valók. Mit várhattunk akkor mi egy szerény, tavalyelőtt életre hívott szem-
létől? A show nem állhat meg még akkor sem, ha a szelektor harmadosztályú 
árubólváloghat. „Művészfilmeket." Tisztességesebb az amerikai recept: üzletr ől 
van szó, uraim és hölgyeim, ne rázzuk a rongyot. 1993-ban például Stevan Spiel-
berg a dinosaurusokkal vonult be a mozitörténelembe, Tim Burton a Batman-
blődséggel. Európa át akarja verni a néz őt azt hangoztatván, hogy megmaradá-
sunk létérdek, halál Hollywoodra, s közben megfeledkezünk arról, hogy az eu-
rópai mozit nem az álomváros, hanem önnön üressége és gyávasága tette tönkre, 
döntötte a szakadékba. Nincs se mélység, se ma,gasság. Unalom van. A nagy 
akarásba, bizonyító eljárásba belefulladt a MUVESZET. S most, a kilencvenes 
években néhány amerikai rendező  a lerágott csontról húsfoszlányokat szándé-
kozik lekaparni. Az amerikai film az európait kopírozza? 

Az alma lefelé ésik, de tele van kukaccal. 

Volt okunk szomorkodni és kókadtan hazafelé baktatni a vetítések után. 
Birkatürelemmel várták a néz ők a „csodát". De bizony nehéz volt ébren, aktívan 
végignézni a műsort. A néző  nem megy a paradicsomba. 

A szakzsúri Wayne Wang Füst című  mozifilmjére voksolt az elszámolásnál. 
A picinykét ,másként gondolkodó" rendez ő  munkája szociofilm-beidegződé-
sekkel és halvány underground-színeivel az embert dicsőíti, aki egyszerű  eszkö-
zökkel harcol naponta a létért. Wang tehetsége érvényesül ugyan, de a rendez ő  
;,hazudik": megpróbálja az orrunk előtt a VIGYAZAT! MUVÉSZET! logogó-
ját lengetni, de aztán az ő  almája is lefelé esik, a dolgok ellágyulnak, s a brooklyni 
trafikosról, a magányos regényíróról és árván maradt színes b őrű  srácról csak a 
legkényesebb helyzetekben csurog le a cukorméz. Wang sem válthattabe a mes-
siási reményeket, s nem válhat sztorija sikert teremt ő  tömegművészetté. ADrá-
gán add az életed, aBatman a slukkos mesét gyorsan leparancsolja majd a mozik 
műsoráról. Egy másik amerikai alkotás, címe: Mielőtt felkel a nap — ahogyan 
megfogalmazták - „újmódi minimál mozi", a sz űzies ártatlanság harmatjában 
megfürösztve. A mese nem takar semmit, a szerepl ők nem akarnak semmit. 
Ebben a vérgőzös században, az Úr 1995. évében egy amerikai srác egy gall 
nagylánnyal a nyakába veszi Bécs városát. Good Night,- Good Night, darling, 
sokat beszéltünk — és vége. Richard Linklater története ijeszt ően moziellenes s 
mégis reménykedve nézzük, mert Jesse éš`Celine révén kiszakadhatunk abból az 
őrületből, amelyben élünk. Még egy amerikai alkotás megérdemli a magas osz-
tályzatot. Taylor Hackford Dolores Claibume című  drámája, egy thriller a „hor-
rorkirály", Stephen King regénye nyomán bizonyos orientációs pont. USA-pro-
vincia, gyilkosság, agyalágyult nyomozó, s az egész nem érdemelné meg az oda-
figyelést, ha a film nem volna szakmailag tökéletesen megcsinálva. Nem poszt- 
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modern végvonaglást láttunk: „régimódi" mozit, amely ezekben a sovány esz-
tendőkben nagy adomány s menti a hetedik művészet becsületét és ázsióját. 

A többi film esetében a nagy izgalom tetítéskor a csüggedésig lanyhult (A 
francia nő, Hazafialt Odüsszeusz tekintete, Vidéki élet, Nagy fáradts4 Aludj velem, 
Elárusítók; Mina Tannenbaum). 

VIZÜNK MÉG VAN 

Bacsó Péter Megint tanú című  szatírája is elkedvetlenítette a nézőket. A 
rendező  nem tudta megőrizni régebbi látásmódját - nem vicsorít, nem merít 
nagykanállal a „véres" humorból, s neofita buzgalom-sem torzítja stílusát. A 
mechanizmus most is bedarálja a maga emberét, de a mesével nem sikerült fel-
rázni a közvéleményt, sőt még az átlagnézőt sem, aki a moziban és a színházban 
mindig „röhögni akar". Az előretolt Pelikán-sztori gyermetegen és didaktikusan 
is átlátszó. Bacsó azonban valamit megérzett, valamire réeszmélt. Nem érdemes 
bakafántoskodni, szívóskodni: az európai mozi dögrováson van, s ezen az érté-
keit vesztett magyar filmgyártás nem tud segíteni. Ma Bacsó Péter is vízzel koty-
vaszt, mert vizunk azért még van. 

A jugoszláv rendezők sem tanulták meg a tömegfilmgyártás titkát. A látott 
anyag — Teljes ellátás, Marble Ass (Márványfenék), Fergeteges tragédia, Sötét az 
éj, Tetőterasz, Underground) — sem készült az autonóm formakultúra érdekében. 
Magányos sétálók dühödt álmai? A hazai filmeseket az „azonnali nézőszám" 
érdekli csupán, az utókor gebedjen meg. Emir Kusturica Undergroundja lakko-
zott traktátum egy ország ötven évéről. (Emlékszel Dolly Bellre? Mintha ma lát-
nám. Emlékszel az Undergroundra? Eltűnt a habzó, savanykás sörrel, amely le-
folyt a torkunkon.) 

Végítéletet a palicsi szemléről nem mondhatok. Nem vitás, hogy az ameri-
kai mozifilmek nyelvi dimenziókkal gazdagodtak, b ővült a stiláris eszköztár is, 
és nem hiányzik az életigenl ő  magatartás. Ezek a pozitívumok. A negatívumok-
ról már megemlékeztem. Sajnos totálisra egyetlen kép, egyetlen színész arca sem 
dermedt. De nem élünk egy örömországban s mi sem örömvárosban. Örüljünk 
annak, ami még megvan, mert holnapra a digitális lovasság, a stúdió-business 
leseper az asztalról minden emberi értéket. 

H 
A SZEMLE MŰSORA 

Július 21. —FERGETEGES TRAGÉDIA (Urbenesna tragedija). Francia-
bolgár—jugoszláv. Rendező : Goran Markovié. Szereplők: Voja Brajovié, Dra-
gan Nikolić, Gordana Gadžić, Danilo Bata Stojkovič  (versenyen kívül) 

Július 22. — MEGINT TANÚ. Magyar. Rendező : Bacsó Péter. Szereplők: 
Kállai Ferenc, Cserhalmi György, Fehér Anna 

MÉG DRÁGÁBB AZ ÉLETED (Die Hard 3). Amerikai. Rendező: John 
McTiernan. Szereplők: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson (verse-
nyen kívül) 
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Július 23. — ODÜSSZEUSZ TEKINTETE (Odiseus look). Görög—fran-
cia—jugoszláv. Rendező : Theo Angelopoulosz. Szereplők: Harvey Keitel, Er-
land Josephson, Ljuba Tadi č, Olivera Marković  (versenyen kívül) 

Július 24. — MIELŐTT FELKEL A NAP (Before Sunrise). Amerikai. Ren-
dező : Richard Linklater. Szere őlők: Ethan Hawke, Julie Delpy. 

AZ IGAZSÁGNAK TANÚJA VAN (Dolores Claiburne). Amerikai. 
Rendező : Taylor Hackford, Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh 

Július 25. — SÖTÉT AZ ÉJSZAKA (Tamna je noé). Jugoszláv. Rendező : 
Dragan Kresoja. Szereplők: Ružica Sokić, Branka Katié 

A FRANCIANŐ  (Una femme Francaise). Francia. Rendez ő : Regis Warg-
nier. Szereplők: Emmanuelle Béjárt, Daniel Auteuil 

Július 26. — FÜST (Smoke). Amerikai. Rendez ő : Wayne Wang. Szereplők: 
William Hurt, Harwey Keitel 

VIDÉKI ÉLET (Country Life). Ausztrál. Rendez ő : Michael Blackmore. 
Szereplők: Sam Neill, Greta Scacchi 

Július 27. — TETŐTERASZ (Terasa na krovu). Jugoszláv. Rendez ő : Gor-
dan Mihić. Szereplők: Ivana Mihić, Marko Nikolić, Petar Božović  

HAZAFIAK (Les Patriotes). Francia. Rendez ő : Eric Rochant. Szerepl ők: 
Ivan Attal, Yassi Banai, Sandrine Kiberlain 

Július 28. —UNDERGROUND (Alvilág). Francia—német—jugoszláv. Ren-
dező : Emir Kusturica. Szerepl ők: Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Mirjana 
Joković  (versenyen kívül) 

ELŐADÁSOK A ZVEZDA MOZIBAN 

Július 22. — TELJES ELLÁTÁS (Paket aranžman). Jugoszláv. Rendez ő : 
Ivan Stefanović, Dejan Zečević, Srđan Golubović. Szereplők: Rastko Lupulo-
vič, Milica Mihajlović, Milena Pavlovié, Boris Milivojević  

Július 23. — NAGY FÁRADSÁG (Grosse Fatigue). Francia. Rendez ő : Mi-
chel Blanc. Szerepl ők: Carole Bouquet, Michel Blanc 

Július 24. — ALUDJ VELEM (Sleep with me). Amerikai. Rendez ő : Rory 
Kelly. Szereplők: Craig Sheffer, Eric Stolz, Meg Tilly 

Július 25. — ELÁRUSÍTÓK (Clerks). Amerikai. Rendező : Kevin Smith. 
Szereplők: Brian O'Halloran, Jeff Anderson 

Július 26. — MINA TANNENBAUM. Amerikai. Rendez ő : Martine Du-
gowson. Szereplők: Romane Bohringer, Elsa Zylberstein, Florence Thomassin 

Július 27. — MÁRVÁNYFENÉK (Marble Ass). Jugoszláv. Rendező : Želi-
mir Žilnik. Szereplők: Vjeran Miladinović, Nenad Racković, Lidija Stevanović  

DÍJAZOTTAK — A legjobb külföldi film: FÜST (amerikai). Lifka Sándor-
díj és 3000 dinár az alkotás jugoszláviai forgalmazójának, a belgrádi First Pro-
duction vállalatnak. A legjobb jugoszláv filmek: MARVÁNYFENÉK és SÖ-
TÉT AZ ÉJ. Lifka Sándor-díj és 3000 dinár. 

A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE: Vladimir Malisev, az Orosz Filmmúzeum 
igazgatója, Milena Dravi ć  belgrádi színésznő , Petar Latinović  belgrádi rendező , 
Goran Marković  belgrádi rendező  és Božidar Zečević  filmkritikus 
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TOLNAI OTTÓ 

TÖRÖK 

Vajdasági képzőművészekről szóló könyvemben, a Meztelen bohócban, sajnos 
nem foglalkoztam Török István munkásságával. Pedig a kezdetekt ől kísérem. 
Nádas-linóit, Vajdasági Nulláit kiemelt helyen közöltük a Symposionban. S őt, 
emlékszem, akkor igen népszer ű  linóiról — Hartung tiszta grafikai suhintásai és 
Pascal filozófusi nádszála között keresve a helyüket — írni is megkíséreltem. De, 
mondom, a későbbi évek folyamán, aktív képz őművészeti kritikus koromban, 
azt a korai próbálkozást már nem követték újabbak. 

Most, hogy Palicsfürd őn majdhogynem egy utcában lakunk (asztalomtól 
gyakran látom Van Gogh-szakállát, látom, mikor indul óriás moziplakátjait fes-
teni, napszámosi nagyformáival megbirkózni), eljött az ideje, hogy pótoljam 
mulasztásomat. 

Már első  találkozásunkkor említettem neki, szeretném átforgatni az egész 
anyagót, ráérősen szemrevételezni minden egyes képet. Azt csak éppen jelez-
tem, mit is keresek valójában. Volt ugyanis egy „látomásom" Török festésze-
téről. A hetvenes évek elején Magyarországra utazva, elhagyva Palicsfürd ő t, 
rendszeresen megálltunk az országút melletti Ábrahám kocsmánál. Enni, pénzt 
váltani. Azon a bizonyos napon már esteledett, mire odaértünk, megtelt ho-
mállyal a nagykocsma. Az sem kizárt, hogy hazafelé tartottunk, fáradtan, telítve 
művészeti élményekkel. A kocsma falai rogyadoztak a szabadkai fest ők második 
vonalának émelyítő , ahogy mondani szoktam, magával a miazmával mázolt ké-
peitől. Vacsora után, még jobban elnehezülve, iszogattunk egy ideig. A hátsó 
helyiségbe menet eltájolódtam kissé, valami szeparéféleségben találtam ma-
gam. Minden bizonnyal a gang egy részét falazhatták a kocsmához, a meszelésen 
átütött a vert fal anyaga, a pingáló asszonyok mérgesen foszforeszkáló festéke. 
A szeparé is telítve volt képekkel. 

E vásznak között pillantottam meg azt a két-három Török-festményt, ame-
lyek azon nyomban egy török—képpé álltak, komponálódtak össze bennem. Els ő  
pillantásra nem voltak jobbak, igényesebbek a többi képnél. Egyértelműen el-
adásra készült sorozatgyártmányokról volt szó. 

Majdhogynem monokrom, fekete (feketebarna, feketeszürke) képek vol-
tak. Olyannyira pasztózusak, hogy (minden bizonnyal a megvilágításnak, illetve 
hát éppen a homálynak hála) már-már informellé nehezedtek. Alföldi informel, 
mondtam szinte kiáltozva, áthatolva a székek akadályán, a mindinkább csomó-
sodni kezdő  homályon. 

Az ismert, megszokott ludasi táj. Ludaspuszta. Megroggyanó tanyarészlet. 
Igen, az a fal éppen abban a pillanatban ült le, folyt, ázott szét sárrá. Keveredett 
el a hóval. De festőnk valami miatt sehol sem engedte kiragyogni a hó, a mész 
fehérségét. Elmosódásuk, elpiszkolódásuk alig elviselhet ővé fokozódott. S őt, az 
volt az érzésem, a fölhordott, fölkubikolt anyag abban a pillanatban lécsusszan 
a vászonról. Minden bizonnyal azért fixálta valami maga készítette kenceficével, 
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mázzal-miazmával felületeit, azért fojtotta le a pórusokat ;  nehogy valahol meg 
találjon indulni. Nehogy a nézők cipőjére csusszanjon a tájsár... Igaz, az össze-
vissza kerítések, górék, hombárok még összevisszább fogazata (amely mögött a 
semmi mozizik magában) is valami váratlan — örök, a nádasok ismétl ődő  vonal-
káit idéző  megtartó struktúrát képezett, vont, afféle véd őhálóként, a képekre. 
Különösmód, az a néhány kép ott a gangfalon, éppen azzal, hogy semmiféle 
művészi (akadémikusi, modern) vagy szociográfusi igényt, akarást sem jelzett, 
hanem csak a gyerekkor pusztáját, nádasát, a határZÓNA tóvidékét, anyagait, 
az ezüstösen csillanó sarat, a barnásan rotható léceket, nádtet őket (egyszer bon-
tottam egy olyan élő-rothadó nádtetőt; érdekes, mindenki csak a nádazást tanul-
mányozza, senki sem szentelt figyelmet ennek a hihetetlen rothadásnak) akarta 
gyorsan, csuklóból feltapasztani — eladásra, éppen azzal tudott egyértelm űen 
visszautalni Koszta és Tornyai, Konjović  és Tóth Menyhért, Kubát és Petrik, 
Benes és Faragó művészetének alföldinek mondható dimenzióira... 

A „látomás" mégsem volt képzőművészeti jellegűnek mondható. Nem fes-
tett tájkép volt az ott a gangon — amelynek akkor, abban a pillanatban mintha 
kidőlt, kinyílt volna a fala a pusztára, a nádasra. 

Szabadka és környéke történetírójának (kés őbb még visszatérek hozzá) és 
Salamon Ferenc (a kani zsai könyvtárból hozzám került) Magyarország a török 
hódítás korában című  művének soraiból, szavaiból állt össze, raktározódott el 
bennem már gyerekkóromban az a kép, amit ott annyira váratlanul megleltem. 
Igen, pontosan az a török-kép volt az: a tóvidék felégetett nádasai szinte még 
füstölögtek rajta. A durva redukció óvta meg a romantikától, a kelleténél több, 
nehezebb anyag (Petrik és Kubát is mindig több anyagot kubikol fel). És így egy 
pillanatra valami csodáltos, ám -ugyanakkor ijesztő  elementaritással merülhe-
tett fel. Egyetlen művészeti, szociográfusi, néprajzi jelzés is eltéríthette volna. 
Nem kellett semmit sem tennie, szinte semmit sem, illetve éppen ezt a semmit 
kellet felkubikolnia — elviselnie, neki is és a képnek is: elég volt egy csurgói török. 

Zavartan bóklásztam vissza a gang csapdájából. És már robogtunk is Újvi-
dék felé. 

Legközelebb arra járva, már felkészülve az alföldi festészetb ől, Salamon 
könyvét is újraböngészve s őt képvásárlásra is elszánva magam, siettem a titkos 
zugba. Voltak Török-festmények most is, ám azt a török-képet már nem talál-
tam. 

Aztán ismét évekig nem volt Török-élményem, de csak most látom, azok a 
monokrom képek szinte teljes opusszá szervez ődtek, szaporodtak képzeletem-
ben. Tehát amikor palicsi polgárként immár összefutottam Törökkel az utcánk 
végében levő  kis vasútállomáson (gyerekeink indultak Szegedre épp), a monok- 
rom opus kiásásának a reménye csillant meg a szememben. 

(Később majd ezért vetődhetett fel az az ötlet is, hogy éppen Szekeres, a 
régész nyissa meg tárlatunkát. Meg minden bizonnyal azért is esett éppen Sze-
keresre a választás, mert nemrég a noszai iskolában járva, arra-lettem figyelmes, 
hogy a gyerekek közül többen: régészek szeretnének lenni. Régészek ápusztá-
ban, tűnődtem — és hol Petőfi A puszta télenjét, hol Eliot Puszta országát idéz-
gettem fogódzóul magamnak...) 
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Már az első  felületes leltár (felhám-eltávolítás, próbaásatás) alkalmával azt 
tapasztaltuk, hogy szinte magától kezd tagolódni, ciklusokba rendez ődni, szabá-
lyos köröket írni az elmúlt három-négy évtizedben a m űteremben, a lakás falain, 
az alsókonyhában, a padláson felhalmozódott anyag. Mondanom sem kell, a 
magamfajta szépírót els ősorban éppen az ilyen mozgások, majdhogynem spon-
tán mozgások, hullámvetések, Török esetében a szó szoros értelmében föld-
mozgások érdeklik. A részletező  munka a műtQrténészekre, ítészekre vár. Én 
csak egy nagy hálót szerettem volna dobni az életm űre, az életművet oly aktívan 
cibáló, rázó, az életműbén ide-oda menekülő  próteuszi lényre. 

Igen, az életmű  sokkal szervezettebbnek, összefügg őbbnek, szervesebbnek 
mutatkozott, mint gondoltam. Mindennek ellenére mégis egyanyagúnak. A he-
terogenitás csak a felszíni mozgásokat, kínos birkózásokat, lázas kereséseket, 
Ács személye és a Bosch+Bosch közelsége inspirálta kutatásokat, kísérletezé-
seket jelzi, maga a probléma viszont: ólom súlyosságával állandó. 

Eppen azért mondtam egyanyagúnak és egyproblémájúnak, mert éppen 
maga az anyag az ő  központi pikturális problémája. 

Az átlelkesítendő  föld. 
Én még láttam földműveseket (lám, művesek ők is, a parasztok, a föld mű-

vesei), akik a szó szoros értelmében megkóstolták a földet. Emlékszem egy ilyen 
jelenetre. Azt mondták: savanya. Mikor elmentek, én is lehajoltam egy görön-
gyért, ám kissé nagyobb falatot találtam számba venni és kis híján elhánytam 
magam... 

Van Gogh írja a Krumplievók figuráiról, hogy olyan színűek, mint egy poros 
krumpli, meg azt, hogy mestere, Millet akárha földdel festette volna figuráit, 
azzal a földdel, amelyet ők vetnek be. 

I. 

(A korai képek) 
Kölönös varázsa van a festők első  (megőrzött, vállalt) munkájának. Sok-

szor gyenge képecskékről van szó, amelyeket a monográfusok nem is sorolnak 
be a tulajdonképpeni képanyag közé, valahol elöl, még a szövegben reprodukál-
ják. Ám, mégis ezek a képek mondják ki, hogy egy tehetséges ember ismét pró-
bát fog tenni a világgal. Hogy egy tehetséges ember — egy kéz ismét megérintette 
a világot. 

Töröknél ez a kép a szénagyűjtés közben boglyának támaszkodó, boglyára 
hanyatló, villájával a földet megbökő , az alóla elfordulni készülő  földet kereső , 
tapogató nagyapát ábrázoló 58-as kis olajkép. Akárha el őször pihenne meg éle-
tében, egy, a földdel, a természettel eltöltött élet végén. A frissen kaszált széna 
még illatozik. De ez már az élet vége, a halál felé való hanyatlás pillanata is 
ugyanakkor. 

Világos tónus, szinte ehető  okkerek, barnák, finom szürkék. Pontosan 
olyan kép (képek), amilyenek a tehetséges fest ők első  mozdulatai mindig is 
szoktak lenni. Hihetetlenül erős cezúra. Az őskáosz vége. Szinte lehetetlen le-
vezetni az előzményekből. 

565 



Elő tte festőnk az istálló falára pingál figurákat. Majd egy vándor másoló, 
fénykép-nagyító (olajban nagyított) oktatja. Ez a regényes figura Magyarország-
ról szökött át Horvátországba, ahol a börtönben együtt ült egy olasz fest ővel — 
innen tudása. Szabadulása után, hogy, hogy nem, éppen a bácskai tanyákat járja, 
így figyel fel az összemázolt falú csurgói istállóra. Szemét egy alak volt, meséli 
Török, elcsalta az összes pénzemet, és a feleségét itthagyva, olajra lépett. A 
művészetbő l vett első  leckéjéhez persze ez a tanulság is hozzátartozott. 

Török első  mestere, Matkovity Gusztáv éppen képünk, a Boglyagyűjtés ke-
letkezésének évében, 58-ban kezd foglalkozni vele. Én már ezen a kis képen is 
ott látom a Bijelić-tanítvány Matkovity keze nyomát. A kép szürkéje (Bijeli ć  
szürkéje valahol a vulkán kihányta hamu és a gyöngy lázas szürkéje között mo-
zog — sosem is tudni, földrengés vagy idill el őtti pillanat tanúi vagyuk-e) bizo-
nyítja ezt. 

A boldog festés első  hulláma, a hagyományos romantikus-impresszionista 
magyar tájfestés és az expresszívebb balkáni világlátás ekkor még egy idillinek 
mondható életformát tud felmutatni. Szül ők, nagyszülők, baromfiudvar, kuko-
ricafosztás, egy micisapkás gyerek kit űnő  portréja s a többi. A barna dominál, 
ám még egyszer sem zordul, piszkolódik el, a fehér, az okker, a szürke még a 
pozitív oldalra tudja billenteni a képeket. 

Olyan intenzív ez a korszak, hogy 60-ban már meg is rendezi els ő  önálló 
tárlatát a szabadkai Városi Könyvtárban. Természetesen a szénaboglyára ha-
nyatló nagyapát is kiállítja. 

Igen, a boldog festés — festékevés els ő  hulláma. 
Nem gondolná az ember, hogy ez a világ a következ ő  pillanatban már el is 

sötétedik. Hirtelen zord felhők tornyosulnak a gyerekkor idilli világa fölé. Vá-
ratlanul nyers zöldek, lilák, feketék lesznek a képek. És innen már csak egy lépés 
a durva, rusztikus anyaghoz, akárha sosem is lett volna ez a szeretkezés a festék-
kel, színekkel, árnyalatokkal. 

A korai képek harmadik pólusát a portrék képezik. Közülük nem egynek 
immár dokumentumértéke is van. Elég Zákány és a szintén Ludas—Palics—Sza-
badka vonalon bolyongó Gulyás portréképét megemlíteni. Érdekes, kezdetben 
maga Gulyás is festeni tanult, hogy hamarosan versekben birkózzon Ludassal, 
sokszor Törökkel párhuzamosan. Török monográfusának majd nagy segítséget 
jelenthet Gulyás mindinkább kiteljesed ő  költészete. Milyen könnyű  dolgom lett 
volna nekem is, ha Gulyás bármit is papírra vetett volna Török képei kapcsán. 
Lettek volna szavaim a kiinduláshoz. Q 

Iványi Szabadka történetében így ír Ludasról: „Ludas már 1335-ben mint 
Felső -Adorján (ókanizsai határrész) szomszédja emlittetik Ludasegyház né-
ven... De mindig csak terra vagy földnek mondatik; azonban a t őszóhoz ragasz-
tott egyház miatt aligha csak lakatlan pusztát kell értenünk alatta." 

Először is azért idéztem éppen ezeket a sorokat, mert jómagam Adrián, 
illetve Ókanizsa felől érkeztem a Ludas (Sós-tó, Palics, Vér-tó) partjára, más-
részt e félmondat miatt, amely írás közben afféle mottójául szolgált dolgo-
zatomnak. Innen vettem ugyanis azokat a bizonyos szavakat. 

„De mindig csak terra vagy földnek mondatik..." 
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Annál is inkább, mivel írásom végs ő  konklúziója is ennek a félmondatnak 
az átírása, variációja lesz majd. 

De mindig csak terra vagy földnek festetik. 
De mindig csak terrával vagy földdel festetik. 
Nemrég, a Rókatanyán, a Ludas partján el őadást tartottam a Ludasi-tó az 

irodalomban címmel, ahol elsősorban Vajda János és Kosztolányi Ludas-verse-
it, valamint Gulyás József idevágó munkáit (az antologikus Hinga új változatát, 
például) érintettem. 

Igen, Kosztolányi is rendszeresen járt Ludason orvoskodó öccséhez. És az 
orvoslakkal szemben levő  iskolába is gyakran ellátogatott. De nemcsak verset 
írt Ludasról, hanem egy kisszociográfiát is hagyott ránk naplójában. Mind a két 
bejegyzésből idézek. 

„Ludasi látogatás. Ezek jugoszlávok... Húsz év múlva itt nincs magyar." 
„Ludasi látogatás. — Emlék. 
1930. I. 13. Látogatás Szabadkán. Azonnal a ludasi elemi iskolába hajtatok. 

Tanyai gyerekek ülnek a padokban, csupa magyarok. Fölkelnek, dalolva kö-
szöntenek...,, Fajen Itus, Ljubim ruke". Várady, a tanyai tanító, hihetetlen pisz-
kos, kopott ruhában a dobogón. Ő  is színmagyar, de reszket az életéért. (Most 
bocsátottak el 120 magyar tanítót)..." 

Kosztolányi jóslata nem következett be. Tán sehol sem beszélnek szebben 
magyarul a gyerekek. Egyetlen hibásan beszél ő , más nyelven köszönő  gyerekkel 
sem találkoztam a környék iskoláiban, tanyáin, házaiban. Tisztaság, jó hangulat, 
jóllehet az iskolaügy felett ismét sötét fellegek tornyosulnak, mint Kosztolányi 
idejében. Kosztolányi, nekem legalábbis úgy tűnik, rossz helyen próbálta jelez-
ni, mérni az asszimiláció veszélyét. A falusi, tanyasi közösségek zártabbak, ke-
vébé vannak kitéve ennek a veszélynek. Noszán például, az a monarchiabeli 
iskola csodálatos kis várnak bizonyul az id őben (akárha egy rizómaszigeten úsz-
na, melyen királykák költenek): 4 osztály, 30 diákkal (5 évvel ezel őtt még 3 
osztály volt). Hajdújáráson 220, Bácssz őlősön 200 diák. Mint már a beve-
zetőmben mondottam, csodálkozva tapasztaltam, a kisdiákok közül Noszán 
többen is régészek szeretnének lenni. Más iskolában nem találkoztam régész-
nek készülő  gyerekekkel, csak Ludas környékén. (A többiek fodrászok, éneke-
sek, sofőrök, rendőrök szeretnének lenni — egy kislány, ott, Noszán: takarítón ő .) 

II. 

A már jelzett, váratlan elsötétülés fokozódik, hirtelen alámerüléssé lesz. A 
pusztáról szabadulni nem tudó ifjú fest ő  akárha szurokba ragadt volna. Míg a 
nézőnek úgy tűnt: lecsúszik a képr ől, betemeti a tömérdek sárszer ű  anyag, az ifjú 
festőnek viszont úgy, hogy a sár csap fel a képre. 

Dormán László kitűnő  csurgói riportjában (az egyik legjobb írás ez külön-
ben Törökről) így érzékelteti akkori helyzetét: 

„Nyomasztó légkörben éltem le néhány évet. A hosszú téli estéken az öreg-
asszonyok kísértetekről, szellemekről, hazajáró lelkekről suttogtak rémhistóri-
ákat. Most ennél járt, most annál látták. Kivetettségemben, magányomban sötét 
árnyemberek, vonagló állatok jöttek vásznaimra. 
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Ez idő  tájt keletkezett képeimen expresszív módon jut kifejezésre a nyo-
masztó légkör, a magány, a kilátástalanság zsákutcája. Árnyékképekként eleve-
nednek meg a gyerekkor kitörölhetetlen emlékei, egy-egy állatfej, sötét, homá-
lyos alakokként a boszorkánymesék rémképei... 

A fekete, a legalsó kör (ciklus) minden darabján (a kés őbbi eladásra készí-
tett barnák-szürkék is) ide köt ődnek, ha csupán egy-egy csöpp keserűséget is, 
innen merítenek. Ez a borzalmas anyag lesz az alapja — aranyfedezete egész 
művészetének. Igen, ahogyan van törökméz, úgy van törölrszurolc töröksár. 

Benes holdbéli, jóllehet nagyon is konkrét zenta—topolyai tájai, majd fóli-
ázása kapcsán egyszer már — Tóth Menyhért közbeiktatásával — megkíséreltem 
ismét bevezetni az alföldi festészet fogalmát. Most a környezetvédelmi mozgal-
mak, divatok korában ez már nem tűnhet ódiumnak. Tehát nem az impresszio-
nista-expresszionista, hanem egyértelm űen szinkron eljárások — mindenekel őtt 
éppen az informel — vonalán. Míg Tornyai és a maga nem kevésbé filozófikus 
módján Tóth Menyhért is felfelé, az ég, a nap felé fordulva birkóznak a „nagy 
sömmivel", keresik az utat, kiutat, addig Benes és Török is lefelé, a föld, a sár 
irányába fordulnak, mintha csak a pokol ég ő  masszáit kellene átengedni magu-
kon, hogy szabaduljanak, noha ahogyan Heidegger írja: 

„Mondván földet, a másik hármat — az eget, az istent és az embert is vele 
gondoljuk a Négy egyszerűségből." 	 • 

Ifjúkoromban, jól emlékszem, milyen hevesen szálltam szembe még Ko-
njović  expresszív tájábrázolásával is, az informelért, konkrétan éppen Mi ća Po-
povii kátránnyal kent nagy vásznaiért, aplikált vörös hordóiért lelkesedve. Me-
sélték, kiáltozva olvasta, kommentálta egyik írásomat: Azt írja, szar a faktúrám! 
Ács, Benes és Faragó, akik szorgalmasan kísérgették Konjovi ćot a motívumhoz 
(mint ahogyan később 10-20 évig magam is), jóllehet motívumát állandóan át-
égette ifjúkorának Dél-Franciaországa és Balkánja, éppen az ő  jóvoltából, a 
nagy mestert ellenpontozva találták meg más, új válaszaikat: Ács a ráció, az 
elvonatkoztatás, a konceptualizmus, Benes és Faragó pedig az anyagszer űség 
irányában. Török ösztönösen is errefelé, Benes és Faragó (akivel emberi sorsá-
ban is sok rokonságot mutat) felé tájékozódik. Milyen izgalmas lenne egy tárla-
ton látni hármuk nehéz tájait, az alföldi informel bácskai változatát. 

Duránci Béla így ír Faragó tájairól: 
„Faragó tájképei nem köt ődnek a táj közvetlen élményéhez, hanem a látott 

elemeket, az emlékezetet, a föld emberének tapasztalatát alakítják át olyan 
egyedülálló faktúrává, amely érzékelteti az elhalásnak és a természet örök kör-
forgásának a lenyűgöző  folyamatát. Mint a mező  termései, amelyek a rothadást 
megelőzően az érés végtelen színváltozataiban pompáznak, hogy azután elt űn-
jenek a megsemmisülés sűrű, sötét, ragadós rétegeiben, újra meg újra megter-
mékenyítve a földet." 

De menjünk sorban, vessünk egy pillantást a Törökr ől készült kritikákra is, 
nézzük, a kritika hogyan birkózott meg ezzel a nehéz anyaggal, nehéz korszak-
kal, amit én feltételesen (hiszen csak tapogatok, csak tapogathatok) alföldi in-
formelnek neveztem. 

Torok Sándorral, a hű  festőtárssal (érdekesmód barátságuk a katonaságnál 
kezdődött, hogy hazatérve már meg is alapítsák a Csurgói Művésztelepet) kis 
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cikkével kezdeném, mivel ő  is a Dormán riportja feltárta dramatikus helyzetet 
műtatja. 

„Témájának archaikus igazsága szuggesztív . erővel hat a mai műszaki 
hypertrófia korszakában. Nála a táj csak mint háttér jelenik meg a lüktet ő, gör-
csös vonaglásban összefonódott, csupacsont emberi és állati alakok apokalipti-
kus orgiájában. 

Képein a sötét gamma dominál a pesszimista hangulat hordozójaként. Tö-
rök heves lelki válságokat él át... 

A ludasi pusztavilágban egyedül áll önmarcangoló tépel ődéseivel, megér-
tés nélkül, a sorsát önerejéb ől megváltoztatni képtelen szomorú fest ő  Török 
István." 

Akkor még valóban úgy tűnik, hogy ezek a fekete árnyfigurák, amelyek 
mint kátrány- vagy szurokintarziák merülnek a piszkosbarna alapba (vagy aho-
gyan Ivo Popić  írta, misztikus árnyékként épülnek be a kompozícióba), fognak 
eluralkodni. Engem a Tömegsír nevezetes illusztrációira, meg a koncentrációs 
táborokból kikerült rajzokra, Glid szobraira emlékeztetnek. Am, amilyen hirte-
len és félelmetesen megjelennek ezek az árnyak, olyan hirtelen .el is t űnnek, el 
is takarodnak, el is merülnek, fel is szívódnak az er ősebbnek bizonyuló háttér-
ben, alapban. Igen, nem ez a figura, hanem a háttér az alap — a terra lesz a . 
főszereplő . 

Török tán legjobb festénye, a Lóvezet ő  is egy ilyen árnyék-kompozíció. 
Ennyire el kellett sötétülnie, nehezülnie, ennyire kátrányba kellett merül-

nie (pokolra mennie, más szóval), ennyire informalistává kellett lennie (érde-
kes, Török kapcsán senki sem írja le az informel szót), hogy lehetséges legyen a 
romantika kísértésétől megszabadulnia, hogy meg tudja ismételni Tornyai Ady 
és Juhász Gyula közelségében fogant, kipányvázott lelkét-gebéjét ábrázoló ne- .  
vezetes festményét. 

Ács, atyai mestere, hű  társa kezdetekt ől írásokkal is kíséri Török és a Csur-
gói Művésztelep munkáját. 

„Török István — írja — saját környezetét festi, vastag anyagszerkezet ű  felüle-
teit jól differenciálja. Az Ugarok című  képen a barna, fekete és sárgás színek 
rusztikus darabosságukkal hatnak. A Nádas című  képe monokronisztikus gaz-
dag intenzív kép." 

Lábadi Károly, a néprajzkutató szintén azok közé tartozik, akik Török mel-
lé szegődtek. Rendszeresen közli, elemzi rajzait, képeit az eszéki Magyar Képes 
Újságban. Egyik írásában éppen egy ilyen — igaz, kés őbbi keltezésű  (de hát ép-
pen ezért nevezzük köröknek az egyes motívumok és eljárások újbóli felbukka-
nását, visszatérését) — monokron.képet, a Nádast veszi górcső  alá. 

„Nem nosztalgiának vág csapást, nem a városi szemnek keres kedvenc ná-
das és tavi képet — nemcsak azt festi, amit maga körül lát, hanem rétegeket fejt 
fel úgy, hogy mi is láthassuk. Nem azt akarja, hogy beleérezzünk a képbe, hisz 
nem is vonultat fel annyi eszközt, hogy erőteljes és elsődleges legyen a hangu-
latteremtés." 

A bevezetőben, úgynevezett látomásomról, illetve az eladásra szánt ké-
pekről írva, már jeleztem, hogy azoknak a festményeknek egy hányadát is rele-
váns értéknek kell tekintenünk, hogy azokat is ebbe a legfontosabb — legmé- 
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lyebb körbe helyezem. Magam is kíváncsi vagyok, kiállításrendez őként sikerül-e 
majd visszahelyezni, beemelni ezeket a képeket a megfelel ő  helyre. 

Ivo Popić  már idézett, Török 65. tárlata alkalmából írt soraival zárnám a 
recepció e kis szemléjét. 

„Aligha kell túlzott jelent őséget tulajdonítanunk annak, hogy egyes falusi 
motívumú képein jelen van a dekoratív romantizmus. A falusi élet kiapadhatat-
lan forrása látásmódjának és formateremtésének. Akkor válik legegyénibbé, 
amikor realisztikus az ábrázolása és sötét tónusú színvilága harmonikussá válik, 
barna, sárgásfehér és szürke képfelületei halvány árnyalatok lépcs őzetes rend-
szerét alkotják." 

Lírai fantasztikumnak nevezem ezt a következ ő  kört. Jóllehet a szürrealiz-
mus (Dali és Magritte), valamint a pop art is megérintette. 

Mintha csak egyetlen mozdulattal sikerült volna ledobnia a súlyos, életét 
veszélyeztető  anyagot. Vékonyan felvitt, üde tárgy- és figuravilágában immár 
végre levegőhöz juthatunk. Egy pillanatra mintha számára is út nyílna az ég felé. 

Molcer Mátyás írja az Ifjúsági otthonban, 76 januárjában megrendezett 
tárlatról: 

„Egy korábbi opusával ellentétben — amikor önmarcangoló válságban a 
szeretett táj, az éltet ő  világ ellen fordult és kiábrándító barna tónusokkal ábrá-
zolta azt — mostani képein az imaginárius kék színárnyalatok dominálnak." 

Igen, a kék, majd a zöld árnyalatok is, hogy végül már-már egy pszichodeli-
kus mámor uralkodjon el. Ezek a képek még most is fel tudják idézni a 68-cal 
kulmináló időszak hangulatát. Emlékszem, Török volt az egyik fest ő , aki a 68-as 
„botrányos" zentai happeningen kis Fiatomat kipingálta. 

Sokáig ezzel a ciklussal azonosították Török művészetét. Itt már persze 
plakátfestői tapasztalatát is nagyban kamatoztatja. 

Ács is foglalkozik ezzel a képanyaggal, ám ő  nem a szabadkai, hanem a 
pacséri, áprilisi tárlat kapcsán. 

„Stílusára, mely több fázison ment át, hatással volt az expresszionizmus, 
később a szürrealizmus és a pop-m űvészet. De mindegyikb ől lírai természetén 
át szűrve a letisztult és az eszményesített részt fogadta el. Ez olyan szimbólu-
mokban mutatkozott meg, melyek nosztalgiáját és egyúttal a változásokkal való 
együttélés keresését fejezi ki. Képei a kétféle valóság kapcsolatáról kapják meg 
azt a kissé szomorú és szenved ő , de a széphez ragaszkodó tartalmukat, mely ma 
ritka jelenség. A két valóság Török művészetében a Csurgóhoz és a természet-
hez fűzött emlékek, a másik a mai városi élet viszonyai és az ipari, majd a fo-
gyasztói társadalom mentalitása, amely egy magasabb szint ű  életet ígér, de tar-
talmában (bizalom, erkölcs, együttérzés) üres és sivár, sokszor kispolgári... 

Török a különböző , sőt ellentétes elemeket könnyedén összeköti képein, 
szinte észrevétlen átmeneteket teremt, olyan ügyesen, mint a varázsló. Modern, 
pop-artos meseszer űség árad képeiből. A szimbólumok társításából, metamor-
fózisából és sima festésmódjából is érezhet ő  személyes élménye és különös 
halkszavúsága a formában is a tartalomhoz illeszkedik. Hiteles m űvész. Élmé- 
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nyei az ellentétekb ől születnek, erejük elégikus kifejezésb ől ered. Török nem 
annyira festésmódjával lep meg. A belső  képeknek és a formáknak, a szimbólu-
moknak, a hideg színeknek intenzitásuk van. Festésmódja kerüli az anyagszer ű  
hatást és az érzéki fakturát, szigorú, majdnem puritán. A színei nem a tárgyaké, 
az élményekbő l erednek. A lírai érzelmet és az eszméket kedveli." 

Ide, ebbe a körbe soroltuk a nyersebb, id őrendben is korábbi, pasztózu-
sabb, de akár radikálisabbnak is nevezhet ő  pop-képek funduszát, amelyeken a 
Bosch+Bosch közelségét érezni. 

Egy ideig Szombathy és Matkovi ć  is közel áll Csurgóhoz. Valójában az volt 
a szép Csurgóban, hogy ki tudta hordani ellentétét, a továbbviv ő  energiákat is. 

Matković, Szalma és Szombathy ludasi, valamint Kerekes László palicsi 
tájművészeti, térintervenciós munkáit direkt köthetjük Török ludasi informel-
jeihez. 

„A jelek és jelképek szubjektív jellegében nem egy konkrét jelentést kell 
keresnünk — írja Szombathy Kerekes akciója kapcsán —, hanem azt a szándékot 
és gesztust, hogy a művész megjelölje, saját kézjegyével lássa el a valóságos ter-
mészet — ez esetben a tómeder — egy darabját. Nem a tárgyias-anyagias mozza-
natok tehát a hangsúlyosak, s a klasszikus értelemben vett m űvészeti végtermék 
műfaji-nyelvi normái sem mérvadóak, mivel maga a jelöl ő  aktus válik meghatá-
rozóvá. S bár ezt a fajta művet az időjárás előbb-utóbb megsemmisíti vagy a 
tómederbe visszacsorgó víz hullámai alatt enyészik el, félreérthetetlenül jelzi 
szerzőjének kötődését a tájhoz, a természeti elemekhez." 

Csurgó és a Bosch+Bosch viszonyáról Szombathy többször értekezett, mi-
vel most nincs terünk külön foglalkozni a m űvésztelepek munkájával, legjobb 
lesz, ha ismét csak Szombathyt idézzük. 

„Évek tekintetében nem annyira, a közös indulás és elhatározás, az alkotói 
érés és tudatosodás szempontjából azonban annál inkább nemzedéknek nevez-
hető  csoport indította el azt a folyamatot, amely aztán a Bosch+Bosch csopor-
tot kitermelte. Mert túlzás azt mondani »kinevelte«. Csurgó nem játszott ebben 
a folyamatban semmilyen nevel ő -irányító szerepet, egyszer űen volt példának, 
viszonyítási pontnak, okulásnak. Nemcsak úgy, mint egy hagyományos kifejezés 
(nyelv) elkötelezettje, hanem mint szervezet, mint m űvésztelep. Jellemző , hogy 
1969-1970-ben a Bosch+Bosch alapítója, Matković  már nem művésztelep, ha-
nem alkotói kommuna létrehozását tervezte. Csurgó két korszak, illetve id őszak 
határvonalán született meg, ezért volt helyzete is nehezebb. Míg egyrészt a ha-
gyomány, a polgári művészet, a piac, a gyűjtők vonzásában állott, egyúttal érezte 
a világban végbemenő  korszakos változásokat is." 

IV. 

Nagy leltárunkkor számomra az igazi meglepetést az úgynevezett Ács-
program legtöbbször három-négy képb ől álló sorozatai jelentették. 

Nem gondoltam volna, hogy a Zentai Művésztelepen, Ács holdudvarában, 
az EK (első  kísérlet) csoporttal készített munkák, szériák ilyen maradandó ré-
szét, ha nem éppen a legbiztosabb, legstabilabb részét képezik majd az életm ű-
nek. Be kell vallanom, Török képei között kutászkodva döbbentem rá Ács zen- 
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tai programjának (utolsó zentai programjának, mert sok volt neki) hihetetlen 
eredményességére, fontosságára. Tudtam mindig, hogy fontosak problémafel-
vetései, azt is sejtettem, csak jót tehet fest őinkneka teoretikus, racionális, filo-
zófikus beállítottságú ember közelsége, hatása, de arra sosem is gondoltam, 
hogy netán ez a gazdaságban, a helyszínen, a konkrét termelés folyamatában 
végzett képzőművészeti jegyzetelés, adatgy űjtés, kutatás után releváns kép-
anyag, időtálló művészet marad. Ez valóban meglepetés számomra. Annál is 
inkább, mivel most mindinkább úgy tűnik, nem a gazdaság volt az erősebb, ma-
radandóbb, hiszen közben szinte semmivé lett mindenféle önigazgatás, reform, 
átszervezés, semmivé az egész szocialista gazdaság, egyáltalán semmivé (és nem 
túlhaladottá, nem korszerűbbé, modernebbé, mint Acs egész életében olykor 
naivan remélte), semmivé gazdaságunk. Az EK képei viszont immár mint az az 
összetett, civilizált gazdasági élet (és nem rablógazdaság) ragyogni kezd ő  ikon-
jai merülnek fel a szemünk előtt. 

A lírai fantasztikum és a pop art tapasztalata itt kamatozik Török számára 
igazán. De érdekesmód a csurgói világhoz is most talál vissza. Mert ha jobban 
szemügyre vesszük, észre kell vennünk: a paprikatermesztés applikációi mögött 
az a kihűlt lávából vagy iszapszerű  masszából képezett horizont nem más, mint 
az az egykori életveszélyes szurok, sár, ami kis híján elnyelte volt fest őnket. 

Molcer megfigyelése esetünkben, majd 10 évvel kés őbb is érvényes tehát: 
„Érdekes — írja —, hogy Török univerzálisabb tematikájú képeibe is belera-

gad egy-egy súlyos ludasi motívum." De lehetséges itt egy lényegibb viszonyulás 
is, hiszen Török esetében valóban egy paprikatermeszt ő  famíliáról van szó. Oly-
annyira, hogy talán éppen azokról a törökökr ől beszélünk, akik magát a papri-
kát is ezekre a vidékekre — a magyar nyelvbe is többek között — magukkal hozták. 

Ács Török paprikasorozatát elemezve a Magyar Szóban végül is a horgosi 
paprikáig jut el. De mi, itt is a török-képet, illetve a törökanyagot keresve, fel-
tesszük a kérdést: nem törökpaprikáról van szó tulajdonképpen? 

„A paprika, a föld és a termelés kérdéseit Török István négy képen át, 
keresztmetszetszerűen, jeleníti meg. Természetelv űen a látványból indul ki, és 
a gazdasági jelentőséget emeli ki. A paprikatáblák és a kis négyzetek az értelem-
hez szóló, egyszerű  felhívások, ahogy a termelőkhöz kell a művészetet irányíta-
ni. Didaktikus fokozatoknak is nevezhetnénk Török alkotásait. A paprikatáb-
lák anyagszerűségét plasztikusan érzékelteti, mely önmagában is csodálatot vált 
ki, és ehhez jön a mondanivaló: mag, virág, érzés, s végül a Horgosi paprika." 

A hideg perfekcióval kivitelezett, környezetvédelmi ihletés ű  képeket, vala-
mint mai problémáinkat vésztjóslóan el őrevetítő  vörösfekete villanygazdasági 
vásznait is ide kell sorolnunk. (Sajnos nem azoknak a festőknek lett igazuk, akik 
az elektromosság csodáján csüngtek, hanem Töröknek, aki egyszer űen attól ret-
tegett, összedől egész villanygazdasági rendszerünk, hogy ki- és lekapcsolnak 
bennünket, hogy egyszerűen: sötét lesz.) 

Mondanom sem kell, hogy az Ács-program képei, az Ács szellemi közelsé-
gét mutató képek terme, mert egy külön termet szeretnénk ezeknek a képeknek 
is, mint például az alföldi informelnek: egyfajta hommage is Ács emléke — szel-
leme előtt. 
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Siratók. Van egy köre Török képeinek, amelyeken még a lírai fantasztikum 
lazúrosságát, ahogy Ács mondta, simaságát is tovább fokozza. Olyannyira meg-
lazít, felnedvesít mindent (itt Benes csapkodási módszere is visszaköszön egy 
pillanatra), hogy a szú szoros értelmében lecsorog a kép. Én, mint írtam, az 
informel-képek előtt féltem, hogy lecsúsznak, lefolynak. (M. Popovié nagy ké-
peiről, emlékszem, megfigyeltem, meleg nyári napokon olykor csordogálni kez-
dett a szurok. Ez még gimnazista koromban történt, amikor felettébb lelkesed-
tem azokért a képekért. Sok évvel kés őbb kissé megszeppentem el őttük. Mi lesz, 
tűnődtem, ha meghempergetnekbennünket abban a kátrányban, meg tollban is 
— és meggyújtanak bennünket?! És valóban, nagy megdöbbenésemre, Popovié 
útja a képre applikált kátránytól, kátrányos hordóktól ilyen sötét, konkrét bal-
káni realizmus, naturalizmus irányába kanyarodott, ahol immár ilyen jelenetek 
feltűnése sem lenne meglepő ...) 

De térjünk vissza Törökhöz. „Olajfestményei — írja Lábadi, aki különben is 
legérzékenyebb volta balladás hangulatokra, motívumokra — már-már átlátszó-
ak, éttetszőek. Ködszerűek, törékenyek, elillanók." 

Nem minden veszély nélküli kaland ez Török számára, aki különben is haj-
lamos belső  tartópillérek, szilárd szerkezet nélkül hagyni a képet. 

Van egy mozzanata Dormán már idézett csurgói riportjának, ahol az érzé-
keny szemű  fotós újságíró egy pillanatban így villantja fel festőnk emberi alak-
ját: 

„Leheletétől bepárásodott az ablaküveg, mutatóujjával rajzolgat rá vala-
mit. A kályha teteje izzó vörös lett már." 

A siratóknak nevezett vásznak között olykor úgy t űnt nekem, maguk a vász-
nak is sírnak, majd elmaszatolódnak, letörl ődnek. 

E ciklus rakosgatása közben nemegyszer kellett a Sátán-tangóra gondol-
nom. 

„Az eddig csöndesen zuhogó es ő  most ömleni kezdett — írja Krasznahorkai 
regényében —, mint a gátszakasztó ár elöntötte a már amúgy is fuldokló földet, 
keskeny, kanyargós csatornákat vágva az alacsonyabban fekv ő  területek felé, s 
bár már nem látott át az üvegen, mégsem fordult el, nézte a szuvas fakeretet, a 
kipörgött gipsz helyét, s egyszer csak az üvegen megjelent egy elmosódó forma, 
lassan kibontakozott egy emberi arc, de nem tudta rögtön, kié, amíg csak ki nem 
élesedett egy megriadt szempár, akkor már látta »saját megviselt ábrázatát«, 
ráismert, döbbenten s fájdalmasan, mert érezte: ugyanúgy mossa el arcvonásait 
majd az idő , ahogyan most szétfolyik itt az üvegen; valami nagy, idegen szegény-
ség tükröződött e képben, amint sugárzóan megindul felé, a szégyen, a büszke-
ség és a félelem egymásra telepedő  rétegei." 

 

Linómetszetei egy időben hihetetlenül jelen voltak világunkban. Sáfrány az 
elsők között neszelt fel rájuk: „A legegyszer űbb eszközökkel, a legtöbbre tör", 
írta 68-ban. Én is sokat berámáztam közülük. Ugyanúgy lelkesedtünk hartungos 

573 



és mégis konkrét világot (Ludast) mutató gesztusaiért, mint Benes korai, félel-
meiben monumentálissá magasodó metszeteiért. 

A leltár most számomra azt a tanulságot hozta, hogy az anyag sokkal több-
rétű , mint eddig tudtam. A nádasok, szántások mellett ugyanúgy vannak még 
szociális tematikájú, figurális lapok, mint kísérleti indíttatású próbálkozások és 
úti élményeket idéz ő  anzikszok is (Velence, Róma, Párizs). 

 

Pasztell. Dísztökök. Sok-sok eladásra készült kis hamvas táj. Azért fontos 
ez az anyag, mert Török legtöbbször nyers, rusztikus fest őként mutatkozik. 
Életművével való foglalkozás közben sokszor érzi az ember az anyag szublimá-
ciójának hiányát. Igen, kutászkodás közben állandóan azt reméltem, rálelek ar-
ra a képre, ahol lejátszódott, megtörtént már ez az alkímikusi csoda. 

Egy-egy kis kép a vajdasági pasztell legszebb hagyományához (Farkas, 
Hangya, Balázs G.) köthet ő , jóllehet Török egyetlen képet sem készít azért, 
hogy akár a pillangószárny, csak magáért csillogjon, fényeskedjen. 

Ezt akkor is meg kellett említenünk, ha nincs kizárva, a visszapillantó tár-
laton már nem jut hely egyetlen pasztell számára sem. 

 

A legnehezebb írni, noha legkönnyebb kellene hogy legyen, Török mozi-
plakátfestő i tevékenységér ől. 

Szerencsére az újságírók a moziplakátfest ő t illetően is elvégezték a felada-
tukat. Szabó József például körüljárta ezt a területet. Ezért riportját Dormán 
írása mellé helyezem. (Milyen jó lenne, ha az újságírók érzelmes jegyzetek he-
lyett riportokat, interjúkat, m űteremlátogatási beszámolókat készítenének!) 

„Beszélgetésünk során — írja Szabó — gyors számítást végeztünk. Kit űnt, 
hogy Török István az elmúlt 14 évben összesen mintegy 3400 különféle nagyságú 
reklámtáblát festett meg, melyek összfelülete meghaladja a 20 000 négyzetmé-
tert. Micsoda hatalmas festmény lenne ez, mondjuk, két méter magassággal szá-
molva! Több mint a Szabadka—Palics közötti távolság. 

Legtöbb egy hétig „élő" és ható alkotások ezek, amiket Török István a vá-
szonra fest. Ezért is mondja kissé rezignáltan: 

— Úgy érzem, akadt néhány közöttük, ami sikeres volt. Olyankor fájó szívvel 
kentem rá a vászonra az alapozó festéket, hogy „helyet csináljak" a következ ő  
filmet reklámozó feliratnak. Volt idő , amikor mindegyik reklámtáblát lefényké-
peztem, de csakhamar felhagytam vele." 

Igen, a nagy vásznak végtelen sora vonult el a város szeme el őtt. A reklám-
festőt mutató, itt-ott felbukkanó fotók arra engednek következtetni, hogy ha 
akadt volna képz őművészeti kritikus vagy legalább fényképész, aki nagyobb fi-
gyelmet szentel ennek a munkának, aki szorgalmasan dokumentálja, írást szen-
tel a sikerültebb vásznaknak, akár egy „monumentális életm űvet" is kreálhatott 
volna. 
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Szerencsére ez a folyamat még mindig tart. Ha más nem is, a mozi és a 
képtár még mindig elraktározhatna közülük 10-20 darabot, M tudja, lehet, hogy 
egy eljövendő  nemzedék műtörténészei számára éppen ezek a vásznak lesznek 
a legizgalmasabb képeink. Hiszen, gondoljunk csak bele, a filmm űvészetben is 
mi minden játszódott le ebben a három-négy évtizedben az olasz neorealizmus-
tól, az újhullámon keresztül, az amerikai film mindent megsemmisít ő  dominá-
ciójáig. Es akkor a jugoszláv film fekete hullámát avagy a partizánfilmek végte-
len sorát még nem is említettük. 

 

Külön kell megemlíteni egy nagy formátumú, korai zsánerképet. Az alsó-
konyha egyik homályba vesző  falán bukkantunk rá. Kár, hogy már nincs se 
időnk, se helyünk közelebb hajolni hozzá. 

Különös, milyen különös, hogy ezt a magyar zsánerképfestészethez köt ődő  
képet Török még a katonaságnál, Banja Lukán kezdte el festeni, majd, nem kis 
viszontagságok között hazamentette és itt fejezte be. 

 

(A befejezés?) 
Feljegyzéseim befejezését, lezárását csak ezután készíthetem el, ha majd 

átkerül az anyag Palicsfürd ő  Vranje nevű  utcájából a szabadkai Raichle-palotá-
ba. Ha az életműként, az életmű  egy lehetséges keresztmetszeteként lehatárolt 
anyag átjut a szép palota tisztítótüzén. 

Előbb szeretnék majd még én is néhányszor átsétálni azokon a termeken. 
És akkor, amikor néhány hónap múlva majd már ismét itt fogok ülni aszta-

lomnál és a toronyszoba ablakain ismét látni fogom a Van Gogh-szakállú fest ő t 
nagyvásznai — amelyek, mint Szabó írta, valójában már rég Mértek Szabadkáról 
Palicsra — felé sietni, akkor talán majd megszülethet írásom lezárása. 

Már első  látogatásom alkalmával, ahogy a kertben emelt, még befejezetlen 
házban levő  műterem felé baktattunk (a ház padlásáról látni a temet ő t, Farkas 
Béla, Baranyi Károly és Dóró Sándor sírját), a t űzifarakások között egy árva 
iskolapadra lettem figyelmes. Hirtelen lefékeztem el ő tte. Azonnal megéreztem, 
tudtam: a ludasi iskolából kerülhetett ide. Te, ez még láthatta Ludason Koszto-
lányit, mondtam. Majd még hozzátettem, jó lenne ezt is kiállítani. Ezt is, meg 
egy frissen kátrányozott ludasi ladikot is... 
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BOZSIKPÉTER 

AZ MŰVÉSZKEDÉSRÜL*  

Talán mondanom sem kell, hogy írásom címét Markulik Józseftól loptam. Az-
zal, hogy egy kicsit archaizáltam. Amivel pedig nem volt más célom, mint az, 
hogy kifejezzem, micsoda anakronizmusnak, micsoda sziszüphoszi munkának 
tartom én a művészetekkel való foglalkozást. A m űvészet nem magatartás, ha-
nem életforma, mondta valaki. Más, mint a munkás- vagy parasztemberé, más, 
minta háziasszonyé, kőművesé vagy titkárnőé. A művészet nem termelőmunka, 
többnyire nem sorozatgyártás terméke, nagyon sok ún. lustálkodás el őzi meg, 
amit csak a kívülálló lát lustálkodásnak, mert a szem és az agy kíméletlenül 
dolgozik, és akár a videokamera, rögzíti a világ dolgait. Aztán, ha eljön az igazi 
munka, a mű  megszületésének ideje, eldobja a fölöslegeset, megtartja a számára 
legfontosabbat. A művészet nem a parasztember munkája, akkor hasonlatos 
hozzá, amikor aratás el őtt elveri a jég a búzát, és azt mondja, szar az élet, de 
ősszel ismét elveti, legföljebb nem ugyanabba a földbe, mert a vetésforgó ezt 
nem engedi. De mondhatnám azt is, hogy a művészet trágya az élethez, életünk-
höz. „A költészet lényegében több is mint az élet — túlmutat a lehetséges világon. 
(...) A költészet a halál tetemrehívása. A megsz űnés ellenében születik, s ezzel 
a szándékkal máris megkísérti az örökkévalóságot. A vers (a m ű) univerzáli-
sabb, mint az ember. Az ember a mű  által érintkezik a mindenséggel." Sziveri 
János néhány mondatát idéztem, hogy megtámogassam magam az művészke-
désrül szóló elmélkedésemben. De idézhettem volna e kiállított m űvek alkotó-
ját is, akinek egynémely naplórészlete legalábbis hasonlatos Sziveri János gon-
dolataihoz: "A művészet néhány alaptételét könnyűszerrel meghatározhatjuk. 
Például: amíg ember az ember, művészet is létezni fog. Milyenségét pedig a kor, 
az ember életérzése szabja meg. Korunk embere kötéltáncos módjára élet és 
halál között lebeg. (...) Az életb ől építkezünk, ám az élet darabokra szaggatta-
tott. Egyensúly helyett diszharmóniát áraszt ránk." Igen ám, csakhogy ha meg-
tanulnánk élni, ha egyensúlyban lennénk saját életünkkel, akkor nem lenne 
szükségünk művészetekre, vagy nagyon egyhangú lenne a világ m űvészete. 
Mondhatnám azt is, hogy a művészeteknek lételeme az élet és a megmunkált 
tárgy, a művészet végterméke közti diszharmonikus viszony. A harmónia külön-
ben is a megvilágosodott bölcsek privilégiuma. Nekik pedig nincs szükségük 
művészetekre. 

A művészet a tökélyre törekszik, amely számára elérhetetlen. E reményte-
len vállalkozása teszi sziszüphoszivá és egyben emberivé is. Ebbéli igyekezete 
különbözteti meg a giccst ől, amely a primér érzelmekre hat — olcsón. 

Gondolom, észrevették már, hogy ez a szöveg nem az itt kiállításra került 
képekről, szobrokról stb. szól majd. Ohatatlanul szövegcentrikus, hiszen én be- 

* Elhangzott Csantavéren 1995. július 8-án, Markulik József kiállításának megnyitóján. 
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szélek, míg az itt látható alkotások nem, vagy ha mégis, akkor azok lefordítha-
tatlanok az emberi nyelvre. Ahogy Danilo Kiš mondotta Mirko Kova č  álmában: 
Isten nyelvén szólnak. Nem tisztem (nem is értek hozzá), hogy megállapítsam, 
milyenek ezek a művek, jók-e, rosszak-e. Képz őművészeti ismereteim amúgy is 
— enyhén szólva — hiányosak. Annyit viszont tudni vélek, hogy gondolkodó em-
berről van szó, aki a művészkedést (legalábbis az er őltetett szóképzésb ől szá-
momra ez derül ki) meglehet ős (ön)iróniával kezelte. Ugyanakkor ironikus ez 
a szó azok számára is, akik a művészkedést olyan értelemben művelik, ahogy azt 
Virginia Woolf gondolta: "...ebb ől művészkedés lesz, amolyan áruházi kifino-
multság, pongyolás szimbolizmus." A szó kétélű  kard, amely egykori használó-
ján annyi sebet ejtett, hogy hozzáfogjon és megcsinálja azt, ami rövid ideje alatt 
neki rendeltetett, míg gyilkos fegyver azok ellenében, akik tényleg így, áruházi 
kifinomultsággal művelik. 

Itt járt-kelt közöttünk egy ember, aki gyerekeket okított, nevelt, gondolom, 
eljárt a boltba, néha sört ivott, tévét nézett, szeretkezett, házat épített, nyugdíjba 
vonult, veszekedett a szomszéddal, leszidta vagy épp elfenekelte a saját kölkeit 
(még jóval nyugdíjba vonulása el őtt), szóval itt tett-vett ebben a faluban, s csa-
ládján, személyes barátain kívül alig-alig tudtunk arról, hogy mit is csinál ő  va-
lójában. Ő , a csantavéri remete, ahogy magát nevezte. 

Hát kedves Barátaim, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nézzék figyelmesen Mar-
kulik József itt, a Néph ősök Általános Iskolában kiállított műveit és remélem, 
érzik azt, amit én éreztem a szabadkai kiállítás megtekintésekor, ti. azt, hogy egy 
röntgenszem figyel. Azzal, hogy a röntgen filmcsontvázzá meztelenít bennün-
ket, míg az itt kiállított szobrok, fotók, rajzok stb. értelmünket világítják át, 
megérintve azt a valamit, amit — mivel meg kell neveznünk valahogy — léleknek 
szoktunk nevezni. 

Végezetül hadd idézzek még egy hosszabb részt Markulik József naplójá-
ból, amelyet azért tartok fontosnak, mert egyben válasz is lehet azokra az eset-
leges fenntartásokra, hogy Markulik József m űvészete nem eléggé egységes, 
nincs kiforrott stílusa stb.: „Engem nem az egyéni stílus kialakítása foglalkoztat, 
mert nem a művészet a cél akkor, amikor az ember van válságban. A stílusbeli 
változások, a beérés elodázása nálam (amit meg nem értésb ől gyakran divatnak 
minősít a kritika) annak következménye, hogy mindig másként próbálok rámu-
tatni ugyanarra az emberi problémára, amely nehézséget gördít a m űvészet, az 
emberré válás elé. Maga a művészet divatszer ű  változása, az eklekticizmus, a 
stílustalanság is az önmegvalósítás kérdéseire utal. 

Paradox módon úgy is fogalmazhatnánk, hogy a művészet akkor a legem-
berközpontúbb, amikor önmagát veszi célba, amikor a m űvészet célja a művé-
szet." 
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GAJDOS TIBOR 

BUCKA-GÁNYÓ AZ ELŐTÉRBEN 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Az Üzenet ez évi két hármas számának megjelenése olyan id őzavarba hozott, 
hogy a késések kiküszöbölése érdekében ismételten vissza kell térnem az el őbbi 
hónapok eseményeihez. Így aztán mostani jegyzeteimet egy igen jelent ős, a jú-
lius—augusztusi szám eseménynaptárában már feltüntetett képz őművészeti ma-
nifesztáció méltatásával kell kezdenem. 

Elsősorban a Bucka-Gányó magánművésztelep tavalyi anyagának sokáig 
halogatott kiállításáról szólnék, melyet végül is 1995. június 18-án a szabadkai 
Képzőművészeti Találkozó termeiben megnyitottak. Nem kívánok b ővebben 
foglalkozni azokkal az okokkal, melyek ezt a nagy késedelmet eredményezték, 
de bátorkodom megjegyezni, hogy a jövőben az ilyen negatív jelenségeket az 
érdekeltek összefogásával ajánlatos lenne kiküszöbölni. 

A lényegről: amikor tudomásul vettem, hogy a Bucka-Gányó tárlatával pár-
huzamosan és egyidej űleg sor kerül négy, egyébként a művésztelepet látogatók 
sorába tartozó képzőművész tárlatára, úgy képzeltem, hogy a terjedelmesebb 
anyagot felölelő  általános bemutatkozás kísér ő  adalékaként alkalmam lesz még 
négy alkotó munkáit is megtekinteni. A megnyitó alkalmával azonban azt kel-
lett tapasztalnom, hogy a valós helyzet egészen más képet mutat. Ugyanis a 
művésztelep résztvev őinek többségét prezentáló anyag mind min őség, mind 
mennyiség szempontjából szerényebbnek bizonyult a négy külön kiállító m ű-
vész kollekciójánál. Es ha visszatekintek az el őbbiekre, akkor ezt a furcsa hely-
zetet akár szerencsésnek is tarthatom. Mert egyrészt azaz egy-két alkotás, amely 
a telep minden tagjától a falakra került, nem képviselhette alkotóik valódi ké-
pességeit, másrészt néhányuk nem a legszerencsésebben válogatta ki bemuta-
tásra szánt műveit. 

Így például Pavle Blesić  már országszerte megtalálható, jólismert kapu-ke-
rítés változatait, Borsik Károly palimpszesztes utórezgéseit, Dragan Coha nem 
a helyszínhez kötődő , de szolid rajzait, Sava Halugin egyetlen, az utóbbi, ruszti-
kus korszakából származó bronz kisplasztikáját láthattuk a kiállítóteremben. A 
munkácsi Földessy Péter groteszk akvarelljei, a régen nem látott Torok Sándor 
újabb, ismét az elvontsághoz visszatér ő  alakzatainak színes variációi, Slobodan 
Jeremić  tájképei, Miroslav Jovaneić  két, egymástól elütő  stílusban festett mun-
kái, Micska Zoltán absztrakt expressziói, Giga Đuragić  stílusban már kissé túl-
haladott, de lelkiismeretesen megfestett bácskai tájai, Gyurkovics Hunor fölsza-
badult, színdús akvarelljei, Katarina Tonkovi čnak az elpilledt házigazda, Gál 
József finom vonalakkal megrajzolt portréja, Boško Karanovi ć  egy ihletett Buc-
ka-tája, Petar Mojak szuggesztív olajfestményei és a távoli Bogotából jött Gra-
ciella Gomez kolorisztikus, jó hatású munkái érdekes színfoltjai a tárlatnak. 
Mojak Aranka poétikus terrakottapannója megkapóan stilizált élmény. Nemes 
Fekete Edit végletekig leegyszerűsített, háromszögű  figurái előbbi törekvései- 
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nek újabb folytatásai. Vass Csaba két bájos terrakotta domborm űve elismerést 
érdemel. 

A szervezők igen helyesen jártak el, amikor néhány szombathelyi főiskolás 
munkájának is helyet szorítottak a kiállításon, mert ezt kvalitásukkal kiérde-
melték. Közülük Morosi Diana emelkedik ki. 

És most a négyekről. Legyek egy kicsit lokálpatrióta, és kezdjem Zsáki 
István topolyai festővel, aki 21 olajfestményével az általam nem túlságosan ked-
velt, sajátságosan elvont stílus olyan nagyszer ű  képviselőjeként mutatkozott be, 
hogy művészete előtt kénytelen vagyok fejet hajtani. Az In memoriam Malevics, 
Az én körösztöm, a Tatár hegy, Azén tájam és többi munkája megközelíti a töké-
letességet. 

Antal András keramikus a magyarországi Alsótoldról jött a telepre. Tizen-
nyolc táljával és három tusrajzával bizonyítja tehetségét és rátermettségét. Min-
den egyes alkotása leegyszer űsített stilizálással, visszafogott, mértéktartó színe-
zéssel harmonikus egységet képvisel, de a felületes látványosságot mell őzi. 

Horváth János, ez a tapasztalt szombathelyi fest őművész és pedagógus tel-
jes elemében dolgozhatott a m űvésztelepen, amit kiállított temperáinak egy ré-
sze bizonyít. Az itt keletkezett festmények nagyvonalúan és könny ű  kézzel meg-
oldott hangulatos munkák, de az igazi értékek a pásztorélet ihlette festményein 
fedezhetők fel. Kár, hogy a szervez ők még számokkal sem látták el a falakra 
helyezett műveket, így csak találgathatjuk, hogy az Egy pásztor emlékére, a K Gy. 
juhász és egy, a nyájban pusztító farkast ábrázoló kép, melynek címét nem azo-
nosíthattam, azok a képek-e, melyeket — drámai hatásuk alapján — a legjobbak-
nak tartok. 

Madarász Gyula fest őművész Debrecenb ől jött el a Buckába, hogy külön 
termet igénylő  húsz tempera és guache tájképével bizonyítsa alkotóképességét. 
Itt sem tudom azonosítani a m űvek címét a remek Erdélyi fenyvesek kivételével, 
de „ráérzésem" alapján a Katasztrófa után, a Tél varjakkal, a Hófúvás után és a 
Fák varjakkal című  munkái a legsikerültebbek ebben az egyébként minden te-
kintetben színvonalas kollekcióban. Neki is a drámai megjelenítésben rejlik iga-
zi teremtő  ereje. 

Júliusi eseménynaptár 

Július 8. — A Franzer-galériában megnyílt Togyerás Diana porcelán- és ma-
jolikaműveinek kiállítása. 

Július 14. — Dudás Antal fest őművész önálló tárlata a Képzőművészeti Ta-
lálkozó szalonjában munkásságának negyvenedik és kiállítási tevékenységének 
harmincadik évfordulója alkalmából. — A Q csoport tárlata két helyszínen: az 
Art kávéházban és a Zvezda moziban lév ő  Cinema kiskávéház helyiségében. 

Július 19. — A Dužijanca aratóünnepségek keretében megkezdte munkáját 
a tavankúti szalmafonó asszonyok művésztelepe. 

A Franzer-galériánál alkalmasabb színhelyet elképzelni is nehezen tudnék 
egy olyan kamaratárlat megrendezésére, mint amilyent július 8-án láthattam 
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Togyerás Diana kerámikus önálló bemutatkozása alkalmából. A kis terem hó-
fehér falain elhelyezett, sikerült háttérlapokra rögzített táblák és a talapzatokon 
álló porcelán- és majolikaalakzatok els ő  áttekintésre is kellemes benyomást 
keltettek. A kifüggesztett lapok a Variációk címet kapták, a plasztikus alkotások 
darabjait viszont a Tudatalatti jelképe/4 Szentély és Alomtöredékek ciklusba so-
rolta fiatal alkotójuk. 

A Variációk lehetnek képkeretek, melyekben azonban nem „képek", ha-
nem textilfoszlányok, kiszakított papírlapok vagy akár függönydarabok vannak 
elhelyezve rétegesen, látszólagos rendetlenségben, ugyanakkor azonban lehet-
nek ablakkeretek, melyek nem nyílnak a külvilág felé, inkább befelé tekintést 
parancsolnak. A képkeretbe vagy az ablakba helyezett kollázsdarabok egymásra 
helyezett élményrétegeket is rejthetnek, ám ezeket a foszlányokat különböz ő  
valós vagy elképzelt minták lenyomatai díszítik. 

Ezek a lenyomatok, melyeket a képzelet vagy az álom sz őtt egységes díszít-
ményekké, megtalálhatók azokon a látszólag hétköznapi tárgyakon — székeken, 
vasalókon, asztalokon és egyéb plasztikákon — is, melyek részeiben egészen más 
vonatkozásokat, látomásokat és a tudatalattiban rejt őző , valószínűtlen formá-
kat fedezhetünk fel. A pannókon fellelhet ő  képzelet-minták díszítik őket, éspe-
dig olyan élénk, mégsem rikító, hanem bársonyosan összecseng ő  színűek, me-
lyek csak egy valóban jól képzett, felvértezett alkotó keze alól kerülhetnek ki. 

Ezúttal is meg kell ismételnem: ezen a tájon is kialakulóban van a kerami-
kának egy új, korszerű  elképzelésekből kiinduló alkotói irányzata, melynek To-
gyerás Diana az egyik legkiválóbb képviselője. 

Önarckép (raj 1987) 
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OLVASONAPLO 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

KONTRA FERENC: Úgy törnek el 
Forum, Újvidék, 1995. 

DRÁVASZÖGI GOLGOTA 

Az Úgy törnek el című  elbeszélésgyűjteményben Kontra Ferenc egyfel ől folytatja a korábbi 
prózaköteteiben kitűzött célja megvalósítását, azaz a délvidéki, mindenekel őtt azonban a 
drávaszögi magyarság golgotájának dokumentálását. Enyhe túlzással egy kisebbségbe 
szorult nép lírai enciklopédiájának is nevezhetnénk azt az opust, amelyen Kontra 
szorgalommal dolgozik. Ugyanakkor ebben a kötetében tovább is lép a korábbi 
szemléleténél; a megfogalmazott tartalmak általánosabb érvényt nyernek, kifejezésmódja 
pedig részben eltávolodik a történet korábbi, dokumentarista, szinte bet űhív lejegyzésétől 
és az esszénovellától egyaránt. Könyvének címe arra utal, hogy a dolgok mindig úgy törnek 
el, hogy később összeilleszthetetlenek legyenek, vagy ha mégis, az összeillesztés vonala 
kitörölhetetlen nyomot hagy, örökös figyelmeztetést, nem csak a tárgyakon, mert így törnek 
el az emberi viszonyok, kapcsolatok, lelkek is az emberi lét során gyakorta el őforduló 
megpróbáltatások alkalmával. Kontra Ferenc szerint a hatalmas társadalmi és az általuk 
indukált emberi törések, magán- és kollektív tragédiák, ciklikusan jelentkeznek, miként 
korábbi könyveiből és jelen gyűjteményének befejező  3 háború című  szövegéből kitűnik, 
egy emberöltő  alatt három ilyen törésre is sor kerülhet. Az ilyen törések kitörölhetetlen 
nyomot hagynak a múlt és a jelen között. Az emlékezet mindig megszépíti a múltat, mindig 
a jelen csapásai a legnehezebben elviselhet ők. 

Éppen ezért érdekes, hogy Kontra Ferenc továbbra is kitart azon írói elkötelezettsége 
mellett, hogy a jelen háborús eseményeir ől, háborús világáról, háborús légkörér ől fogal-
mazza meg emberi és művészi meglátásait. Az irodalomtörténetb ől ismerős, hogy az ilyen, 
háborús jelen-központú kísérletek sematizmusba fulladtak, túl általánosítók, vagy mesz-
szemenően partikuláris értékűek voltak, hiszen nem adatott az a szépirodalomban elen-
gedhetetlen epikai távolság, ami az értékes alkotás létrehozását feltételezi. Az irodalomtör-
ténet általánosítása azonban ez esetben sem egyetemes érvény ű , hiszen például a háború 
közvetlen élményéből születtek olyan remekm űvek, mint Norman Mailer Meztelenek és 
holtak, vagy Hans Helmut Kirst Farkasok című  regényei, és bizonyára a többezer második 
világháborús regény közül felsorolhatnánk még tíz-egynéhányat, amelyek akkor is, azóta is 
érvényes esztétikai hatással bírnak az olvasó számára. 

Kontra Ferenc is olyan szerencsés alkotó, akinek sikerült megfogalmaznia a mát. Más 
magyarázatot erre aligha találnánk, mint hogy nem ő, az író kereste a témát, hanem a ma 
sajnálatos háborús témája választotta az írót, aki a megíráshoz kell ő  tapasztalattal rendel- 
kezik. Pontosan tudja, mikor kell valamit kimondani és mikor kell valamit elhallgatni, va- 
lamint hogy mikor születik e kettő  között olyan feszültség, amely mozgatni képes az elbe- 
szélést. Azt is tudja, mikor kell a szó szerinti dokumentálás technikájával élnie, és mikor 
kell a belső  monológot szinte a káoszig összezúzni, és általa kifejezni a dúlt tudatállapotot. 

A szövegek második csoportját egy korábbi elbeszélés címe,A mi búvóhelyünk, fogja 
át, ami cikluscímként bővebb értelmezést nyer, mint az eredeti elbeszélésben. Ami búvó- 
helyünk a Délvidékkel azonos, de ugyanakkor a mával is, tehát kett ős, tér- és időbeli meg- 
határozás. Nem tájat jelöl, mint Kontra Ferenc korábbi könyveiben, mindenekel őtt a Drá- 
vaszögi keresztekben, hanem tudatállapotot, emberek közötti viszonyokat, törésvonalakat, 
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a társadalomban megjelenő  új, számunkra korábban ismeretlen pozitív és negatív értéke-
ket. 

A Fogolycsere ennek ellenére egy már ismer ős szociális tünet megfogalmazásának 
hangulatát idézi, az itt és most többletével. Valahol William GoldingA legyek ura és Ladislav 
Fuks A hullaégető  című  regényében érezni valami hasonlóan dermeszt ő  légkört, de amíg 
az egyik szinte egzotikus, a másik pedig csupán id őbeli távolságban játszódik, ezek a játékból 
felszabaduló energiák és abszurd cselekedetek, amelyek megdermesztik a szívet és elfásít-
ják a lelket, itt és most hatalmasodnak el, miként az említett két regényben is: a gyerekek-
ben. Szinte már mellékes, hogy a Fogolycserében a háborús övezetekb ől menekült gyere-
kekről van szó, ugyanis a felnőttek véres játékait mímel ő  háborús játékaikból szinte termé-
szetes következményként kipattanó abszurd és indokolatlan cselekedetek, a Fogolycsere 
mellett a Léglék című  elbeszélésben is, nem is csak menekült gyerekekkel történhet meg. 
Ez a mi világunk, ez a mi búvóhelyünk — ezt üzeni Kontra Ferenc. Az els ő  ciklus öt, úgyne-
vezett kórház-novellát tartalmaz, köztük a kötet címadó, Úgy törnek el című  én-elbeszélést. 

A kórház-novellák gyakoriak éppen az 1991-es háború folytán, de ez nem a magyar 
neylvterületre jellemző. Kontra ezekben is a beavatottság, a bennfentesség magabiztossá-
gával jár el; a szövegeib ől folyton kitetsző  másság, a másként való közlés jellemzi ezeket az 
írásait is. Az 500000000000 című  elbeszélésében a legújabb háború sebesültjei között tör-
ténő  eseményeket mondja el, de miként már jeleztem, másként, szenvedélytelenül, mégis 
líraian. A sebesültek itt, a korábbi kötetekben megjelenített harcosokkal szemben, noha 
ezek a harcosok lesznek kés őbb sebesültek, visszavedlenek emberré, a kivetkezett mivolt-
juk egy-egy végtagjukkal egyetemben ott marad a harctéren, kórházi körtáncuk egyszerre 
groteszk és sajnálatkelt ő  együttérzést fakasztó. Sajátos világuk, amit a háború és a kórház 
teremtett, a morális emberi tartalmak megjelenése által válik hátborzongatóvá, az említett 
mellett, a Sötét kötés című  elbeszélésében. 

Kontra eddigi írásaiban nem fordult még el ő  az én-novella, illetve tudatnovella olyan 
sarkított kifejezési formája, amilyet a Iatrogén ártalom című  novellájában alkalmaz és foly-
tatja a Break of Day című  irásában. Korábban ugyanis konkrét, azonosítható koordináták 
és időbeli meghatározások, vezeték- és keresztnév alapján azonosítható h ősök nyomatéko-
sították a történetelvű  szövegek jelenidejűségét. Ebben a két novellában ez a koordináta-
rendszer lebomlik a történetr ől, a belső  megélés kerül a küls ő  cselekvés fölé, el egészen a 
megbomlott érzékek és rendszertelen tapasztalatok között eligazodni vágyó agy gondolat-
akváriumáig, amelyben egymáshoz folyton változó viszonyba kerülnek a tapasztalatok, ér-
zések, emlékek és a szavak. A cikluszáró, Úgy törnek el című  én-novella pedig a Kontrára 
talán legjellemzőbb, igazi történetfüzér, amelynek fő  meghatározói a költ őiség és a meg-
fontoltság. 

A kötet harmadik részébe sorolt elbeszélések a már ugyancsak korábbi elbeszélésb ől 
ismert Forgószínpad cím köré sorakoznak. Ez a cím is legalább annyira jelképérték ű , mint 
a kötet, vagy a második rész címe, ugyanis ez a drávaszögi vagy délvidéki forgószínpad a 
történelem Véres Szamarának metaforájával azonos. Ezen a forgószínpadon a színészek 
maradnak, de eltolják alóluk a határt, az áldozatok maradnak, az agresszorok változnak, a 
sorsok megmaradnak, de ezeket a sorsokat mindig újabbaknak kell magukra ölteniük, mint 
a színpadi jelmezt, és végigjátszani a megaláztatásba, a porba sújtásba, a megsemmisítésbe 
vagy megsemmisülésbe torkolló történelmi szerepet. Az idesorolt elbeszélések, talán bát-
ran fogalmazhatunk így, a klasszikus Kontra-elbeszélések stílusát hordozzák magukon, 
feltétlen esztétikai és morális értékeik vannak, kötetbe sorolásuk ezért szinte magától adó-
dik és nyeri el érvényét. A haza és a jelen szinte már összebékíthetetlen kérdéseivel foglal-
koznak a második részbe sorolt elbeszélések. Feltétlenül említést érdemel a dokumenta-
rista stílusban írt, A laskói ember című  elbeszélés, amelyben a legújabb háború összes dühe, 
embertelensége, lélektipró szorítása egy baranyai falucska hétköznapjaiban jelenik meg. A 
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nagyepikai formát követel ő  történések egymáshoz szorulnak ebben a monológban, és ezért 
még élesebben merednek ki belőle a békeidőben abszurditásnak tűnő  magatartás-formák; 
egyik oldalon a háború tényének, például az ágyúzás miatt a falból folyton kies ő  kályhacső  
köznapiságának elfogadása, a másikon pedig a hatalomittasságba való, napról napra foko-
zódó beleálIatiasodás. 

A kötetzáró, 3 háború című  nagymonológban olvashatjuk: „Milyen furcsa, hogy a 
halál kövei jelzik elhullatva az utat, amin haladunk, és visszatekintve az egyetlen látható 
állomások lesznek." Egy emberölt ő  alatt történt kegyetlen megpróbáltatások, majd végs ő  
passióként a legutóbbi háború szennyének lecsapódása jelenik meg ebben a szövegben. 
„Mindaddig megérem a reggelt — mondja a visszaemlékez ő  —, amíg megvéd egy maréknyi 
emlék", de az emlékek felett már leereszked őben a sarkaiból kifordult világ kriptájának 
fedele. Ezzel a gondolattal zárul Kontra Ferenc könyve. 

A kötet erényeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy a történelmi máról Kontra azon 
képessége által szólalhat meg hitelességgel, hogy narrációját egészen a h űvös higgadságig 
képes visszafogni. Ugyanakkor a történetelv ű  szövegekben megjelenő , szinte indulat nél-
küli, szenvedélymentes közlés mellett ebben a gy űjteményben már a sarkítottabb állapot-
kifejező  narrációval is kísérletezik, ami szaggatott gondolathalmaz, benyomás-tobzódás, 
töredezett, belső  monológ formájában jelenik meg; mindez mintha nemis az agyban fogal-
mazódna meg, hanem az érzékek egymás között, közvetlenül érintkeznének. 

Az első  részből hiányzik az a mély líraiság, amivel Kontra a múlt történéseihez nyúlt 
korábbi elbeszéléseiben. Itt a jelen konkrétumaival szembesül, valamint azzal a törésvonal-
lal, ami lehetetlenné teszi az összeillesztést. Amúlt megszépít ő  távolsága tehát ködbe veszik 
egy limesen túl, marad csak a mi búvóhelyünk, a jelen, amelyben a megjelen ő  tragédia 
bármennyire is személyi lebontásban tárul fel, általános érvény űvé, állapot-értékűvé növek-
szik, burjánzik, a puszta eseményb ől egyetemessé válik. 

FEKETE J. JÓZSEF 

KORUNK KRÓNIKÁSA 

"Írtam, mit is tehetnék? A költő  ír, a macska 
miákol és az eb vonít s a kis halacska 
ikrát ürít kacéran..." — írja Radnóti Miklós Második eclogájában. 
"Mindent megírok én..." — folytatja, s valóban, soraiban — ha újra beléjük merülünk, 

a Tajtékos égben mindenekelőtt, így utólag benne Ieljük mai Önmagunkat. „A háborúba 
ájult" Szerbiában, egy korban, amelyben: 

"Az ökrök száján véres nyál csorog, 
az emberek mind véreset vizelnek, 
a század bűzös, vad csomókban áll. 
Fölöttünk fú a förtelmes halál." 
És „...félelemtől bolyhos a honi éjszaka...", és „Szorgos halál kutatja ezt a kort /s akikre 

rálel, mind olyan fehérek..." 
Minden sor, akár a szike, úgy hatol be, pontosan, mélyen a kor szövetébe, kifordítva, 

feltárva a benn munkáló fekélyes kórt. Fegyelmezetten, lehet őleg kimért, időmértékes 
sorokban, szikár szavakkal. Hogy fájjon. 

Rettentő  nehéz feladat, sokan menekülnek t őle. Azt érzik, amit a legtöbben, a tragé-
diák szemtanúi: a nyomasztó tehetetlenséget. Amely megbénítja a gondolatot, a nyelvet, s 
a legékesszólóbbat is arra kényszeríti, hogy a köznapok fel-felbukó szavait lökje ki magából, 
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a közhelyekkel birkozzék meg a folyton közbeékel ődő  némasággal, amikor csak a kéz szorul 
ökölbe s nyílik ki tehetetlenül, képtelenül a cselekvésre. 

A hiú ember retteg a tehetetlenségt ől, a némaságtól, a dadogó gondolatoktól. Inkább 
megvárja, hogy az események kell ő  distanciára hátráljanak t őle, ahonnan már szenvtelenül 
és főleg tévedhetetlenül szemügyre veheti őket, s halálpontos jelzőkkel, míves mondatokkal 
csábíthatja stílusának bűvkörébe az olvasót. 

Vállalni a folyamatos krónikaírást — lehet merészség, lehet póz is. Vállalni és megmu-
tatni a letaglózottságot, megnyomorítottságot, az emberben-alkotóban munkáló félelmet, 
nyíltan vallani a szavak megtalálásának nehézségeir ől — mindenképpen merész írói tett. 
Amelyet Kontra Ferenc újból és újból felvállal novelláiban. 

Sajátos stílust teremtett megakadó mondataival, a szörny űségek előtti elnémulásával, 
a megfelelő  kifejezés utáni kétségbeesett kutatásával, mondatainak meg-megtör ő , lefolyó, 
lépcsőzetes ívével. Befejezhetetlen mondatokkal kell megküzdenie, kimondhatatlan ször-
nyűségek civilizált megfogalmazásaival, s ehhez már nem elég az a bizonyos..., amely az írói 
vallomás lezárását, a gondolatok, mondatok, konklúziók végét, befejezését, befejezhet ősé-
gét elegánsan átadja az olvasónak, éljen vele kedvére. Kontra novelláiban a ... helyett egy-
re-másra fél és egész sornyi iktatódik közbe. Ilyen közelr ől nézve, átélve, belemerülve 
ez a valami, ami a mindennapi életünkként jelölhető , ugyanis egyszer űen kimondhatatlanul 
undorító. S nem mindig lehet kimondani. 

Az élet ebben a világban, amelyben semmi sem hasonlít a béke meghitt, otthonos 
napjaihoz; amelyben nincs es ő  és nincs havazás, csak szürke, megnevezhetetlen szitálás vagy 
jég — eső  nélkül; amely merő  forradás, törésvonal és repedés, csúnya hegek, varok sorozata; 
amelyben a rokkantak, megcsonkoltak, őrültek és gyilkosok szaporodtak el a normálisnak 
nevezhető  élőlények kárára; amelyben névtelen halottak hevernek a falvak határában; 
amelyben üszkös szagú, kormos madarak vonulnak a halál tájairól — az élet tehát egy ilyen 
világban nem fejezhető  ki mindig (s egyhamarjában) szabatos, pontos mondatokkal. Egy-
szerűen szükség van egy-egy szünetre, valamiféle er őgyűjtésre, valahogy így: 

"...menet sokszor megkérdezték t őlünk: 
mikor mentek:.. , 

Szükség a szemléltető  mondatépítésre: 
"Futva 

szedtem 
a lépcsőket 

fel az orgonához." 

Úgy tűnik néha a krónikásnak (talán), hogy egyszer űen képtelenség folytatni a króni-
kát, olyan vigasztalan, olyan depresszív, olyan undorító és makacs ismétl ődésében egyben 
olyan fárasztó is, úgy tűnik, egyszerűen képtelenség újra elmondani, újra megfogalmazni, 
pontosabb, ritkábban használt kifejezésekkel determinálni, s ilyenkor következik egy léleg-
zetvételnyi szünet: &&&& és XXXXX és **** 

S ahogy az altatásból, a m ű tét utáni mély kútból eszmél fel az ember, szavak keringe-
nek agyában, mondattöredékek, kerek, csodálatos történetek, összetört cserepei, melyeket 
egy szerencsés kéz szeszélyes rendben húz ki egy kalapból, mondattöredékek, gondolati 
nekifutások: "...forgógörcs, berándult félarc, borotvált comb, ügyelni nem, semmi paca, 
csak remeg, tekn őnyi mer, halad, fokoz, tapod, falaktól levegtő , kelj fel, kapaszkodj fel 
magad, feeeeeeeeeeee...", úgy próbál feleszmélni az ember maga is, kiszakadni a minden-
napok elbeszélhetetlen, kifejezhetetlen szörny űségeiből, rendbe szedni kering ő , kínzó gon-
dolatait, kiiktatni a szünetjeleket. 

Ciklikuš rontás ül azon a tájon, amelyr ől a novellák szólnak, egy ismeretlen, kegyetlen 
logika szerint ismétlődnek ugyanazok, ugyanazokkal a szavakkal elmondható tragédiák: 
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"...összevonták az osztályokat, cirillbetűs tanterveket hoztak, és folytatták a tanítást..." 
(A laskói ember) "Cirill betűkkel írtunk, új tanítók érkeztek, szerb tankönyvekb ől kellett 
tanulnuk..." (3 háború) 

Valami kegyetlen, ismeretlen logika szerint id őről időre harcok kezdődnek, idegen 
katonák jönnek, szétlőtt holttesteket találnia határban, aknákat teremnek a mez ők, embe-
reket terelnek el este mocskos, szakadt egyenruhás katonák, hogy soha ne térjenek vissza, 
fogolycserét játszanak a hátországban kis kamaszok, akiknek szemében fészket rakett a 
sorozatban látott, tapasztalt, átélt és elmondott rettenet. 

Furcsa módon a törések mentén, minden azonosság ellenére nem csusszannak össze 
a képek;  a sorozatos múlt és a folyamatos jelen nem válik megsokszorozódott tükörképpé, 
önnön végtelen ismétlődésévé. A jelen a zord, rideg, olykor szenvtelen elbeszél ő  kemény 
szavaiból rajzolódik elénk, a múlt, a kötet végén a balladák tömör, titokzatos és megejt ő  
nyelvén, a megszenvedett, túlélt és megbocsátott megpróbáltatások szülte bölcs szavakkal, 
akár a mesében: 

"Nehéz lett a fejünk, talán a sújtástól, vagy inkább a zúgástól, ami a s űrű  esővel járt. 
Mintha napok teltek volna el így, amikor igazi megváltásként emelkedni kezdett a függöny: 
ilyen lehetett a táj az özönvíz után, amikor Noé megfeneklett az Araráton. Körülöttünk 
térdig a vízben állt a kukoricás, széttekintettünk a jéggel vert, lecsupaszított tájra, olyan 
végtelennek tűnt, akár az óceán, ameddig elláttunk, mindent zavaros víz borított, csak mi 
álltunk ámulva a senki szigetén, egy maroknyi riadt ember egy elképzelt óriás hasán." (3 
háború) 

Rettentő  nehéz dolog a krónikásé, a kollektív tragédiák szemtanújáé: úgy kell meg-
fogalmaznia, amit lát, amit átél és átszenved, hogy megmeneküljön az önsajnálattól, kike-
rülje a melodráma és a patetika csapdáit. Err ől vall Mileta Prodanović  is A törött gerincű  
kutya című  esszékötetében: „A patetika mindenkor a nagy témák kísér ője, a drámai pilla-
natok visszhangja; amikor az els ő  sokk elmúlik, szinte természetszer űleg tapad a gondola-
tokhoz. Márpedig a háborúnál a tömeggyilkosságnál, a menekülésnél nincsenek er őtelje-
sebb helyzetek". Ő  maga vállalja háta patetikát, amely — szerinte— híd is lehet, amely átsegíti 
a másik partra, ahol már szóhoz juthat az irónia, a gyógyhatású irónia is. 

Kontra Ferenc elkerüli a patetika csapdáját, s az ironikus felhangokat is. Aiegegysze-
rűbb, legkézzelfoghatóbb módon védi ki: vállalja, hogy leleplezze önmagát, a krónikaírás 
nehézségeit, a mondatok megtörését, a befejezetlen gondolatokat, a megfelel ő  kifejezések 
utáni kutatás görcseit, a szünetjeleket, a krikszkrakszokat, az eszméléseket és ájulásokat. 
Vállalja, hogy „alvadt vérdarabok"-ként hulljanak el ő  szavai, vállalja a tényt, hogy „a lét 
dadog", vállalja a kockázatot, hogy túl kevés szóval szólt, főként a beavatottakhoz, együtt 
élőkhöz, túlélőkhöz, akik a hiányjelekből is értenek — de talán enigmákban a palánk (tör-
ténelem) túloldalán állóknak. 

Szükség van erre is. 
Az olvasónak, a történettel ismerked őnek, a valamiféle bírálatot, értékelést"megfo- 

galmazónak sincs ebben a jelenben könny ű  dolga. Karnyújtásnyira a mű , de karnyújtásnyira 
a mű  modellje is, az esemény, a dráma, amelynekaz ír"óval együtt valamiképpen kényszer ű  
szereplője, részese, ami annak a veszélyével jár, hogy az egész helyett a részleteket látja 
csupán. Megtalálható-e a részletekben az univerzum, a töredékekben az egész? Az írói 
megfogalmazás célja, hogy ezt a látszólagos képtelenséget lehetségessé tegye. Én úgy hi-
szem, Kontra Ferencnek sikerült. Krónikása lett egy kornak, hogy nyomunk maradjon e 
tájon. 

P. KECZELI KLÁRA 
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A GROTESZKEN IS TÚL 

TARI ISTVÁN: Fegyvertánc 
Forum, Újvidék, 1994. 

Tari István ezúttal négy „szonettkoszorú"-val lepte meg olvasóit. Az alcímet azért kell 
idézőjelbe tenni, mert a költ ő  akkor is a hagyományoktól lényegesen eltér ő  módon műveli 
ezt a lírai műformát, ha „koszorúi" végén mesterszonett képezi a legszebb virágot. 

Költőnk kibontakozása a hetvenes évekre esik, amikor néhányan a Vajdaságban is 
tudomásul merték venni, miszerint a civilizáció válságának újabb szakaszában a modern-
izmus személytelen lényegkereséseit az öntörvény ű  egyéniség formateremt ő  hagyomány-
tiszteletének kell felváltania. Tari azonban — a posztmodern szellemében — csak a nyolcva-
nas években találhatott magára: a kort, a tájat, a történelmet és saját sorsát egybeélve. A 
környezet és a kor verses véleményezésének viszont a kötött formáknak a vállalása jelenti 
a legkülönlegesebb formáját. 

A szonettkoszorúig részben az Ács Károlyra emlékeztet ő  módon jutott Tari István. 
Ács azonban a még kiegyensúlyozott életfeltételek közepette manierista szabadsággal al-
kothatta újjá a szonettformát. Ezzel szemben Tarit nem egyszer űen a modern ember tu-
dása és mindennapok által terhelt idegzete akadályozza abban, hogy legalább Ácshoz ha-
sonlóan megközelíthesse a szonettkoszorú csúcsait. Tari ugyanis már eleven valóságként, 
őt egzisztenciálisan fenyegető  lehetőségként éli meg mindazt, amit az el őző  évtizedekben 
csupán a bele- és együttérzés, a túlfeszült intellektus vehetett tudomásul. Ha már Ácsnak 
a Máglya c. műve is az igazi bensőség megteremtésének a reménytelenségét árasztotta, s a 
szonettkoszorúhoz elengedhetetlen lelkesültségnek a cs ődjéről, a szorongás szünhetetlen-
ségéről szólt, akkor Tari István szonettkoszorúi — egyértelm űbb kényszerű  cinizmussal — 
nem is igen közelítik meg az eszményalkotást, illetve eszményszolgálatot. Az ő  világában 
katonai behívók űzték el és bombák robbantották fel az ideált. Más szóval Tari szonettso-
rozata inkább csak groteszk játék, a szellem radikális bosszúja. 

Ez már a mellékelt fotókból is kit űnik. Illetve fotóból, minthogy ugyanazt a képet 
láthatjuk a kötet fedelén és hátlapján, valamint még négyszer, tehát a szonettkoszorúk élén. 
Dróthoz erősített emberi arcbőr dermeszti meg több ízben is a kötet olvasóját. Végletes 
cinizmus lappang ezen eljárás mögött, s ennek megfelel ően a hatás szétfeszíti a groteszk 
kereteit. A rémület és az iszony uralkodik el rajtunk. 

Ez a bosszú azonban mégis több a gonosszal való gonoszkodásnál. A költ ő  ugyanis 
többször kinyilvánítja: neki az okos rend az eszménye. Nos, a szonettkoszorúk bizonyos 
mértékig példák a rendteremtésre. Azért csak bizonyos mértékig, mert Tari nem vállalja 
teljességgel a manierizmus kalandjait, rímei sokszor kidolgozatlanok, szürkék s helyenként 
teljesen elmaradnak. Mintha a költ ő  saját maga sem bízna az általa deklaratíve megoldás-
nak tartott emberséges társadalmi rendben. Mintha mindent csak mímelne. Magát a köl-
tészetet is. Különben nem keverednének szonettjeiben a legkülönfélébb stílusformák, 
kezdve az utca nyelvét ől a publicisztika közhelyein át, a fogalmi nyelven keresztül az érzék-
lettes metaforákig. Alighanem a költ ő  türelmetlenségén, súlyos válságérzetén múlt, hogy a 
szonettkoszorúk nem jelentenek kiegyensúlyozottan magas esztétikai teljesítményt. A szá-
mos remek darab mellett uganis sok közepes, s őt néhány kifejezetten gyönge is található. 
Mintha a költő  fontosabbnak tartaná a mondanivalóját annak hiteles költ ői kifejezésénél; 
s azt a kimondatlan gondolatot, amely szerint a teljesen emberellenes társadalomban nem 
szabad elkövetnie a hiteles m űalkotás bűncselekményét. 

Minden van tehát ezekben a terjedelmes verssorozatokban: epés megjegyzés, indu-
latos kitörés, rémült felháborodás, keser ű  rezignáció, politikai útmutatás, szenvedő  együtt- 
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érzés, szorongó elveszettségtudat, erkölcsbírálat, pedagógiai intés, cinikus lesajnálás, un-
dorodva elutasítás, fel-feltámadó fölényérzet, nemzetféltés, fundamentális szocializmus-
kritika, szociográfiai utalás és prófétikus jóslat. A költ ői egyéniség vívódását kapjuk ezekben 
a szonettkoszorúkban, amelyek semmit sem tartalmaznak abból, amit a szó hagyományos 
értelmében szépségnek szokás mondani. 

Sajátos, leginkább szarkazmusig fokozódó irónia adja meg e szonettkoszorúk tónusát 
s teremti meg sajátos költ őiségét. Tari ugyanis csak részben nyilatkozik meg egészen köz-
vetlenül, gyakran paradox szóképekbe öltözteti üzenetét. Képanyagát el őszeretettel meríti 
a természetb ől, olyképpen, hogy az abba pusztítón benyomuló harci eszközöket, romboló 
cselekedeteket látszólag magától ért ődőnek tekinti. Eljárása különösen az els ő  és második 
szonettkoszorú (Tűzkeresztség, Fegyvertánc) szonettjeinek első  soraiban a groteszkségig 
hangsúlyozott: „Hosszú ősz ez, szüretelnek a tankok"; „A történelem hordójában vér forr"; 
„A kikelet itt időzített bomba". Nem ritkán egészen közvetlenül mutatkozik meg a szatira, 
s ennek megfelelően a negatív erkölcsi tulajdonságok gyakran jelennek meg elvont fogal-
makként, imitt-amott az allegória felé nyitva távlatot. Ilyen pl. „az öncélúság", amely „tü-
relmi időt kap", vagy a „fojtós füstjével örvényl ő" önkény a Ragyog a válság mesterszonett-
jében. Vagy „a zord túlélés", a „szivárgó részvétlenség", a gubbasztó „inség" azAranytarta-
lékban. 

Tari István, akinek a verstani ismereteivel kevesen kelhetnek versenyre a Vajdaság-
ban, e szonettekben inkább csak a szótagszámmal tör ődött. A veszélyeztetettség látomásai 
annyira fontosan voltak számára, hogy mondatai olykor egy versszaknál is hosszabban, 
barokkos nehézkességgel kígyóznak: „Arcomba fúj, vicsorít csikorogva / az ordascsoport-
ként vonító, vérmes / horda: torlódó morgásával rémes / szorongást gerjeszt a szegénység 
durva, // megpróbáltatásoktól rég mogorva / törzsében." A „csikorogva" a „vicsorít" után 
némileg tautologikusan hat s részben a hanghatások kedvéért, részben a rím érdekében 
került a versbe. A többit elfogadnánk (akkor is, ha a „vérmes" és a „rémes" összecsengése 
nem jelez versfaragó bravúrt). Az a képtelenség állít meg bennünket e mondatban, hogy 
az állati lét a növényi létformát támadja — még ha a törzsnek itt szociológiai mellékzöngéje 
is van. Persze, mind az ordascsorda, mind pedig a szegénység törzse metafora, s ha itt 
látszólag erőltetetten kerülnek is egymás mellé, arra az összefüggésre kell gondolnunk, 
amelyet a költő  tartott szem el ő tt. Tari ugyanis e szonettkoszorúk írása közben a testvér-
háború véres prizmáján át szemlélte az embert s ennek eredményeként különültek el nála 
olyan éles határvonallal az embercsoportok. Ezért indokolt a törzs szónak a növénytani 
jelentésárnyalata, amit a vers úgy igazol, hogy a „zsendül ő  fű" által ígért újjászületés remé-
nye felé írányítja asszociációnkat. Végül az utolsó hat sorban (tehát e tekintetben a szonett 
hagyományos belső  formájához igazodva) a világpusztulás mögött a világszületést, a meg-
váltás lehetőségét sejtve meg. 

Hogy Tarinak, mint költőink nagy többségének, nincs gyakorlata a kötött versforma 
míivelésében, az onnan látszik, hogy gyakran rímeltet egymással azonos m űfajú szavakat, 
azonos toldalékkal képzett főneveket, illetve mellékneveket. Rafináltabb összecsengések 
nemigen fordulnak elő  nála. Annál kevésbé, minthogy az asszonáncok, s őt a félrímek sem 
ritkák soraiban. Aligha kell ezt nagy hibaként említenünk, ha tudjuk, hogy Tari Istvánnál 
jóval ismertebb költ ők — a mondanivalójuk kidomborítása érdekében — tudatosan szorítot-
ták háttérbe költeményeik zeneiségét. A túlteng ő  enjambement-ok még a létez ő  rímérté-
keket is háttérbe szorítják, a költ őnek a versen túli céljaira, prófétikus attit űdjére irányítva 
a figyelmet. 

A költő  számára tehát a háború elleni tiltakozás a legfontosabb. Mondhatni: e szo-
nettkoszorúk hatásos lehet őségek a humanista állásfoglalás kinyilvánítására. De a káröröm 
kifejezésére is: Tari ugyanis azok közé a költ ők közé tartozik, akik úgyszólván az indulásuk-
tól kezdve átláttak a politikai látszatokon s érezték társadalmunk pusztulás felé sodródását. 
A költő  korábbi, költői nyelvbe rejtett ellenzékisége eddig a szóban forgó szonettkoszorúk- 
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ban nyilvánul meg legközvetlenebbül, mindannak összegezéseként, amit Tari István az 
ország hosszú évekig tartó leépülésével s ennek végs ő  stádiumával, a testvérháborúval 
kapcsolatban megtapasztalt. Ám a személyességnek inkább csak a szerelem bens őségének 
kereséseként van szerepe ezekben a formával nem mindig sikeresen megfékezett indulat-
sorozatokban. Vagyis nemzeti kisebbségünk kollektív élményeinek, lélektani terheinek vál-
tak a tárházává ezek a szaporodni vágyó szonettek. 

A költőt tehát nem érte váratlanul az, hogy szinte máról holnapra ismét a földkerekség 
egyik legsötétebb pontjává változott a Balkán. Az ó számára eddig is az volt. Így aztán ez 
az ő  létét is veszélyeztető  háború — bármily furcsán hangozzék — elégtétel. Egy idejekorán 
felismert s — lehetőség szerint — megnevezett folyamatnak a végkövetkezménye. Innen a 
költői fölülnézet, az erkölcsi magabiztosság, a prófétikus fölény, a kioktatás bátorsága s az 
ilyen értelemben vett enciklopédikus szélesség. Mert a Fegyvertánc a délszláv társadalom 
értékrendszerének a kritikája, indulatos-képszer ű  sommázása annak, amit eddig is tud-
tunk, s amit a médiák napról napra újabb konkrétumok formájában ismételgetnek. 

Tari kötetének tanúsága szerint itt és most esztétikailag tökéletes verset nem lehet s 
nemis szabad írii. Ehhez hosszabb érlelés, számítás kellene. S mindenekel őtt olvasóközön-
ség, kultúrtér. Egyelőre tehát a látszatok rombolása, az emberek ocsúdtatása a feladat. 
Vigyázva, nehogy a tökéletes hangzással besz űküljön a lényeg kimondásának lehetősége. 
A költő  számára tehát fontosabbak a konkrét id őhöz és térhez, kapcsolódó általánosságok, 
mint az az egyetemesítés, amely jól kiválasztott konkrétumok, de f őleg a versnyelv teljes 
öntörvényínsége által valósítható meg. Természetesen ez utóbbira is vannak példák a Fegy-
vertáncban. Mindenekelőtt a mesterszonettek tanúsítják, hogy a költő  indulatai a jó vers 
belvilágába is bele tudnak férni. 

Végre eljött a teljesen nyílt színvallásnak az ideje, az állásfoglalás kötelessége — sugall-
ják e verssorozatok. Á versformára csak a s űrítés érdekében van szükség. A költő  — a táj 
testi-lelki nyomorának „mániás depressziósaként" — a végtelenségig mondaná a magáét, 
ezért a szonettkoszordformával eleve megfékezi (gyógyítja) magát, s ezzel együtt még egy 
vonatkozásban kiélheti megalázottságából fakadó csúfolódó hajlandóságát: a szonettet, a 
fennkölt mondanivalók kelyhét travesztálja, s helyenként elbűvölően bizonyítja be: érzi is és érti 
is a mesterségét. Mindazonáltal a következ ő, az ártatlanul legyilkoltak fölötti megrendülésb ől 
fakadó verszakmondat aligha tudatosan sikeredett ilyen zavarosan komplikálttá: 

Gyászát titkoló megfélemlítettség 
reszketteti bozótjait a bosszú 
vad torkolattüzében összerándult 
mellkasotok domborzati térképén. 

Egyetlen lélegzetadó írásjel sem ékelhet ő  e szóláncolatba! Azután — esetleg nyomda-
hibából eredő  — homály is előfordul olykor: 

Lassan beérik, 

dércsípésben bontakozik 14ízét/ 
a naspolya végére magálidZ inti. — 
Fojtós füstjével örvénylik az önkény. 

Tari István szonettkoszorúi ilyen vagy olyan szempontból eredetiek s ha nem mindig 
tanúskodnak is töretlen költői izzásról, versnyelvi szigorról, mindenképpen megérdemlik 
az olvasó figyelmét. 

VAJDA GÁBOR 
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EGY ELLENTMONDÁSOS CSALÁDREGÉNY 

BOGNÁR ANTAL: Boldog és szomorú történetünk 
Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1994. 

Bognár Antal nincs tekintettel az átlagolva-
só türelmére. Az a benyomásunk, hogy vég-
érvényesen a „vájtfül űek kicsiny táborához 
fordult. Mert legújabb regénye, a Boldogés 
szomorú történetünk, olyan belső  formát és 
nyelvezetet vonultat fel, amely rendkívül 
megnehezíti művének megközelítését és ol-
vasása még a beavatottak számára is ko-
moly intellektuális „munka". Alényeg kibo-
gozása hosszan tartó folyamat és még akkor 
is fennáll annak a veszélye, hogy valami, 
esetleg perdöntő , felfedetlen marad és en-
nek eredményeképpen igazságtalanul ítél-
kezünk felette. Nos, viszont aki ilyen meg-
nyilatkozási formát választ, annak számol-
nia kell ezzel a lehetőséggel is. 

ABoldog és szomorú történetünk egy ha-
talmas és összefoglaló vállalkozás: felmérni 
a könyv szerzőjének eddigi életét, mint ami-
kor valaki élete derekán megáll és hátrapil-
lant. Kikeresi talán azt a pontot, ahonnan 
elindult és feltérképezi a megtett utat. Ezt 
a felmérést Bognár Antal az ő  véleménye 
szerinti hitelesség érdekében olyan bonyo-
lultan és metaforikusan teszi, hogy hihetet-
len összefüggéseket vél felfedezni, de 
ugyanakkor egy rendkívül ambivalens és 
őserdei sű rűségű , meghatározhatatlan mű -
fajú alkotás keretein belül. 

Miért ilyen könyv a Boldog és szomorú 
történetünk? Azért, mert szerzője tudato-
san küzd az ellen, hogy hagyományos re-
gényt írjon. Hiszen az egész arra az alap-
gondolatra támaszkodik, hogy ,,... olyan re-
gényt kell írni, amelyikben nem történik 
semmi különös, de az el van mondva". A 
legnagyobb problémát számára az jelenti, 
hogy hol is kezdődjék regénye. Mert a kez-
det mögött egy újabb kezdet ködlik, de az 
mögött egy újabb, úgyhogy aztán váratlan 
és beláthatatlan perspektívák bontakoznak 
ki a szerző  szeme előtt. „Maga a történet 
eleje a kérdéses..: Minden a kezdet kezdete 
körül fog forogni ebben a regényben", ígéri  

az első  rész elején és valójában az el őremoz-
gás helyett állandó visszakanyarodásokat 
tapasztalhatunk az időben. Ugyanakkor a 
jelen, méghozzá egy adott pillanat (a szerz ő  
felkerekedőben van, felkészülve arra, hogy 
elmegy innen) szilárd támpont. Minden 
múltbéli visszatérés után e kimerevített je-
lenethez tér vissza: 1990. november 10-én 
egy ködös reggelen háza teraszán áll és hall-
gatja a neszeket, fagyos levelek hullanak a 
fákról. Aztán egyszer csak a zsennyei kas-

' tély ablakát tárja fel öt nappal később, mert 
„Zsennye választott szám űzetésének szín-
helye". Itt írja meg családjának boldog és 
szomorú történetét, vagy ahogyan az alcím-
ben áll: családregény-naplóját. 

Avisszatérés a múltba hármas réteg ű , er-
re utal a mű  egy mondata: „E boldog, szo-
morú történet, illetve e boldog, szomorú 
történet boldog és szomorú történetének 
elmondása", vagy egy másik helyen: „Nem 
egy történet, nem egy történet története, 
hanem egy történet történetének története 
ez a regény." Rendkívül bonyolult elemzés 
útján tapintható ki a hármas réteg: a szerz ő  
azonosul a száz évvel ezel őtt elhunyt Beze-
rédy Ferenc költővel, családjával és—önma-
gával. Bezerédy Ferenc holttestét cipelte 
magával Szabadka utcáin első  novellájá-
ban, amelyet vagy huszonhét évvel ezel őtt a 
becsei középiskolás irodalmi vetélkedőre 
írt. Mostani, végsőkig egyedi és tájainkon 
varázslatosan modernül ható regénye am-
bivalens már csak azért is, mivel van benne 
két betét (egyik apja, a másik anyja történe-
te), amely szöges ellentétben áll a szerz ő  
fentiekben idézett alapállásával: a hagyo-
mányosnál is hagyományosabb, mivel a do-
kumentumirodalomhoz tartozik. A két 
szülő  „vall", méghozzá egy az egyben. Szinte 
hihetetlen, hogy e két belső  forma egy re-
gényben jelentkezhet! 

Ežt a regényt olvasva bebizonyosodott, 
hogy Bognár Antalnak legnagyobb témája 
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önmaga belső  élete. Kevés ilyen narciszti-
kus, énközpontú írót ismerhetünk meg mo-
dern prózát olvasva, mint ő . Egyszerűen 
nem képes arról írni, ahol ő  (Ő írósága) nem 
szerepel. Minden az ő  vetülete, mindenhez 
talál kapcsolatot. Az őt körülvevő  világot 
egyértelműen és csakis az ő  közvetlenélmé-
nyeként élhetjük meg, a tárgyilagosságra 
való törekvés teljesen idegen számára, tola-
kodó alanyisága legtöbbször nyomasztó. 
Tulajdonképen az a „hiba" esetében, hogy 
a minimális valósan megéltb ől hiperél-
ményt produkál művében, ami arra utal, 
hogy a világgal szembeni recepciója abnor-
málisan egzaltált és néha szinte a kórossal 
határos. Hiszen a könyv óriási többségét a 
belső  „beszédek" teszik ki, a legkisebb külső  
inger nála a recepció áradását váltja ki, 
azonnal képzettársításokba bonyolódik, 
ső t: azon túl bölcselkedései folyamán 
most már „aranyigazságokat" fedez fel, 
amelyekről természetesen kiderül, hogy 
gyakorta közhelyek. Van itt számtalan ki-
térő  elmefuttatás a testszagról, a ludak 
röptéről, vagy az egész éjszakai beszélge-
tés, amelynek „magasröptű" bölcselkedé-
se ürességet sejtet. „Cs ővaros" megállapí-
tása, miszerint „Nem maradhatsz ebben 
a történetben, vagyis a történet történe-
tében az, ami voltál". Vagy idézzük újra: 
„Nem egy történet, nem egy történet tör-
ténete, hanem egy történet történetének 
története ez a regény." 

Ilyen és hasonló, a végsőkig kuszált meg-
fogalmazás bőven akad a könyvben és ez 
már az olvashatóság mezsgyéjén mozog. 
Még a ;,hivatásos" olvasó is összeráncolja 
homlokát olvasva őket, az átlagolvasó pedig 
egyszerűen becsukja a könyvet. Vagy idéz-
zük a második rész nyitómondatát: „Soha 
nem múló hajnalok ezek! Soha nem múló 
hajnalai egy különös év különös novembe-
rének, melyben boldog és szomorú történe-
tünk a maga történetével együtt elkez-
dődhet, más-más hajnalán a felemás kor-
nak, de egyik sem a másik nélkül ;  s a későbbi 
elóbb lesz és az előbbi később. Szülött szül-
vén szülőjét megszületik..." A minősítés fe-
lesleges. Bognár Antal az abszolút alkotói 
szabadság híve, bár tudja, hogy "semmi sem 
olyan kegyetlen, mint a szabadság. Csak a  

még nagyobb szabadság. Mert bármiről ír-
hatok, amiről csak akarok. Minden meg van 
engedve". Épp a szertelen írói szabadság 
eredménye ez a furcsa könyv. 

A gondolati-érzelmi gazdagság, valamint 
a családi és egyéb utalások hálós szövevé-
nye mellett a Boldog és szomorú történe-
tünkben a nyelvezet a legszembet űnőbb. 
Ezen nem kell csodálkoznunk, ha szem 
előtt tartjuk a szerz ő  előző  műveit és az 
azok nyelvezetével foglalkozó kritikákat. 
Ezekben szinte egyhangúan bírálói meg-
egyeznek abban, hogy rendkívüli nyelvi ki-
fejezőerővel rendelkezik, s hála e képessé-
gének remek, hangulatteremtő  ereje van. 
Ez vonatkozik erre a műre is azzal, hogy a 
túlírás (Utasi Csaba jegyezte le Holttest cí-
mű  novellájáról: „Hangulatkelt ő, túlírt be-
kezdések...") tolakodóan jelen van. Bognár 
Antal tisztában van R77  , hogy nyelvmű -
vész, és bár regényében önmagáról szinte 
mindig az irónia hangján szól („balkáni 
aranyifjú"), természetesen ez teszi részben 
rokonszenvessé, nem tudja leplezni azt, 
hogy a nyelvvel mindent képes művelni. Egy 
helyen megjegyzi: „... kifejezőkészségem 
valósággal a szóbűvölés határán áll." Hiszen 
már öregapja elismerte, hogy „csodálato-
san tudja fűzni a szót". A regényt olvasva 
megtudhatjuk, hogy írása „zenei ihletés ű  
szövegkomponálás". Eggyel tovább lép, 
amikor leszögezi: „Legfőképpen azonban 
zene a regény, zenélés a regényírás." Írás 
közben állandóan zenét hallgat. A nyelvvel 
való bánás valójában olyan művészet, ame-
lyet csak a zene múl felül. Ebben a regény-
ben azonban a nyelvművészet nagyon-na-
gyon sokszor céltalan vagy céltévesztett, ol-
csó vagy ezoterikusan érthetetlen, egyszó-
val: öncélú. Az iszonyatosan hosszú monda-
tok tekeregnek, de nem tartanak sehova, 
fárasztóak, sőt (s ez az olvasó legnagyobb 
réme) unalmasak. 

Így aztán a Boldog és szomorú történe-
tünk rendkívül ambivalens alkotássá kere-
kedett ki. Vonzó és elutasító, izgalmas és 
unalmas, hangulatos és lapos, megragadó 
és fárasztó egyszerre. Ismerve a szerz ő  ed-
digi életművét, mondhatni, ez legnagyobb 
érzelmi töltetű  és legátfogóbb vállalkozása, 
mintegy összegezve eddigi alkotói útját. 
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Hatványozottan felvonultatja eddigi írói 
fegyvertárát, sőt újakkal bővíti ki őket. A 
végső  ítéletmondás e sorok írója részéről ez 
alkalommal elmarad, mivel a könyv bonyo-
lultsága további és elmélyült elemzést igé-
nyel. Természetesen felvet ődik a jogos kér-
dés: vajon megéri-e az a fáradságot? 

William Golding Papíremberek című  re-
gényében a főhős ezt mondja: „Amikor az 
ember egy könyvet elolvas, csak azzal kell 
foglalkoznia, milyen más könyvekre tudja 
visszavezetni." Ez gúnyos megjegyzés a kri-
tikusok számlájára, tehát az összehasonlítás 
kerülendő. De ugyanakkor egy ilyen rend-
kívüli könyv esetében követhetünk el hibát, 
azaz "párját" keressük. Tudniillik nemcsak 
tájainkon élnek szózsonglőrök. Múlt év vé- 

gén megjelent Peter Handke osztrák -  író 
opus magnumja: 1066 oldalas. Kritikusai 
tanácstalanul állnak vele szemben: Peter 
Handke felülmúlhatatlan nyelvi művészet-
tel szubjektív művet írt. Könyve azt hirdeti, 
hogy művészet csak az, ami az alkotó elmé-
jében történik, azaz az őt körülvevő  világ 
ábrázolásra nem méltó. Ő  és a német Botho 
Strauss olyan irodalom művelője, amely az 
értelmiség „csemegéjéve" vált. Számukra a 
külvilág, tehát az emberi elmén kívüli és az 
azCábrázoló irodalom triviális. Megterem-
tették a „magas irodalmi. giccset". Bognár 
Antalt ez a veszély egyel őre nem fenyegeti, 
de legújabb regénye magában hordozza az 
intellektuális giccs csíráit, amely talán „filig-
rán szenzibilizmusnak" nevezhető . 

VARGA ISTVÁN 

IDEJEKORÁN JÖTT - INTÉS! 

B. FOKY ISTVÁN: Bezdáni versek 
Cnesa, Kanizsa, 1995. 

Őszintén és töredelmesen meg kell valla-
nom, hogy B. Foky Istvánt élő , hús-vér em-
beri mivoltában csupán nemrég ismertem 
meg, bá'r elképzelhet ő , hogy valahol, vala-
melyes irodalmi vagy művelődéspolitikai 
sürgés-forgásom közepette már összefutot-
tunk. 

Persze, ez korántsem jelenti azt, hogy ne-
vével sem találkoztam, sőt verseit is elolvas-
tam — ha ritkán és elszórtan is — különféle 
lapok és folyóiratok hasábjain. 

Az az igazság, hogy korunk — ezen az el-
múlt negyven esztend őt értem — vajdasági 
magyar irodalmának versdömpingje kissé 
szkeptikussá és érdektelenné tett a hazai lí-
ra megnyilvánulásai iránt. (Gondolom, 
ezen a téren nem számítok holmi egyedül-
állóan deviáns jelenségnek!) Hazai líránk 
néhány kivételes alkotót és néhány kivételes 
verset nem számítva (érdekes, itt mindig 
D omonkos István Kormányeltörésben c. 
költeménye ugrik be) általában érdektelen, 
érthetetlen, zagyva és semmitmondó. 
Ebből a szürke konglomerátumból emel- 

kednek ki — talán éppen a nem túl gyakori 
publikálás következtében — B. Foky István 
versei. Ennek nyilvánvalóan nem csupán a 
teljes kiérlelésre törekvő  alkotói lelkiisme-
retesség az egyetlen oka, hanem politikai 
fogantatású húzódozást gyaníthatunk szer-
keszt ők és kiadók részér ől egyaránt. 
Mindenesetre egy-egy Foky István-versen 
nem lehetett csak úgy átsiklani, elbliccelni. 
Azt el kellett olvasni, s ha elolvastuk, el is 
kellett gondolkodni rajta. Mert rendszerint 
súlyos mondanivaló hordozója volta Foky-
vers, s hogy ez a benyomás milyen megala-
pozott, mennyire igaz és a valóságot tük-
röző  volt, az valójában csak a kötet megje-
lenése után vált egészen és egyértelm űen 
nyilvánvalóvá. 

B. Foky István valóban jelent ős költő  és 
mindenestül a miénk, hiszen éppen azok-
nak az érzéseknek és gondolatoknak ad 
hangot, amelyeket mi, olvasói is ugyanígy 
érzünk és gondolunk, mint ő , csak nem va-
gyunk képesek ilyen értelműen és a líra esz-
közeivel megfogalmazni, kifejezni. 

591 



Nem könnyű  olvasmány B. ' Foky István 
verseskönyve, de ez ne rettentsen senkit 
vissza az olvasásától. Ezek a versek nem 
azért súlyosak, mert nehezen vagy egyálta-
lán nem érthetők. Inkább nagyon is ért-

. hetők, hiszen valamennyiünkben bennünk 
élnek azok a fájdalmak és szenvedések — 
egyéniek és közösségiek egyaránt —, ame-
lyek Foky lírájának, ennek a kristálytiszta és 
bőven ömlő  pataknak a forrását képezik. 
Bezdán, az ott élő  magyarság sorsa, szenve-
dése és vértanúsága nagyon is érthet ő  jelké-
pekben ölt testet, bármikor és bárhol behe-
lyettesíthető, akár Zentának, Adorjánnak, 
Csúrognak, Zsablyának, Moholnak, Újvi-
déknek, Szabadkának is olvasható. Mély 
fájdalom, a leghitelesebb és legegyeteme-
sebb emberi érzés tör és buzog el ő  szinte fel-
tartóztathatatlanul ezekben a versekben, s 
ezekre minden olvasó lelkének rezonálnia kell, 
ha van benne egy szemernyi emberi érzés. 

Bárhol is nyitjuk fel a kötetet, úgy érez-
zük, hogy a költő  szívünkből szól, ami érzé-
seinknek, gondolatainknak ad hangot. S bár 
jómagam a könyvet, ezeket a szép verseket  

szó szerint együltömben, szinte lélegzetet is 
alig véve olvastam el, a leend ő  olvasónak 
mégis azt ajánlom, ne kövesse példámat. 
Ezeket a verseket lassan, minden egyes szót 
mint valami kivételesen nemes esszencia 
csöppjeit élvezzék szemükön, szívükön, 
agyukon és idegeiken átszűrve, átcsorgatva. 
Vagy mint azt hajdan, a reformáció korá-
ban a hívők tették, akik először olvashatták 
anyanyelvükön az írás sorait, nap mint nap 
találomra felütve a Könyvek Könyvét, s el-
olvasva egy-egy verset vagy versrészletet, 
hogy azt szívükkel és értelmükkel megköze-
lítsék, értelmezzék, és felfogják a benne 
személyüknek és közösségüknek egyaránt 
szóló üzenetet. 

Mert nekünk, szétszórattatásban él ő , 
gyökereinktől lassan-lassan elszakadó, vagy 
a határok közelében, de azokon kívül sün-
disznóállásban védekező  magyaroknak kel-
lenek ezek a sorok, melyek azt sugallják az 
emberi sorsot, a magyar sorsot, múltat, je-
lent és jövőt akkor is vállalnunk kell, ha tud-
juk, mennyire nehéz. Köszönjük a költ őnek 
a — reméljük, még idejekorán jött — intést! 

SZLOBODA JÁNOS 

EGY VÁROS KOLDUSAI 

GAŠPAR ULMER: Prosjaci u Subotici 
Istorijski arhiv i Milen, Subotica, 1994. 

Vajdasági levéltárainkban, az ott dolgozók- 
ban, egyre világosabbá válik, hogy a féltve 
őrzött kincseik - a régi id ők régi okmányai 
— hordozta információkat ne egy össze-
függő , nagy településmonográfiában te-
gyék közzé, s így a valóságban még haszno-
sabbá, hanem egy-egy részkérdés, különös 
problémakör Önálló kiadványaként kerül-
jön az érdeklődő  olvasók kezébe, valamint 
a tudományos élet vérkeringésébe. Ilyen kí-
sérletek történnek a zombori Történelmi 
Levéltárban, ahol ez idáig a Zombor város 
lakosságának egészséges ivóvízzel való ellá-
tásáért folytatott küzdelmekr ől, majd a vá-
rosi gyógyszertárak történetér ől szóló pub- 

likációk jelentek meg a múlt év folyamán 
(Sombor, varoš na hiljadu ostrva, Sombor 
na dlanu Galena). 

A szabadkai Történelmi Levéltárból ér-
kezett egy hasonló új kiadvány, a város is-
mert történészének, kiváló levéltárosnak, 
Ulmer Gáspárnak a tollából. Az eddig több 
tudományos könyvet és tanulmányt közzé-
tett szerz ő  most Koldusok Szabadkán 
(Prosjaci u Subotici) címen adta ki a XVIII. 
és XIX. század fordulójának évtizedeire vo-
natkozó, sajátságos tematikájú kis köny-
vét. 

Egy-egy város gazdasági, m űvelődési, 
szociális-népjóléti helyzetét ritkán szokták a 
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nincstelenek, a számkivetettek, a koldusok 
számával és sorsának bemutatásával illuszt-
rálni. A mindenkori uralkodó osztály nem 
szívesen dicsekszik ezekkel az emberekkel, 
akikre a szerző  kellőképpen alkalmazza az 
ismert latin szentenciát Pauper ubique fa-
cet (a szegény mindenütt hányattatott). 
Gondot jelentettek ók az 1779-ben szabad 
királyi várossá lett Szabadkának is. A velük 
való (nem)törődést, (esetleges) gondvise-
lést írta meg Ulmer Gáspár könyvében, hi-
teles levéltári okmányok tükrében. 

A mű  három nagy fejezete közül az els ő  
a mintegy húszezer lakosú, s ezzel az akkori 
magyar terület harmadik legnagyobb váro-
sa, Szabadka szociális gondjairól szól az em-
lített időszakban (1780-1850), vagyis a feu-
dalizmus utolsó hét évtizedében. A sokéves 
aszály, a szűk esztendők, a pusztító sáskajá-
rás egyre fokozták a városi és a hozzá tarto-
zó Bajmok, Csantavér és Sándor falvak la-
kóinak szegénységét, nyomorát. A napszá-
mosok, szolgák, hadirokkantak, nincstelen 
özvegyek és árvák, süketnémák, vakok, el-
mebetegek, az utcára kitett, „eldobott" cse-
csemők száma nőttön nőtt (például csak 
1847-ben 156 elhagyott csecsem őt tartanak 
nyilván). A társadalom legalacsonyabb 
szintjének alján tengődtek ezek az embe-
rek, akik az Illyés Gyula Puszták népe című , 
nagy döbbenetet keltett szociográfiájában 
élők sanyarú helyzetét csak irigyelhették. A 
magatehetetlenek rettenetes világa ez. 

Az első  városi szegényházról 1766-ból 
maradt fenn adat, 's kés őbbi okmányok is 
elviselhetetlen körülményeket idéznek meg 
a ház körül: sem kút, sem illemhely a rogya-
dozó, vert falú, nádtetős, kétszobás épület 
táján: A helyzet, okos városi határozatok el-
lenére sem változott egészen az 1840-es 
évekig. A XVIII. század végén történt kol-
dusösszeírás 33 személyr ől (néhányan csa-
ládostul) tesz említést, akik magánházak is- 

tállóiban, csőszkunyhókban, szeles száraz-
malmokban húzták meg magukat, s a város 
csupán kis bádogcédulákkal látta el őket, 
melyek koldulásra jogossá nyilvánították a 
viselőket. 

II. József felvilágosult abszolutizmusá-
nak idején a helytartótanács kötelezte a 
papságot a felebaráti szeretet és könyörüle-
tesség gyakorlására, szegény- és árvaházak 
létesítésére. Így született meg a szabad ki-
rályi városi határozat 1787. december 10-én 
egy ilyen ház kijelölésére, ami azonban még 
sokáig váratott magára, és Csupán a vi-
dékről érkező  koldusok kitiltásában nyilvá-
nult meg á gondviselés. Magánszemélyek 
adományai ugyan csordogáltak a szegények 
eltartására, ámbár kis összegben, s kezelési 
költségek címén jó részük nem jutott el a 
rászorultakhoz, hanem kölcsönök gyanánt 
kamatra kiadattak befolyásos polgári sze-
mélyeknek. Pedig a XIX. század elején már 
jótevő  szabadkaiak testamentumai is tartal-
maznak a városi szegények javára történ ő  
kitételeket, szegénykórház építésére vonat-
kozó rendelkezéseket. Hiteles levéltári for-
rás csak 1828-ból említi a magatehetetlenek 
néminemű  gyógyszeres ellátását, majd 
később szerény juttatásokat a szegényház 
betegeinek és ápoltjainak javára, akik még 
1843-ban is száraz katonai-legénységi ke-
nyeret kaptak csupán, és csak hetente két-
szer (!) meleg ételt. 

Ulmer Gáspár Koldusok Szabadkán cí-
mű  könyve, melyet a szabadkai Történelmi'  
Levéltár és a Milen adott ki, a város törté-
nelmének szégyenét tárja elénk, megcáfol-
hatatlan forrásokra hivatkozva. E társadal-
mi rétegről eddig valóban kevesen és keve-
set szóltak. Megrázó olvasmányé könyv 
történelmi, szociográfiai, demográfiai, tár-
sadalomnépraazi szempontjából egyaránt, 
még szűkös napjaink világában is. Nagyon-
nagyon. 

SILLING ISTVÁN 
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AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉLŐ  BIZOTTSÁG 
JELENTÉSE 

Az Üzenet 1994. évi pályadíjait odaítél ő  bizottság, melynek tagjai Be-
szédes Valéria, Danyi Magdolna és Kontra._ Ferenc (elnök), július 15-én 
megtartott ülésén — a folyóiratban tavaly közölt szépirodalmi és értekez ő  
prózai írások áttekintése után — egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

A legjobb szépirodalmi alkotásért járó díjat BURÁNY NÁNDOR-
nak ítélte oda a lap 11. számában közölt Tévedésben című  novellájáért. A 
bizottság véleménye szerint jó próza, amely érzékeny, fontos témát etiku-
san dolgoz fel. A második világháború történetének egyik elhallgatott sze-
letét ábrázolja belső  monológ formájában, tele vívódással, hiszen az em-
beri cselekvés korlátait és lehet őségeit kutatja ezúttal is a szerz ő , kitérve 
olyan sarkalatós kérdésekre, ki miért tekinthet ő  ártatlannak vagy b űnös-
nek, elítéltnek vagy áldozatnak. 

A társadalomtudomány fogalomkörébe tartozó munkák közül a bi-
zottság DR. HARMATH KAROLYAz emberek közötti megértés és az Is-
tennel való beszélgetés előfeltételei a családban című  tanulmányát tartotta a 
legjobbnak, amelyet a folyóirat 12. száma közölt. A szerz ő  nézeteit korsze-
rűen fogalmazta meg, érvei hitelesek és meggy őzőek. Joggal fogalmazódik 
meg a tanulmány kapcsán ismét az igény, hogy legyen teológiai kultúránk 
és az egyházi értelmiség a valamennyiünk számára tanulságos munkáival 
ne csak saját szakfolyóirataiban legyen jelen, hiszen az együtt gondolkodás 
(és publikálás) a szellemi párbeszéd elengedhetetlen feltétele. 

Az irodalomkritika, illetve tanulmány kategóriában FEKETE J. 
JÓZSEF Identitás és tautológia 1-4. című  munkáit ítélte a bizottság a leg-
jobbaknak, amelyeket az Üzenet 9-12. száma közölt. A szerz ő  tanulmány-
sorozatában Szentkuthy Miklós műveinek lehetséges olvasatait tárja 
elénk, különös tekintettel árra a körülményre, hogy az életm ű  korántsem 
tekinthető  lezártnak, hiszen további posztumusz munkák megjelenése 
várható. AtanulmánYlrót egy-egy „új" Szentkuthy-könyv megjelenése arra 
ösztönzi, hogy más és más szempontok szerint pásztázza végig a korábbi 
„egészet", melyhez folyton a teljesség igényével csatlakozik egy-egy újabb 
„töredék", ami újabb kihívásokat is jelent a kutató számára. 

A bizottság az Üzenet pályadíjának szabályzatát tanulmányozva arra 
a megállapításra jutott, hogy nem kellene mereven ragaszkodni hozzá, 
hogy csakis azok nyerhessék el a következ ő  években ezt az elismerést, akik 
még nem kaptak Uzenet-díjat. Arra kellene ugyanis törekedni, hogy a díj 
továbbra is a művek versenye maradjon, ez legyen az elbírálás legf őbb 
szempontja. Abizottság javasolja az Üzenet szerkeszt őségének, hogy ilyen 
irányban módosítsa a szabályzatot. 

Szabadka, 1995. július 15. 	 Beszédes Valéria 
Danyi Magdolna 
Kontra Ferenc (elnök) 
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OLVASÓINKHOZ ÉS MUNKATÁRSAINKHOZ 

Folyóiratunk csaknem negyedszázados történetében csupán néhányszor voltunk 
kénytelenek olvasóinkhoz fordulni magyarázattal, munkatársainkhoz pedig még egy-
szer sem azért, hogy megértésüket kérjük. Nehéz anyagi helyzetünk azonban arra 
kényszerít bennünket, hogy megismételjük pár hónappal ezel őtti kérésünket, miután 
felhívásunk csak részben talált visszhangra: augusztus 20-áig — alapítónk mellett — 
csupán Ada és Becse Község Képvisel ő-testülete utalta át folyószámlánkra az els ő  fél 
évben esedékes, némileg megnövelt összeget (amiért ezúton is köszönetet mondunk 
nekik), a többi négy észak- és közép-bácskai magyar önkormányzat azonban nem. Így 
aztán képtelenek voltunk kifizetni két legutóbbi számunk nyomdaköltségeit s e szá-
munk tiszteletdíjait. Reméljük azonban, hogy hamarosan mindkett őt kifizethetjük, 
mivel továbbra is számítunk támogatóink jóindulatára. Mint ahogyan azt is, hogy az év 
végéig már nem kell több összevont számot kiadnunk. 

Mert meggyőződésünk, hogy kevesen vélekednek úgy, miként a Magyar Szó re-
cenzense ez évi második (április—júniusi) tripla számunkkal kapcsolatban: ,,...csakis és 
kizárólag Szabadkával foglalkozik, szinte hermetikusan Szabadkába zárt egységet ké-
pez, mindent Szabadkára vezet vissza, mindent Szabadka szemszögéb ől vizsgál —, s 
mindezt csak néhány kivétel ellensúlyozza... Sajnos nem eléggé." (Kilátó, 1995. július 
22.) Nos, ilyesmit csak olyan valaki állíthat, aki a legalapvet őbb tényeket sem tiszteli. 
Hiszen a „néhány kivétel" ezúttal négyszer több (28), mint azoknak az írásoknak a 
száma, amelyek Szabadkával foglalkoznak (7). Ez utóbbiak közé a Kosztolányi-napo-
kon elhangzott tanulmányok közül csupán Ács Károlyét, esetleg Juhász Erzsébet Pa-
csirta-elemzését sorolhatjuk, ha egy klasszikus, m ű  vizsgálata során egyáltalán fontos 
szempont az, hogy a cselekmény hol játszódik le. A szépírók közül legfeljebb Tolnai 
Ottóról mondható el, hogy szabadkai témát dolgozott fel, a tanulmányírók közül pedig 
Beszédes Valériáról, a Viktorija Aladži ć-Gordana P. Vujinovié szerz őpárosról és Gaj-
dos Tiborról. Ez azonban még így sem több a címszavak egynegyedénél. De ha több 
is volna, akkor sem értenénk, miért ne foglalkozhatnánk akár jóval több írásban is 
Észak-Bácska legnagyobb központjának m űvelődéstörténeti kérdéseivel. Annál ke-
vésbé, mivel az Uzenetet éppen ilyen szükség hozta létre. 

Azok tájékoztatására, akik nem olvasták említett számunkat, hadd mondjuk el, 
miről szól a többi írás. Bodnár György azzal foglalkozik, hogyan jutott el Kosztolányi 
a lélektani ábrázolástól a létregényig. Penavin Olga Palics nyelvhasználatát vizsgálja, 
Pomogáts Béla pedig azt, hogyan vélekedett Kosztolányi Trianonról. Ágoston Mihály 
anyanyelvi provincializmusunk anatómiáját vázolja fel. Részleteket közöltünk Vladi-
mir Arsenijevié NIN-díjas regényéb ől. Vajda Gábor Szenteleky Kornél, Hózsa Éva 
viszont József Attila jelent őségét méltatta. Barácius Zoltán az egykori becskereki ma-
gyar színház történetét ismertette. Herceg János naplójegyzeteinek immár 119. része 
után Kalapis Zoltán tíz személy alakját elevenítette fel, akik közül mindössze kett ő  
hozható kapcsolatba városunkkal. Bence Erika José Ortega y Gasset esztétikai néze-
teit boncolgatta. Az öt ismertetett könyv mindegyike vajdasági jelleg ű , tehát szélesebb 
közösségünk érdeklődésére tarthat számot. Mint ahogyan azok a tematikus számaink 
is, amelyeket az elmúlt két évben Kanizsa és Kishegyes történetének, a holocaust 
évfordulójának szenteltünk, s azok is, amelyekben a sziváci Szenteleky-napok és az 
adai Szarvas Gábor-napok anyagát közöltük. 

Ítéljék tehát meg olvasóink, vajon szóban forgó számunk szabadkai helytörténeti 
kiadványra hasonlít-e, amely nem érdemli meg más közegek támogatását, s vajon nem 
kísérjük-e kezdett ől fogva kellő  figyelemmel a hazai eseményeket. 

Az Üzenet szerkeszt ősége 



Galériánk 

BALINT VUJKOV író és népmesekutató 

A Szabadkán 1912. május 27-én született és ugyanitt 1987. április 
23-án elhunyt Balint Vujkov sokoldalú alkotó volt: írt verseket, novellá-
kat, regényeket, tanulmányokat, kritikákat, színdarabokat, folyóirato-
kat, napi- és hetilapokat indított és szerkesztett, kalendáriumokat állított 
össze, de mindenekel ő tt horvát, els ősorban bunyevác és sokác népmesé-
ket gyűjtött idehaza  —  Bácskában, Bánátban, Szerémségben és Kosovó-
ban  —  és külföldön  —  Magyarországon, Romániában, Ausztriában és az 
egykori Csehszlovákiában  —  egyaránt. A szakemberek egyetértenek ab-
ban, hogy ez az utóbbi tevékenysége munkásságának legjelent ősebb ré-
sze, hiszen harmincnál is több kötetet számláló életm űvének többsége 
prózai epikai műveket tartalmaz. Ezek száma eléri az ezerötszázat, s ez 
vidékünkön ritkaságszámba menő  teljesítmény. Annál is inkább, mert 
1931 óta, amikor mint els ő  éves joghallgató Milivoje V. Kneževi ćnek, a 
városunkban megjelen ő  Sever irodalmi folyóirat szerkeszt őjének a hatá-
sára a népköltészet iránt kezdett érdekl ődni, több mint fél évszázadon át 
saját szerény jövedelméb ő l finanszírozta gyűjtőútjait. Ezáltal olyan érté-
keket sikerült megmentenie a pusztulástól, amelyek az urbanizáció hatá-
sára bizonyára feledésbe merültek volna. Ezzel tartósan beírta nevét a 
közép-európai folklórtudomány történetébe. Gy űjtésének egy része ma-
gyarul is olvasható az újvidéki Forum és a budapesti Tankönyvkiadó jó-
voltából. 


