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M űkedvelő Színpad
A„HID" M ELLEKLETE

1 9  5 4 
FEBRUÁR

2. szám

Stúdió-órák

Csak azok, akik a megboldogult, szegény jó 
öreg Sztaniszlavszki tanításaiba mindenfélét be
lemagyaráznak, — csupán azok hitték és hiszik, 
hogy elegendő ha valaki »kitanulja a szakmát« 
tehetségre nincs is szüksége. Természetesen, ez 
nem áll. A  »mindenkiből lehet színész« elmélet
— mese. Arra, hogy az emberből színész legyen, 
születni kell. Mert a színész elsőrendű felada
tához, ahhoz hogy híven tolmácsolhassa azt a 
figurát akinek a szerepét alakítja, feltétlenül és 
legelsősorbán is t e h e t s é g  kell, lett légyen 
akár hivatásos, akár műkedvelő színészről szó.

Mindez, azonban, fordítva is érvényes: maga 
a nyers, megmunkálatlan tehetség sem elegendő 
még ahhoz, hogy valakiből jó színész legyen. 
Márpedig bizonyos, hogy az aki egyszer knép a 
deszkákra, az azt amit csinál, jól is akarja csi
nálni! Ezért van szükség a »mesterség« minden 
csínja-bínja kitanulására is. A  jó színész a 
t e h e t s é g  és a s z a k m a i  t ud á s  egyesí
téséből születik.

Mi e sorokban, a fentemiített két előfeltétel 
közül tehetséget, sajnos, nem tudunk nyújtani. 
Ez az amivel a színész-jelöltnek születnie kell. 
De műkedvelőink, akik tehetsegüknek már bizo
nyítékát kapták, e sorokban megtalálják majd 
a szakmai képzettségnek azon alapjait, amelyek 
segítségével tehetségüket kidolgozottabbá, kife
jezőbbé tehetik. A  »Műkedvelő színpad« ezúton 
is segítségére igyekszik lenni olvasóinak, akik 
közül már eddig is sok komoly tehetség emel
kedett k i...

Honnan is kezdjük?
Műkedvelőink szakmai tudása nem egyenlő: 

vannak köztük olyanok, akik csak most kezdik 
taposni ennek a nemes, de bizony sok vesződ- 
séggel járó foglalkozásnak göröngyös útját és 
vannak olyanok is, akik már »öreg harcosok
nak« számítanak s tudásukkal, színpadi tapasz- 
taltságukkal sok hivatásos színész ismerettá
rához járnak közel. E sorok írója mégis úgy 
döntött, hogy az ábécé elejéről induljon el, de 
olyanformán, hogy abból ezek a »vén rókák« is 
valami hasznot lássanak... Ezért abból a régi 
igazságból indulunk ki, hogy minden egyes 
ember valakit »játszik« az életben, — ha mást 
nem, hát önmagát. S ezt csaknem valameny- 
nyien jól is csináljuk. Pontosan úgy beszélünk, 
gesztikulálunk, járunk, eszünk, dohányzunk stb., 
ahogyan azt egyéniségünk, jellemünk, vérmér
sékletünk, műveltségünk és társadalmi helyze
tünk megszabja. Igen ám, csakhogy ez m i 
vagyunk! Viszont nem minden ember egyforma, 
nem mindenki hasonlít ránk. Ezért sztán nem

beszélhetünk, nem gesztikulálhatunk, nem jár
hatunk stb., úgy ahogyan azt minden nap, a 
magánéletben tesszük ha olyasvalakit alakítunk, 
akinek egyénisége, jelleme, vérmérséklete, mű
veltségi foka és társadalmi helyzete más, mint 
a miénk. Ha így tennénk, ö n m a g u n k a t  
játszanánk (vagyis, nem  is j á t s z a n á n k )  
nem pedig azt a figurát, akit a darab írója holt
bizonyos, hogy nem rólunk mintázott. Tehát, 
nem  a s z e r e p e t  kell a magunk testi és 
jellembeli adottságaira ráerőszakolni, hanem 
n e k ü n k  kell ú gy  á t a l a k u l n u n k ,  hogy 
minél jobban kelthessük életre ezt a tőlünk 
százféle szempontból különböző figurát. Ez, 
vagyis az általakulás törvénye, a színjátszás 
tízparancsolatának első parancsolata. E nélkül 
meggyőző alakításról szó sem lehet. A  másik 
kérdés: hogyan sajátítsuk el, hogyan tanuljuk 
meg ezt a komoly munkát igénylő módszert? 
Melyek azok az utak, amelyek feléje vezetnek? 
Mindenekelőtt, nyitott szemmel járjunk a világ
ban: — szüntelenül figyelni és látottakat a meg
jegyezni, ez az alap, mert megfigyeléseinket 
egyszer később, valamelyik szerepünkben fel
használhatjuk. Hányszor történt már meg, hogy 
olyan ember, aki sose ivott, megfigyeléseink 
okosan történő felhasználása folytán, kitűnően 
alakított részeg embereket színpadon! A gyenge 
színész, a dilettáns, ott mutatkozik meg legjob
ban, hogy minden szerepet önmagára szab, hogy 
minden szerepben önmagát játssza a nélkül, 
hogy megpróbálna elmerülni a figura jellemé
nek s testi megnyilvánulásainak tanulmányo
zásába. A  jó színész pedig az, akit »még az 
édesanyja sem ismer meg« a szerepben. De 
nemcsak azért, mert maszkja folytán változott 
meg ennyire, hanem azért is, mert beszéde, 
járása stb. is teljesen megváltozott a színpadon. 
Itt azonban figyelmeztetnünk kell olvasóinkat 
a másik véglet veszélyeire. Mert sokan, azon 
igyekezetükben, hogy semmiképpen se hason
lítsanak önmagukra, a torzítás és túlzások másik 
végletébe esnek. Az átalakulásnak csak addig 
a mértékig szabad elmennie, amely a lehető 
legpontosabban megfelel az adott szerep tény
leges tulajdonságainak. Mindez arra utal, hogy 
a s z e r e p e k e t  mindenkor lelkiismeretes és 
elmélyülő, k o m o l y  t a n u l m á n y o z á s  
t á r g y á v á  k e l l  t e nnünk .  Ez, vagyis 
hogy a szerepnek nem csupán a szövegét kell 
megtanulni, hanem az alakítandó figura jelle
mét, életkörülményeit, társadalmi helyzetét stb. 
is tanulmányozni kell, ez a tízparancsolat má
sodik parancsolata.
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S itt érkeztünk el ahhoz, aínivel első stúdió- 
óránkon foglalkozni akartunk. Az »a« betűhöz 
az ábécéből. Mert, szégyen ide-nevetés oda, de 
újra kell tanulnunk járni, ülni, bejönni, ki
menni, enni, cigarettázni — egyszóval: mindent. 
Állítsunk egy széket a színpadra. Üijünk le. 
Természetesen, úgy fogunk leülni, ahogyan azt 
m i szoktuk, ahogyan az már szinte »vérünkké 
vált«. De másként ül azon a széken, mondjuk, 
egy boxoló, másként egy félszeg vénkisasszony, 
másként a céda. Járjunk. Vájjon mindenki úgy 
jár-e, mint mi? Persze, hogy nem. Úgy eszik-e 
mindenki, mint mi? Persze, hogy nem. Vegyük 
csak szemügyre magunkat egy kissé... figyel
jük meg, milyen mozdulatokkal kísérjük sza
vainkat? Vájjon így gesztikulál-e mindenki, 
mint mi? Persze, hogy nem. Ha azonban gondos 
tanulmányozás tárgyává tesszük azt a figurát, 
akit alakítanunk kell, tapasztalataink és meg
figyeléseink felhasználásával meg fogjuk találni 
a megfelelő kifejező eszközöket szerepünkhöz.

Vegyünk egy példát, amely mmdjart gya
korlatiként is szolgálhat mai óránkhoz. Rande
vúra megyünk, illetve már ott is vagyunk a 
helyszínen. Ez a gyakorlat nem lesz nenez, hi
szen, aligha van valaki, aki ne leit volna mái 
hasomo helyzetben. A  helyzet részleteit, a 
körülményedet stD. a gyakorlatot végző színesz- 
jelöit kepzelotehetségere bízzuk, is ha vala
mennyien csak önmagukat játsszák is majd, 
veluK megtörtént esetet, már akkor is a pél
dák egész sorát kaphatjuk. De ha ezenkívül 
még fel is építünk egy Képzeletbeli esetet, ak
kor a gyakorlat még erdkesebb lesz, még több 
alkalmat nyújt arra, hogy a színészek átalakuló 
készsége kifejezésre juthasson. En itt megem
lítek egy példát: a randevú a város valamelyik 
forgalmas központi részén van megbeszélve. 
Ebben az esetben az illetőnek járókelőkkel is 
számolnia kell, akiket kerülget (különösen, ha 
elkésve érkezett), akik közül lesi szívszerelme 
felbukkanását, — vagy kirakatokat nézeget, a 
villamosról leszállókat figyeli stb. Ezután követ
kezhet maga a játék. A  cselekmény további 
folyama most már a figura jelleméből ered. Ha 
félszeg az illető más a teendő, ha valamilyen 
híres nőcsábász, vagy ha nem is nőt hanem 
valamilyen sorsdöntő fontosságú üzenetet vár, 
vagy mondjuk illegális forradalmár stb. — más 
és más a teendő. Nem akarunk belemerülni a 
helyzet és a megoldás mélyebb elemzésébe, —

ezt műkedvelőinkre bízzuk. Csupán annyit aka
runk kiemelni még e helyen, hogy a m e g o l 
dás t  t ö bb  a l a p v e t ő  t é n y e z ő t ő l  k e l l  
f ü g g ő v é  t e nn i ö k .  A fentiekben már fel
vetettünk néhányat, mint pld.:

1. a hely adottságai, ahol a cselekmény ját
szódik,

2. az esemény adottságai, vagyis mi a cse
lekmény és

3. az alakok jellembeli adottságai.
E cikk végén közlünk még egynéhány gya

korló példát, amelyek megoldásánál ez említett 
tényezőket kell figyelembe venni. Kérjük olva
sóinkat, küldjék be saját megoldásaikat vagy az 
együttesben megvalósított és legjobbnak minő
sített megoldás leírását. Ezek a gyakorlatok 
alkalmat adnak a másokon megfigyelt részle
tek helyes vagy helytelen alkalmazására, to
vábbá fejlesztik a színész képzelőtehetségét és 
a sok-sok- mulatságos és tanulságos megoldáson 
keresztül észrevétlenül is a szerep elemzésére, 
illetve az említett három tényező figyelembe
vételére ösztönzik az embert. Reméljük, hogy 
műkedvelőink hasznát is veszik. Legközelebbi 
cikkünkben folytatjuk stúdió-munkánkat, de 
kérjük olvasóinkat, közöljék velünk mi az, ami 
e temérdek tenni-, és mondanivaló közt a leg
jobban érdekli őket.

— list —

Gyakorlatok:
1. Színhely: vendéglő (hely adottságait a 

gyakorlatot végző színész határozza meg, pon
tos leírás alapján. Ugyanígy a többi előfeltéte
leket is). Valaki ebédelni jön be, vár a pincérre, 
rendel és végül meg is ebédel.
j  2. Illegális lakás. Az illetőnél nagyobb meny- 

nyiségű röpirat van. Autóberregést hall: bizo
nyára érte jönnek. Léptek a lépcsőházban. El
múlik néhány perc, végülis kitűnik hogy nem 
őérte jöttek.

3. A randevú, a szövegben már említett uta
sítások alapján.

4. Vonatfüllke. Az illető utazni akar, bejön 
stb.

5. Football-meccs. (Ez a gyakorlat szurko
lókról szól).

Legközelebbi cikkünkben mi is közlünk né
hány alapvető megoldást a fenti gyakorlatokra...

Színpadi maszkírozás

Garay Béla

Ha már arcunkat bekentük az alapfestékkel, 
megkezdhetjük a különböző árnyalatok felraká
sát. Először azok a részeket vesszük munkába, 
amelyeket világosabb színnel óhajtunk kiemel
ni. Ezit a munkát könnyen vihetjük végbe, ha 
retuspálcák állnak rendelkezésünkre. Ha pedig 
ez hiányzik, akkor ujjainkkal végezzük el ezt a 
műveletet.

A  retuspálcát belenyomjuk abba a világosabb 
színű festékbe, amellyel dolgozni óhajtunk és a 
kiemelendő részeiket a pálcával körülrajzoljuk.
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Arra kell ügyelnünk, hogy az elkenés egyenle
tes legyen és ne maradjanaki csomók a kiemelt 
területen. Ha ilyenre akadunk, akkor kisujj fiánk
kal kenjük szét olyan mértékben, ahogyan azt 
a maszk megkívánja.

Ha retuspálcával dolgozunk arra is ügyel
nünk kell, hogy mielőtt valamely más szín fel
kenéséhez kezdenénk, a pálcákat az eddig hasz
nált festéktől megtisztítsuk.

Ha a maszkot befejeztük, púder segítségével 
állandósítjuk. A pamacsot beletesszük a púdé-



rés dobozba, majd amikor kivesszük kissé meg
rázzuk, nehogy túlsók púder legyen rajta, 
majd arcunkra helyezve a puffnávail könnyedén 
bepúderezzük. Ha kelleténél 'több * púder ma
radt arcunkon, azt nyűllábbal, vagy gyenge ke
séével leszedjük. Többször megtörténik, ihogy a 
púderezés után szemöldökünk, pillánk fehérré 
válik a púdertől Ebben az esetben ezeket a 
részeket a retuspálcán maradt sötét színekkel 
kissé átfestjük. Arra azonban ügyelnünk kell, 
(hogy púderozás után arcunkra ne kenjünk 
újabb festéket, mert ezáltal maszkunk foltos
sá lesz, amelyet nehéz eltüntetni.

A festék leszedése.
Mielőtt a festék leszedéséhez (kezdenénk, ar

cunk kifestett részét erősen bekenjük vazelin
nal, vagy disznózsírral. Csak könnyedén ken
jük szét arcunkon e zsíros anyagot, amely fel
oldja a festéket. Ezután papírvattával letöröljük 
arcunkról a feloldott festéket, (ha pedig ez 
megtörtént, tiszta ruhával tüntetjük el a pa- 
píráltal fel nem szedett zsiradékot. A  festék 
leszedésénél 'használhatunk csontból készült 
kést is, amellyel még a papírvatta használata 
előtt lehúzzuk a feloldott festéket. Ha arcun
kon még marad fel nem oldott festék, újból 
zsírral kenjük be és ezt a műveletet addig ismé
teljük, míg arcunk teljesen tiszta nem lesz a 
festéktől. Ezután langyos szappanos vízzel le
mossuk arcunkat és ezzel teljesen eltűntetjük 
a festék és a zsiradék nyomait. A  mosdáshoz 
meleg vizet (használjunk, mert csakis az old
hatja fel a zsiradék maradékait. Olyan egyén, 
akinek különösen száraz és érzékeny az arc
bőre, lefekvés előtt valámi arckrémmel kenje 
be arcát, hogy a szárazság megszűpjék. A  le
mosás után, mielőtt eltávoznánk a színházból, 
arcunkat puderezzük be, nehogy a nedves ar
cot a szél kifújja.

Arcvonásaink tanulmányozása.
A  színjátszó számára komoly feladat, hogy 

maszkját úgy készítse el, hogy a maszk az arc 
nyugodt állapotában és játék közben — az 
arcjáték használatánál is — megtartsa kifejező 
erejét jellegzetességét és megfeleljen a megját
szandó egyén jellemének.

Üljön le tehát a színjátszó a tükör elé és 
tanulmányozza arcának kifejezési erejét. Ve
gyünk gyakorlatul két kifejezést: az öröm és a 
bánat kifejezési formáit. Kísérelje meg a szín
játszó lerögzíteni arcának kifejező vonásait, 
amikor örülnie kell.

a) Milyen helyzetet vesznek fel szemöldökei?
b) Mit mutat a száj?
c) Milyen helyzetben van az álla?
d) Miként néznek ki a szemei?
e) Milyen helyzetben van az orr és a kö

rülötte lévő részek?
f) Van-e változás a homlokon?
g) Milyen különleges ráncok jelentkeztek az 

arcán?
Figyelje meg jól, hogy arcpárnái mennyire 

húzódnak szét, felemelkednek-e, ajkai mennyi
re nyílnak szét, szájának széle mennyire emel
kedik fel, ajkai ráfeszülnek-e fogaira, s ha 
igen, milyen mértékben? Mindezeket a tapasz
talatokat a kezében lévő retuspálcával jelölje 
meg az arcán és aztán azt is meg kell figyel
nie, hogy arcának nyugalmi állapotában hogyan 
hatnak az általa felrajzolt vonások.

Vagy térjünk át a bánatos arc tanulmányo
zására, figyeljük meg jól arcunkat és rögzítsük 
le a tapasztalatokat.

a) Mi történik szemöldökünkkel, miként 
néznek ki, ha öszehúzzuk őket?

b) Milyen helyzetet vesznek fel szemeink?
c) Hogy változik meg szájunk, hogyan néz

nek ki a szájunk körüli ráncok?
d) Arcunk mely részei nem vesznek részt a 

bánat kifejezésében?
e) A  bánat kifejezésekor hol van arcjáté

kunk központja?
Figyeljük meg, hogy a bánat kifejezésekor 

és a gondolatokba mélyedéskor szemöldökünk 
környéken ráncok jelentkeznek, amelyek a 
homlok felé erősödnek. A  szenvedéssel párosu
ló bánat »kifejezésénél arcunk belső részei, a 
szem körüili részek játszanak nagy szerepet, 
szemöldökünk összehúzódik vagy felemelkedik. 
De figyelemmel kell kísérnünk szájunk hely
zetét is. Ha ezeket megfigyeltük, le kell rögzí
tenünk azokat a jellemző vonásokat, amelyekre 
a maszknál elkerúlnetetlenül szükségünk van.

Ha a jellegzetességeket megállapítottuk, 
csakis a legkaíejezóbb vonásokat kell arcunkon 
meghúznunk, mert ellenkező esetben — ha min
den ráncot felrajzolunk — az aprólékos rajz
zal arcunkat kifejezéstelenné tesszük.

Az arcfestés szabályai.
Az arcfestés szabályai hosszú évtizedek ta

pasztalatain alapulnak és a színészi gyakorlat 
folyamán tökéletesedtek. Mindenesetre minden 
fiatal iszínj atszónak alaposan tanulmányoznia 
kell azokat a kipróbált szabályokat, amelyeket 
a színészi nemzedékek az utódokra hagytak és 
amelyek a tanítóról tanulóra, egyik színészről 
a másikra örökségül szálltak. Ennek dacára sem 
szabad egyetlen szabályt sem kizárólagosnak 
vennünk, nem állíthatja tehát senki, hogy ez 
vagy az a szabály egyetlen lehető formája a 
maszkírozásnak. Bár a kövér ember arcát az 
orr, szem és fül között elterülő világos körrel 
érzékeltetjük, azonban ez mégsem jelenti, hogy 
ezt a kört csak egyféle módon rajzolhatjuk fel, 
hanem ezt a módot csupán a kövér arc érzé
keltetésének alapjául fogadjuk el. Vannak 
kövér arcformák, amelyek érzékeltetése eltérni 
kényszerít bennünket a vonalak felrajzolásánál. 
A  kövér ember arca lehet különféle, lehetnek 
olyan eltérő vonások, amelyek lényegében meg
változtatják az egyén arcának jellegzetességét. 
Ha például az általunk alakítandó kövér em
ber arca kissé hosszúkás, akkor természetesen 
ennek megfelelően kell az orr és fül közötti 
arcpárnát is kiemelni. A  kiemelés mikéntje 
megmarad, csak a forma változik és így már el 
is térünk a szabálytól. Tehát a festés szabályát 
csupán alapul fogadjuk el, a kivitelezésben te
kintettel leszünk az arc anatómiai felépítésére 
is.

Műkedvelő színjátszóknál megfigyelhetjük, 
ihogy a festésnél egy-egy darab festéket tör
nek le és vastagon mázolják arcukra. Ez a 
módszer (helytelen, mivel a vastagon felrakott 
festék, mint valami álarc, bizonytalanná és 
merevvé teszi az arcot.

A  színjátszó, aki maszkot készít, mindenkor 
gondoljon arra, hogy a szöveg kiegészítője az 
arcjáték, amelyet nem szabad rossz festéssel 
elnyomnunk. Ezért ne rakjuk fel a festéket túl- 
vastagon. A  maszk mindenkör egyszerű és ért
hető, valamint természetes legyen. Arra sincs 
semmi szükség, hogy apró, a közönség áltál 
észre sem vehető vonalakkal dolgozzuk ki a 
részleteiket. Sok esetben elegendő, ha kót-három 
jellegzetes vonással igyekezünk elérni a meg
felelő hatást.



Másoknál a másik végletet láthatjuk. Maszk
juk jelentéktelen, semmitmondó, színtelen. Ezek 
megfeledkeznek arról, hogy a színpadi festék 
hiánya halvánnyá és élettelenné teszi az arcot. 
A  maszknak mindenkor összhangban kell áll
nia a szerep-diktálta követelményekkel. Ha az 
arcfestés nincsen összhangban a világítással, 
vagy a szlpiház nagyságával, rossz benyomást 
kelt és — ami legfontosabb — lehetetlenné 
teszi, hogy a színész arcjátékával közvetítse 
belső érzéseiit a nédőldhöz.

A  jólsikerült arcfestésnél minden vonal ért
hető, világos és természetesen megrajzolt. Ezt 
csakis arcunk kitartó tanulmányozása után, 
gondos maszkírozással éríietjü-k el. A  legfon
tosabb és legnehezebb feladat, hogy maszkunk 
mindenben pontosan megfeleljen annak az alak
nak, amelyet a színész a szerep kidolgozása ide
jén, maiga elé képzelt.

CSÉREBEkÉ

Ha valamelyik kultúregyesületnek meg
van a „Névtelen asszony” című dráma, szí
veskedjék közölni a zentai Amatőrszinház- 
zal, milyen föltételek mellett adná át lemá
solásra.

Az újvidéki „József Attila” kultűregye- 
sület Móricz Zsigmond „Sári-bíró” című 

színdarabját szívesen kölcsönadja az érdek
lődőknek. (Cím: Grobljanszka u. 6.)

Péró Budák

Hóvihar
dráma négy felvonásban

SZEMÉLYEK:

Jóle
Manda, a felesége 
Masa, a leányuk 
Szmolcsics Márkó 
Anka, a felesége 
Iván, a fiuk 
Perelja Zdunics

Jure, Ilija —  legények
Ángya, Mára —  leányok
Vránya, Márta —  idős parasztasszonyok
Bábaasszony
Leányok és legények
Tómó,
Dáné, a fia

Történik 1929-ben és 1930-ban egy likai 
hegyifáluban

A Z  ELSŐ FELVONÁS  
történik februárban, Jóle házéiban

A  M ÁSODIK  FELVONÁS  
is Jóle házában történik május elején, 

ugyanabban az esztendőben

A  HARM ADIK  FELVONÁS  
Szmolcsics Márkó házában játszódik le, 

ugyanaz év december elején

A  NEGYEDIK  FELVONÁS  
ismét Jóle házában történik, a következő óv 

elején, tehát januárban.

ELSŐ FELVONÁS

Szín: likai konyha. A  helyiségnek nincs me- 
nyezete, mert itt a szabad tűzhely, amelyről 
a füst bejárja az egész padlást, ahol a húst 
füstölik. A  tűzhely a jobb sarokban van, a 
bálsarokban pedig parasztos polc. Elől, a 
jobbsarokban alacsony, kerek asztal (mind
össze 75 cm magas), körülötte három három

lábú kisszék. A  balsarokban sötét fából ké
szült láda. A  falhoz támasztva áll a padlásra 
szolgáló létra is. A  tűzhely felett láncon kis- 
bogrács lóg, alatta ég a tűz. Balra az ud
varba vezető ajtó, jobbra a szoba bejárata. 
A  háttérben kis ablak, amelyet kívülről be

temetett a hó.
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Mielőtt a függöny felgördülne, a szél süvöl- 
tése és zaja hallatszik. A  zaj még a függöny 
felgördülte után is hallatszik egy ideig és 
csak akkor hal el, amikor a beszéd kezdő
d i k A  szél és a farkasok üvöltése többször 
felhangzik a felvonások alatt az arra meg

jelölt helyeken.

M A N D A  (ujjával próbálja, hogy elég me
leg-e a viz a kisbográcsban. Amikor —  majd
nem leforrázva az ujját —  meggyőződik róla, 
nagyobbacska deszkát helyez a tűz fölé. Ezen 
száradnak majd az edények. Mosogatóedényt 
hoz és azt is a tűz mellé az egyik háromlábú 
kisszékre helyezi).

M ASA (megáll az udvari ajtóban, lerázza 
bocskoráról a havat, azután belép Krumvli- 
val telt kosarát leteszi az ajtó mellé): Apám, 
talán már megint részeg, hogy annyira da- 
nol?

M AND A: Részeg bizony, lányom, részeg. 
Majd ha megissza az utolsó üveg pálinkát is, 
akkor megnyugszik.. .  másikat úgysem hoz
hat ilyen ítéletidőben.

M ASA  (a polcról edénytörlő rongyot vesz 
elő): Tudod, anyám, a botos már ezt is alig 
akarta hitelbe adni. Én meg nem megyek 
hozzá többet pénz nélkül. A  múltkor is az
zal fogadott, hogy: „Eleget tartozik már az 
apád. Miből akar fizetni? Nem adhatok én 
hitelt a te jövendő urad, az Iván szakállá
ra” . . .  Juj! Azt hittem mindjárt a föld alá 
süllyedek.

M A N D A  (mosogat): Mit csináljunk, lá
nyom? Tűrnünk kell és hallgatnunk.

M ASA  (törölgeti az edényeket, a fazekakat 
a tűz mellé rakja száradni, a többi edényt és 
evőeszközt pedig távolabb a tűztől, a desz
kára rakja): Még olyanokat is mondott a bol
tos, hogy: „Te. lány! Lehet, hogy csak csalo
gat téged az Iván. ördög tudja, nem szer- 
zett-e ő magának ott Amerikában másik asz- 
szonyt? Fiatalon ment ám el innen- Hét esz
tendő telt már el azóta”.

M ANDA: A  gazember. . . .  Az uzsorása .. .  
Mintha nem elég pénzt zsebelt volna be tö- 
lünk .. .  Mikor Jóle először volt Amerikában, 
jócskán küldött dollárt. . .  Én meg azt mind 
nála hagytam a boltban. Bizony, nem is ke
vés pénz volt a z . . .  Tizennégy esztendőn ke
resztül. Amikor meg Jóle hazajött, azt mond
ta, hogy még 300 dollárral tartozok neki.. .  
És Jóle azt is kifizette.

M ASA: Kifizette néki? Annyi rengeteg 
pénzt?

M ANDA: Mit tudtam én, hogy mennyivel 
tartozok neki és mennyi dollárt kapott tő
lem. Nem tudtam én írni. Csak hordtam neki 
az utalványokat, amiket Jóle küldött, ő meg 
beváltotta őket a goszpicsi bankban. Jóle

nem akart neki fizetni, de a gazember azt 
mondta, hogy beperel. Háromezer dollárt ho
zott akkor haza Jóle, hát Menjen a pokol
ba” —  ráhagyta és megadta neki Hej, de 
gyorsan elfogyott az a pénz! Jöttek m roko
nok, a barátok, az egyiknek kölcsön, a má
siknak ajándék —  hónapokig reggeltől estig 
csak főtt a kávé, meg folyt a pálinka. Gurult 
a pénz az én Jólem bukszájából o Lukesa 
zsebébe, ö  meg most ehol e . . .  így . . .

MASA: Furcsák ezek a mi embereink. Dol
goznak Amerikában mint a rabok. A  foguk
hoz vernek minden garast. Mikor meg ha
zaiönnek, akkor fizetnek, isznak, szórják a 
pénzt, mintha az nem is a vérük meg a ve
rítékük volna.

M ANDA: Uj házat akart építeni Jóle, az 
istállót bővíteni, az udvart bekeríteni, beto
nozott víztartályt építeni, meg a ió ég tudja, 
mi mindent akart még. összevásárolt cemen
tet, szöget, bádogot, vasalásokat, pántokat, 
szerszámokat •.. Később aztán, amikor visz- 
szament Amerikába, Lukesa mind visszavette 
és elszámolta harmadába.

MASA: Mért nem maradt apám akkor ide
haza?

M A ND A  (kiegyenesedik, edénnyel a kezé
ben): Makica miatt. (Szomorúan). Fát vág
tak a Velebiten a házépítéshez. Egy bükkfa 
éppen az én szerencsétlen fiam fejére zuhant. 
(Felsír). Összelapította a fejét, mintha tojás 
lett volna. Csak legalább ne láttam volna 
úgy megnyomorítva. . .  Mennyit sírtam 
miatta . . .  Valahányszor eszembe jut, észre 
sem veszem, sírásra áll a szám és megered 
a könnyem. Ha Makica élne, Jóle se volna 
ilyen. Büszkébb lenne, mert van f ia . . .  így 
elhagyta magát, nem törődik semmivel, csak 
pálinkája legyen, meg bora. (Mintha magá
hoz tért volna). No, rakd oda ezt is a tűz 
mellé, hadd száradjon.

M ASA: Ha Makica élne, most tele lenne 
a ház. Megtelne unokákkal.

M ANDA: Lehet, hogy így volna De az is 
lehet, hogy ő is valahol Amerikában járna.

M ASA: Nem jó az, hogy a mi embereink 
egyedül mennek Amerikába, asszonyok nél
kül. Kipusztulnak a családok. (Elveszi a mo
sogatóvizes edényt.) Miért nem mentél te is 
Amerikába?

M ANDA: Miért nem mentem? Nem is hí
vott senki. . .  Az emberek csak azért men
nek oda, hogy pénzt keressenek és vissza
jöjjenek.

M ASA (kiönti a mosogatóinzet az ajtó mel
letti vödörbe)• Sokáig maradnak oda és nem 
is jönnek mindannyian vissza.

M A N D A  (hordja az edényeket a polcra): 
Amelyikük jól keres, az nem akarja abba
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hagyni a munkát. Nehéz neki otthagynia és 
mindig halasztgatja a hazatérést. Még egy 
évet, meg még egyet. Amelviknek rosszul 
megy, az meg egyre azt reméli, hogy jobb 
munkája is akad és kereshet majd egy keve
set . . .  Ilyen reménykedésben, várakozásban 
múlnak az 'évek.

M ASA: Csakhogy nekik, anyám, mégis 
csak gyorsabban telik ott az idő, mint nek
tek, asszonyoknak, idehaza férj nélkül, egye
dül.

M AND A: Nektek asszonyoknak .. .  Mintha 
neked semmi közöd sem volna hozzá. A  te 
Ivánod is már hét esztendeie, hogv elment. 
Igaz, hogv nem vagvtok megesküdve. . .  de 
gyűrűt váltottatok. És te már hét hosszú esz
tendeie vársz rá.

M ASA  (rövid hallgatás után): Tudod,
anyám, mikor künn így tombol az ítéletidő, 
olvankor sajnálom, hogy kikosaraztam a ké
rőket . . .  Most már itt volnának körülöttem 
a gyerekeim és nem volna minden ilyen üres, 
ilyen elhagvott. Ez a hóvihar se hallatszana 
be a gyerekkacagástól.. . így meg valahogy 
úgy érzem magam, mintha meddő üsző vol
nék.

M ANDA: Ne beszélj így, lányom.
M ASA: Valami rosszat mondtam talán, 

anyám? .. .  Előtted nem titkolok semmit. 
Hidd el anyám, hogy igazat beszélek. . .  Tu
dod, ilyenkor, mikor a hóvihar meg a szél 
sír a ház körül, néha úgy tűnik, mintha gye
reksírást hallanék. Az előbb is, amikor kint 
voltam, szintén nem akartam hinni a fü
lemnek . . .  De valósággal hallottam a gye- 
réksírást.. . Egy kisgyerek sírt, anyám.

M A N D A  (vizsgálódva nézi): Majd lesz az 
is, lányom, ha megjön Iván.

M ASA: Anyám, ezt csak a papnak tudnám 
elmondani gyónáskor.. .  De neked is el
mondom .. .  Mert mi ketten úgy vagyunk, 
mintha testvérek volnánk.. .  Amióta az 
eszemet tudom, mindig egyedül voltunk.

M A N D A  (kissé ijedten): Mit mondasz, lá
nyom?

M ASA: Már két esztendeje egyre azt ál
modom, hogy szülök •.. Nem merek egy pil
lanatra sem hanyattfeküdni. . .  mert mind
járt elfog valami csuda a csípőm körül és 
akkor azt álmodom, hogy vajúdók.. .  De 
nem fáj, semmit se fáj, hanem valahogy 
olyan könnyű minden, és. . .  és így hol egy 
kisfiút, hol egy kislányt hozok v ilágra . •. 
Vagy felébredek éppen olyankor, amikor 
szülni kezdek . . .

M A N D A  (nyugtalanul): Ejha!
M ASA: Az éjszaka is azt álmondtam, hogy 

kisfiam született. Egyedül járkált az ágyon, 
énkörülöttem meg álltak az asszonyok és én

úgy szégyeltem, hogy mezítelen vagyok. Egy
re csak húztam a takarót magamra.. .  Csu
pa víz voltam, amikor tol ébredtem .. .  Nem 
tudom, mit jelenthetnek ezek az álmok .. .  
Elmentem volna már az öreg Mártonhoz, 
hogy elmondjam neki, de szégyeltem magam.

M ANDA: Furcsák ezek az álmok .. .  Szól
tál valamit erről gyónáskor a papnak?

M/VSA: Szóltam, anyám. Azt mondta, hogy 
imádkozzak.

M ANDA: És használt valamit?
MASA* Használt. De azért néha mégis 

jönnek ilven álmok és akkor . . .  (Vidámab
ban). Majd ha Iván hazajön, akkor megnyug
szom .. .  Azt íria. hogy nemsokára hazajön 
'és akkor ittmarad egész életére.

M ANDA: Tudom, lánvom. tudom. Csak 
sokáig huzakodik. Neki ott iól me?v a dolga 
és sajnálja abbahagyni. Úgy számítja, hogy 
ha még egy évig ottmarad, az annyi meg 
annyi dollár. Azon még egv darab szántót 
vehet, meg egv legelőt megtisztíthat a kö
vektől, nagyobb istállót éoíthet a jószág
nak .. .  Kicementeztetheti az udvart; kocsit, 
lovat, vehet.. .  De az is lehet, hogv autót 
szeretne tartani és utasokat szállítani az ál
lomásról a városba, ő  csak számolgat így 
magában és közben elfelejti, hogy te meg itt 
vársz rá. Elfeleiti, hogy miatta egészséges, 
jó, szorgalmas legényeket kosaraztál k i . . .  
Az ember telhetetlen. Hazajöhetne ő szépen, 
az öreg Márkó meg ottmaradhat, még egy 
ideig, ha éppen úgy akarja, és vezetheti azt 
a boltot.

M ASA: Tudod, az anyósom is nehezen 
várja Márkot. Huszonöt esztendeje kint van 
már az öreg. Legjobb volna, ha együtt jön
nének haza.

M ANDA: Megértem én jól az Ankát. Ö 
is úgy járt, ahogy én. (Emlékezik.) Vasárnap 
esküdtünk és utána idejöttem Jóle házába-.. 
Hozományba a kelengyém mellett pénzt is 
hoztam neki, hajójegyet. Szép volt az este. 
(Arcán az egykori boldogság visszfénye je
lenik meg.) Sohase felejtem el Jóiénak va
donatúj mellénye volt, az inge meg fehér, 
mint a hó. Piros sapkáját betyárosan a jobb- 
szemöldökére húzta . . .  Amarra meg, balra 
kinthagyta a sapka alól fekete haját é s . . .  
úgy elfogott valami félelem, hogy egész tes
tem reszketett és nem láttam mást, csak a 
gyertyák lángját. Még ma is úgy tűnik, mint
ha akkor száz gyertya égett volna. Később, 
akárkit kérdeztem, mindenki azt mondta, 
hogy csak két szál gyertya volt. (Elszomo
rodik). Másnap aztán elutazott. . .  Akkori
ban Líkában még nem járt vonat, az em
berek kocsival utaztak Karlob ágig és onnan 
hajóval Triesztbe.
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MASA: És 14 évig nem jött vissza?
M ANDA: Nem! Egyedül maradtam a ház

ban az anád öreg édesanviával és az ar>iá- 
v a l.. • Kilenc hónap *miil.va megszületett Ma
laca. (Es?éhe int Makóra és sírvafakná). 
Maid 14 esztendő* legénvke volt. már. ami
kor az aoia először meglátta. Akkor is csak 
félévi«* maradt itthon. A  fia utáni bánat úgv 
összetörte és megzavarta, hogy elkezdett 
inni. lurrmolni, Nem nyugodott, amíg a pénzt 
mind el nem költötte. Se a házat nem éoí- 
tette fel. se az istállót nem nagyo^bította 
m eg.. .  Csak elment és, ezt már meséltem 
neked. hat . hónappal ezután, hogy elutazott, 
megszülettél te.

M ASA: Ha akkor szerencséd van és fiat 
szülsz, -talán elö^b hazaiött volna ő is. Nerí) 
maradt volna oda húsz esztendeig.

M ANDA: Lehet. De a munka se állt neki 
többet úgy a kezére, mint azelőtt.. .  Ritkán 
küldött pénzt és nagyon keveset. Amikor 
hazaiött, láthattad magad is, akkor is alig 
hozott néhányszáz dollárt és valamicske ru
hát magával.

(A  szobából dörmögés hallatszik•)
M ASA: Olyan csendben volt, azt hittem, 

hogy elaludt.
M ANDA: Á! Tudod, hogy mindig nyugta

lan, amikor hóvihar van.
(A  szobába vezeted ajtó kinyílik és meg

jelenik a küszöbön Jóle, petróleumlámpá
val a kezében).

JŐLE: Mi az? Mit álltok itt a sötétben?... 
Átkozott hóvihar, befújta az ablakot is. Sö
tét van itt, akár a bányában. (A  tűzhelyhez 
lép és meggyutja a lámpást). így nii Leg
alább lássuk egymást, ha már egyedül va
gyunk .. .  Elvágott bennünket mindentől ez 
a hóvihar.. . Az emberektől, az élettől. (Má
sához). Piszkáld meg egy kicsit a tüzet, 
fázok . . .  Hideg van, sötétség és hóvihar •.. 
Hadd nézzem, ugyan hány óra van? (Be
megy a szobába és onnan beszél): No lám, 
még csak négy óra. Kint még világos van.

M ANDA: Ki tudja. Lehet, hogy már kint 
is besötétedett.

M ASA (lapátot fog és kimegy).
JÓLE (az ajtóban): Már hogy volna sötét, 

te asszony! Hiszen már februárban járunk 
nem olyan rövid már a nap. (Nyújtózkodik, 
ásít egyet és a fejét vakarja): Hej, mit kel
lett megérnem öreg napjaimra. Sötétben kell 
élnem, sötétségben! Bizony, bizony!

M AND A: Ügy beszélsz, mintha valami 
nagyvárosban születtél volna. így élt az 
apád, az öregapád, meg az ükapád is. Mind 
így éltek.. .  Én is így éltem le az egész 
életemet. (Fogja a rokkát, leül és fonni kezd).

JÓLE: Ha az ember nem lát jobbat, ak
kor jó neki az is, amiíe van .. .  Én Ameri
kában éltem harmincnécfv esztendeig... Ott 
akármerre fordulsz, mindenütt világosság 
van. Csak megnvomsz egv gombot és már 
lobban is. mint a kova .. .  Ha te láttál volna 
ú?v egv amerikai várost érszaka . .. Azt hin
néd hogy tŰ7 van .. . Hogy minden ég . .. 
(Köhnani kezd).

M ANDA: Túlsókat dohánvzol. Jóle. Tu
dod. hogv a gracsáci doktor azt mondta, 
mikor azon a röggenven nézett. hogy ne do
hányozzál. Te mégis reggeltől estig szívod, 
meg rágod azt a pipát.

JÓT/E (fölakasztja n 'net.róle*i.'m.l6mr>át); 
Haovd a csudába a doktorokat. A bánv5V*ól 
hoztam én ezt. AVi tíz esztendőnél tovább 
dolgozik ott a föld alatt, az mind köhög. 
Telemegv a tüdejük korommal •. Én már 
ol^an vág vök belül, mint egy kémén v .. .  
MU árthat itt még a dohány .. .  Doktorok .. .  
Pálinka kell nekem: pálinka, hogy kimossa 
ezt itt belü lről.. .  (Ktaombolkozik). Olyan 
fullasztó ma itt bent, akár a bányában rob
banás után. Ezért is fogott el a köhögés.

M ANDA: Mit csináljunk, ha betemetett 
bennünket a hó? Csak a kéménvnyíláson át 
jön a levegő, mert ott a hó elolvad a füsttől.

(Kintről farkasüvöltés hallatszik).
M ANDA: Hallod-e, hogy üvölt a farkas

koma?
JÓLE: Amikor hóvihar van, mindig je

lentkeznek. Mintha az ilyen ítéletidő tetsze
ne nekik .. • Hóvihar 'és farkasok . . .  Vala
hogy egyformán üvölt mind a kettő . . .  Az 
ember nem tudja, melyik a rosszabb.. .  
Megvadítanak az énekükkel.. .  Annyira, 
hogy legszívesebben együtt üvöltenék velük 
és összetörnék a házban mindent, ami a ke- 
zemügyébe kerül. (Belerúg az ülőkébe és fel
fordítja, azután bemegy a szobába, üveget 
hoz ki és nagyot húz belőle). A  pálinka is 
elfogyott. Ez az utolsó.. .  Aztán mi lesz?

M ANDA: Majdcsak elmúlik a rossz idő, 
akkor Masa elmegy és hoz egy-két üveggel.

JÓLE: Ördögöt hoz! Legutóbb is alig adott 
neki Lukesa hitelbe. Nekem meg nincs egy 
megveszekedett garasom se . •. (Dörmögve). 
Ez az Iván meg egyre halasztgatja a haza
jövetelt . . .  Annyi a dollárja, mint a pelyva. 
Hagy is írja csak legutóbb: ,.A napokban je
lenteni fogom, hogy jövök-e két hónap múl
va, vagy egy kicsit később.. .  Mintha nem 
írhatta volna meg mindjárt, hogy: Jövök!”

M A N D A  (közben fon): Férjhez engedhet
ted volna Masát Jószó Kikinhez vagy Prpics 
Blázsóhoz. Jóravaló legények, tisztességes 
házból valók. Te meg csak egyre azt haj
togatod, hogy: nem adom!
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JÓLE (határozottan): Nem is adom! Azt 
akarom, hogy olyan házba menjen, ahol 
meglesz mindene, amit szeme-szája kíván. 
Azt csak Ivántól kaphatia meg. ő  majd 
megveszi Koncsevics minden földjét ott a 
sinek mellett és ott fog építeni.. . De nem 
ám házat, hanem várost.. . Egy egész vá
rost .. • Érted? Kocsmát nyit, meg boltot.. .  
Érted-e?

M ANDA: Értem, hogyne érteném, de a 
lány fölött múlnak az évek. Nem olyanok a 
mai lánvok, mint mi voltunk. Látod, itt van 
Vrana felesége. Elnevezték amerikai nagy
néninek. Éjszakánként legények látogatják 
és ott mulatnak nála. Rájuk költi azt, amit 
Vrana hazaküld.. .  Vrana verítékét. Azt 
mondia, hogy: „Ehol-e”! Asszony, volnék, de 
röstellem magam annak nevezni. Mit képzel 
a Vrane, hogv maid én is férfi nélkül élek, 
mint az anyáink? Ha bolond volnék. Csak 
hadd szórakozzon 5 is ott kedvére” Szégyen 
így beszélni, meg vétek. Hát nem?

JÓLE: Mit tudom én, mi a vétek. Nem va
gyok én pap.

M AND A: No, csak úgy mondom. Ezek a 
mai asszonyok, meg lányok.. .  Nem örülök 
neki, hogy Masa ilyen sokáig nem megy férj
hez .. .  A  lány erős, egészséges.. .  és . . .  Bi
zony, amikor tavaly Grgó a pévarakásra 
döntötte és dögönyözni kezdte.. .  úgy a fe
jébe szökött a vér, hogy az arca még két- 
három óra múlva is olyan piros volt, mint a 
pipacs.

JÓLE (dühösen): Hogy mer a Grgó eljegy
zett lánnyal játszani?

M ANDA: Nem veszik ezt már olyan szi
gorúan, mint valaha.. .  Különösen az olyan 
lánnyal nem, akinek a legénye már hét esz
tendeje nincs a faluban.

JÓLE: Semmi közöm hozzá. Masa tudja* 
hogy ezzel a két kezemmel fojtanám meg 
mint valami macskát, ha csak a legkisebb 
okot is adná arra, hogy nyelvére vegye a 
falu- Iván érzékeny ember. Mindjárt visz- 
szavenné tőle a gyűrűt és akkor oda a bolt 
is, a kocsma is, meg az élet is. De nemcsak 
a lányé, hanem a mienk i s . . .  Masának tud
nia kell, hogy én már többé nem birok a 
földeken dolgozni.

M AND A: Hiszen jó a lány, túlságosan is 
j ó . . .  De sürögnek körülötte mint a dara
zsak . . .  azért mondom, hogy nem jó a mai 
lánnyal várni.

JÓLE: Ejnye már, mit okoskodsz most, 
mikor végére jár a dolog . Nem elég a vi
har? Még csak az kell, hogy te is itt csipogj 
a fülembe —  az ördög vinne el benneteket.

M AND A: Örökké csak káromkodsz, meg 
istentelenkedsz.

JÓLE: Hogy káromkodok? Már hogyne 

káromkodnék! Legszívesebben elsorolnám 
valahány szent van a kalendáriumban.. .  
Huszonhét esztendeig Minnesotában, Pennsyl- 
vániában. Coloradóba meg másutt a bányák
ban a föld alatt voltam- Nyolc esztendeig 
csavarogtam a texasi prerin. meg a Sierra 
Nevada őserdei é^en. Négv esztendeig a Hud- 
zonhav disztriktben, Kanadában a vadálla
tokkal kergetőztem. A  bányában összeron
csoltam a lábam, az erdőben a farkasok ki
martak belőlem egv darab húst, a fülem le
fagyott . . .  És most, most odáig süllyedtem, 
hogv őrzöm a lányomat a gazdag vőnek, 
hogy legyen miből élnem . . .  (A  fooát csikor
gatja). Az ördögnek kellett hazajönnöm!?

M ANDA: Megver az isten, Jóle. ha így 
beszélsz. Én is elviselek itt melletted min
dent és tűrök.

JÓLE: Mit. te? Te asszony vagy1... Nem  
is vagy egyébre való, mint hogy tűrjél. De 
én?.. .  Ki az ördög keresetett engem ide 
vissza? (pondolkodik). Először még csak 
hagyj án. Akkor azért jöttem haza, hogv föl
építsem s rendbehozzam a házat-.. A  fiam
nak. Volt fiam, aki folytatta volna a nem
zetségünket. De minek jöttem vissza másod
szor, mikor már többé se pénzem, se fiam 
nem volt?

M ANDA: A  feleségedhez, meg a lányod
hoz jöttél vissza.

JÓLE: Asszonyt találhatsz mindenütt, ha 
kell. A  lány azé lesz, akihez férjhez megy. 
De fiad, az vagy van vagy nincs.

M ASA (bejön): Jó, hogy tetőt csináltunk 
a fészerig. Ha az nem volna, egyáltalán 
nem lehetne eljutni az istállóig a hótól. (To
pog, lerázza bocskoráról a havat). Hu, majd 
megfagytam.

M ANDA: Hát mit csináltál?
MASA: Alagutat kellett ásnom a hóban a 

pajtáig, hogy a jószágnak egy kis takarmányt 
szedhessek ki. Amikor fölmásztam, világos
ságot láttam a palánk résen. Odakünn még 
világos van, itt a házban meg olyan a sötét, 
mint a fekete -éjszakában.

JÓLE: No látod, anyó! Nem megmondtam, 
hogy kint még világos van? (A  fájdalom el
torzítja az arcát). Masa! Tegyél már föl egy 
kis vizet, hadd áztatom a lábaimat. Már me
gint szaggat belül, mintha valaki harapó
fogóval tépné a húsomat.

M ASA: Mindjárt hozok be havat.
JÓLE: Havat, havat.. .  még víz sincs-
M ASA (fazékat vesz és kimegy).
M ANDA: Az idén valahogy sűrűbben, 

meg jobban fáj a lábod. El kellene menned 
a doktorhoz, hogy megvizsgáljon.
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JŐLE: Eriggy mán, te vén esztelen! Ame
rikai doktorok vizsgálták, meg gyógyítot
ták ezt. Nem gondolod tán, hogy majd most 
ez a goszpicsi doktor segíteni tud rajta? 
(Ütögeti a bokáját). Ez mind össze van mor
zsolva meg lapítva. Ök meg aranydróttal 
összeszorították és összekötözték. Most úgy 
tartja clssze az aranydrót ezeket a csontocs- 
kákat, mint teszem azt, a hordón az abroncs 
a dongákat. Ha leszedik az abroncsot, szét
hullanak a dongák és az ördögé az egész 
hordó. így van ez az én csontjaimmal is .. .  
Ha előbb halok meg, mint te, hasítsd fel 
késsel a bőrömet, szedd ki a drótot és add el.

M ANDA: Isten ments!
JŐLE: Miért? Mi rossz van az aranyban? 

Áldás az. Én eladtam az egészségemet, az 
erőmet, a húsomat.. .  És mindezt az 
aranyért. . .  átkozott!

M ASA  (behozza a fazekat tele hóval és 
a tűz fölé helvezi): Egy-kettőre forró lesz a 
víz. Megyek, elhányom a havat az ajtó elől, 
meg az ablaktól, mert ha az éjiéi nem hagyja 
abba, betemet bennünket egészen.

JÓLE (leül az asztalhoz): Add már ide, 
anyó, az Iván levelét, hadd olvasom el még- 
egyszer.

M A N D A  (félreteszi a rokkát, fölkel és a 
polcról előveszi a bögre mögé tűzött levelet): 
Ez jött utoljára. Masa ide tette. (Odaadja 
neki a levelet.) Várj, majd közelebb hozom a 
világosságot. (Elébeállítja a petróleumlám
pát az asztalra). Olvasd hangosan, hadd hall
jam én is.

JŐLE (a levelet a világosság felé fordítja): 
Drága Masám! Elhatároztam végül, hogy 
hazamegyek. Ezt már sokszor írtam és lehet, 
hogy el se hiszed. Nehezedre eshet a vár ás. 
Nem vagy már gyerek. Huszonkétesztendős 
nagylány vagy. A  veled egyidős lányok gye
rekei már nemsokára iskolába járnak- Tu
dom én azt mind. De látod, az én anyám is 
már 25 éve várja az urát és ehhez képest mi 
ez a hét esztendő? Eladjuk a kantint, vagy 
ahogy odahaza mondanád, a kocsmát. A  na
pokban megírtam, hogy mikor érkezek. Két 
hónap múlva vagy egy kicsit később. Tisz- 
teltetem az apádat, az anyádat. A  viszontlá
tásra, vagy ahogy mi amerikaiak szoktuk 
mondani: gud báj! Szmolcsics Iván”. —  No 
látod, hogy mégis csak jön!

M AND A: Az utóbbi két esztendőben ál
landóan csak azt írja. Mindig két hónap 
múlva jön. (Vizet önt neki a csöbörbe.) Itt 
a víz.

JŐLE (leveti a cipőt, harisnyát és fölgyűri 
a nadrágszárát).

M AND A: Vigyázz, le ne forrázd magad.

JŐLE: Ejha! Ez aztán forró. No, de nem 
baj, ez a jó.

M ANDA:. Valahányszor a lábadat nézem, 
mindig arra gondolok, még jó, hogy élve 
maradtál ott abban a bányában, apukor rád- 
omlott.

JŐLE (csak bólint egyet).
M ANDA: Mélyen volt az a föld alatt?.-. 

Rettenetes lehet! Tavalyelőtt, amikor Karlo- 
vácra vezettél, majd meghaltam ijedtembe, 
míg a vonat ki nem keveredett az alagút
ból. A  bányában még rosszabb lehet. . .  Nem 
tudom, hogy is mernek belemenni az em
berek?

JŐLE: Hogy mernek? Hát emberek azok, 
nem vénasszonyok!

M ANDA: Hiszen te se mertél a szerencsét
lenség után.

JŐLE (mérgesen): Kicsoda? Még hogy én 
nem mertem volna? Tudsz is te valamit, vén 
bolond!. . .  Le mertem én aztán is menni a 
bányába, de mindig fojtogatott.. . Valahogy 
szűk volt minden. Mindig eszembejutott, 
hogyan maradtam levegő nélkül a robbanás 
után és úgy éreztem, hogy összeborulnak fö
löttem a falak és szétlapítanak. Látod, ez 
zavart ki a bányából. Ha nem mertem volna, 
nem dolgoztam volna a szerencsétlenség 
után még egy esztendeig ott.. . Micsoda 
szerencsétlenség volt az! Tizenhat ember 
szörnyethalt. Egy napot meg egv éjszakát 
feküdtünk betemetve, megnyomorítva- Olyan 
kínokat éltem át, amilyeneket még a Jézus 
Krisztus sem szenvedett a keresztfán.

M ANDA: Bizony, többet ki kell birni az 
embernek, mint az állatnak.

JŐLE (még mindig a borzalmas esemé
nyek emlékének hatása alatt): Aztán kint 
maradtam a levegőn. Kint a föld felett ne
héz megélni nyelvtudás nélkül. Csavarogtam 
összevissza Amerikában a prériken, az erdők
ben. Földiekre akadtam, akik az erdőkben 
dolgoztak favágáson. Én is beálltam közé
jük ... Jó dolgom volt. Óriási fákat vágtunk 
k i .. .  nagyobbakat, mint a legnagyobb bükk 
a Velebiten. (Elhallgat, azután szomorúan 
folytatja): Valahányszor ledőlt egy fa, min
dig a megboldogult Makica jutott az eszem
be. Magamelőtt láttam a szétloocsant agy
velőt . . .

M A ND A  (amint Jóle Makicát említi, ki
buggyannak a könnyek a szeméből).

JŐLE: Mi az ördögöt pityeregsz? Inkább 
add ide a törölközőt.

MA'NDA (odaadja a törölközőt).
JÓLE (lábát törli): Ezért hagytam ott ezt 

a munkát és elcsavarogtam egészen Kana
dába, ahol beálltam vadásznak .. .  Csapdá
kat állítottunk és hurkokat feszítettünk ki. 
Elmentünk messze az emberlakta helyektől,
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kunyhót építettünk magunknak és abban 
laktunk. Nem is lett volna semmi baj. De 
egv szép napon bekszöntött a hóvihar és nem 
szűnt meg egy álló hónapig. (Farkasüvöltés 
hallatszik a ház közelében, mire Jóle dü- 
hödten felugrik): Átkozott farkasai! Legszí
vesebben a fogammal tépném szét őket. (A  
törölközőt a földhöz váaia): Add ide a fej
szét! Kimegyek. (Felordít): Nem birom to
vább .. .  Érted?! (Fellök mindent maga kö
rül és bemegy a szobába, ahonnan a ká
romkodása és zsörtölődése hallatszik).

M ANDA: Isten irgalmazz! (Keresztet vet 
magára).

M ASA (kinyitja az ajtót, amelyen keresz
tül bezúdul a friss levegő, hópelyheket és a 
nappal tűnő világosságát hozva mapóvnl): 
Itt a hó, meg egy pici világosság is. Elta
karítottam az ajtó meg az ablak körül. (Han- 
aosan, hogv Jóle is meghallja a szobában): 
Kinyithatod magad is, apám és kiszellőztet
heted a szobát.

JÓLE (megjelenik az ajtóban, kabátját 
veszi fel).

M ASA: Holnap le te li hánynunk apa a 
havat a tetőről. (Be akarja csukni az ajtót)>

JÓLE: Hagyd nyitva egy kicsit. Ü g y .. .  
hadd szívjak egy kis levegőt. (Mélyet lélek
zik és köhögni kezd).

MASA: Köröskörül a hó alig ér térden 
felül, a házra meg annyit hordott, hogy 
cs uda.

JÓLE (ósdi pisztolyt vesz elő, az övébe tűzi 
és a kijárat felé indul).

M AND A (elébe áll): Hova mész ebben a 
viharban?

JÓLE (gorombán ellöki): Eriggy az utam- 
ból, mennem kell.

(Nem messziről puskalövés hallatszik és 
a szél süvöltésén keresztül emberi hang tör
á t: ha-hóy h a h ó !)

JÓLE (megáll, mint akinek földbe gyöke
rezett a lába. Eltorzult arccal hallgatózik. 
Mikor felhangzik á farkashörgés és az ar- 
tikulálatlan emberi hangok újabb hulláma, 
összerezzen, felkapja az ajtó fellől a baltát 
és elrohan).

JÓLE (elmenőben): Átkozott hóvihar! Át
kozott farkasok!

M A ND A  (kiszalad utána és kiabál): Jóle! 
Jóle! Jólee!

(Még egy puskalövés hallatszik, de vala
mivel közelebbről).

M A ND A  (visszatér a házba és az ajtóban 
szembekerül a megrémült Masával): Elro
hant, mintha ördögök űznék. Most nem fáj 
a lába. Megbolondult! Otthagyja egyszer a 
fogát a hóviharban.

M ASA (még mindig az ajtónál áll): Ugyan, 
mi történhetett?

M AND A  (leakasztja a bekecset, amely egy 
szegen lóg a falon, magára veti és elrohan): 
Gverünk utána!
(Kiabálás hallatszik: ha-hó, azután Jóle
hangja:

Átkozott férgek! Átkozottjai!
M ASA (a kiabálás alatt kendőt terít ma

gára és kiszalad. Az ajtó nyitva marad és 
hallatszik a szél szomorú dudálása Kint 
mind közelebbről hallatszanak a hangok).

M AND A (beszalad, csuna hó): Oh, oh, em
berek. emberek! Szabadíts meg uram a go
nosztól! (Leveti a bekecset, kiniytja a szek
rényt és vásznat vesz elő): Be kell kötni a 
sebet- Csupa vér az az ember.

JÓLE: Ehol-e, itt vagyunk! Támaszkodj 
csak rám. (Bejön).
PERELJA (Masára támaszkodva jön, akit a 
jobbkezével átölel, míg Jóle a bal hóna alatt 
támogatja. Jóle a vállán átvetve egy kétcsö
vű vadászpuskát hoz, karjáról pedig lóg a 
balta.)

M ASA: Hová anyus?
M AND A (takarót hoz ki a szobából): Ide, 

a tűz mellé. Hagy melegedjen föl, amíg be
kötjük a sebeket. (Leteriti a takarót és pár
nát helyez rá).
PERELJA ( lefekszik, de úgy, hogy közben 
nem engedi el Mását, úgyhogy az kénytelen 
letérdelni mellé. Akkor engedi csak el és 
Masa térdelve igazgatja a párnát a feje 
alatt.

M ASA: Csak lassan, lassan. így.
JÓLE: Jól van, jól. Most adjál Masa vizet, 

te meg anyó adjál vásznat.
M ANDA: Már elkészítettem.
M ASA (kiszalad, egy fazékban havat hoz, 

a tűzhöz állítja és feléleszti a paraszat).
PERELJA: Hagyd csak, nagylány, hagy

jad. Semmiség ez. Kibirja ezt Perelja. (Még  
mindig elfulladva beszél).

M ANDA: Melyik Perelja vagy te?
PERELJA: Zdunics.
M ANDA: Szóval te Perelja Zdunics vagy-
PERELJA: Az.
JÓLE (letérdel mellé): No lássuk, hol se

besültél meg?
PERELJA: Ihol-e Éppen a lábamszárán.
M ASA (nyugtalanul): A  nyakadon is meg

sebesültél. Jaj, hogy összemartak ... nagyon 
ki lehettek éhezve.

PERELJA (miközben Jóle vetkőzteti): De 
még mennyire éhesek. Amikor már emberre 
támadnak, tudod, hogy az a végső. Egyéb
ként nem merik az embert megtámadni. 
Félnek. Én nem félek tőlük, de nem láttam 
őket a hótól, meg a széltől. Először a leve
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gőbe lőttem, hogy megijesszem és szétzavar
jam őket, de hamarosan megint utánam 
jöttek.

M A SA  (a víz után nyúl és közben Perel- 
ját nézi).

PP’RELJA: Nem volt már több patronom 
a puskámban. Az egyik odaugrott és beleha
rapott a lábamszárába. Ügy megvágtam a 
puskatussal, hogy szétloccsant a fele. A  má
sik az arcomnak ugrott. Birkózni kezdtem 
vele. Legjobban arra vigyáztam, hogy csúffá 
ne tegyen . •. Azután nem is tudom, hogyan 
történt.

JÓLE (megmártja a tévést a vízben és 
mossa a sebet): Épp akkor értem oda, mikor 
már raitad volt. A  feisze fokával vágtam rá, 
hogv eltávolítsam tőled. Dühös volt és meg
lepődött. Rámnézett, én meg a fejszével ép
pen derékon kaptam és egy csapással ket
tévágtam. Azután meg négyrét. (Abbahagy
ja a sebmosást). Addig vágtam, míg össze 
nem aprítottam. Metél t'té tudnám össze
vágni és porrá őrölni. (Dühében megfeled
kezik magáról és Per el ja lábára üt).

PERELJA (feljajdul): Oh!
M ASA (megrémülve): Apa!
JÓLE: Einye, egészen bolond vagyok

már. (Folytatja a sebmosást): Gomba kellene, 
hogv elállítsam a vérzést. Ugorj Masám a 
padlásra és keress egy párat.

M ASA: Itt vannak a tűzhely fölött. Szá
radnak a vászonzacskóban.

JÓLE: Jól belédmart de nem tépett ki sem
mit. Az én oldalamba beledughatod az ök
lödet, akkora darabot kiharapott. (Kigom
bolja Perelja ingét, miután leszedte róla 
előbb a kabátot).

PERELJA (hallgat és sóvárgó tekintettel 
néz Masa szoknyája alá).

M A N D A  (miután észrevette ezt): Siess 
Masa!

M ASA ( lejöx\): Itt van. (Kibontja a zacs
kót, kivesz egy gombát, letérdel Perelja 
mellé és a gombát a sebre szorítja).

JŐLE: Adjál még egyet! Milyen csúnya 
nagy seb! Így ni. Ide is egyet a nyakára, így 
nézze meg az ember, hogy elcsúfították. No 
most bekötjük szépen.

M A SA  (féltve): Engedj engem, apa, majd 
/■ í en.

JŐLE: Csináld no, ez úgyis asszonyoknak 
való. (Feáll)- így támadtak meg engem is 
Hacon Bej-ben Kanadában. Indulásra ké
szültünk. Tél eleje volt és ugyan kinek volna 
kedve télen át ottmaradni az erdőben.. .  Hát 
egyszerre csak rákezdett a hóvihar.. .  Vá
ratlanul. Majd egy hónapig vártuk, hogy 
jobbra forduljon az idő, de hiába. Néha egy 
kicsit alábbhagyott, de alighogy felkészül

tünk, megint rákezdte a nótát.. .  Közel egy 
hónap múltán már nem volt se élelmünk, 
se töltényünk .. .  Otthagytuk hát a kunyhót 
és elindultunk a hóviharba.. .  Az élethalál
harcba .. .  Egyikünk már az első napon el
esett, nem birta tovább. Egy darabig von
szoltuk magunkkal s amikor meghalt, ott
hagytuk. Megfagyott. Nem ástuk el. Otthagy
tuk, hogy a farkasok felfalják. Azt hittük, 
hogy akkor bennünket békébe’ hagynak. 
Állandóan a nyomunkban hallottuk az üvöl
tésüket. Menekültünk, de nem lehetett meg
szökni előlük. Végül már nem tudtuk meg
különböztetni, hogy ki üvölt. A  farkasok-e, 
vagy a hóvihar.. .  Siettünk. A  hóvihar meg 
olyan volt, hogy néhány méternyi távolság
ról már nem láttuk egymást. A  szél hordta 
a havat és úgy csapta az ember arcába, 
mintha csupa hegyes tű lett volna.

M ANDA: Sohasem mesélted még, hogy az 
hogy történt.

JÓLE (mérgesen rászól): Azért mesélem 
most.. .  (Azután jolytatja): Nem bírtam kö
vetni a társaimat.. .  Lemaradoztam evvel a 
nyomorék lábommal és . . .  egyszercsak azon 
vettem magam észre, hogy eltévedtem.

M ASA (bekötözte Per el ját és most mind 
a ketten figyelmesen hallgatják).

JŐLE: Kiáltoztam, de nem felelt rá senki. 
Nem hallották a hóvihartól. Hej, nem tud
játok ti mit jelent az, elveszve egyedül ma
radni a hósivatagban. Egyszeriben lövést 
hallottam és szaladni kezdtem arrafelé. Köz
ben két farkas nekem ugrott. Vak voltam 
a hótól, nem tudtam lőni az egyik belém 
mart, kitépett az oldalamból egy darab húst 
és felfalta . •. Akkora lyuk maradt ott, hogy 
belefér az ember ökle.

PERELJA: És hogy menekültél meg?
JÓLE: Fellöktek és a hóba estem. Még ki 

birtam rántani a vadászkést és beledöftem az 
egyikbe. Az aztán elengedett és elment.. .  
Vagy nem is tudom . . .  mi vo lt.. . csak arra 
emlékszem, hogy birkóztam a hóban az 
egyikkel. A  kés kiesett a kezemből és mar
tuk egymást. Harapott ő is, haraptam én is. 
Széttépte rajtam a bőrkabátot és összemart. 
Felhasította az arcomat, a szememet is meg
sértette, de nem engedtem el. Elkaptam a 
pofáját, meg a fejét, és összeszorítottam. 
Nem engedtem el.

PERELJE: És hogy végződött a dolog?
JŐLÉ: Megfojtottam.
PERELJE: És aztán hogy volt?
JŐLE: A  társaimból csak néhány szétmar

cangolt rongyot találtam. Felfalták őket a 
farkasok. (Az arcán borzadály és fáradtság 
mutatkozik): Azután úgy, sebesülten, holt- 
fáradtan továbbmentem a hóviharban és a
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hátam mögött daloltak a farkasok.. Kihul
lottak a körmeim, megfagyott a fülem (félre 
fordítja a fejét, hogy meglátszon a bal fül 
maradványa), minden vagyonom és megta
karított pénzem odaveszett az úton. Elvitt 
mindent a hóvihar. Az átkozott.

PEREL JA (megszakítja a mesét követő 
csendet): Átkozott, mondod? Látod én sze
retem a hóvihart. Szeretem hallgatni a sze
let, meg a farkasokat, amint üvöltenek. (Ma
sát nézi, közben fölállt). Nekem szerencsét 
hoz a hóvihar.

JÓLE: Nem hozott az még senkire sze
rencsét . . .  Mit csináltál, hova indultál, hogy 
erre hozott az utad.. .  Melyik Zdunicsok kö
zül vagy te? Azok közül, ott a torony mel
lett?

PEREL JA : Azok közül. Obrovácon voltunk 
pálinkáért. Csubriló Jovó ment pálinkáért- 
Az az útszéli kocsmáros ott Lipacs alatt, 
biztos ismered.

JÓLE: Az a nagy bekerített ház ott Bi- 
laiial szemközt?

PEREL JA: Az, az . . .  köllött, oszt elfo
gyott minden .. .  Még csak február van, szük
ség lesz még pálinkára . . .  Mert ugye, mi
lyen kocsma az, hol télen még pálinka sincs.

JÓLE: Semilyen.
PEREL JA: Igv hát Csubriló meg Onyáto- 

csi Szávó nekikészülték, hogy elmennek Ob- 
rovácra pálinkáért. Éppen odavetődtem, hát 
elhívtak engem is, hogy biztosabbak legye
nek a dolgukban. Visszafelé jövet elfogott 
bennünket a hóvihar. Nem láttunk tovább az 
orrunk hegyénél. Ügy vágott a vihar, hogy 
megállította a lovakat. Mozdulni se bírtak. 
Nem láttunk. Eltévesztettük az utat és fel
fordultunk. Én elindultam embereket keres
ni, hogy segítsenek felrakni a hordót.

JÓLE (megában): És pálinka volt a hor
dóban, mondod?

PER ALJA: A  viharban elvétettem az utat 
és a templom helyett errefelé indultam.

JÓLE: Hát itt is olyan emberekre akadtál, 
akik szívesen segítenek. Nagy a hö?

PERELJA: Nem nagy, csak ott ahol a szél 
összehordta. Van, ahol úgy összesöpört min
dent, akár a szérűskertben.

JÓLE: Azt hittem, hogy befújt mindent, 
mint a mi házunkat. Node akárhogy is van, 
segíteni kell az embereknek. (Meggyújtja a 
tűzhelynél a inharlámpát). Fogjad csak Mán- 
da. (Magára ráncigálja a kabátot, fogja a 
fejszét meg a lámpást és indul): No megyek.

M ANDA: Nem mész egyedül az éjszakába, 
megyek veled.

JÓLE (elmegy).
M A N D A  (megára kapja a bekecset és visz- 

szaszól az >ajtóból): Masa lányom, adj vala

mi harapni valót Perelj ának. Adjál neki for
ralt tejet, vagy vágj le egy darab szalonnát. 
Tejföl is van egy kevés, ott a köcsögben. No, 
isten áldjon. (El.)

M ASA: Isten áldjon, anyám.
(Csend támad, amely szemmelláihatóan 

kellemetlenül hat Masára. Perelja felkönyö
köl és úgy nézi. Masa elfordulj

PERELJA: Leány vagy te, vagy asszony?
M ASA: Leány. (Hozzáteszi): De jegyes va

gyok.
PERELJA: És hol a jegyesed?
Mx^VSA: Amerikában. Már hét esztendeje.
PERELJA: Hadd legyen. Akár örökké is 

ottmaradhat. (Kihívóan): Akad neked itten 
is legény.

M ASA: Nem kell nekem.
PERELJA: De lehet, hogy te kellesz va

lakinek .. .  Emlékszel-e rám, a rókusnapi vá
sárról?

M ASA (lesüti a szemét és hallgat).
PERELJA: Emlékszel? (Masa bólint). Mind

járt megismertelek . . .  Akármilyen fáradt, 
meg sebesült voltam is.

M ASA (szégyelősen): Követ dobtatok és 
messzebbre hajítottad a Grgótul. Pedig az 
óriási nagy ember. Több mint két méter 
magas-

PERELJA És örültél, hogy tovább hají
tottam tőle?

M ASA (kelleti magát, aztán mégis): Hát... 
örültem.

PERELJA: Láttam én, hogy engem nézel, 
meg hogy szeretnéd, ha túlhajítanám. Ez 
olyan erőt adott, hogy eldobtam a követ, 
mint az ágyú .. .  De hova lettél te azután? 
Kerestelek mindenfelé. Azt se tudtam, ki 
vagy, hova valósi vagy.

M ASA: Először a nagynénémhez mentünk, 
azután meg haza.

PERELJA: Azt hittem, hogy nem is lát
lak többet. Nem tudtam melyik faluból való 
vagy, bejártam kömyeskörül az összes fal
vakat, azt reméltem, hogy majdcsak rád 
akadok, de téged mintha a föld nyelt volna 
el.

M ASA (kíváncsian): És miért kerestél any- 
nyira?

PERELJA: Meg akartam neked mondani, 
hogy azóta mindég a szemem előtt vagy.

M ASA (tetszik neki s hamiskásan másra 
tereli a szót): Nem ennél valamit?

PERELJA (vágyakozva nézi): Dehogynem. 
Téged..

M ASA (úgy tesz, mintha nem értette volna 
és nevet): Csupa seb vagy és még van kedved 
komédiázni.

PERELJA: Ördögöt komédiázok. Elnézlek 
ahogy itt megvilágít a tűz és úgy tűnik, 
mintha vertarafcyba öltözött tündér lennél.
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M a s a  (csintalanul): Nincs ilyen lány 
messze földön.
PERELJA: Nincs is- Gyere ülj ide mellém.

M ASA: Eriggy a csudába. Megyek, megné
zem a birkákat (Fogja a sajtárt, indul és ki
nyitja az ajtót).

PERELJA (úgy tesz, mintha nagyon fájna 
neki a seb): Jaj, jaj, jaaj.

M A SA  (megijed): Jaj nekem, mi bajod 
van? (Nyitva hagyja az ajtót, közelebb megy 
és fölébe hajol).
PERELJA (elkapja a kezét és magához 
húzza).

M A SA  (ki akar szabadulni és birkózik): 
No, megbolondultál?

PERELJA: Ülj ide, kislány.
M A SA  (szabadulni akar, de amikor látja, 

hogy nem bir, leül): Eltöröd a kezem, te bo
lond.

PERELJA: összetörnélek én téged egé
szen és úgy megszorongatnálak, hogy a cson
tod is ropogna bele.

M A SA  (kihívóan): Erő is kell ám ahhoz.

1PERELJA: Van még bennem erő. (Magá
hoz vonja. Masa huzakodik és közben meg
üti. Perelja tetteti magát és feljajdul. Masa 
pedig ijedtében megáll és szembefordul vele.)

M ASA: Mi az?

PERELJA (kihasználja az alkalmat és az 
ajkát a lányéra szorítja, Masa belemarkol a 
hajába és cibálja. Mormogva harcol, de a 
férfi nem enged. A  mormogás lassan az él
vezet hangos kifejezésévé válik és Masa ujja 
belefúródik Perelja hajába, míg a másik ke
zével átöleli és magához vonja.)

(A  szél közben kinyitotta az ajtót, majd 
kicsapta sarkig. Hópelyheket söpör be a szo
bába és a petroleumlámpás fellobban. A  
második szélroham erősebb, megint csap 
egyet az ajtón, elfújja az asztalról Iván le
velét, amelyet Jóle otthagyott, azután el
oltja a petróleumlámpát• A helyiséget most 
már csak a kialvó tűz gyenge fénye vilá
gítja be. Behallatszik a szél süvöltése és le
hull a (függöny)

(folyt, köv.)

Pályadíjnyertes színmű amatőrszínpadon

Az 1953-as esztendőben igen jelentős erőfe
szítések történtek Vajdaságban, 'hogy a magyar 
műkedvelőszínpadokat megfelelő műsordara
bokkal lássák el, (hogy necsak a régi világ válo- 
gatásnélküli, könnyű és léha darabjai kerülj e- 
nek az amatőrszínjátszók közönsége elé. A  Vaj
dasági Magyar Kultúrtanács egy csomó szerb- 
horvát színdarabot fordított le az érdemes 
újabb termésből, jópár értékes régi színművet 
újra kiadott, s ez már magában is jelentékeny 
választékot biztosít műkedvelőszínpadainknak.

De az eredeti és új színművek alkotása te
rén is komoly lépés történt előre. A (Magyar 
Kultúrtanács ugyanis sikeres színműpályázatot 
hirdetett és bonyolított le. Az eredeti művek 
pályázatának nyertesei megérdemelten a hiva
tásos szabadkai színpadra jutottak el. Kérdéses 
maradt csak a dramatizált pályaművek leg
jobbjának bemutatása. A dramatizált pálya
művek közül, mint azt már a vajdasági ma
gyar sajtó közölte, Szeli István és Tótih Horgosi 
Pál munkája, a »Sárarany«, Móricz Zsigmond 
hasonló című regényének színpadra átdolgozott 
változata emelkedett ki. Habár az első díjat 
egyes fogyatékosságai miatt nem is vihette el 
ez a darab, mégis, mint azt a bírálóbizottság 
megállapította, i»viszonylag legértékesebb volt«. 
A  bírálóbizottság úgy vélte, ‘hogy kisebb átdol
gozás után a Sárarany« -nyal ‘használható, erős 
darabot nyer a vajdasági magyar színjátszás. 
Ezt a tételt valamelyik színpadunk volt hivat
va gyakorlatilag megcáfolni avagy igazolni.

A  topolyai Magyar iNépszínlház egy ideig 
foglalkozott is a »Sárarany« bemutatásának 
gondolatával. De aztán a regényben és színmű

változatában egyaránt előforduló merészebb 
motívumok, valamint a darab műfaja (tragédiá
ról van szó!) ennek a különben lendületes, de 
inkább könnyebb fajsúlyú színdarabokkal fog
lalkozó fiatal színházi együttesnek elvette a 
kedvét a bemutatótól. A  fiatal zrenyanini ma
gyar színházi együttes sem fogott még a »Sár
arany« színreviteléhez. Pedig egy ilyen ízes 
nyelvű és igazán népi figurákat mozgató darab
— 'ha nelhezebb föladatot nyújtó műfajú is — 
egy fiatal együttes játékmodorának formálásá
hoz okvetlenül hozzájárulhat.

A  hivatásos együttesek ihabozása közben a 
zentai Amatőrszínlház magyar színjátszó cso
portja vette munkába a »Sárarany«-at. S ez a 
rendelkezésére álló szerény eszközök és egy 
nem minden tekintetben összeszokott együttes 
számára nem volt könnyű föladat.

Maga az előadás mégis irodalmi és színházi 
életünk jelesebb eseményei közé tartozik, mi
vel egy figyelemreméltó s irodalmi ízléssel ki
választott és kidolgozott, díjnyertes pályamű 
színrehozatalát valósította, meg Nothof Károly 
rendezésében. Az irodalom tiszta szavának 
közvetítését végezte az együttes, s ez a leg
nagyobb dicséretet érdemli.

A rendezőnek kemény föladat jutott osztály
részéül. A darab jónéhány szereplőt igényel és 
sokféle típust mutat be a múlt falusi életből. 
Nothof rendező néhány rutinos színjátszó mel
lett egészen kezdőkkel is szerencsésen próbál
kozott, s egypár olyan színjátszónak is szerepet 
adott, akik még soha komolyabb tárgyú darab
ban nem léptek föl.

A szerzők a bírálóbizottság intelmeit magu
kévá tették, s némileg átdolgozták a darabot.



Különösen a túlrovid negyedik íolvonáson segí
tettek annak kibővítésével, s ez-által némiképp 
reálisabbá tetteik a (hirtelen kirobbanó s egy
kettőre lejátszódó végcselekményt.

Az itt-ott felbukkanó fogyatékosságokat a 
színpadismeret hiánya okozta, s szinte termé
szetesek is kezdő színdarabíróknál. 'Hogy azon
ban az egész mű a föllelhető fogyatékosságok 
ellenére is megállja-e helyét színpadon, erre 
kellett a bemutató előadásnak választ adnia.

A  komoly keretesre nenéz dolog teljes fele
letnek eiiogaam egy muKeavelo eióaaas teije- 
sitmenyet. ue ina egy aramai mu amaiórszin- 
jatszoK tolmacsolásaoan is szmpaaáiionaK bizo
nyul, DiztosaiK lenetmnk abban, nogy komolyabb 
foiiKeszuiisegu, inivaiasos színházait eioaüasaban 
csak nyerlnet erőben az a színjáték.

VegyuK sorjaoan, hogy a színpadi életrekel- 
tés a aarabnaK mnyen sajátsagari domborította 
ki. Elsősorban is szép és ízes nyelvezete. Erő
teljes- és tömör. A  darab megőrizte a regeny 
moriczsigmondi levegőjét, a regeny cselekmény
ből a legiontosabo reszeket a ioivonásoKba sű
ríti (ina nem is teljes zokkenésmentesen, mert 
némelykor enyne szakadast Is éreztünk). Az 
alaiKOK uiusboi-vérből való emberek, ha néha 
túinirtelen is cselekszenek a színpadon. A  re
gény meséje sem csonkul meg annyira, hogy 
aki cs*apan a színdarabot ismeri, ne kapna a 
legszuKsegesebb elagazasban a kielegítő fabu
lát. A  szazadeleji leiojxott magyar élet feszule- 
se minden iölvonásban, íha nem is mindig 
egyenletes emelkedéssel, drámai feszültségbe 
sűrűsödik. Különösen a (harmadik íölvonas- 
bell feszültség érzékeltetése sikerült a színpadi 
szerzőknek; szinte sajnálja az ember, hogy 
nem tart tovább a fölvonás. A  móriczi alakoK 
életes színekben, sallang nélkül, meggyőző pár
beszédekben léptek elénk, s egymásnak feszülé
sük természetes, olykor lenyűgöző erejű. Mépi 
élet, gazdag érzéseit; utálatos, de természetes 
uraskodás a nagy urak részéről; áradó szenvedé
lyek; akarások es (hányattatások erős hullám
zása a falu alakjaiban — egy képből sem ma
radnak ki.

S mitől egyes bírálók a legjobban tartottak: 
a »Sárarany«-nak ez a színpadi földolgozása 
kényesebb részeivel is akárhol színre kerülhet. 
Egyetlen jelenetében sem kell ízlést sértő túl
zásokba tevedniök az előadóknak, iha a rendező 
nem táplál magában naturalista 'hajlamokat.

Színpadra jól átdolgozottak a gróínő jelene
tei a gróífal es a parasztlánnyal, Borával; jók 
és erőteljesek a Túr iné és Dani elsofölvonásbeli 
jelenetei; Túr iné és Takács Gyuri jelentei 
mindvégig; Túriné és Mari néni, a pletykás 
parasztasszony jelenete; de talán a legjobban a 
tanítónál valö jelenetek a fölvonás végéig.

Másrészt megállapítható a zentai bemutató 
alapján is, hogy a szerzők szűkebben merítet
tek a regény anyagából, mint lelhetett volna. 
Kicsik, rövidek még a jól kidolgozott fölvoná- 
sok is. Alighogy a néző belehelyezkedett a kép 
vagy fölvonás '.hangulatába, már új színhely, új, 
sietős történés adódik. Így aztán indokolatlan 
szakadozás is érződik egyik-másik helyen. Az 
elbeszélő és leíró anyagot a regényből nem elég 
nagy markolással használták föl, alakították át 
a szerzők a színpad nyelvére, mivel főként a 
párbeszédesebb, már eleve drámába kívánkozó 
részek összeállítására ügyeltek. Ennek megfe
lelően nincs eléggé kiaknázva Túri Dani első 
látogatása a gróféknál, illetve nincs kellőképpen 
előkészítve Dani kitörése a gróífal való vitá
jában a második fölvonásban, de a negyedikben 
sem eléggé. Túl apró a jelenet az ügyvédnével

és az ügyvédeknél általában. Kis GÖora említé
se a harmadik fölvonás kártyajtátékában nincs 
megindokolva. Hogyan veheti őt Takács Gyuri 
kártyatétnek?

Általában szélesebb áradású, nagyobb terje
delmű fölvonások is készülhettek volna a re
gényből, ha egy kicsit több bátorsággal fogtak 
volna a szerzők munkájúikhoz. Ok is, kínál
kozó alkalom is, megfelelő anyag is éppen elég 
van a regényben ehhez.

Nem állítjuk, hogy a további színházi mun
kában a dramaturgok és rendezlok tevékenysége 
nem födhet még föl egyes hiányosságokat. Azt 
sem, hogy újabb színpadok nem domboríthat
nak ki esetleg még néhány rejtetten maradt 
értéket és sajátságot. Azt sem vitathatnánk 
el, ihogy némely 'fogyatékosságok talán éppen a 
zentai bemutató egyes szereplőinek alakításá
ban ilyen szembetűnőek. De mindenek fölött 
tény az, Jhogy a szöveg életre kapott. A  szerep- 
tolmácsolók egyéni erejéhez mérten, a rendezői 
beállítástól sokban függően színpadi játék lett 
a nyugvó könyvből. Dráma, amely feledteti a 
holt betűket, s nem szavakat, hanem cselek
ményt lendít a szövegével. Tetté vált a szó, s 
nem szélesen hömpölygő elbeszélést, hanem a 
jelenné vált, időben elhatárolt, térben feszülő, 
sűrített cselekvést adja. Alig van a darabban 
fölösleg vagy kivetni való, inkább csak bőví
tést kívánna egyik-másik jelenet vagy kép.

S most nézzük közelebbről magának az 
Amatőrszínháznak a színjátszói és rendezni tel
jesítményét. Régi igazszág, hogy az értékes iro
dalmi szöveg emeli, viszi a gyakorlott színját-. 
szókat. De a kezdőbbeknek is segít, ha verejté- 
kes munkával jutunk is el az eredményig. A 
természetesén megírt, életesen megformált ala
kok vonzóan hatnak a szereplőkre, mégha egy 
tragédia súlyos szavain keresztül bontakoznak 
is ki. A  cselekmény egyes fölforr.ósult jelene
tekben teljesen magával ragadta a zsúfolt te- 

' rém közönségét, bárha itt-ott akadtak nézők, 
akik hökkenten nevettek, amikor a szokatlanul 
igaz élet nehéz fordulataival kerültek szembe.

A rendezés talán nem is volt mindenben 
elég nagyvonalú és magabiztos, hiszen nem a 
megszokott könnyű játékok betanítását végezte. 
De sokoldalú (figyelemmel törekedett kerek 
egészet alkotni. Az egyes szereplők típusának 
külső meghatározásában egészen helyes körül
tekintéssel járt el Nothof rendező. A  belső, lel
ki rúgok kellő megfeszítésével, a belső történé
sek megfelelő kivetítésével már nem mindig 
tudott megbirkózni. Talán kissé energikusabb 
kéz és keményebben kötelezett színjátszó ta
gok, nappali munkájukban kevésbbé fáradt 
emberek, és nehéz drámai előadásokban ottho
nosabb szereplők kellenének ehhez. De így is 
folyamatos, gördülékeny, a közönség érdeklő
désére méltó előadást tartott az Amatőrszínház, 
s ebben az egész színjátszó csoportnak, de kü
lönösen Nothof rendezőnek igen nagy az érde
me. Legyőzte a technikai nehézségeket. A kicsi 
színpad (hátrányait is jórészt kiküszöbölte. A 
díszletek. Túri Dani parasztszobája kivételével, 
nagyjából megfelelőek voltak. Ruhák, maszkok 
tekintetében is gondosan előkészítette a rendező 
az előadást.

A szereplők küldetésszerű, érdemes munká
jukban együttes odaadással, nemes hevületben 
végezték föladatukat. Hogy egyesek kiemelke
dődben, mások szerényebb eredménnyel alakí
tották a rájuk osztott szerepet, ezt természetes
nek vehetjük, hiszen a képesség, a gyakorlott
ság egy együttes tagjainál különböző. A  leg- 
hianytalanabb illúziót a grófnő megszemélyesí
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tő jé — Kecskés Teréz, Túrímé megszemélyesí
tője — Szávics Nevena, Mari néni megszemé
lyesítője — Szloboda Berta és a tanító szere
pének alakítója — Kiss György nyújtották já
tékukban. Túri Dani külső megjelenítésében 
Döme Gyula élethű volt, de játékában nem 
mindenhol érlelte még ki az igazi Túri Danu. 
Kis Berta megszemélyesítője — Kaszás Klára 
üde jelenség volt. Közepes megoldást adott a 
gróf szerepében Nagy Dénes, kicsit több elő
kelőséget hozhatott volna. Takács Gyuri alakí
tója Bisóf Pál ihelyenként sokkal kidolgozottabb 
alakítást nyújthatott volna. Bisóf Karcsi, Kipp 
Magdolna, Jó Marika természetes módon telje
sítették föladatukat. Kissé színtelen volt az 
ügyvédné szerepében Farkas Ilona és bizonyta
lan a falusi lány szerepében Kaszás Emília.

ázivák ímre az ügyvéd sžerepeben átlagtelje
sítményt adott. Erőteljes és< jól megjátszott népi 
alakok voltak mint kártyázó parasztok Tóth 
Vilmos, Szabó József és Szivák Imre. Kár, hogy 
a darab végcselekményében még néhány újabb 
vasvillás paraszot nem állított be úji szereplők
ből a rendező.

A negyedik fölvonás átdolgozása után a 
darab előadása mintegy két óra hosszat tart, 
ha hosszú díszletező szünetek nincsenek. A  zen- 
tai bemutatón nem voltak túlíhosszú szünetek. 
(Ez azt bizorfyítja, hogy különös tecíhnikai föl
készültség nélkül is előadható a darab). Tehát 
egész estét betöltő szánműnek számít a »Sár- 
arany«. Remélhető, ihogy újabb bemutatóiról 
szóló híradásokkal hamarosan találkozunk.

Laták István.

Darabismertetés

Több oldalról fordultak hozzánk azzal a ké
réssel; hogy vázoljuk a Vajdasági Magyar Kul- 
turtanácsnál beszerezhető színdarabok rövid 
tartalmát vagy legalább témakörét, valamint 
azt, hány díszletre van szükség, hány férfi, 
hány női és hány mellékszereplője van a da
rabnak, mert csupán a szerző nevéből és a mü 
címéből a vidéki együttesek még nem igen 
dönthetnek, vájjon helységük személyi és 
anyagi adottságai lehetővé teszik-e a darab 
előadását.
A fenti kívánságnak szeretnénk eleget tenni e 
rovatunk megindításával.
Kezdetként álljon itt néhány ilyen ismerte
tés — a kevésbbé ismert színdarabok közül.

G e r v a i s  (olv. Zservé): JAVÍTHA
TATLANOK. Vígjáték három felvonás
ban.

A  darab a Fölszabadulás utáni első években 
játszódik egyik nagyobb városunkban s mint 
olyan a múlt reakciós maradványai ellen irá
nyuló szatíra, mulatságos fordulatokkal, sport
tal, szerelemmel. A darabot többoldalas rende
zői utasítás egészíti ki.

A  tizenhárom szereplő közül 8 férfi és 5 nő.
Mind a három felvonás ugyanabban a szo

bában játszódik lé, csupán a berendezés né
hány darabját távolitják el. Ügyelni kell arra, 
hógy a szoba és berendezése megfeleljen a volt 
nagyiparos igényeinek.

F e l d m a n  Mi r os z l í áV:  SÖTÉT
IDŐK. Dráma három felvonásban.

Amint a címe is mutatja, a dráma a sötét 
időket mutatja be egy nagyváros kórháza és 
rendőrkapitánysága között vergődő fiatal le
ány és bátyja sorsán keresztül, amikor a ver- 
gődőket a kórházban emberien meleg szívvel 
egyedül az orvosnő támogatja.

A  darab 1934-ben játszódik le, de az 1936- 
ban megírt drámát az akkori rendőrség közvet
lenül a bemutató előtt betiltotta.

• Szereplők: két nő és három férfi. Az elő
adáshoz két díszlet kell: egy orvosi szoba a
kórházban és egy irodahelyiség a rendőrségen.

K a p o c s  Anc i :  KINEK VAN IGA
ZA? Vígjáték három felvonásban.

Ez a vígjáték napjainkban történik két

szomszédos falusi udvaron. A darabban nyolc 
férfi és hat nő szerepel.

A  komoly színdarabok mellett természete
sen szükség van vidámakra is, különösen ha 
azok nem üres komédiák, és méginkább ha a 
színpadról a mai fiatalok öröme és bánata, sze
relme és munkája árad felénk. Ez a vígjáték 
éppen ilyen s az érdekes fordulatokban bővel
kedő játék gördülésével tiszta szívből örü
lünk annak, hogy a mi ifjúságunk határtalan 
lelkesedésével szinte lehengereli a léha, mun
kakerülő mondén új párt akik későn eszmél
nek rá, hogy mind a ketten hiába reményked
tek abban, hogy majd a másik fél tartja el 
őket.

Ennek a darabnak is megvan az az előnye, 
hogy aránylag nem sok szereplővel, tehát ki
sebb színpadon is nehézség nélkül adható elő, 
mert csupán egy díszlete van. Megjegyezzük, 
hogy az udvaron álló fa beszerezhető az újvi
déki »József Attila« kul túregyesület útján 
(Grobljanszka u. 6.)

A következő színdarab is egyetlen 
díszlettel adható elő, habár háromfelvo- 
násos. Szerzője Pu c  Mi ra ,  szlovén író
nő, a mű címe: TŰZ ÉS HAMU.

Az egyik az emberiségben a szépért és jó
ért lángolókat, s ha a szükség úgy hozza, eze
kért áldozatot is hozókat jelenti, míg a másik 
azokat a szájhősöket és a másokat kiszipolyo- 
zókat jelképezi, akik az új eszmék viharában 
úgy vesznek semmibe mint a hamu, melyet el
kap a szél.
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A  darabot átszövi egy fiatal lány szereimé, 
amely még a gyermekkorban nyílt, amelyre 
azonban csak most eszmélt rá igazán, amikor 
az olasz megszállás alatt évek múlva új körül
mények között ismét találkozik a már férfivé 
lett gyermekkori játszópajtásával. A  darab 
alapeszméje eszünkbejuttatja Petőfi mottóját: 
szabadság, szerelem, amelynek itt is petőfies 
megoldása van.

A  darab 1943-ban játszódik le egy szlovén 
városban s tudtunkkal Cankar Jemej szolale- 
génye mellett ez a második színdarab-fordítá
sunk a szlovén irodalomból. Rendezői utasítás 
is van, ami megkönnyíti a darab színrehozását.

S z t e v a n  S z r e m a c  ötfelvonásos 
vígjátéka, a POP ĆIRA I POP SPIRA 
a fordításban PAPHÁBORÜ címet ka
pott.

Á  sokszor könnyekig kacagtató komédia égy* 
bánáti faluban történik a XIX. század végén. 
A két pópa a legnagyobb egyetértésben és ba
rátságban él, amit néha megzavar a két asz- 
szony vetélkedése. Ez a vetélkedés új fordulat
hoz érkezik az új tanító megérkezésével, akit 
mind a két asszony a saját lányának szeretne 
megszerezni. Ebből azután olyan pörpatvar ke
rekedik, hogy még a derék pópák is hajbakap- 
nak, ami persze fölötteseik érdeklődését is föl
kelti. A  kibogozás munkáját a csavaroseszű 
sekrestyés végzi mulattató jelenetekben. A  ko
molyabb mag — igaz csak átmenetileg — a 
falusi kocsis személyében jelentkezik.

Humort persze sokszor és sok szereplőnél 
találunk s azon keresztül bepillantást nyerünk 
az akkori bánáti falu hátterébe is.

Két díszlet van. mind a kettő szoba.
eh. f.

A súgó, a színész és a közönség
Szándékosan vettem a nagy hármast címnek. A  

szerep-nemtudás három áldozata ugyanis a súgó, a 
színész és a közönség. Bár a színész, — a mükedvele
— nem tanulja meg a szerepét, mégis a súgó szenved 
a legtöbbet. A  derék súgó kényelmetlen helyén kétség- 
beesetten izzad, „hangoskodik", hogy ne legyen baj 
a színpadon. Mutogat, hadonászik, „forte“-ba csap át 
A műkedvelő egész teste kérdőjellé válik, némán 
kérdi: mi!? Hebeg, kapkod, rögtönöz (ha tud), azután 
teljesen lehalkul, hogy hallhassa a súgót.

A  közönség eleinte bosszankodik, végül derül és 
megelégedett, mert igy legalább a súgó révén meg
kapta a pontos szöveget. Az előadás után pedig meg
állapítja, hogy „hangos" volt a súgó. Arra nem gon
dol, hogy ha halkszavu súgó ült volna a sugólyukban 
a legjobb esetben néma filmet látott volna, mert a 
műkedvelő nem tanulta meg szerepét.

Az öltözőben mint szárnvaszegett madár gubbaszt 
a súgó a támadások pergőtüzében.

— Mit csináltál ma? Megkukultál?
/ — Talán otthon felejtetted a sugópéldányt és fejből 

súgtál?
— Menj komám orvoshoz, ha álomkóros vagy! —
Végül a rendező, nehogy műkedvelői meghara

gudjanak:

— Tönkretetted az előadást!
Ez a szomorú valóság! Most pedig nézzük &Z érem 

tréfás oldalát.

Egy műkedvelő együttes a „Bűvös vadász“-t ját
szotta, prózában. A  szerepét természetesen senki sem 
tudta. A súgó ellenbe „brillírozott44.

Mikor a bűvész meghúzta a bűvkört maga és társa 
körül — hogy az ördög el ne vigye őket —, valaki 
felkiáltott a nézőtérről;

— Te, a súgót is belefoglald ám! Mert ha azt elvi
szi az ördög, mindnyájatoknak vége van! —

Nősülni akart a műkedvelő. A  szerelem vak. De 
társai nem voltak szerelmesek és mindenféle módon 
iparkodtak a hősszerelmest eme szándékáról lebeszélni.

Mitsem használt. Szilárdan megmaradt elhatározása 
mellett.

Végre a súgó állott elő és drámai hangovn igy szólt 
hozzá:

— Kedves komám! Világéletedben l e g t ö b b e t  
é n r á m  h a l l g a t t á l .  Fogadd meg ezúttal is amit 
súgok: ne házasodjál!

ÜGYELD

Készüljünk fel az amatőrszínházak versenyére! 

Küldjünk tudósítást és fényképeket a Műkedvelő Színpad-nak!
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HID 
XVIII. évfolyam i. szám — 1954. Február 

S Z E R K E S Z T I : 

M A J T É N Y I M I H Á L Y 

Gál László 

Levél a Hid-hoz 

Illyés Gyula, akit már csa;k megszokásból is szívesen mondunk a legnagyobb élő 
magyar írónak, egyszer azt írta, hogy: „irodalmon kivüli hatalmak megalázhatják vagy 
megnyerhetik az írókat, az irodalmat nem; legfeljebb elpusztíthatják. A z orosz írók, akik 
hogy úgy mondjam, emberi részükkel az új rendszer hívei voltak, lelkesen próbálták írói 
mivoltukikal is szolgálni azt: csak bajt okoztak maguknak is, az irodalomnak is és a rend
szernek is. A z irodalom „szolgálni" nem tud. Abban a pillanatban, mikor nem a saját tár
sadalmi szerződése szerint működik, megszűnik irodalom l e n n i . . . A társadalomitól kapott 
alkotmánya értelmében csak az igazságot szolgálhatja". 

Illyés Gyula, amikor ezeket a sorokat írta — „emberi részével" — egy kicsit a Göm
bös reformnemzedékét szolgálta, utána a többi Gömbösöket is. Lapjában már a „felszaba
dulás" után is helyet kaptak az irodalmi jobboldal kisebb-nagyobb mértékben kompromit
tált írói. A hivatalos magyar „irodalom" a k k o r haragban volt Illyés Gyulával. Azóta 
sok víz folyt le a Dunán; most már csak az irodalom haragszik, amely nem tud szolgálni. 
Illyés Gyula tud. 

Sztálin halála után néhány hónappal Hja Ehrenburg felmondta a barátságot a zsdá-
novizmusnak. Jóval Illyés idézett sorai után, ő is megállapította, hogy a zsdánovizmus csak 
írókat tudott megnyerni magának, sohasem az irodalmat. Ugyanezt mondta el zenei nyelven 
Hacsaturiján, a muzsikus. Kiderült az, amit különben minden olvasó tudott: a sztálinizmus 
nem tudott irodalmat termelni; a sztálini irodalom színvonala mélyen a norma alatt ma
radt. Sztálin — mint irodalmon kívüli hatalom — megalázta és elpusztította az irodalmat 
— és az írókat/Gondoljunk Zoscsenkóra, Pilnyákra, Bábeljra, gondoljunk az öngyilkos Je
szenyinre, Majakovszkira,. gondoljunk a többiekre is. 

Rákosi látszólagos bukása után egy futó pillanatig úgy látszott, hogy levegőt kap a 
imagyar irodalom. Nem József Attila levegőjét, az nagyon sok volna, de egy picinyke ózont 
mégis. Mindenesetre, abban a pillanatban, aanikor az írók azt hitték, hogy az „új kor
mányprogram" valóban új kormányt és új programot jelent, összeröffentek a megalázott és 
megnyert írók és szépen leszedték egymásról a Kossuth- és Sztálin-díjas keresztvizet. 

Nem sokáig tartott a dicsőség. Rákosi a minisztertanácsokon ott ül Nagy Imre háta 
mögött és vigyázza, hogy az új kormányprogram miniszterelnöke valóban azt mondja-e, 
amit ő súg neki. És az írók háta mögött ott ülnek a régi lektorok, akik közt — amint a 
„Csillag" egyik vitájában olvastam — olyanok is ülnek „akik szeretik az irodalmat" és erő
sen vigyázzák, hogy nem ártott-e meg az a picinyke friss levegő is a tüsszentésre úgylát
szik erősen hajlamos magyar íróknak. És Illyés Gyula, aki már a moszkvai küldetés idején 
is sikeres riválisa volt József Attilának, bizony most is tud — ha sziszegve is — szolgálni 
aljas, nyomorító hatalmakat. Alighanem csupán „emberi részével". 

A Csillag új, januári számában, vitaírást olvasok Kende István tollából az új szatíra 
feladatairól. A vitaírás úgy kezdődik, ahogy a mai Magyarországon a nyomorító hatalmak 
megkívánják: „ A Szovjetunió Kommunista Pártjának X I X . Kongresszusán Malenkov elv
társ, s ezt megelőzően már a Pravda is idézte azt a sztálini figyelmeztetést.. 



í íem az a fontos, hogy mit idézett Malenkov és a Pravda. Áz a fontos, hegy ezzel a 
bevezető mondattal Kende István kiváltotta cikkének útlevelét, ez egy építő írás lesz, hi
szen csupa nagy betűvel írta a Szovjetuniót, a Pártot és a Kongresszust;"hivatkozott M a -
lenkovra, a Pravdára, sőt még Sztálinra is. És (mindjárt így folytatja: ? > A szatira tehát a 
Szovjetunióban.. . az irodalmi érdeklődés homlokterébe került". Nos, ha ott, a Szovjet
unióban az érdeklődés homlokterébe került, akkor szabad Kendének is homloktérbe Kerí
teni, akkor szabad megírni, hogy „a szatirikus témák ott keletkeznek, ahol az élet, a tár
sadalom beteg, rothadt gócai vannak". 

Ezek szerint — én elhiszem Kendének! — Magyarországon és a Szovjetunióban — 
difficile est satiram non seribere - nagyon nehéz nem írni szatírát: sok a rothadt góc, na
gyon sok. 

Kende István azonban nem hisz az új kormányprogramban, ő tudja miért, és ő vál
tozatlanul Sztálint idézi, pedig ez néhány hónapon át nem volt divatos a magyar irodalom
ban. Sztálin elvtárs — írja Kende — „két levelében rámutat azokra a jellegzetes vonásokra, 
amelyek szatíránkban (a m i e n k b e n ! a m a g y a r b a n ! ) nélkülözhetetlenek". Egyik le
velében azt írta „Sztálin elvtárs \ hogy Bednij Gyemján írása „nem bolsevik kritika, ha
nem népünk megrágalmazása, a Szovjetunió befeketítése, a Szovjetunió proletariátusának 
befeketítése, az orosz proletariátus befeketítése". Másik levelében viszont Bezimenszkíj mű
veit „a forradalmi proletárművészet mintaképeinek" tekintette a nagy Sztálin. 

Gyemján Bednijt Sztálin tüntette el; Bezimenszkíj azzá tett, amit a neve jelent: név
telen. Amiből az is látszik, hogy a nagy Sztálin nem nagyon értett az irodalomhoz, de még 
az is, hogy a magyar írók igencsak meg lehetnek akadva a szatirikus lehetőségekkel. Egy
részt vannak ugyan rothadt gócok, beteg élet és társadalom; másrészt azonban, ha erről ír
nak, akkor megrágalmazzák, befeketítik a magyar népet, a Magyar Népköztársaságot, a 
Magyar Népköztársaság proletariátusát, a magyar proletariátust. Mert ezt jelenti, csak ezt 
jelentheti az ügyesen alkalmazott sztálini idézet. írjatok szatírát, de ne írjatok! 

Mit írnak mégis a magyar szatirikusok? A sok rothadt góc közül kiválasztottak egyet: 
az irodalmi gócot. Gusztus dolga, de a magyar írók jelenleg egymást eszik. 

Közvetlenül az „új kormányprogram" után, Szabó Pál vezércikket írt az Irodalmi 
Újságba. „Az új minisztertanács elnökének nagy nyilatkozata után — írja Szabó Pál — 
alaposan felbolydult az írói világ. Voltak, akik valamiféle önkritikái „vallomást" emlegettek, 
voltak, akik újra „orientálódni" kezdtek „jobb" vagy „baloldali" csoportosulások után, má
sok szende, ártatlan nézésre igazították szemeiket és úgy néztek bele a világba, mintha azt 
mondták volna, „hogy én csak egyszerű íróember vagyok, én nem csináltam semmit, 
egyébként pedig, amit írtam, arra is a párttól kaptam inspirálást". Voltak még persze más
milyen rezdülések és tétovázások is, de eltelik egy nap, két nap, több nap: s egy hét múlva 
újra elhangzik egy beszéd: „Rákosi elvtárs nagy beszámolója a párt budapesti aktívájának 
értekezletén, eloszlatja a félreértéseket és félremagyarázásokat és hát persze a bizonytalan
kodók, az imént habozok, tétovázók arca felderül: kiderült az idő, nincs már semmi baj". 

Én azt hiszem, ennél lesújtóbb, ennél szomorúbb vallomás még nem hangzott el írók
ról és irodalomról: megalázottakról és megnyertekről. 

Devecseri Gábor úgylátszik magára ismert Szabó Pál írásában. Megbántva és meg
sértve, versben válaszolt: 

Fölállsz, rezeg a hangod, oktatsz, 
pedig erre sercki se kért 
Mint fiait tápláló pelikán 
ontod szívedből a vért. 
De híg ez a vér és áporodott, 
belőle kortyot se kívánok, 
kebled hiába marcangolod, 
nem leszünk kis pelikánok* 

Hogy kétszer kettő négy, neked 
óriási felfedezés, 
érte tűzbe teszed kezed, 
magad is tűzbe mész* 
Csodáljunk érte, azt kívánod, 
— hangodra tógát tekersz — 
hogy ezzel az írói kézzel 
a tűzbe nyúlni mersz. 

(Egyébként oly sokszor fisztulázod: Móy\ 
hogy már csak annyi, mintha azt mondanád: „tűró") 



Ez a ,;vers" — nagyon rossz vers. A különben valamikor tehetséges Devecseri Gábor
nak igencsak nagy munkájába kerülhetett ennyire rossz verset írni. De ami a „túrót" illeti, 
alighanem Devecserinek is Lukács György mintegy két év előtti' tanácsa juthatott eszébe. 
Az, hogy amennyiben a megtámadott magyar író nem győzi kivárni, hogy esetleg két év 
múlva igazat kapjon, — elmehet túróért. Nos, szerény véleményünk szerint, Devecseri Gá
bor már indulhat is érte. 

Devecseri verse egyébként nem mindenkinek tetszett. Kuczka Péter a „Csillagában 
válaszol: „Az Irodalmi Újság közölte Devecseri Gábor Arckép című versét. Rossz és hely
telen volt ez a vers: kár volt közölni... Írók vagyunk, magyar írók, a szocializmus építé
sének útjára lépett magyar nép le]kiismerete,nemzietünk ébresztői és lelkesítői, ha kell hát 
ostor, ha kell hát kard.. . De a nagy és igazi munka helyett mással foglalkozunk. Babéro
kon osztozkodunk, reszketve attól, hogy a másiknak egy levéllel több jut. Gyermekes gyű
lölettel nézünk egymásra, öklöt rabunk a másik felé. Bandákba gyűlünk mint a farkasok, 
hogy a másik farkasbandát szétmarcangoljuk. Költők szemére köd borul, ha a másikról el
ismerő szót hallanak. A kritikát holmi kialakult ranglista szerint élezzük, vagy tompítjuk. 
Rágalmak mérgezik irodalmi közéletünk levegőjét- Hazugnak és embertelennek tartjuk 
egymást, kétségbe vonjuk egymás párthűségét, monopóliumra törő karrieristának gondol
juk a másikat..." 

Ehhez nem kell kommentár. Én hiszek Szabó Pálnak is, Devecserinek is, Kuczká-
nak is. 

A szatíra témája — írja Kende István, de nem is írja: idézi Malenkovot — minden, 
ami negatív, rothadt, elkorhadt, minden, ami fékezi az előrehaladást. Nos, itt van ez a há
rom írói, sőt irodalmi kiállás; negatív is, rothadt is, korhadt is, az előrehaladást is fékezi 
— szatirafetók, előre tehát! 

A magyar szatiraíróknak egyébként nem kellene történelmi példák után épen Moszk
vában kutatniok. A XVI. századból fennmaradt egy kis szatirikus versike, most el lehetne 
mondani — mondjuk Rákosiékról: 

Bárán ruhában bejövének 
És szegén életet, előbb hirdetének .:. 

aztán így folytatni: 
Csak szájokban a nép, nincsen példájukban, 
Nyelvvel igen vallják, élettel tagadják, 
Csak hassal imádják, szakállal követik ... 

és esetleg azzal befejezni, hogy: „az irodalomnak házát istállóvá tötték"* 
A névtelen szatiraíró ugyan a papok ellen írta eredetileg és „a nép" helyett Krisz

tust, az „irodalomnak házát" helyett: istennek házát... de így is jó, ahogy én javítottam, 
mert bizony mondom: istállóvá tötték az irodalomnak házát! 

SÁFRÁNY IMRE Akt (olaj) 



VIRÁG HELYETT 

Ha valaki nagyon szeret egy másik valakit, 
és fél, hogy ezt nem tudná elég szépen megmondani neki, 
rendszerint virágot tesz az asztalára, 
s aztán magárahagyja a hervadó virággal. 
Hogy akkor mi történik, pontosan nem tudom, 
de a virág s a kedves biztosan beszélgetnek. 
-— Nem jó meghalni — mondja a virág búsan. 
— Jó élni — mondja a kedves örvendezve. 
— Engem valaki halálraítélt — sír a virág. 
— Engem valaki nagyon szeret — örül a kedves. 
És meghal a virág, 
és szerelemre gyullad a kedves, 
mert erős bájital az áldozati virágillat. 
Tehát a virágnak is meg kell hálnia, 
hogy elmondhassa az illatos szerelmet, 
bizhatok-e vajh a szavakban, 
amelyeket már ezerszer kimondtam és elfelejtettem? 
A szó élete rövidebb, mint a virágé, 
csak addig él, amíg legelőször kimondjuk, 
utána már halott szavakat ejtünk. 
Én pedig mindig szertelen voltam a szavakkal: 
először másokét szajkóztam értelmetlen, 
aztán megeredtek a saját szavaim, 
bánom már, hogy mind elvesztegettem, 
de akkor azt hittem, a szó számára nincs méltatlan oltár. 
Most meg, amikor volna érdemes, 
akire hízelgő szavaimat aggassam, 
csupa holt ige, fakó, fagyott szó tolul a számra. 
Megszólítalak mégis, kedvesem, 
virág helyett, 
hátha megélednek a szavak, ha hozzádérnek. 
Halott virág helyett 
eleven szavak illatoznák. 
— Jó élni — mondják örvendezve, s bólint a kedves. 
— Szerelem — mondják, és rámgondol a kedves. 
Köszönöm ezt a boldog ékesszólást. 

1954 február. ÁCS KAROLY 

KJSVERS A TAVASZRÓL 

Minden nagy gépnél százszor nagyobb úr a gyár, 
a gyárnál meg sokkal több a munkásember, 
mert bátor, erős hős s teli van reménnyel — 
és előtte gyáva kisegér a halál. •. 

Ám még őt is legyőzi a vér hatalma, 
mi húsunkban mindig újra s újra éled, 
félüz százezer szomjas gyönyörűséget, 
8 a vágyainkat érett csókká aszalja... 

Minden tavasz friss bölcső és friss sirverem, 
s a csúf világ megszépül, mint tündér álma, — 
asszony és ember áldott szivét kitárja: 
szűz kohók alá gyújt tüzet a szerelem. 

(Újvidék, 1953 március.) GALAMB JÁNOS 



Velyko Petrovtcs 

Araka - az ötödik hadoszlopos 

Szpaszoje, a kocsmáros, jellegzetes szerb kocsmáros, soha mégsem kérdezi, ki mit kí-
ván. Elvárja, hogy rendelj, vagy szó nélkül az ember elé tesz bármit, pálinkát, meleget 
— hideget, nagy poharat — kis poharat, fityókot — félliterest, édeset — keserűt, ahogy 
éppen kedve tartja. A megszokott vendégek, a beavatottak, meg sem mukkantak, habár 
egészen mást szerettek volna. Ha mégis akadt olyan, rendszeresen amolyan véletlenül be
tévedt újonc, aki merészkedett valamit nem elfogadni vagy válogatni, azt majd átszúrta 
azokkal a különböző szinű szemeivel mint valami ellenséget. Csak felrántotta azt a hibás, 
kisebb balszemét, amely állandóan vérben úszott, és sebhellyel átvágott szemöldökét, egé
szen a homloka tetejére, és valamit belemormolt vörös tokájába. 

Kocsmájának még cégére sem volt* „Gonosztekintetű Haragvónak" nevezték el a 
felső-vracsari törzsvendégek. Félreeső mellékutcában volt valamivel odább a kórházakhoz 
vezető utóktól, a szávaparti kilátástól a hidakra, hajókra és vonatokra; a konyhája sem 
volt éppen Ínyencnek mondható, a pincéié sem dioníziuszi szentély, és mégis, a háború 
előtt is megvoltak a maga navi törzsvendégei, kik sohasem voltak nagyhangúak, de olyan 
odaadóák, hogy minden elmaradásukért kévések voltak bocsánatot kérni a gazdától, 
mintha diákok vagy hivatalnokok lettek volna. Ezt a vendégek félhangon sűrűn meg is vi
tatták egymás között, rendszeresen, amikor Szr>aszoje valamelyik kirohanása után csapolás 
ürügye alatt hirtelen kiment. — Miben van, jobbanmondva, kiben van az a „charme", 
amely idevonzza őket, ebbe a végtére is nem másba, mint barlangba; „ordenáré odúba"? 

A bombázás és a németek Belgrádba való bevonulása után ez már többé nem volt 
kérdés sem a kevés életben maradt régi vendég előtt, sem pedig a messzi vidékékről jött 
újoncok előtt. 

Ide ritkán fordulták be németek és gvanús alakok. Szpaszoje mesterien tudta távól-
tartani üzletétől a „nem kívántatott elemeket". Egyáltalán mintha nem is tartotta volna 
nyilt üzletnek, hanem zártkörű klubnak, kizárólagos körnek, melynek ő a nehezen meg: 
közelíthető szertartás-főnöke, a vendégek vedig sokkal inkább valamiféle bűnbánók, zarán
dokok, mint közönséges vendégek, akiktől a ház megélhetése függ. De azért valamennyire 
menedék volt ez, ahol a befogadottak vagy beavatottak, teljes biztonságban voltak a Ges
tapo vagy a különleges rendőrség embereitől, s\ igy szabadon cserélhették a titkos rá
dióállomások félig fogott hireit, szabadjára bocsáthatták képzeletüket, politizálhatták, vi
tatkozhattak, védhették merőben ellentétes álláspontjaikat. 

Szpaszoje nemcsak hogy nem vett részt a vitákban, de soha még egy szóval sem 
árulta el magát: melyek, tulajdonképen, az ő politikai élvei. Mégis, üzletének félhomályá
ban amolyan megrögzött „apiszpártinak", „szerb jakobinusnak" tekintették. Nem beszél 
semmit, de vendégei mégis állandóan szemmeltartják és tudják, mit helyeséi és mit nehez
ményez. Amikor megáll a „söntés" mögött, csípőre teszi kezét és figyel, akkor tetszik 
neki a téma; amikor felenged az a kemény dudor ott a szemöldökei között, jobb szeme 
megüvegesedik a figyelemtől, akkor mintha a lelkéből beszélnének; amikor elkezd izegni-
mozogni, le-lehajolgat, szükségtelenül csörömpöl valami evőeszközzel a pult alatt, ide-oda 
rakosgatja az üres üvegeket, egyikből a másikba töltöget, akkor nem tetszik neki a be
szélgetés, — no de, amikor elkezd köhécselni, sopánkodni, dörmögni: — „ugyan"? — ne 
kérdezz, ne nézz hátra, hagyd abba, térj át az időjárásra, a tüzelőre, a gyermekékre, és az 
orvosokra. Valaki bejött az első vagy a hátsó ajtón, akit ő nem váll magáénak. 

1941 június 22. után annak a húsznak is csak a fele maradt meg. Az a néhány össze
bújt egy asztal körül a csapszék előtt a félhomályos mélyedésben, a nagy vaskályha mö
gött, melynek csövei végighúzódták a megfakult és félhólyagzott mennyezet alatt. A ven
dégek egymás között nem beszélnék róla, de magukban kérdezik: — Miért, mi okból tartja 
fenn Szpaszoje még mindig ezt a kocsmát? Egyedül maradt; most már ott is alszik a csap
szék mögötti szobácskában, mivel családját falura küldte Sumadiába. Annál is inkább, mert 
most már mindsűrűbben térnek be a németek, méghozzá a gestapósok és a tábort csend
őrség emberei, azzal a nikkel „parteklwel" a mellükön. 

Minden jel arra mutatott, hogy különösen azóta szokták oda, amióta Éva, a magyar 
leány „Dr. Schneckfuss-ék Évája a második emeletről", lehozta és-gondjaira bízta a dok-



tor csodálatos kedvencét, Arakát, a vén papagájt* A doktort elhurcolták mint gyanús 
árját és szovjet-barátot, és amikor Évától azt követelték, hogy a beköltözött német tisz
tekvél szolaáljon, eszébejutott, hony ő maaurr j ) e mielőtt visszament volna bácskai fa
lujába, menkérte Szvaszoiét. hoov valameddig őrizze mea az örea Arákat. Ki tvdia pond
ját viselnék-e ezek — szeszélyes és csvnva mint a vétek! finn ezért,nem meri magával 
vinni parasztjai közé. A szerencsétlen doktor r>edin olyan jó volt!.. . 

A vartaoói ohmn volt. hoov amikor a. vendének előtör mecmillantottálr a Föntésen, 
eliszonyodtak tőle. S?áz esztendős volt. félin konanz: abból a híres sáron bóbitából a fe
jén, melvet ha felborzol. elárvUa a madár éTZéseit. csak eovetlenemi tolt marndt. A *Virk-
c*?kján hamm sanda, zöld toll ékeskedett ér*^ yqy mint eov rprhrrn törzsfőnök feidíszén. 
Hát méo mibien volt az a lemeztelenített bőre. sáraás-vörö* libabőrös, azáraz. összen*?a~ 
lódntt s mintha lcnrrta* lett volna. A vendének körül valamelyik meaieavezte: — Rnckfel-
ler! — de Sznaszoie félbeszakította a háhotát. Kettőjük közül eai»ket sem hnavtn sérte
getni. Sznaszoie. már az első villanatiól. sze^melláthatóan mer/barátkozott AmVóval. a ver
dének nedin már nemsokára észre sem vettek halotti csniaánát. és nemcsak honn fpalal-
kozni kezdtek vele. hanem mea is szerették mint sorstársukat a rah*áahan. Valósa non un-
neoéhmek számított, amikor Sz^oszoje emi vanon levette Araka lábáról a láncot és elen
gedte, hoov oondtalanvl sétálcta**on a söntés peremén. De. látván, hoov Araka mind ma
gasabbra vácnrik, maaas keresztlécet tett fel a boltíves falak közé odáip vedia a söntés-
ről kis létrát tett, amin Araka úay kakaskodott és forgolódott mint valami folyón, 
ohmnkor amiknr valami régi emlékt vagy tálán látomás az őserdő öléből felriasztotta tro
pikus apátiájából. 

Araka nem érintkezett senkivel, nem vett észre senkit, és ha néha méais rávetette 
eon kicsit eszelős, eov kicsit tavasztalattal és bölcseséaoel telt szemét. elford.ult a 
tekintettől, az emberi lentitől, semmibe sem vette az emberi jelenséoet: az átnyújtott diót 
elfoaadJa. vem ismerve el semmit és nem várva másikat, ha vedia csonthéjai, ide-oda for
gatja nilr.kelves ujjai között, melven a hosszú nörbe körmök valami ősrégi mandarinéra 
hasonlítanak, maid elejti szörnvn naav unalmában. 

Mivel eoiiálta\á.n nem válaszol, nem reooál senki kérdésére, senki hívására, hizelaé-
sére. vamt onnvolódásfira. hallnatva néz^k. Ez pedia villanatnvi fellélekzést Jelentett, a mi 
embereinknek. Eov idő óta betérnek ide. a németek is, állandó zarándoklatul: közben 
a kórházakban és kórházakból. A mieink r>attaná*ia feszülnek a félelemtől, pondoktól és 
bizakodástól, s mindattól ami az orosz fronton. Belarádban, Uzsice környékén és a gvüitő-
tábnrokban történik. A németek majdnem részének a vértől, győzelemtől, jóléttől, foszto
gatástól, és a be nem vallott bizalmatlanságtól: vájjon így sikerül-e majd nekik min
den egészen végig* 

A mieink, rabsághoz láncoltán mint a gályarabok, miközben eUelnézeaették a vén 
papagájt visszamentek gyermekkorukba, egzotikus vidékekre az Egyenlítő körül: különö
sen olyankor, amikor Araka félórákig meaállás nélkül fejét jobbra-balra ingatta mintha 
valakit vaay oítinaaát áltatná, valamit mormol torokhangon és susogva szaval, valószínű
leg jelentős szavakat valami távoli vortuaál tájszólássál, ki tudja kitől és mikor tanult 
szavakat, tálán valami vitorláson a Csendes Óceán közevén... Amikor néhanapján kor
mos öreg torkából és fekete vastag nyelvével rikácsolni kezd valamilyen szokatlan dalla
mot — inkább hangszerre, mint emberi hangra hasonlóan — a, mieink elfelejtik bajaikat. 
Elfelejtik még azt is, hogy ez egy oktalan madár, — még szörnyű csúfságáról is megfe
ledkeznek. 

Arákat először öt német páncélos láttameg, kik sebesültjeiknél voltak látogatóban. 
Kezdetben a nyárvégi nap szókatlan csendjének és hűvös álkonyatának hatása alatt vol
tak. De csakhamar körülvették a csodálatos madárkisértetet s elnevették magukat és hí
vogatni kezdték <a madarat úgy ahogy a. bakák szokták a tövörödött anyókákat. Ügy tűnt, 
hogy Araka nem reagál. Úgy látszott, mintha csak valami kellemetlen változást érzett vol
na, inkább megérezte, mint észrevette és sajnálatraméltó meztelenségéhez szorította a még 
tollas szárnyait, mint valami kisvárosi Lear király rongyos palástját, és a nélkül, hogy 
fejét felemelte volna, különös szavakat csámcsogott. Akkor pedig felemelkedett egy 
szőke vörösképű gólidt összeráncolt karikák közé ágyazott hályogos kék szemével. Nem 
hatott egészségesnek, habár ő maga volt a megtestesült egészség, nem hatott vi
dámnak, habár egész idő alatt vihogott,.és megfricskázta a papagáj csőrét, az egyszerre ki
tárta szárnyait, félborzolta a még megmaradt tollazatát és elkezdett köhögni, tüsszögni és' 
illetlen hangokat hallatni. A németekből kitört a nevetés megelégedettlégükben, 



hogy sikerült felrázniok a múmiát, de a papagáj, mintha megsértődött volna ettől a 
duhaj vihogástól, elhallgatott, kinyújtotta és elferdítette nyakát; így fixirozta a németeket 
sorban, egv szemmel mint valami öreg junkrr a monokliján keresztül. 

És ekkor c*oda történt. A papagáj valamit kiáltott, ami nagyon hasonlított az ő 
— Heil Hitlerí-ükhöz. 
A németek elnémultak, összenéztek. 
A mieink sóbálvánnyá váltak a meglepetéstől. Mindenki úgy magyarázta ezt, ahogy 

tudta, hoqv ez mit jelentsen. Teljes bizonytolanságban voltak. 
Csak Szpaszoje állt feszesen, szeme iénylett s ide-oda forgatta a megelégedettség

től. Huncutul kacsintott vel(* a hatalmas németre. 
A végén mégis bóknak vették, szalutáltak Szpaszojénak és Arakának, és lármásan, 

nevetve, — fau, fau! — elmentek. 
És ez így tartott őszici. Néhányan a mieink közül már azt hitték, hogy Aroka váló

ban ötödik hadoszlovos és áruló, de ez már kiugrasztotta Szpaszojet zárkózottságából: 
— Hagyd csak te ezeket a tökiilkókat! Tudja ez a bölcs, mit mond! 
De egy délután három tiszt jött Szvnszője kocsmájába. Mintha előre megfontolt 

szándékkal jöttek volna, azonnal a papagájhoz léptek. A kihívás sokáig tartott. Araka ösz-
szekuporodott mint cigány a fagyban, szenilisen, önfejűén, egy hang nélkül. Amig Szpaszoje 
az ördög sugallatára, meg nem mutatta, hogyan kell a konok madarat felpiszkálni. És va
lóban utána a papagáj eljátszotta titokzatos tengerentúli műsorát. Először elkezdett ri
kácsolni, majd nagyokat nyelni, köhögni, krákogni, tüsszögni, és utoljára az az ő 

— Heil Hitler!-je. 
De mindjárt észre lehetett venni, hogy elvétette a hatást. Abban a pillanatban a 

tiszt jeges tekintetével átsuhant Szpaszoje és a többiek felett, majd észrevéve ajkuk körül 
a nehezen palástolt gúnymosolyt, felugrott, megragadta Arakát, ütni kezdte vele a polcot, 
az asztalt, majd teljes erejéből a falhoz vágta, azután csizmájával még jól megtaposta a 
padlón. 

Szpaszojet négy hét múlva engedték ki. Tántorogva, sárgán s kéken-zölden jött visz-
sza. De a kocsmát, csak azért is, ismét kinyitotta. A szemétdombon pedig a tol látói meg
fosztott Araka körül rémüldözve járkáltak a hollók és csipkedték. Hát persze, az ő faj
tájukhoz tartozott is, meg nem is. & í § \ 

K « v (Fordította: Kiss-Jovák Magda) 

SÁFRÁNY IMRE Vágta (tus) 



J H O R V Á T L Í R 

A dolgok beszélgetése 

Hogy ha beszélgetni lehetne 
a széllel az utcán és a karszton át egész a tavakig és a tengerekig 
a holdfénny'el vagy az önhitt jegenyékkél a napsugárral a felhőkkel a sötétséggel 
vagy a padon magánosan üldögélő csúnya lánnyal 
az életről 

a fiákeros lóval az utcán amely nem emlékszik semmire 
vagy azokkal az egykori ifjakkal akiket elhantoltak a parkban 
s már hetedik éve visszavonhatatlanul halottak 
hogy ha beszélgetni lehetne a lámpaoszloppal mely biztosan nem gondolkozik 
s a füvekkel melyek bizonyára más világhoz tartoznak 
és annak a régiségkereskedésnek a kirakatüvegével amelyikbe oly sokáig nézünk 
mert érdekesnek tűnik elnyűtt holmijaival régiségeivel és összevisszaságával 
mindenben élet van ami illatozik és ami lélekzik 
ami szép és szomorú s ugyanakkor szegény szerfelett 

hogy ha beszélgetni lehetne az éjszakában 
a betegekkel is a koldusokkal is az elhagyottakkal is 
akiknek csak a maguk szomorú érvei és elcsüggedt évei vannak 
hogy ha beszélgetni- lehetne a folyóval 
amely hatalmasan hánykolódik hullámkebleivel 
hogy ha beszélgetni lehetne halaival és herélt kagylóival 
a híddal mély görcsberándult a vas özveayi fájdalmától és vigasztalanságától 
hogy ha'beszélgetni lehetne azokkal a jámbor füzekkel 
amelyekről szerelemittasan írnak a költők 
vagy azokkal a kényes nyírfákkal amelyek érzékeinkbe túrnak 
mit mondanának a megvadult folyók 
mit mondana a rokkant híd 
mit mesélnének a kövér halak vagy mit nyöszörögnének a megcsonkított kagylók 
mit jövendőnének a bölcs füzek és mit közölnének bizalmasan a magános nyírfák 

hogy ha a dolgok megszólalnának magányuk és sok-sok neszük nyelvén 
melyeket nem hallunk de megérzünk 
az éj kilépne semmitmondó valójából 
látnánk a dolgokat rejtelmes mélységeikkel 
megelevenednénk mi magunk is az érzetek bizonytalanságának hálóin túl 
mindezen dolgokat átformálnánk magunkban 
hozzáilleszkednének a lélekhez felfogkatók lennének kézzel ajakkal 
menjünk az éjbe de ne vakon idegek játékától űzve 
ne bőszen a magányokozta kórtól a szemek éjféli siralmától 
a dolgok agya az éjbe van kegyetlen beásva 
nem más az mint egy beszélgetés melyre nem kerül sosem sor 
a hallgatás egy ősze amely nem segíthet 
egy őrült sötétség amely sehova el nem vezethet 

M1ROSZLÁV SZLÁVKŐ MAGYÉR 



Mindennapi a szerelemben 

Egy villamosban folytatott beszélgetés 
mintájára, amely a következd mottóban 
foglalható össze: 

— Hogy vagy, hogy állsz a szerelem
mel, fhogy van a nagy ö? 

— Szerelem? Nagy ö? Ugyan már, 
mindig csak a mozi vagy a mulatság és 
a séta, azután ismét haza és elölről 
újra... 

Elhatározta, hogy kihagyja, 
kihagyja őt az emlékezetből 
cs adieu, a viszont-nemlátásra 
eltűnik ígérgetések és megbánások nélkül; 
elmegy unottan a találkák hazugságától, 
a hazugságok találkozásától, a folytatástól, 
a park irányában, mely ott van az utca végén. 

Ott van a Park 
a csend 
a szabadság 
és a szökőkút. 

Szabadon nem jönni, 
nem alakoskodni, nem ismételni, 
pzábadon sétálgatni a szép szomszédnővel 
féltékenységi jelenetek nélkül utána, 
szabadón nem menni sphova 
és menni mindenhova, 
mindegyikkel s mindegyikhez 
vágyból vagy véletlenszerűen, 
szabadon nem mondani: szeretem 
és mondani: nem szeretem, 
szabadon.... 

Nos odaért már a gesztenyesor végére 

a nagy ő-höz a kioszk sarkán. 

„Észre sem veszel?" 
Nevetett. 
„Mindig másokkal szemezel**, szólt a nagy Ö, 
,ide ígérd meg, ma este, 
ígérd meg, hogy elfelejtesz mindent, 
mindent, ami elszomorít 
és nyugtalanít, ma 'este.. 

Hangja visszhangra várt. 

S ő — semmit se szólt. 
Nagy ö sem* 

Elmentek 
moziban vannak, sétán 
és ismét haza 
és elölről újra... 

vagy mulatságon, 

VLATKŐ PAVLETICS 



Álom 

Megremegtem. Párom álmos, véltem, 
Messzi még a téli hajnal, messzi, 
nyugvóra a csillagok se tértek, 
hegyek jölött holdsugárban égnek! 
Hagyjátok a páromat pihenni. 

Elült a szél is. Semmi zaj sem ért el. 
Csak a néma tündér, a szótlan, szende éjjel 
lépdelt a puszta síkon halkan. 
Kedvesem bevontam kendőm lágy sely-

imével 
s elrejtettem puha, tengerdús hajamban. 

VESZNA PARUN 

Neked nem irtam, anyám 
Íme, néked írok szobámból, 
néked írok im, mert kinek is irnék? 
Írtam már Fránnak, Mátkának s a többinek. 
Mindenkinek megírtam — mindent. 
Csak néked nem, csak néked nem írok. 
Csak néked nem írtam semmit. 
Azért irom mostan 
ezt a rövid levelet; ezt a levelecskét. 
Sétálnak a napok. Gondolsz-e néha erre? 
Az első levél! Mióta! 
Mikor is \£tum néked? 
Ez az első levél. Hosszú évek óta. 
Hadd mondjam el, hadd írjak most néked 

lerről. 
Te mondtad. Ez jó. Írni fogok. 
Ma visszatért a barátom. Mindenről... 
Ma reggel padlóra ejtettem az ingein. 
Ezt néked irom, csak néked. Ezt a levelecskét. 
(Nem tudom, hogyan sikerül). Arról... 
Tegnap egy lány volt nálam. 
Ne gondolj semmit... Inkább olvastasd el 
Fránnal. ö érti a betűket. 
Hallom, a búza növekszik. Szeretem Néked 

iirok. 
Erről. Kicsiny. S a város fehérlik 
piroslik* És a te gyűrűd adtam néki. 
Szép. 
Csak néked nem írtam soha. 

JOSZ1P PÜPACSICS 

Álmodtam az éjjel: két lovas 
vágtatott, fejükön sisak, tiszta vas. 
A sötétben nyerít a két ló, hörög, 
és fegyvert látok, amint villan az 
éjben gyilkos fénnyel a sörény fölött. 

Sokáig füleltem* A halott vidéken 
egy madár rikoltott, kósza szívverésem, 
és a szél járkált ott messzi kint az erdőn 
Mellettem pihen a kedves, csendben szépen 
és az ősi úton csend ül búfelejtőn. 



Korrektorok 

Szemükből élnek a betűk fekete utcáiban 
idegen gondolatok legelőin, 
az ólom hálóiban. 

Szemvilág-lépteikkel vánszorognak ólomjárdák hosszán 
ssemvilág-léptékkel ereszkednek alá lépcsők kanyarján. 
£°y-egy bekezdésnél, mint élénk keresztutak fölött, 
az égők szálaiban röhög le napjuk: 

nap-égők 
nap-égők 
járnak ma éjjel 
hidegen 
nedves legelőkön, 
ni áznak ma éjjel 
fáradt szemmel, 
mely egyenesen áll 
a fekete utcák meredekein. 

Éjhosszat perlekedésben a géppel s emberekkel 
halmozzák az ólomsorccskákat a betűk koporsóiba 
pusztán szemükkel, 

e sírásók, kik gyászmenet nélkül és gyűlölettel cseppentik 
ólomba az emberi gondolatokat, — villanyégők napvilága mellett 

kiigazítják az ügyetlen kezeket, gyönge agyakat, rövidlátó szemeket 
pusztán szemükkel, csak a szemükkel, 
és merengnek az ólom cincogása közben tiszta lapokról 
melyeken nincsenek ma éjjel szerencsétlenül horgonytvetett betűk 
a partokon 
amelyek úsznak a feleéte utcák fekete meredekeivel. 

A fáradtság szele elborítja olykor a recehártyát 
és ilyenkor remegő sávban felragyog a halvány kurzív 
megremegnek súlyosan a cimek fekete csuhájukban 
mint sötét boltivek megringó oszlopok fölött. 

Ködben úszik a szem, 
nyöszörögnék az éles kerekek alatt 
az ólom-lépcsők: valakinek a^ gondolata 
megfelezve 
a metteur kezében 
várja feltámadását. 

Zajtalanul, a tördelő csipeszek megtámadják a gép sárga szivét, 
zajtalanul elmerül a vaskéz az ólqm tavába. 

Hosszú az út az ő szemükhöz 
és ki tudja, hány idegen kéz 
keresztezi egymást e reszketeg úton. 

Szemükből élnek a betűk fekete utcáiban 
az idegen gondolatok legelőin, az ólom hálóiban. 

(Fehér Ferenc-fordításai) GYŰRŐ ŠNAJDER 



Major Nándor 

Hajsza 
Készlet a szerző nagyobb elbeszéléséből 

Franciska kisasszony bejött az irodájába s azonnal észrevette, hogy huzat v*n. A 
nyitott ablakra nézett s látta, a túlsó oldalon épp most igyekszik befelé a csinos, fekete 
fiatalember, Dusnoki, az adóhivatalnok. Franciska kisasszony megállt egy pillanatra, szá
lát kissé nyitva felejtette s mozdulatlanul nézte a nyáriruhás, fehérkalapos férfit. Aztán 
becsukta az ablakot, mert huzat van. 

Asztalához libegett, kihúzta a fiókot, egy kis dobozból cukorkát vett elő. Szopogatta. 
Megigazította nyári ruhája kivágásánál a brómot, aztán kiment a folyósóra, majd be az 
egyik irodába. 

— Szervusz, drágám. 
— Szervusz, szivikém. Megjöttél? Az este épp rólad beszéltünk. Az új jegyző egy 

faragatlan fickó, képzeld, azt mondta, ha n^m jössz meg időre, akkor el fog bocsátani. 
Nem ismered még, úgy-e? Német, hitlerista is. meg nyilas is. különben elég helyes fiú-
Csak neveletlen és műveletlen. Képzeld, ha valamilyen aktát küldünk, nem tartia be azt 
a rendes fordulat, tudod, ahogy azt már szokás, hanem csak úgy íria, mintha akárkivel 
beszélgetne. Képzeld el, neki -mindenki csak nagyságos úr. a szolgabíró úr is, meg a bel
ügyminiszter úi is, akinek épp a napokban írt. De az a fő, hogy itt vagy, tudod, biztos, 
ami biztos, ő is nemsokára megérkezik. Különben, hogy volt Jászberényben? Merre nya
raltál? Nagyszerűen áll rajtad ez a ruha. Hol varrattad? 

— Jászberényben, de hagyd el. meglehetősen rossz, nagyon nagy a kivágása, pedig 
mondtam a varrónőnek; nehogy elszabia. Most kénytelen vagyok így viselni — és igazított 
egyet ruháján. — Különben Mátrafüreden nyaraltam, gyönyörű volt. Az a táj! Az a le
vegő! Hiába, az csak Anyaország. Gyönyörű volt . . . 

— Jai, hisz te nem is tudod, mi történt itt! Tegnapelőtt éjjel ezek a toprongyos 
kommunisták megtámadták a szentfülöpi vasútállomást, szétverték a berendezést, szegény 
állomásfőnök élet és halál között lebegett, az épületet is fel akarták gyújtani, csak va
lami közbejött. 

— Ne mondd! Csetnikek? 
— Nem, partizánok. Megszöktek és azóta kergetik őket. A mi csendőreink is kimen

tek a hajtóvadászatra és még ma se tértek vissza. Csak láttad volna, milyen jópofa volt 
Hajdú őrmester v — nagyszerű magyar ember — azzal búcsúzott tőlem, hogy — várjál csak, 
hogy is mondta... ja, igen: „lelegelem a mundéromról a gombokat, ha nem én fogom el 
ezeket a partizánokat..." 

— Igen, jópofa az az ember, még a bajsza is olyan mokány magyaros! 
— Igen, és tudod, állítólag egy katonaszerelvényt akartak felrobbantani. Fanatikus 

emberek, de azért szedetnék egyet 'litni közülük. 
— Jaj, hagyd el, drágám. Jászberényben is mindenki azzal nyaggatott, hogy milye

nek a csetnikek, hogy néznek ki a partizánok, mit csinálnak? Igaz-e, hogy megisszák az 
ember vérét, mekkora a szakálluk, ki á vezérük? Azt feleltem nekik, hogy talán csak 
nem képzelik, hogy velük cimborázom?! Az unokabátyám egy szekáncs fráter, különben 
csinos fiú, tudja, mi a nézetem a férfiakról és' épp ezért állandóan azzal szekált, hogy vi
gyázzak, mert majd megszöktet egy partizán Hát képzeld el, micsoda ötletei vannak... 

— Jaj, ezek a férfiak! 
Franciska kisasszony közben elszopogatta a cukorkát. Reggel volt, nemsokára nyolc 

óra, a felek az előszobában várnak. Nyolcig még lehet beszélgetni, akkor jön a jegyző. 
Az ajtóban megájlt Dusnoki, az adóhivatalnok. 
Ó, kezétcsókolom. Megjött, Franciska? Jó színben van, úgy látszik, jót tett a nya

ralás 
Dusnoki elvezette Franciska kisasszonyt Schneider jegyzőhöz. Az nem sokáig zavar

tatta magát. Megmondta a kisasszonynak szemébe, jószerencséje, hogy megérkezett, kü
lönben elbocsátotta- volna. Aztán pedig tudtára adta, hogy vegye ét a közellátási hivatalt 
még a nap folyamán, mert oda az ilyen pihent erő kell. Franciska kisasszony elfehéredett, 



aztán alig jutott szóhoz. A közellátás, az borzalmas munka. A felek rendkívül szemtelenek. 
Ott rengeteg a tennivaló. Franciska kisasszony elvörösödött, megigazította mellén az arany 
keresztet és a jegyzőhöz fordult: 

— Jegyző úr, én . . . 
De a jegyző csak intett, hogy hagyja, mert csörgött a telefonja. Hajdú őrmester 

jelentkezett Szivácról. Már két napja a határt cserkészték s mivel elfogyott az eledelük, 
betértek Szivácra. Most indulnak újra. A csendőrök, nyolcan, kint vártak. Zombor felé 
mennek. Másik őrsök is arra szorították a szentfülöpi partizánokat. Nem tudni, hányan 
vannak- Eddig meg sehol sem akadtak nyomukra. Talán majd ma. 

— No, Jézus segíts — szólt \z őrmester indulás előtt s beosztotta embereit a haj
szára. Jómaga pedig a rendőrvezető kíséretében lóra ült. 

Nyugatnak vették az irányt. 
Éppen arra, nyugaton, egy kis tanyán élt Kispál András. 
Déli csend. A tanya kihalt. A ház eresze alatt, a fal tövében egy kutya lihegett, 

kiöltötte nyelvét s lustán nézelődött maga elé. Néha-néha hirtelen elkapott egy-egy le
gyet, fogai összekoccantak. Nagyon meleg volt. Talán arra szottyant kedve az öreg nap
nak, hogy fölpörkölje az egész világot. A földekről pára emelkedett, rezgett a levegő, 
mintha imáris füstölne s minden pillanatban kigyulladhatna. 

Kispál András előbújt az istállóból s a kút felé ballagott. Lomhán. Hosszú vászon
nadrágja kirójtolódzott szélét maga után húzta az udvar porában. 

Fölhúzott egy vödör vizet a kútból, lehajolt, ráfújt a víz fejszínére, hogy tiszta 
italt nyelhessen. Teleszívta magát, aztán kilélegezte a levegőt. A napra nézett. Dél van. 
meleg .van. Szundítani kell egyet, az istállóban, a szalmán. Most lehet, most nincs itt a 
gazda. Gyáva fickó. Meghallotta a szentfülöpi esetet s azonnal itthagyta a tanyát. Mi 
lenne, ha mindenki itthagyná a tanyáját? Mi lenne, ha minden gazda félne? Partizánok! 
Nagy valami! Nem okádnak tüzet, nem sárkányok tán azok se! No,, csak gyüjjenek. 
Szembenézünk azokkal is. 

De ez a nyers paradicsom kevés volt ebédre. Főtt étel nélkül nem lehet ám ezt 
soká. Pedig nincs ki főzzön. Most egyedül van. Ha megnősült volna, akkor... A kom-
menciós béresnek jobb, oszt lám kérhetné a gazdától, hogy majd ő kommenciós lesz. 
Akkor meg is nősülhetne. Harminc körül van, itt az ideje. De valahogy az furcsa is 
lenne, ha Kispál András megnősülne. Haha, mi nem jár az eszében!... 

De gondolkozni kell ezen, mert nem is bolondság a kommenció. 
Szép lassan ballagott az istálló felé-
Megtorpant, elfehéredett. Ügy lökte égnek a kezét, mint akit madzagon rángat

nak. A ház mögül, a kukoricásból magas, bocskoros, elnyűtt ruhájú ember futott. Egye
nest feléje. Kezében puska, micijén hatalmas, vörös csillag: Ügyet sem vetett a megré
mült emberre. Berohant az istállóba, a jászol alá dobta a puskáját. 

— Csendőrök! — kiáltotta. 
Kispál András kijózanodott. Egyetlenegy pillanat alatt. Ha a csendőröknek szól, ez 

veri agyon, ha ennek a pártjára áll, amazok belezik ki. Szökni innen. Ügy érezte, nem 
tud megmozdulni. O nem avatkozik bele. Intézzék el a dolgukat, ahogy tudják. O élni 
akar. Ez az ügy nem örá vonatkozik. Óriási erejébe került, míg kilódította lábát. Akkor 
osztán egyenest a kukoricának. Még egy ugrás és itt a kukorica. Majdnem összeszaladt 
valakivel. Négy lépésről farkasszemet néztek. Egy másik partizán. Gyerek még. Tán 
húsz éves. Egy láng az arca, liheg. Pár másodpercig néz csak az emberre, aztán kegyet
len, fájdalmasat, hosszút ordít, megfordul és vissza a kukoricába. Elveti magát és lövöl
döz. Kispál András, mint a tébolyodott, rohan vissza, föl a padlásra s bukfencet hány a 
búzahalmoknál. Lesz ami lesz! Nem törődik semmivel. Lihegett, hallgatódzott, s meg 
sem mozdult. A puskaropogást hallotta ugyan, de a sípolást, azt már nem. 

Tán öt percig sem tartott az egész. A puskaropogás elült. Kemény parancsszavak. 
— Gazda, a rézfütyülőjét, süket vagy? 
Hajdú őrmester újra belefújt a sípba. 
— A lovam ide, 
Magas fekete/fiatalember mászott elő a tanyáról. Ingujjban és hajadon fővel. 
— Jó napot! 
— Te vagy a gazda? Fene a világba bele, mi itt a partizánt fogjuk, te meg elő sem. 

bújsz? 



A magas férfi hallgatott, kissé mosolygott, de nagyon félszegül. Az órmoster csen
desen fürkészte. 

A csendőrök épp akkor cipelték ki a partizán tetemét, odavonszolták az őrmes
terhez, ledobták a gyepre. A bocskoros fiatalemberen hideg futott végig és elfordult. Kö
pött egyet. Az őrmester még mindig a halottat nézte-

— Taknyos gyerek még!. . . 
Aztán a gazdához fordult. 
— Nem láttál .erre partizánt? Nincs itt a tanyán? 
— Hogyne láttam. 
— Hol? 
A feketén látszott a nagy izgatottság, alig birt beszélni. Még levegőt is alig kapott. 
— Ne egyen a fene, hanem beszélj. 

Az ember hadonászott, mutogatott. Dadogott. Semmi érthetőt nem szólt. Valahogy 
kinyögte, hogy a ház megett épp a trágyát hányta, mikor elébe ugrott ez a gyerek e, aki 
itt fekszik holtan. 0 ugrasztotta vissza a kukoricásba, vasvillával. Ott meghalt. 

— Másokat nem láttál? 
— De, még ketten arra szaladtak, Zombor felé. 
Az őrmester a legénység felé fordult. Megkérdezte, itt van-e mindenki. 
— Mindjárt jön az öreg Bakos is — szól az egyik. 
— Mit csinál? 
— Keresi a kalapját. Lelőtte a fejéről a gyerek s aztán elkallódott. 
Az őrmester körülnézett. Két embert a halott mellett fogott, a harmadik lesz az 

öreg Bakos, a többit a. partizánok után küldte. Kutassák fel őket. 

— Gazda, fogj be, visszük a halottat. 
Az út hosszú és tekergő. Az út talán a világ végéig vezet s átkozottul sokáig 

tart, míg odaérünk. A lovak kocognak, a kocsi döcög, kirázza az ember lelkét. S a ko
csiderékban elnyújtózva egy halott. Feje ide-oda billeg és nemet integet. Száját körülsé
tálja egy légy s a szája szögletéből vért szopogat. Nézni is rossz és furcsa, hogy azt az 
embert, aki itt fekszik, nem csiklandozza. Nem hajtja el a legyet. 

A gyeplőt magas, fekete, szikár fiatalember tartja. Minden figyelmét leköti a lo
vak irányítása. Félre se fordul, csak a lovakát nézi. Kissé ideges. Pattint egyet az os
torral az egyik ló tomporán. Ránt egyet a gyeplőn. Közeledik a falu. Ott biztos felis-



merik. Őrültség volt Mellette ül egy csendőr puskával. Mögötte, a kocsiderékban kettő. 
És az elvtársa, holtan. János, ki Bánántból került ide. Úristen, az .este még ő sütötte a 
kukoricát, amit vacsoráztunk. És nevetett, mért Mító minduntalan a csendőrök lépteit 
vélte hallani. Kinevette Mítót, amiért fél. Azt mondta, hogy hohó, ráérünk még meg
halni, ő még asszonyt is akar, fiatal még s ha most meghal, azt sé tudja, mi az élet. 
Szép kis háza is lesz, előszöris azt fog építeni, Becskereknél, persze, majd ha elpucol
nak innen ezek a csendőrök is, meg, úgye ha sarokba tehetjük a puskát... 

Az elvtárs azt este még nevetett. Aztán elaludt s az éjjel egyszer panaszkodott, 
hogy fázik. Most halott az elvtárs. És én viszem be a faluba, kocsin. Ki gondolta, volna 
ezt tegnap ilyenkor? Ha ő ezt tudta volna, akkor... 

Erre a .gondolatra megborzongatta a hideg. Ha ezt János tudja tegnap, akkor le
lőtte volna* Épp olyan szomorúan és szótlanul, mint Józót, kinek az idegei felmondták a 
szolgálatot, idegösszeroppanást kapott, ordított, hogy elég volt már ebből a kutya életből, 
elég ebből az átkozott bujkálásból, fütyül ő az elvre, már nyugodt akar lenni, inkább meg
hal, elmegy jelentkezni a csendőrségre, fütyül a harcra. És földhöz vágta a puskát, elindult, 
közben tébolyodottan ordított. János utánafutott, hogy lefogja. De az nekiiramodott s nem 
lehetett beérni. Elárulhat mindent. János szép nyugodtan célbavette és lelőtte. Aztán sóhaj
tott egyet és szótlanul eltemette. 

És János épp így, lőtte volna le őt is. 
Igen, tulajdonképpen mit keres ő ezen a kocsin? Mit keres ő a csendőrök között? 

És miért hajtja a lovakat? Igen, miért segít a csendőröknek? Menteni akarja saját éle
tét? Igaz, ha megmenekülne, visszatérne és folytatná a harcot. A puska a jászol alatt 
van. Igen, de ez őrültség. Ö nem térhet vissza, a faluban felismerik, azaz nem tudják, 
kicsoda, s mit mondhat? Kié a tanya? A gazda felismeri a lovait. Nem, innen menekülni 
nem lehet. Hát akkor miért van itt? Hát idesüllyedtünk, hát gyávává .lettünk? Nem me
rünk meghalni, hanem a félóra miatt húzzuk az időt? És csak így, puska sincs nála, vé
dekezés nélkül fogják szétkaszabolni? Igen, ez gyávákhoz méltó halál. 

Megdöbbent. Elvörösödött s önkéntelenül megrántotta a gyeplőt, hirtelen a lovak 
közé csapott. Azok megugrottak. 

— Lassan, hé — bökte meg a puskacsővel a kocsiderékból az egyik csendőr — ki
rázod már a lelkünk is . . • 

A kocsi lelassított. Az egész vidéken csend. A túlsó dűlőn valaki ugarolt. Egy is
meretlen kerékpáros hajtott el mellettük, köszönésképpen bólintott, aztán újra senki. A 
kocsiderékban Bakos csendőr ült a halott egyik felén, s maga elé meredt a semmibe. 
Aztán a kukoricát bámulta, a szépet, a nagyot a szemével megsimogatott minden csövet. 
Jó termés lesz az idén, szép, jó törés. Somogyban is nagyra nő a kukorica. István, az öccse, 
már nemsokára töri. Jó lenne egy kis szabadság, hogy hazalátogasson, beálljon a sor vé
gébe s törje, egyre törje a csöveket. Ha neki is lenne földje.. . 

Sóhajtott egyet, aztán mocorgott s újra csak maga elé nézett. Vele szemben, a sarog
lyánál egy fiatal, erős, stuccolt bajszú csendőr. Az egy ideig az öreget kémlelte, aztán hir
telen kihúzott egy szalmaszálat az ülés alól és rágcsálni kezdte. Jobban elhelyezkedett, 
maga alá gyömöszölt egy kis szalmát s az öreghez fordult. 

— Megijedtél, Bakos bátyám? Már azt hittem, hogy megijedtél. 
Az öreg felnézett, mocorgott-
— Nem, csak úgy nézelődök, ráz a kocsi. 
A másik kivette szájából a szalmát, félrenézett s leköpött a kocsiról. A nyál sáros 

lett a porban. 
— Mert kicsit komisz volt az a lövöldözés, úgy-e, Bakos bátyám? Az embernek nem 

volt mindegy, úgy-e? Hát ezért gondoltam, hogy megijedtél. Olyan szótlan vagy. 
— Ráz a kocsi, rossz beszélni — szólt az öreg s letörölte homlokáról a verejtéket. 
A másik csak fürkészte, néha-néha végignézett a tájon, határon. 
— Tán azon gondolkozol, hogy ez a gyerek milyen szépen kilyukasztotta a kalapodat? 

Nem, csak úgy. . . — s elhallgatott. De érezte, hogy azért valami magyarázatot 
kell adnia, ezért tovább dünnyögött — csak a fiam jár'az eszemben. Effajta idős lehetne, 
oszt elesett a fronton... Önkéntes volt. Szép gyerek volt. 

Hallgattak. A kocsi felett egy ember emléke lebegett. Az apa szinte látta, amaz meg 
igyekezett elképzelni. 

—- Most legalább — szólt a fiatal csendőr s közben vastagon fújta ki a cigaretta
füstöt — megbosszultad a fiad. 



— Hogy bosszultam meg? 
— Hát lelőtted ezt — és bakancsával egy kissé megbökte a halottat. 
Az öreg felkapta a tekintetét s kutatva nézett társára, kerekrenyílt szemmel. 
— Én-e? Kérdezte meglepetten. 
— Ja, én tisztán láttam, én melletted voltam. Te lőttél bele először. 
Bakos hunyorgott. Mocorgott, sehogysem birt jól elhelyezkedni. Cigarettáért nyúlt 

s két ujja megakadt a kabátzseb kivágásában. Elfordult a halottól. Az őrmesterre né
zett, aki peckesen kémlelte a vidéket. Előre bámult, az útra. ötven méterre tőlük egy 
ürge futott. Aztán megakadt a szeme a kocsison. Az is mereven ült, mint aki attól tart, 
ha megmozdul, ezer íű szúr bele. Az arca lángvörös volt, szemei kimeredtek s ajkát 
összeszorította. Mintha valami fintort vágott volna. 

Forgott, kavargott a gyomra, esze s vele az egész világ. 
Igen, itt kiút nincs. Áruló lettem, eldobtam a fegyvert, megalkudtam, hogy életem 

mentsem. Nem védtem az elvtársat, hagytam, egy lövés nélkül hagytam, hogy meghaljon. 
Az elvtárs halott. Most viszik a megszégyenítésre. Jánosom, én viszlek a közprédára, oda, 
ahol csak rugdosnak és köpködnek téged, az elvtársamat. Nem, nem! Én nem vagyok 
gyáva, én . . . 

A téboly furcsa dolog. Az ember néha józan, ha megtébolyodik. 
A kocsis a lovak közé vágott, messzire dobta a gyeplőt, ostort s felugrott. Ordított. 

Szemei véresek voltak és furcsán villogtak. „Lőjj le, lőjj le" — ordította s nekiesett a 
mellette ülő csendőrnek. Kikapta kezéből a puskát s főbeverte. A kocsi száguld. A csendőr 
lefordult a kocsiról a kerekek alá. Szétlottyant a feje. A lovak megvadultak. Az őrmester 
ordít. A kocsiderékban, azok zavarba jöttek, fölbuknak, nem birnak állni, ülni. A kocsis 
ordít, letépi az ingét. Őrjöngve, vicsorogva ugrik le a kocsiról, be a kukoricásba. Már ro
han is, zokogásából tudni, merre. 

— Állj meg! Disznó! — ordít az őrmester s utánaugrik a kukoricásba. Látszik, merre 
vágtáz a lova. Kanyarog. Most egyenest rohan. Hirtelen megtorpan. Három lövés, aztán 
újra csend'... Csak a kocsi zötyög valamerre. Az őrmester leszáll. Odamegy a halotthoz 
Meglöki lábával, hogy hanyatt forduljon. Csizmája orra véres lett. Ettől megundorodik. 
A halott nadrágjához dörzsöli, káromkodik és elfordul. 

Franciska kisasszony pontosan négy órakor érkezett meg irodájába. A csukott ab
lakhoz állt s az utca felé fordult, hogy ha az ajtót rá is nyitják, háttal lássák. Aztán a 
ruhája 'kivágását összetartó brossot kicsit lejjebb tette, hogy keblének körvonalai icipicit ki
látsszanak. Ez a jegyző, a csinos, a harmincat meghaladott komoly férfi — éppen hozzávaló 
— észre se vette délelőtt. Éppen figyelte, megakad-e a szeme a kivágáson. A Dusnoki sem 
vette észre, de az nem is csoda, az egy mafla fráter, bár csinos, de ez a jegyző igazán tem-
peramentumosabbhak látszik. Egy kicsit kegyetlen is, igazi férfi. De a közellátáson dol-* 
gozni olyan nehéz. Ha most sem figyel fel a kivágásra, akkor egyenest vak, semmi más. 

A ruhaigazítás után az asztalhoz ment. Kartáskájából egy papírt vett elő, röpke pil
lantást vetett rá, aztán kilépett szobájából s egyenest be Bognárné irodájába. 

— Drágám, egy nagy titkot közlök veled. Eldőlt a háború kimenetele. 
— Hogy mondod, kedves? 
— Nem tartálak fel, csak elhoztam egy érdekes levelet mutatóba. Délben szentség

látogatást végeztem, tudod, hogy ez szokásom, 5 a templomban találkoztam a káplánnal. 
Megvárt az ajtónál s kért, menjek át a paróchiára, mutat valamit, ami engem biztosan 
érdekel. 

— Jaj, de ravasz ez a káplán — kuncogott Bognárné, aztán meg már hahotázott — 
a múltkor nekem is ezt mondta, de sajnos, épp jött a férjem. 

Franciska kisasszony kényelmesen elhelyezkedett s zavartalanul folytatta. 
— Figyeld csak, olvasom: 

„NEGYVEN SZENTÉLETÜ SZERZETES ÉS APÁCA LÁTOMÁSA. 
Égi jeleket adott a fölséges Isten, hogy híveit kétely ne gyötörje. A gazok és a bű

nösök félnek a sötéttől, de az igazak nem. Vihar tombol, fák ropognak, s az erdő vadjai 
félve lapulnak meg. S a büntető viharban egy villám se cikázott, gyertyányi fény sem vi
lágított. S egyszercsak meghasadt az ég s vakító fényben megjelent az Isten. Körülötte an
gyalok kara énekelte a hozsannát. S egyszercsak megszólalt az Isten: Antikrisztus támadt 
közöttetek, ki az igazakra tör s ledönti. Isten házait Züllött és barbár emberek sokasága 
szolgálja ó;t, de országában csak nyomor és halál uralkodik. Irigység vezeti népét, irigy-





lik Isten hívei jámbor, nyugodt, megelégedett életét s ezért elkeseredetten harcolnak 
minden jó ellen. Antikrisztust földi halandó fegyverrel meg nem ölheti, mert a Sátántól 
nyerte ereiét, ezer ördög őrzi. De mondom n ektek. eljő az idö. amikor az én hadaim győ
zedelmeskednek. Próbára teszlek titeket. hog v lássam, erős-e hitetek? Mert tudiátok meg. 
ezrek és ezrek hullanak el, mint ősszel a legyek; minden elmúlik ezen a földön, de az Isten 
országa el nem múlik. Anyák gyermekeiket keresik maid a romok köpött, feleségek fér-
iüket. gyerekek szüleiket, de kevesen találják meg azt akit keresnek. És eüő a naD. ami
kor Isten seregei megütköznek Antikrisztus hadaival. Égi jelt adok erről s tudiátok: akkor 
lesz az a nap, amikor az üstökös átszeli a Nagy Medvét s vészes lángja mellett eltűnik a 
csillagok fénye. Éüel holdfogyatkozás lesz s naDDal a sok madár, melv acélból van. elta
karja a napot. Sötétség lesz és három napig dörög a? áevú. Nasv lesz a harc és kő kö
vön nem marad. Az őrségi dómok városában diadalmaskodnak Isten seregei s necvednan 
kitűzik a romokra az anvaszentecvház zászlaját s nem lesz az az erő. mely ledöntheti azt. 
S az Antikrisztus, irigysége és tehetetlensége, bosszankodása és erőtlensége miatt önmagát 
emészti el. Mondom nektek, készüljetek ez időre, mert akit készületlenül ér az a nap, sö
tétségben marad. Ott aztán lesz sírás és fogak csikorgatása. 

Az Isten szólott hozzátok, hogy akinek füle van. haliion s akinek szeme van. lásson". 
— Eddig tart, Editkém — szólt Franciska, — de figyelj csak ide, milyen levél kísé

retében kapta a káplán: 
„Ne kérdezd, kitől kaptad a levelet, mert az Isten irányítja ezt a láncot. Egymás 

után tizenhárom napon át küldd el egy példányban más-más címre. Ezen a tizenhárom na
pon misét hallgass naponta, és az Ur testét magadhoz vedd. Ha ezt megteszed, oltalmazni 
fog az Űr s átéled a nagy megpróbáltatást. De ha nem küldöd a leveleket s a lánc 
megszakad, az Isten haragját és átkát zúdítod magadra: barmod elvetél, járvány pusz
títja el, földed termését jég veri el, s elveszi tőled az Isten azt, kit legjobban szeretsz". 

— Nos, ennyi az egész, kedves, mit szólsz hozzá? Én már holnap kapok egy ilyen 
levelet, a káplán meffteérte, hogy nekem küldi. Látod, itt azt írja, hogy aki betartja ezt a 
szabálvt. átéli a háborút. 

Bogárné hallgatott, hirtelen nem tudott mire gondolni, de Franciska kisasszony an
nál élénkebben csevegett. 

— Tudod, a Nagy Medve, amit az üstökös átszel, az a vörösöket jelenti, emlékszel, 
úgy-e, hogy a „Magyar Futár"-ban is mindiginedvének rajzolják őket. 

— Az igaz, de nem gondolod, hogy egy kicsit naiv ez a látomás? 
— Ugyan, talán te kétkedel? 
— Nem, nem, eszem ágában sincs, mi győzünk, tudod, csak egy kicsit misztikus, 

fantasztikus... 
Franciska kisasszony oda se figyelt, csak lelkesen tovább magyarázott: 
— És látod, a dómok városa valószínűleg Köln lesz, tehát mi kimaradunk a nagy 

muriból. Csak ennék örülök, de különben is, engem... 
Lárma, futkosás verte fel az egész községházát. Bakancsok dobogtak végig a folyó

són. Szokatlan, nyers parancsszavak pattogtak. Valahol valami lezuhant, nagyot puffant. 
A két hölgy szigorú arccal lépett ki a folyosóra. Az udvaron egy kocsit láttak, mellette 
néhány rendőr, meg két megtépázott, piszkos-poros csendőr. Halkan beszéltek s arcukról 
nyugtalanság látszott, néha a kocsiderékba néztek. Az őrszoba ajtaján kivágódott Hajdú 
őrmester és becsapta az ajtót. 

— Ne bámuljanak, hanem készüljenek — mondta. 
— Megjött Hajdú őrmester — húzódott mosolyra Bognárné szája — gyere, szekáljuk 

egy kicsit a partizánjaival, ugyan mit mond a vén szittya — és rátámaszkodott a folyosó 
karfájára, kihajolt az udvarra, mosolyogva. 

— Jó napot, őrmester úr, jöjjön, meséljen egy kicsit. 
Az őrmester kedvetlenül nézett oda, bólintott, köszönt és mondott valamit, de egyál

talán semmit sem lehetett érteni belőle. Került-fordult, elment az istállók felé, majd újra 
visszajött. Az utcáról futólépések hallatszottak. Megjött a jegyző. Utána néhány rendőr. 

— Merre vannak? 
Az őrmester tisztelgett és a kocsihoz lépett. A jegyző odapillantott, aztán intett, 

hogy dobják le onnan, ami benne van. Kidobtak egy mozdulatlan csendőrt. Feje darabok* 
ban állt. Aztán két civil huppant le a fa alá. Mindkettő csupa vér. 

A folyosón a két hölgy elámult. 
—1 Partizánok — nyöszörögte Bognárné. 



Franciska kisasszony a bross felett gyorsan összerántotta ruháját, aztán befutott a 
szobájába és leült erőt gyűjteni. Majd az ajtóhoz futott s úgy nézett ki. 

— Jaj, — mondta — egy csendőr is. 
Szóhoz se jutottak. Érthetetlen szavakat suttogtak- Aztán kíváncsian ágaskodtak, 

hogv többet lássanak. Franciska kisasszonv kimerészkedett a folvosóra is és kicsit nyitva 
felettit száiial nézte az udvarban mozgó embereket. Ott a iegyzo is. Franciska merészebb
nek érezte magát s már nem félt. Most kell mutatkozni, olyannak kell mutatkozni, mint 
aki nem fél, aki különb, mint a többi n ő . . . Bognárnéhoz fordult. 

— Jöii. Edit, megnézzük őket. 
— Én nem merem. 
Alltak egy ideig. Aztán megint Franciska kisasszony szólt: 

— Jöjj, na . . . 
Lassan, halkan, lopakodva közeledtek a fához. A jegyző meglátta őket és szigorúan 

szólt: 
— Maradianak távol, ez nem magukra tartozik. Ez nem asszonynak való. 
— Igen. nem — vigyorogta bizonytalanul Franciska kisasszony és ügyetlenül vissza

somfordált az irodába. 
A kö7ségháza előtt már emberek gyülekeztek. Szétfutott a hír. Néhányan az udvar 

felé ólálkodtak. 
— Senkit ide nem engedni — utasította a rendőröket a íe^vző. És munkához láttak, 

a holttesteket eltüntették, be a dutivba. Sürgés-forgás. A rendőrök fegyverrel másztak elő 
s egyenként kocsira ültek. Néhánvan lóra kapaszkodtak fel, köztük a iegyzo is. Csak a két 
feslett csendőr maradt az őrszobában. A többiek hajtóvadászatra indultak. 

Franciska kisasszony az ablakból nézt e őket. sokáig nézte és észre se vette, hogy 
egv fehér papírszeletet tapos. A nagy jövendőmondást, a szentéletü szerzetesek és apácák 
látomását. 

Csend van. késődélutáni, alkonyodás előtti. Olvan ez a tanya, mintha kirabolták 
volna. Az aitók tárva-nyitva s ember sehol. A kis réten, mely áz épületek előtt, egészen a 
csatornáig húzódik, két ló legel nyugodtan, kötőfék nélkül. A kukoricából egy süldőmalac 
dugia ki az orrát, aztán uccu vissza! Amerre fut. mozog a kukorica, zizeg. Az égnekálló 
kútgém hegyén egy vadgalamb tollászkodik végtelen nyugalommal s a vödörből, mely más
fél embernyi magasságban lóg a föld felett, néha egy-egy vízcsepp pottyan a kövér porba. 
Az akácok alatt, a ház előtt egy kutya fekszik hasán és ráérő nyugalommal nyalogatja a 
véres füvet. 

— Szóval, sehol semmi?! — kérdezte az összevont szemöldökű jegyző s közben szeme 
állandóan kutatva fésülte át a tájat, a tanya környékét. Nem kapott választ kérdésére. A 
rendőrök, csendőrök csak álltak, ki-ki piszmogott valamivel. Különben nem mozdultak. 
Egyedül az őrmester sétált szótlanul le-föl. A jegyző szeme megakadt a legelésző, füvet 
nyaldosó kutyán. Ráfogta a pisztolyt és elsütötte. A kutya bukfencezett egyet s égnek me
resztette lábait. 

— Dögölj tmeg! — és újra elzárta a pisztolyt. 
— Szóval, sehol semmi? — Hát jó! — szólt, és cigarettára gyújtott Emberek, ki 

tudja, kié ez a tanya? 
A rendőrök megmozdultak, ránéztek. 
— Keceli Pálé, jegyző úr, ott lakik a felvégen. 
— Igen. Jó. írja föl, őrmester úr, hátha szükség lesz rá. Ki lakott a tanyán? 
— Hát a Keceli. 
— Nem, az már rég behurcólkodott a faluba — szólt közbe egy másik rendőr. 
— Hát akkor biztos a bérese, a Kispál András — szólt az előbbi. 
— Igen — szív egyet a cigarettából a jegyző. — Miféle ember az? Megbízható? Ki 

tud róla valamit? 
— Bánátból szökött át két esztendeje . . . 
— Alighanem Becskerék környéki... 
— Nem nagyon köszönt az a faluban sem, csak úgy jónapot, oszt tovább... 
— Nem volt társalkodó ember.. 
— Kicsit olyan szelekótya... 
— Nem az, nem mondanám én, inkább... 



A jegyző le-föl sétál s a földet nézi, hirtelen megáll s a rendőrökre szegezi a 
szemét: 

— Nagyon törődök én azzal, hogv társalkodó vagy szelekóíya! Párttag, nyilas vagy 
nem az, ez érdekel! Vagy milyen pártból való?! 

A rendőrök hallgattak. Az. egvik kicsit feszelgett, aztán halkan mondta: 
— A, nem törődött az semmiféle párttal... 
A jegvző hátratette kezét, lábát szétvetette. 
— És hol van ez az ember? 
Csend, mint a kriptában. Megint mindenki piszmogni kezdett valamivel. A vadga

lamb felszállt a kútról. A jegyző az őrmesterhez fordult. 
— Írja fel ezt is, őrmester úr. 
Kispál Andrásról, mióta megszületett, összesen sem beszéltek annyit, mint most. 

Először érdeklődtek felőle. De ő már nem világosíthatta fel az urakat. Éppen akkor, ebben 
a pillanatban a szomszéd határban egy kukoricatábla földjén feküdt, kezét feje alatt kul
csolva össze. Az eget bámulta, mozdulatlanul, érdektelenül, csak úgy, ahogy a tűnődő em
berek szokták. 

Igen, nincs itt semmiféle menekvés. Hová, merre? Az a fekete, magas, biztos bo
lond volt. Hisz a faluban a gazda felismeri a lovait, no meg mindenki tudja, hogy azok a 
Keceli Pál lovai. Hát akkor ki az a fekete, aki hajtja? Mit keres az a kocsin? Hogy került 
hozzá? Pofozzák, verik, míg ki nem böki. Hát hol volt a Kispál András? Az adta a kocsit? 
Az is összepaktál veletek? És akkor a menybeli atyaúristen sem mentené meg Kispál 
Andrást. Ezért kellett szöknie. De hová, merre? 

Idáig jutott a gondolattal, aztán megmozdult. Odébbtolta a puskát, mert nagyon 
nyomta a derekát. Igen, a puska. Azóta már a csendőrök biztos jártak a tanyán. Mindent 
szabadoneresztett. Biztosan felkutattak minden zugot. A puskát nem találták meg a já
szol alatt. Szűzdohányt, azt igen, mert otthon felejtette. Most már biztosan körözik, ö 
meg itt hever a kukoricásban. 

Szemét le sem hunyta egész éjjel. Közvetlen virradás előtt eszébejutott a kom-
menció. Milyen érdekes- Pár óra alatt szétfoszlott ez a terv, az a valami, ami célja lett 
volna, ami szeretett volna lenni. Ki gondolta volna délben? És milyen érdekes, hogy nem 
Jutott eszébe előbb a kommenció. Mondjuk, tavaly ,tavaly ilyenkor. 

És mi lesz vele? 

Erre a kérdésre nem tudott felelni. Csak egyet érzett, maga sem tudta miért, de 
érezte: sohasem lesz kommenciós béres. 

És mire megvirradt, nem lehetett tudni, hogy ott a szeme sarkába harmat vagy 
könny feszül szempilláin. 

Ezután már csak egyetlenegy alkalommal említették meg Kispál András nevét. 
A jegyző betért Franciska kisasszonyhoz, kicsit az asztalára támaszkodott s előrehajolt. 

— Törölje ki a nyilvántartásból Kispál Andrást. Ezután nem kap élelmezési je
gyeket. 



Mégegyszer a kisasszonyra nézett, aztán kiment az irodából. 
Franciska kisasszony elővette a tanyák nyilvántartását és keresgélt benne. A száz-

tizenkilences sorszámnál megállt. Odahelyezte a vonalzót és egy egyenest húzott végig a 
soron. Azran össze akarta csukni a könyvet, de újra odavetette tekintetét. Egy ideig 
nézte, aztán hozzám fordult. 

— Figyeld csak, Irén, azt a partizánkölyköt, akit a múltkor lelőttek, Kispál Já
nosnak hívták, most meg itt eltűnt egy ember, ez meg Kispál András. Ügy-e, milyen ér
dekes. 

— Tényleg! Érdekes . . . — mondtam elfehéredve. 
— És mit szólnál hozzá, ha testvérek lennének? 
— Érdekes . . . 
Egy kicsit még a semmibe bámultam, aztán felriadtam, amikor a küszöbön egy 

lépés koppant. Egy ember jött be a húsjegyért. 
Mindketten újra a papírok fölé hajoltunk. 
Kispál András nevét akkor említették utoljára. 

SÁFRÁNY IMRB Gyermekarckép rózsaszínben (olaj) 



B E K Ö S Z Ö N T Ő 

Kántor Oszkár 

„Békessíg" 

Még hószagú szelek tekergették a kémé
nyek barna füstjét, amikor végigment a fa
lun a sánta ember. Mert később csak így em
legették: a sánta ember. Rá hivatkoztak, az 
ő meséit színezgették sokáig. Sok háznál fel
kötötték a gyászkendőt az asszonyok mert 
olyan híreket hozott... Hírt hozott a messzi 
fogságban sínylődőkről, megholtakról. „Saját 
szememmel láttál", „ott voltam, amikor beva-
gonirozták őket a szibériai vonatba'', mondta 
s ilyenkor töltöttek neki még egy pohárral 
a savanyú borból... És mesélt, szőtte a me
sét. Sovány, sárga arca kipirult a bor meg a 
kemence melegétől... 

Csuhaj da Marisnak is meghozta a szomo
rú hírt. S Maris olyan reménytelenül állt a 
világban, hogy még sírni is elfelejtett a ha
lálhír hallatára. Eddig csak reménykedett, 
hogy haza jön az ember. Vigasztalgatták is, 
hogy újig hazajönnek a foglyok. De most? 
Mi lesz most? . . . 

. . . Aztán, lám itt vannak sánta Csikós 
Ferenc tanyáján. No, nem olyan százláncos 
gazda tanyája ez. Olyaji viskóformájú, de 
meleg van benne, meg van kenyér a gye
rekeknek . . . Hogy, hogy* kerültek ide? Egy
szer csak beállít hozzá Ferenc, hogy neki 
se gyereke, se asszonya, hát menjenek ki 
hozzá a tanyára. . És azóta itt vannak. 
Pisti a malacokra vigyáz, Annus főzni tanul. 
Tegnap dagasztott is. Nándi meg béres a 
szomszéd nagytanyán és már bálba jár. Ha
nem az a legkisebbik, a Sanyika! Most kezd 
pöntyögni a gyerek. Kiköpött megboldo
gult apja. De Ferenc is ezt szereti legjob
ban . . . A faluba csak éves ünnepkor vagy 
vásárkor mennek be. A házban sógoráék 
laknak, mert jobb, mintha idegen lakná. 
Jól megvannak ők itt a tanyán. Nagyon 
j ó l . . . 

A tanyák és az ugar felől borzas kis sze
lek kódorognak be a faluba a megforgatott 
föld illatával. Kocsi zörög meg traktor puf-
fog végig a főutcán. Az árokparton sáros-
•kodó gyerekeket behívják mosakodni. A 
kerekeskút lánca csörög még néha, aztán 
csend lesz. De mégsem... Félősen megko

cogtatnak egy ablakot. Nagysokára lámpa
fény sárgállik fel-

— Ki az? — nyitják ki az ablakot. 
— Én lennék — hallatszik a csendes vá

lasz. 
— Teee? Sanyiul — kiált fel az ablaknál 

álló. 
— Hát az asszony, a gyerekek? — kér

dezi ijedten, amikor a test varbátyját látja 
az ablaknál. 

— Tudod.. . No, gyere csak be, nyitom 
a kaput — tért ki a válasz elől. 

— Ügy mondták, ott vesztél. Ne 
okold érte az asszonyt, mer mi is lett vóna 
vele, meg a gyerekekkel? . . . 

Másnap Csuhaj da Sándor fölült a kocsira 
és elindította a lovakat a tanyák felé . . . 

— Nézze idsapám, fejtetőre állt a kocsi 
— mondja a legkisebb Csuhajda-gyerek 
sánta. Csikós Ferencnek. 

— Nem állt az fejtetőre. Délibáb az. Az 
játszik úgy — oktatja a gyereket. A gyerek 
ott forog körülötte, mint egy kis csibe, ál
landóan kérdez valamit. Néha olyanokat is, 
hogy miért alszik a ló állva, meg mitől van 
a tuz. Csavaroseszű gyerek. Ugyan mi lesz 
belőle? Hát mi lenne, csakis paraszt. Né, 
most is a kocsit nézi. 

— Idsapam, kocsi gyün erre — mutat a 
dűlőútra beforduló kocsi felé. Kocsi? Ugyan 
ki lehet? Erre nemigen fordulnak be kocsik, 
messze esik ez a tanya a Nagy-úttól. 

— Hóhá! — állítja meg a lovakat a ko
csis. A gyerek kiabálva szalad oda: 

— Bácsi, vegyen fő! 
— Hát gyere, — veszi föl a kocsis. Ak

korra odabicceg Csikós Ferenc is. 
— Aggyisteni — köszön s hirtelen elfe

héredik az arca. 
— Sándor... hát t e . . . te vagy? — kér

dezi. 
— Én — nyújtja feléje a kezét. — Hun 

az asszony? 
— O t t . . . ott a házba — int dadogva a 

ház felé. 
— Szójj mán neki — mosolyog rá ba

rátságosan. 
— Maris . . . Maris . . . — kiáltja. 



Az asszony kijön. Ki akart ő már jönni, 
hallotta a kocsizörgést... Elsápadt, amikor 
meglátja a kocsin ülőt. Néz egy ideig, aztán 
megmarkolja a nyitott folyosó ajtaját és le
omlik a küszöbre. 

— Maris! — ugrik le a kocsiról Csuhaj-
da Sándor. 

— Maris! — sántikál Csikós Ferenc az el
ájult asszonyhoz. 

— Köszönöm Ferenc, hogy vigyáztál a 
gyerekekre meg megbecsülted az asszonyt. 
Olyan jót tettél velünk, amit én nem szó-
gáhatok vissza, — búcsúzkodik Csuhajda 
Sándor sánta Csikós Ferenctől. 

Felesége ott ül mellette a kocsi ülésén 
gyerekkel az ölében. Hátul a batyun Annus
ka és Pisti. Nándi kinn maradt béreskedni 
a tanyán. 

— No, békessíg, — rántja meg a gyeplőt 
s a lovak elindulnak. 

— Békessíg — motyogja elhomályosult 
szemekkel Csikós Ferenc. 

A kocsi ott zötyög már a dülőút végén, ő 
meg még mindig ott áll a virágzó cseresz
nyefa mellett. S hogy bánatában nekidől a 
fának, fehér virágszirmok esője hull szo
morú fejére... 

TAVASZRÓL ÁLMODOK 

Utolsót sóhajtanák végig a Dunán 
a haldokló téli napok. 
Fáradt bánatot sodor az ár 
felhők komoran pihegnek 
és én mégis tavaszról álmodok. 

Dacban ülő várról hősi emlékeket 
porlasztanak Idő-Rablók. 
Riasztó sártömegek nőnek, 
csattanó vizek rohannak 
és én mégis tavaszról álmodok. 

Rozsdás sikoltó lánccal karóhoz 
kötik- a víztől dagadt csónakot. 
Borzas partokat dönt a hullám, 
az ég haragja szitkot zúdít 
és én mégis tavaszról álmodok. 

Sáros ragadó ösvényeken futásban 
menekülnek a csókok. 
Nagy füzek hamuba sorvadnak. 
Jajdul a didergő magány 
én én mégis tavaszról álmodok. 

A felbőszült Dunán jég zajlik, halálba 
indulnak rozoga hajók* 
Én, eltévelyedett, felszállok, 
és az Élet „tovább"*ot int, . 
de én mégis tavaszról álmodok. 

BARÁCIUS ZOLTÁN 



f A N II S Á G 

Sinkó Ervin 

Egy regény regénye 
(Moszkvai naplójegyzetek 1935 — 1937) 

(7. folytatás) 

A valóság, mely túlnőtt az irodalmon, fölé
benőtt. Az irodalomnak egy olyan hagyomá
nyos tragikus motívumát, mely a naxósi Ariad-
netol kezdve különbözei formákban él a Gret-
chen tragédiájáig vagy akár a Komáin Rohand 
hősnőjéig, a »L'áme enohantée*-ig, az új tár
sadalom valósága technikai problémává redu
kálta s mint ilyet oldja meg. S ezzel kapcsolat
ban — s ez a kérdés, ami miatt mindezt most 
éjfél után kettőkor itt írom — felmerül a kér
dés: az én novelláim problematikájuknál íogva 
itt még engem se érdekelnek. Ez rendben van, 
ezek a novellák nem itt nőttek. De hogy van 
az, hogy ami művészi produkciót eddig itt lát
tam, itteni művészi produkciót, az az egy Sosz-
takovics opera kivételével, elképesztően sze
gény, lelki és szellemi szegény, meddő, kísér
tetiesen vértelen és kong az ürességtől? Hogy 
értsem azt, hogy magyarázzam meg magamnak, 
hogy ahogy Arosev elvtársban vagy Jonov igaz
gatóban semmit se tudtam felfedezni a forra
dalmárból, épúgy, szakasztott ép úgy a Szovjet
unió művészi produkciójában se még csak a 
lehelletét se érzem annak, amit forradalminak, 
újnak, szocialistának lehetne nevezni? Képtelen 
vagyok, legalábbis egyelőre képtelen vagyok 
felfogni, hogy milyen^eivek és szempontok 
szerint irányítják itt a kulturális életet. 

Egyelőre nem tudom mikép értelmezzem, 
hogy amit itt művészetként űznek, mért any-
nyira eredetiség, mért annyira minden lényeges 
újság, nagyság és merészség nélkül való, mért 
üt el a szemet szúró és nem egyszer lesújtó 
epigón voltával attól az ^alapépítménytől*, at
tól a szovjet valóságtól, mely legázolta a múlt 
társadalom formáit és normáit s mely annyi 
újjal és eddig nem is sejtett problémákkal és 
feladatokkat terhes? Mi a háttere, mi a magya
rázata? Ez is szükséges Vagy hiba. De hol a 
hiba? 

Ha felkerülhetne bennem a kétség, (hogy én 
vagyok az, aki nem ítélem meg helyesen az it
teni művészi produkciót, (ha hihetném, hogy 
bennem a hiba s (hogy csak én nem látom nagy 
ságát és érteikét! De hogy ez csak valószínűnele 
is tűnjék, ahhoz az kellene, hogy valami újjal, 
szokatlanul, esetleg megbotránkoztatóval álljak 
szemben, mert akkor, legalábbis elméletben, le
hetséges volna, hogy az én meg nem értésemről 
legyen szó. Ámde ami a meglepő ebben a művé
szetben, az ép a minden meglepőnek a teljes 
hiánya. Ha sorba veszem, amit eddig színházban 
és moziban láttam, ha volt, amit meglepett, az 
ép ez volt. Már Leningrádban, ahol Vahtan-
govék vendégszereplésében láttunk egy mai 
'Arisztokraták* című orosz darabot — egész 
idő alatt sajnálnia kellett az embernek a ki
tűnő színészeket, amiért olyan élettelen figurák 

és érdektelen cselekmény megelevenitésére fe
csérlik órákon át nagyrahivatott erőiket. A 
»Hudozsesztveni teatr«-ban — megint ragyogó 
színészek — egy Knut Hamsun drámát ját
szottak. Ha én érdektelennek találtam az én 
novelláimat a Szovjetunióban, Knut Hamsunnak 
erről a drámájáról azt kell mondanom, hogy az 
még Bécsben vagy Parisban is ma már untatott 
volna. A darab egy fiatal művészről szól, aki 
nem hajlandó megalkudni, kitart a saját szép
ségideálja mellett. A felesége egy ideig csalja 
és aztán végleg el is hagyja valami üresfejű 
újságíróval. A fiatal művészre, akit az asszony 
hűtlenül elhagyott, a leltei bánatot telezőn rá
szakad még az anyagi nyomor is s a dráma a 
végrehajtó megjelenésével fejeződik be. M. ne
vetett: valaki, akihez még érdemes végrehajtót 
küldeni. Ez a nyomor? — És együtt kérdeztük: 
mikor látunk majd egyszer szovjet drámát, 
mait, igazit, igazán mait? Svhiller »Armány és 
szerelem«-je, bármilyen felülmúlhatatlanul is 
adták elő Vahtangovék, csak még elevenebbé 
tette a kérdést: 'hol az a szovjet dráma, mely 
annyira forradalmi és annyira művészi, mint 
volt az ifjú polgári forradalmár »Ármány és 
szerelem«-je? A Vok6 elvezetett bennünket 
Tairovhoz is. Ott Lecocq-nak egyik gyengébb 
operettjét, »Nap és hold* a címe, adták elő. A 
Voks úgy találta, hogy ezt a múltszázadbeli 
francia operettet kell nekünk megmutatnia 
Moszkvában 1935-ben. A színészek akrobata 
mutatványai nem voltak ahhoz eléggé szórakoz
tatók, hogy az első felvonás után is továbbra a 
színházban maradjunk. A »Mali teatr«-ban a 
»Solo na flejti* című műremeket láttuk. Ezt a 
darabot bármelyik bácskai katholikus legény
egylet nyugodtan műsorára tűzhetné, mert 
»eszmei tartalmát* tekintve az erény diadaláról 
és a bűnt utóiérő bünhődésről szól s azonkívül 
is csapnivalóan rossz. 

S a filmek? Hová tűntek a megrázóan for
radalmi nagy orosz filmek, amik annakidején 
mindenütt a világon a szuggesztív művészi ere
jükkel még az ellenségeket is hódolatra kény-
szeritették? Milyen mai szovjet filmeket lát
tunk, mióta itt vagyunk? 

Művészi kvalitásról csak a Csapajevről 
szóló filmmel kapcsolatban lehet beszélni. Van
nak jelenetei, amiket soha többé nem lehet el
felejteni. (Például, ahogy a fehér tisztek disz-
menetben mennek — voltaképpen nem annyira 
a harcba, mint a halálba). De egy kérdés még 
itt is feltolakszik: háborús hősiességnek, hábo
rús erénynek vagy forradalmi szellemnek apo-
theozisa-e ez a film? Ebben a filmben a határ
vonal a kettő között igen vékonyan van meg
vonva. Ez annál meglepőbb, mert Furmanovnak, 
annak a fiatal írónak a forradalom első évei
ben irt könyve, melynek alapján a film ké
szült, ép ellenkezőleg a nagy Október íiatalo-
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san üde, nagyszerűen naiv, chiliasztikusan for
radalmi szellemével van telítve. S a többi film? 

»Harmónika« az egyik címe. Az egyetlen biz
tató élmény vele, mint általában az egész »mű-
vészi« üzemmel kapcsolatban: a közönség. A 
közönség, mely például Sosztakovics operájánál 
vagy meg az »Armány és szerelem« nagyszerű 
előadásánál is intenzív feszültséggel kisér — és 
ezt érezni — és ért minden szót, a közönség a 
»Harmonikánál« fészkelődött, sot mögöttem a 
három fiatal munkás gúnyos megjegyzésekkel 
kisért egy-egy túlságosan idill'iikus, idiótikusan 
»bájos« jelenetet, hogy előadás közben hagyja 
el végül is a termet. Ez a »Harmonika* című 
film úgylátszik a »Veselija rebjata* (»Vidám 
fiűk« szériáját folytatja: annak az »életöröm-
nek« a propagálására készült, mélyítői, bár a 
»Veselija rebjata* itt is nagyon népszerű, engem 
az életuntság érzése környékez; egy proleta-
rizált rokokó 'hamis, ízléstelen és bu«ta operett-
atmoszférája lengi be ezeket a filmeket. 

A moszkvaiak minden színházat, minden 
mozit zsúfolásig megtöltenék s a művészek 
ahelyett, hogy legalább elérnék a publikum 
nívóját, voltaképen mindent elkövetnek, hogy 
lenyomják. Mert engedik meg itt a művészet
nek ezt a kompromiwálását? Mért engedik meg, 
hogy így megcsalják a publikumot, ennek 
a publikumnak szépségre és igazságra való én-
séget az igazság talmi .szurrogátumaival, rossz, 
hazug, ízléstelen operettekkel? 

Eszembejut egy beteg, akit a napokban a 
központi röntgen-iintezeioen láttam. Maga az 
intézet is, ahol az igazgató-főorvos, Dr. H. ka
lauzol — és egyáltalán itt minden érdekesebb, 
mint az irodalom és a művészet. Az intézetben 
a kis laboratóriumok tömege, egymás hegyén
hátán, irtó szűken: nincs elég hely. Azt mondja 
Dr. M.: robinzoni leleményességet kell kifejte
nünk, magunk készítjük a röntgen-csöveket, 
dozimétereket s a falakat, melyek az orvost és 
ápolót védik a sugaraktól, barittal preparáljuk, 
mert az ólom más célra kell. £s nem panaszo
san, hanem szinte dicskedve, lelkesen beszél a 
nehézségekről, mer.t azok is annak az erőnek a 
bizonyítékává válnak, mellyel úrrá lesznek fe
lettük. Körülbelül százezer orvosra volna még 
szükségünk — mondja Dr. H. Az egyik kórte
remben szemembe tűnik egy ember, voltakép 
már hulla, aki az ágy szélén ül s alig* lélekzik. 
Dr. H. mondja: nem tud már feküdni, uráli 
bányamunkás, rák, az egész teste el van lepve 
gócokkal. Négy nap, négy éjjel utazott ide az 
Uraiból. Megmondtuk neki: nem tudunk segí
teni, kap orvosságot, menjen vissza. Nem hitte 
el. Hogy md nem tudnánk segíteni? Ti itt a 
»sztolicán«, Moszkvában mindent tudtok. Nem 
lehetett ezzel a hittel szemben érvelni — mond
ja Dr. H. s itt-tartották persze remény nélkül. 

S ez a (hit, én úgy érzem, kötelez, köteleznie 
kellene mindenkit, hogy a legjobbat, a Xegiga-
zabbat, a legszebbet adja. Ez a (hit a forradalom
ban, a forradalom által termett és ennek a for
radalomnak az ereje. Micsoda feladat s micso
da kiváltság s micsoda felelősség emberekhez 
szólni, akikben ez a hegyeket megmozgató hit 
él! S Arosev- vagy Jonov-szerü emberkék vol
nának azok, akik ezeket az embereket autenti
kusan képviselnék? Mi köze ennek az uráli bá
nyamunkásnak, mi köze ennek a hitnek ahhoz, 
amit itt szovjet művészetként szellemi táplálék
nak kínálnak? Nem, még az én a sötét Európá
ban sötét kétségbeesésben írt novelláim is, még 
jBzok is igazabbak itt is, mint az a problémát-
lan idiotikus életöröm, amit a »Harmónika«, a 
»Solo na flejtU és egész társaságuk propagál. 

ttem, nem felejtem el, hogy az összes többi 
kérdésekhez képest harmadrangú kérdés a 
színdarabok és a filmek minősége. A nagy 
francia forradalom művészete se állt arányban 
magának a forradalomnak történelmi nagysá
gával. A sok száz színdarabíró, festő, szobrász, 
köl-tó, akik a forradalom éveiben Franciaország
ban nagy nevekként szerepeltek — nincs köz
tük egy se, aki nyomot hagyott volna iroda
lomban vagy képzőművészetben. Ez igaz. S a 
francia forradalom mégis a nagy francia forra
dalom volt. Ez is igaz. a bökkenő azonban az, 
hogy a Szovjetunióban nem volt így mindig. A 
Szovjetunióban a forradalom első éveiben, egész 
a Nep korszakának végéiig volt egy irodalom, 
mely intenzíven új, élő, merész, igazi volt, 
csakugyan a forradalom irodalma, a forradalom 
problémáinak, a forradalomban élő, a forradal
mat átélő embernek a művészi kifejezése volt. 
Es volt Eisenstein és volt Pudovkin. Hová tűnt, 
mért tűnt el mindez, hogy helyette ilyen vagy 
olyan formában, de végeredményben mégis 
csak a »Pastir Kostja« operett-szelleme és1 ope
rett-indulója váljék uralkodóvá s uralkodó mo
tívummá a szovjet művészet m i n d e n pro
duktumálban? 

A »>Pravda« e heti számai itt vannak egy
másra rakva az íróasztalomon. Űgy ahogy az 
utcán s mindenütt, a/iiol megfordulok, állandóan 
megfeszített figyelemmel igyekszem látni, igyek 
szem megérteni amit látok, az újságot ás min
dig újra kezembe veszem, csakhogy minél ha-
itteni, egyáltalán nem könnyen áttekinthető új 
marabb végleges, világos képet kapjak erről az 
valóságról. Az ember azt hiszi, hogy ezt vagy 
azt most már biztosan tudja s a következő órá
ban rájön, hogy megint egyszer revidiálnia kell 
a konklúzióit. S most is, nogy már abba akar
tam hagyni a feljegyzéseket s végre lefeküdni, 
ebben a pillanatban, hogy a Pravda e heti szá
maiban lapozgatok, mintha fejbe kólintottak 
volna. Nincs még félórája, hogy ebbe a füzetbe 
az abortáriumról írtam, arról, hogy az milyen 
tiszta, hogy az milyen emberséges és racioná
lis módon old meg egy mindenütt másutt 
gyötrelmesen megoldatlan problémát — ugyan
csak most, itt, ugyanennél az íróasztalnál ve
szem észre a »Pravda« e heti, pontosan 1935. má
jus 22-i számában ezt az apróbetűs hirt: 

•Titkos abortárium és a gazdája 
J. D. Mironov, nőorvos-speoialista a Lenin
grádi ut 154. szám alatt a 6-os számú la
kásban lakik. A moszkvai I. számú orvosi 
poliklámkán a betegfelvételi osztályon dol
gozik. Idősebb orvos, egykor nőgyógyászati 
szanatóriumnak volt a tulajdonosa. A na
pokban letartóztatták. Két szobából álló 
lakásán két ágyban fekvő nőt (találtak, aki
ken közvetlenül a hatóság közegeinek ér
kezése előtt Mironov itt a lakásán műtétet 
hajtott végre. A lakásán abortuszhoz szük
séges teljes (felszerelést találtak: nőgyógyá
szati műtőasztalt, fecskendőket, vattát, kö
tőszereket és készüléket, mely a műszerek 
sterilizálására szolgál. Kámfor, morfium és 
coffein ampullákat is találtak. A szobák 
piszkosak, a padlón megaludt vér nyomai és 
használt vattadarabok? A »kórházfean< Ku-
rakina háztartási alkalmazott szolgálta ki a 
•betegeket. 

A két megoperált nőt a mentők kórház
ba szállították. Mironov klienseit annak a 
polikünikanak a pácienseiből toborozta, 



ahol dolgozott. Mint a poliklinika orvosa 
megtagadta a műtét elvégzését mindazok
nak, akik elmulasztották a kellő időt vagy 
akiket erre testalkatuknál fogva alkalmat
lannak mirtösített. Hivatalosan elutasítván 
őket, mindjárt ugyanott a poliklinikán fel
ajánlotta nekik, hogy otthon a lakásán el
végzi rajtuk a műtétet. Moronov lakásán 
65.800 rubelt, 18 dollárt, 400 frankot, több 
aranyórát, karpereceket, fülbevalókat és 
más értéktárgyakat találtak. 

Kurakinát szintén letartóztatták.* 
Hát ez mi? Egy orvos, aki magzatelhajtási 

üzem révén 65.800 rubelt takaríthatott meg itt, 
ahol az átlagos havi kereset személyenként 
150-től 200 rubelig terjed? Igaz, ez a Dr. Miro-
nov csak egy eset, de ez az eset arra vall, 
ihogy... Mire vall? Csak arra-e, (hogy az új 
ház tiszta falain újra és újra kiüt a régi, a sok
száz éves régi, talajba beszívódott penész? De 
akkor se értem: mért kell itt nőknek i l y e n 
segítséghez folyamodniuk, hogyha az abortá-
rium, mint a professzor ott mondta, minden
kinek ingyenesen rendelkezésére áll? Az ilyen 
mintaintézmények — vájjon csak mintának 
vannak itt? 

Ezeket a feljegyzéseket ma éjfél után azzal 
kezdtem, hogy a »Za rubezom« szerkesztője, 
Deutsoh meghívott a lakására s hogy vinni 
akartam neki a novelláimból s hogy egyet se 
találtam köztük, amit méltónak ítéltem volna, 
hogy itt napvilágot lásson — s most látom, hogy 
Deutsohtól jövet ezek az éjjeli asszociációk any-
nyira elfoglaltak, hogy noha már kint szürkül, 
a látogatásról eddig még egy szót se írtam. Ez 
nem véletlen. Itt legkevésbbé érdekesek azok, 
akik abból élnek, hogy »szellemi munkások«, 
illetőleg úgy kellene mondani: a szellem szató
csai. A kedvességük és a blazírt tréfáik minde
nütt — Bécsben és Parisban és Moszkvában — 
egyformák, mindig egy és ugyanazok. A szer
kesztő felesége Alekszej Tolsztojjal együtt 
gyárt fümszcenáriókat. M. valószínűleg csaló
dást okozott nekö, mert Tiofoa Parisból jöttünk, 
tájékozatlanabbnak bizonyult a dávat kérdései
ben, mint Alekszej Tolsztoj filmszcenáriónak ez 
a különleges igazán kedves s hozzánk nagyon 
barátságos társszerzője. Én, ez csak természe
tes, szeretnék mindenkit kihasználni, (hogy az 
itteni jelenségekről minél többet tudjak meg. 
Szerettem volna tőlük is felvilágosítást kapni 
dolgokról, amiket nem értek; el is vittem egy 
kis hírt, melyet a » Pravda* május 15-i számá
ból vágtam ki s most visszaragasztok a nap
lómba. «A hír a következőkép hangzik: 

^Huligánok támadása egy csoport pionír 
ellen 
A Tambov közelében lévő kuzminogatski 

iskola pionír-csoportja meglátogatta a »Vö
rös 'harcos* gyárüzemet7 s utána dobszó 
mellett indult hazafelé. Útközben a csoport 
huligánokkal találkozott, akik a gyerekeket 
kövekkel dobálták és bottal támadtak rá
juk. A (huligánok elszedték a pioníroktól a 
vörös nyakkendőiket, átlyukasztották a do
bot s a pionírok dobosának Vavilovnak 
összeszurkálták a kezét késsel, majd szét
verték a csoportot. A huligánokat letartóz
tatták. Okét mindet — névszerint Popov 
•Nikolájt, a Kambarov fivéreket és Sza-
mojlov VasaHijt — bíróságnak adják ét« 

A hírben nem lett volna semmi különös, l) ha 
tizenöt vagy tíz év előtt áll az újságban. De 
tart itt még a polgárháború? Kérdeztem új 
barátainkat, hogy miféle »»huligánok«-ról lehet 
itt szó, mit gondolnak, mi a háttere az ilyen 
támadásnak? Sok kérdésem volt illetve lett 
volna, de viszakoztam, mert láttam, a kérdéseim 
vagy nem érdekelték őket vagy pedig. . . Min
den esetre másról kezdtek beszélni. Hiszen 
másutt engem se izgat ennyire minden apró 
újsághír, de itt az ember mindent a maga 
személyes ügyének és — azt hiszem ebben nem 
tévedek — mindent politikai kérdésnek érez. 
De ép ez az: ahogy az én hajóbeli Vjeceszláv 
Fjodorovicsommal, úgylátszik, itt másnak sin
csenek politikai problémái. Mindenesetre még 
sehol se tapasztaltam, hogy az emberek oly 
keveset beszéltek volna politikai kérdésekről, 
mint itt. 

Pozitívum: Deutsoh szerkesztővel abban ál
lapodtam meg, hogy az »Optimisták« kézira
tából fog a lapja, a >Za rubezom« a legköze
lebbi számában egy szemelvényt közölni. 

Moszkva, 19&. június 1. éjfél. 
Ki akarjuk használni az időt, mielőtt még M. 

elfoglalja munkahelyét a központi rákkutató in
tézetben. S kihasználni áz időt — azt jelenti, 
hogy lehetőleg sokat járjuk az utcákat s le
hetőleg gyalog. Aki a Voks gépkocsiján viteti 
magát egyik helyről a másikra, a valóság egy 
lényeges része mellett suhan el hunyt szemek
kel. Láthat nagyon szép intézményeket, de — 
ez az, amire rájöttem — abból, hogy az ember 
megismerkedik egy társadalom legnagyobb in
tézményeivel, korántsem következik, hogy meg
felelő képet tud alkotni magának arról, hogy 
miként élnek s hogy milyenek ennek a tár
sadalomnak az emberei. Ma már tudom: egy-
egy intézmény csak egy elvnek, egy kormány
zati törekvésnek a kifejezője s nem több. Az 
intézmény tökéletessége nem jelenti, hogy min
den az intézmény falain kívül már annak a 
szellemében működik. 

Ép ellenkezőleg: a moszkvai földalatti villa
mos a márványaival és díszeivel csakugyan pa
zar, túlzottan pazar, valósággal kellemetlenül 
fényűző és hivalkodó látványosság. Bizonyára 
szükséges, hogy így legyen nemcsak a külföld 
felé való propaganda szempontjából, hanem bel
ső használatra is: hadd érezze a még mindig 
minden jel szerint szűkösen élő szovjetpolgár 
a maga országa gazdagságát: olyan metró-la 
van, amely mellett a világ minden nagyvárosá
nak minden földalattija szégyenletében még mé
lyebben a föld alá bújhat. (Ez a tréfás meg
jegyzés Vjeceszláv Fjodorovicstói ered). Szá
momra azonban jelképes jelentőségű, úgy ta
lálom, hogy valahogy az egész mai szovjétva-
loságot jellemzi, hogy ebben a városban, ahol 
földalatti márványpalotákkal építették és építik 
a metrót, olyan házak is épülnek, mint ami
lyent a »Vecsernjaja Moszkva* mai számában 
ír le egy panaszos levél. Megjegyezve, hogy a 

1) NapXxmh& beragasztva « hIrLapkiivágás mellé * 
„Pravda4' 1935. június l-i számából egy másik apróbetüs 
hir ds: „Egy pionír vadállati ineggyilkolása. Csortorln 
faluban (ljubarszki Járás, vlrdckoi kerület) május ll-ére 
virradó éjszakán Manin Fável pionír vadállati gyil
kosságnak esett áldozatul. Baltával és késsel tdoenot 
sebet ejtettek a lejen. A vizsgálat kldertitette, „hogy 
Manint egy csoport gyilkolta meg. melynek tagjai 
Bazsimzkl nevű pápa, Gurln £. asszony, ennek lerje 
és fivére. Valamennyit bebörtönöztek, A nyomozást to
vább folytatják." 



Kuznecki moszt. melyről itt szó van, nem kül
város, hanem Moszkva közepében van, kivá
gom s ideragasztom a levelet: 

»A Kuznecki moszt 9/10. sz. épülettömbé
ben, az 5. számú lakásban nincs konyha., 
nincs klozet, nincs vízvezeték. Akik itt lak
nak, azoknak mind a szomszédba kell men
niük vízért és klozetra. G. Podobed, lakás
felelős.* 

Mindezt azzal a moszkvai gyermekmúzeum
mal kapcsolatban írom, melyet ma tekintettünk 
meg. Egy múzeum, amely gyermekek számára 
készült s amely egyben nagy gyerekkönyvtár. 
Háromórás 'beszélgetés a gyermekmúzeumban 
egy nagyon rokonszenves fiatal nővel, aki min
dent töviről hegyire megmutatott. Nem tudott 
betelni a saját intézete szépségének a mutoga
tásával Amint valaki ily lelkesen szereti a 
munkáját, nyomban rokonszenvet ébreszt és * -
újságírók, írók és az idegenenk kalauzolására 
a Voksnál alkalmazott titokban mindig fáradt 
s unatkozó, hivatásszerűen örökösen bájmo
solygó nők kivételével — itt Moszkvában ép-
úgy mint a hajón, szembetűnő, hogy mennyi em
ber válik lelkessé abban a pillanatban, ha a 
munkájáról beszél. A múzeumbeli nő nemcsak 
rokonszenves, de intelligens is. Beszél arról, 
hogy milyen nagyon kellene s milyen nagyon 
hiányzik a megfelelő gyermekirodalom. Mire 
én a megjegyzést kockáztatom: — Nekem úgy 
tűnik, hogy nemcsak a gyermekirodalom hi
ányzik, hanem általában az irodalom. A szín
házak műsora... 

A nő jelentősen elmosolyodik: — Nem osztom 
a nézetét. Nekünk felnőtteknek van mit olvas
nunk. Puskin, Tolsztoj, no és Balzac.. . Balzac 
ma Puskin és Tolsztoj mellett a Szovjetunió 
legnépszerűbb írója. 

A legszebb, amit a gyermekmúzeumban lát
tam — és ezzel kapcsolatban hallottam — az a 
nagy terem, melynek a falain színes képek a 
föld nagyvárosait mutatják be. Köztük Tokió 
is a pályaudvarral s a pályaudvar előtti térrel, 
ahonnan villamos, gépkocsik, autóbuszok és 
trollejbuszok viszik az utasokat be a városba. 
Ezek közt a járművek között, e járművek forga
tagában szembetűnően bukkan fel egy-egy uta
sokkal rohanó vagy utasokra váró riksa, a két 
rúd között a mezítlábas rongyos kulival. 

Iskolából, gyermekotthonokból, a fővárosból 
ős vidékről nap-nap után csoportokban látogat
ják a gyerekek ezt az ő múzeumokat s egy-egy 
ilyen kép előtt a csoportok mindenkori veze
tőjének elképzelhető, hogy van mire felelnie s 
Van mit mesélnie. A tokiói pályaudvart ábrá
zoló kép előtt a vezető megkérdi, hogy ki mi
lyen jármüvei szeretne a városba jutni? A gye
rekek közt —• akiknek elmagyarázták, hogy 
Kínában és Japánban az ember olcsóbb, mint 
a ló s hogy a riksa ezért maradt még ma is 
közlekedési eszköz — még véletlenül se akadt, 
aki riksa-kulival kívánná magát a városba 
vitetni. A vezető kérdésére, hogy nem volna-e 
kedvük, hogy riksával vitessék be magukat a 
városba, arcukon iszonnyal és felháborodva fe
lelnek: — Afem szégyeled magad ilyet kérdezni? 

— Nem gondolja, hogy a gyerek mégis volta
kép kíváncsi és kedve volna megpróbálni, hogy 
milyen az, ha ló helyett ember szalad a kocsija 
előtt? — kérdem. 

A nő a gyermekmúzeumban habozás nélkül 
igazat ad nekem, de nyomban aozzátefzi: 

— Ügy van. S ép azért vált ki bennük a kér
dés oly heves iszonyatot és felháborodást. A 
spontán gyermeki kívánsággal nyomban szem
beszáll az, amit a mi társadalmi nevelésünk 
már szinte ösztönné tett, a szociális ösztön. Ná
lunk kialakult — percig habozik s kijavítja 
magát — kialakulóban van egy új, kifejezet
ten szociális tartalmakkal telített lelkiismeret 
Beidegzett, spontánná, valósággal fiziológiaivá 
váló averzió mindennel szemben, ami sebet ejt 
az emberi méltóságon. 

Ez az, ami voltaképen a legtöbb volna: ezt az 
averziói — tehát egy erkölcsi lartaunú eszté
tikai érzékenységet lejleszteni ki az emberben. 
Ahogy sokezer eves civilizáció kifejlesztette az 
esztétikai averziói az emberevés gondolatával 
szemoen, úgy ki lehet alakítani egy új társa
dalomban nemcsak az elvi s nemcsak az er
kölcsi — ez kevés volna, — hanem a fizioló
giai averziót minden az emberi együvétartozás 
érzését sértő cselekedettel szemben. Valahogy 
úgy, ahogy, ha jól emlékszem, Hegel definiálta 
egyszer a szégyenérzés kínját mint valami em
berien megengedhetetlen miatt való spontán ha
ragot Amit el kell érni, az nem a fölülről meg
zabolázott ember, hanem az ember, akinek le
hetetlenné teszi a saját fantáziája — mert hi
szen ez az e m b e r i szenzibilitás titka, — hogy 
embertársa megalázása vagy kihasználása ré
vén képes legyen bármit is élvezni, A moszk
vai gyermekmúzeum ennek a törekvésnek a 
szellemében működik és az ember ezt az épü
letet boldogabban hagyhatná el mint volt, mi
előtt megismerkedett vele — az ember boldo
gabban hagyhatná el, ha nem úgy volna, hogy 
ez az intézmény csak egy intenciót fejez ki, nem 
pedig egy már elért valóságot. Valóság! 

A múzeumból kilépve ugyanis az ember az 
utcán lépten nyomon gyerekekbe ütközik, akik 
talán hazudnak, ha azt mondják, hogy éhesek, 
de mindenesetre itt csavarognak az utcán s ab
ból élnek, hogy elébed tartva a kimondhatat
lanul piszkos kezüket, koldulnak. Az ember 
gondolhatná, hogy csak a polgárháború alatt 
hajléktalanná vált, annakidején milliókra rúgó 
csavargó gyermekhadak utolsó szétszórt marad
ványairól van szó. Leingrádban még ezt gon
doltam. De különös módon ép miután a gyer
mekmúzeumot elhagytam s a kávéházban meg
találtam a »Pravdát« — amit nem olyan könnyű 
itt megszerezni, mert túl kevés példányszámban 
jelenik meg és előfizetést csak bizonyos kate
góriáktól fogad el — szóval amint a muzeumot 
elhagytam, a zöldfoteles kávéházban ülve ma
ga a »Pravda« figyelmeztetett rá igen nyoma
tékosan, hogy nem úgy van, mint ahogy még 
Leningrádban gondoltam. A »Pravda« mai szá
mában ugyanis hosszú kormányrendelet — in
tézkedések egész sora a hajléktalan gyermekek 
ügyében — és a gyermekbúnözés elleni »ener-
gikus küzdelem* érdekében. Es a gyerekekkel, 
a kiskorúakkal szemben alkalmazandó intéz
kedések és megtorló rendszabályok között — 
itt, ebben az országban, ebben a városban, 
ugyanitt, ahol ez a gyönyörű gyermekmúzeum 
áll — többek között ott szerepel a kiskorúakkal 
szemben is alkalmazható halálbüntetés. 

Moszkva, 1935. június (hiányzik 
a nap dátuma) 

Most aztán semmit se érték. Nem akartam 
hinni a szememnek, mikor ma a Pravdában öles 
nagy dkket látok. Arról szól, hogy mag kell 



szüntetni a szovjet nőnek azt a jogát, hogy 
nem kivánt terhesség esetén orvosi beavatko
zást vehessen igénybe. 

Ausztriában a klerikális, keresztényszocialis
ta kormány volt az, amely nemcsak a kommu
nista, hanem a szocáldemokrata, sőt a liberális 
poigári pártok és sajtójuk ellenében ragaszko
dott a hirhedt »Paragraph 145«-hoz, melynek 
értelmében a bíróság a nőt, aki elhajttatta mag
zatát, öt évig terjedő fegyházbüntetéssel sújtja 
s magút a kísérletet is, még ha nem is járt 
eredménnyel, egyévig terjedő börtönnel bünteti. 

Franciaországban a párt mindig újra a szov
jetunióbeli nőnek arra a jogára mutatott rá, 
hogy szabadon rendelkezzék a testével. 

S itt találkoztam Moszkvában Friedrich 
Wolffal, a német íróval, aki kommunista meg
győződésére hivatkozva szembeszállt n y il tan a 
német birodalmi törvénnyel és mint orvos, ki
jelentette, hogy a törvény ellenére igenis se
gíteni fog azokon a nőkön, akik hozzáfordulnak. 
S most itt a Pravdában ez a cikk. Ez a cikk a 
Pravdában azt bizonygatja, hogy a legmesz-
szebbmenő elővigyázattal, legnagyobb orvosi 
szaktudással végrehajtott ilynemű műtét is be
láthatatlan káros következményekkel jár a nők
re és a nők védelmében — így áll a cikkben — 
a nők védelmében és érdekében követeli, hogy 
szigorú törvényt hozzanak az abortusz betil
tására. 

Ez magában is több, mint meglepő. De ami 
miatt nem tudtam, illetve szerettem volna nem 
t/inni a szemmenek: a nagy cikket ugyanaz a 
professzor írta, a cikk alatt ugyanannak a pro-
íeszornak a neve van nyomtatva, aki alig pár 
nap előtt nekünk oly büszkén és lelkesen mu
tatta meg az abortáriumot és aki akkor pon
tosan az ellenkezőjét mondta mindannak, amit 
itt most a Pravdában a saját neve alatt ki
nyomtat. 

Most légy okos Domokos! 

3. KUN BÉLA 
Megint félbe kell szakítanom e napiófeljegy-

zesek beszéltetését: kívülálló ember számára 
helyenként érthetetlenek volnának utólagos 
kommentár nélkül. Amit naplómban annakide
jén csak a magam szamára jegyeztem fel, abban 
a formában az olvasó nem érthetné meg, de 
azonkívül az is magyarázatra szorul, hogy hon
nan az a felindulás, sőt megilletődöttség, lel
kesedés és rajongás, mellyel ezek a naplójegy
zetek szólnak írójuknak Kun Bélával való min
den találkozásáról. 

1935-ben, Moszkvába érkezésem első napjai
ban első dolgom volt, hogy Kurella Alfréd révén 
— akihez Romain RoUand küldött s akiről e 
naplóban majd még sok szó esik — jelentkez
zem a Kominternben Kun Bélánál. Nem tettem 
volna, legalábbis nem siettem volna az •Opti
misták* nkal Kunhoz, akitől a regény számára 
nem sok jót, vártam, ha Kurella nem jelentette 
volna be mindjárt, hogy megérkeztünk és ha 
Kurella nem mondta volna, hogy Kun Béla 
instanciája megkerülhetetlen. S mikor Kunnal 
akkor több mint tizenöt év után feleségemmel 
együtt először ültem szemben, ez az én szá
momra nemcsak egy rég nem látott emberrel 
való viszontlátást jelentett. 

A szavak közt, melyek ártatlan vértanúk, 
megbecstelenítő embereknek és időknek ártat
lan vértanúi, ' ott szerepel ma már »a vezér* 

szó is. De Kun Béla 1919-ben ennek a szónaic 
valóban szűzi értelmében jelentett vezért s ak
kor nem volt senki, akinek a szava az övénél 
larancsolóbb súllyal, döntőbben esett volna lat
ba az én számomra. Vezér ahogy ő volt, nem
csak autoritást jelentett, melynek aláveti ma
gát az ember. Forradalmárok, magyar forradal
márok egy nemzedékének tartalmasabbá tette 
életük minden napját, mint lett volna nélküle; 
általa, tőle tudta és találta meg ifjú magyar 
forradalmárok egy nemzedéke azt, amit sötét
ben tapogatózva addig hiába és többé- kevésbbé 
rosszul csak keresett. Feladatot hozott, ép azt 
a közös, nehéz és nagy feladatot, melyre addig 
türelmetlenül és hiába vártak. Egyszóval: egy 
egész, az első világháborút vak lázadással és 
vak kétségbeeséssel átélő nemzedék életében 
Kun Béla volt Magyarországon a lenini Októ
ber eszméinek első autentikus küldöttje — az 
első bolseviki, akit szemtől szembe láttunk. Va
laki, aki mindazt harci tapasztalatból tudta, 
amit mindenki közülünk csak találgathatott a 
túlgyéren érkező, szándékosan eltorzított hírek 
s mindenkép áttekinthetetlenül zavaros hírve
rés útvesztőjében. Az első bolseviki, akit lát
tunk s aki elhozta magával a távoli Oroszor
szágból azt a boldog és elszánt hitet, mellyel 
az orosz proletárforradalom hívott a végső és 
világot megváltó harcba. S azt, hogy *>ez a harc 
lesz a végső« épúgy, mint annakidején az oro
szok, mi is szószerint hittük s hittük, hogy nem 
kell más, mint egyetlen, mindent elsöprő ro
ham, hogy eltakarítsuk a világháború húsz
millió halottjával együtt halálra sebzett világ
kapitalizmus hulláját. És hogy ezt a rohamot 
magyar földön megszervezze és vezesse, ez volt 
Kun Béla küldetésénenk célja — és ez volt az, 
amit Kun Béla be is váltott: drámai gyorsaság
gal szervezte meg a rohamozókat és vezette 
őket diadalra. 

A diadal tudvalévően nem volt hosszúéletű. 
Majdnem pontosan annyi ideig tartott, mint 
amennyi a kivívásához kellett: a magyar kom
munista párt alig négy hónappal a megalaku
lása, Kun Béla érkezése után a hatalom bir
tokába került s ez a hatalom ugyanennyi idő 
után össze is omlott. Hogy ez a négy hónap 
történelmi szempontból se volt epizód, nem ez 
az, amiről itt szólnom kell. Itt személy szerint 
Kun Béláról van szó, aki ép minden tévedésé
vel, ép minden hibájával, ép egész politikájá
nak ezzel a gondtalan hitével az európai mun
kásmozgalom egy egész korszakának — és a 
forradalmárok egy ifjú, nagyon is ifjú nem
zedéke hitének, reményeinek, végzetes tévedé
seinek és tragédiájának maradt élő szimbóluma. 

Mikor Moszkvába érkeztem, több mint tizen
öt év telt el azóta a rövid négy hcnap óta, me
lyet joggal mindenki Kun Béla nevével jelölt 
meg s az az egész tizenöt év nem volt más az 
én életemben, mint folytatása, feldolgozása, tisz
tázása és következménye annak az életreszóló 
örömben, fájdalomban és problémákban egye
dülállóan gazdag négy hónapnak, melynek tar
talmát Kun Béla vezérsége határozta meg. 

S míg a Komintern épületében, a földszinten 
lebonyolították velünk a bejelentési procedúrát 
— már maga az, hogy e b b e n az épületben 
tartózkodom, ezt a pillanatot az én személyes 
életemben patetikusan történelminek érezteti — 
a pillanatot, mely mindenesetre egyáltalán nem 
röpke pillanatt, hanem félóra. Mert félórába 
telik, míg telefonálgatás, majd kettőnk szemé
lyi adatainak bejegyzése után megkapjuk az 



írást, mellyel elindulhatunk, hogy a folyosók 
labirintusán keresztül elvezessenek bennün
ket Kun Bélához. 

Ezúttal azonban a félóra sem tűnt túlhosszú-
nak. Míg lent várakoztunk, az »Optimisták* 
hónom alatt tartott kéziratának nem egy figu
rája — illetve nem egy figuráiénak modellje 
a meglepetéstől szinte megkövülve ismert rám 
s miután gyorsan kölcsönösen meggyőztük egy
mást, hogy nem vagyunk látomások, hanem kö
zönségesen testi valóságunkban bukkantunk fel 
egymás előtt a valószínűtlenül távoli mult ho
mályából, folytattuk az ismeretséget, sőt azt 
lehetne mondani a beszélgetést, ahol tizenöt év 
előtt — vagyis ahol az »Optimisták« kéziratá
ban maradt abba. 

Ez a félóra nem volt valami prousti utazás 
a múltba. Nem is a helyreállított folytonos
ság egy kataklizmával megszakított mult és a 
jelen között. Ha valaki éveken át egy szobá
ban élne. portrékkal teleaggatott falak közt s 
a képkeretek közül egy naoon egymásután ele
venen lépnének ki az emlókezetből megfestett 
alakok s nyúitanák a kezüket s hallatnák az 
eleven, összetéveszthetetlen hangjukat — ezt 
éltem át ott a félóra alatt először s aztán a 
moszkvai tartózkodás többi ideié alatt. Az 
»Optimistákc-ban sorba átkereszteltem ezeket 
az embereket s számomra annyira eggyé vál
tak a regénybeli nevükkel, hoey első pillanat
ban Sarkadinak vagy Ste»n elvtársnak szólí
tottam őket és csak a megrökönyödésük térített 
észre, ö k mind az 1919-beli fiatal prcukkal éltek 
bennem tovább s akik itt elémoukkantak, azok 
mozdulataikban, testtartásukban s főlee hang
jukban annyira hasonlítottak akkori magukhoz, 
hogy azonnal felismertem *ket az álarc alatt, 
melyet az évek megszürkítő hatalma borított 
rájuk. 

i 

Levélvárás 

Hajó ha tülköl, megrezzenek: 
síkságról várok üzenetet. 

Barna asszonyka kedvvel írja: 
kedvesének legyen gyógyírja. 

Fáj neki is nagyon a távol, 
minden percet szivével számol* 

S mégis be lassan mozog keze, — 
est estet ér s nem jő levele... 

Kétség mar, sebeznek a napok! 
De vízbemártok bút, haragot. 

s hajó, ha tülköl, megrezzenek: 
síkságról várok üzenetet. 

(Szelce, 1950 nyarán) 
GALAMB JÁNOS 

Moszkva, 1935. június 3. 
Ideje, hogy a Kun Bélával való első találko

zásomról írjak most. mikor már a harmadik 
vagy negyedik találkozásról való beszámoló vá
lik időszerűvé. Az első találkozás első benyo
mása: láthatóan megöregedett, betegnek hat, de 
ennek ellenére, számomra valahogy mégse vál
tozott. Ügy emlékeztem rá, hogy alacsonyabb 
termetű, valószínűleg azért, mert akkoriban 
kevésbbé volt sovány. Egyébként annyira a ré
ginek érzem, helyesebben: annyira a régi va
gyok vele szemben, hogy csöppet se lepne meg, 
ha Kun elvtárs, amint beléptem a szobájába, 
az ő régi pattogó szavával fejemre olvasná, hogy 
mi mindent tettem rosszul s aztán épúgy mint 
régen, mikor szakállt növesztettem, hogy elrejt
sem illetlen húsz évemet, vigasztalásul hátba 
vágna vagy megmarkolná a sörényemet. 

A szobájában, itt a Komin ternben. az íróasz
talán époly rendetlen halmaza papíroknak, új
ságoknak, könyveknek, mint annakidején Bu
dapesten a Hungária szállóbeli szobájában, ahol 
reggel fogadott, miközben a borbély szappanoz
ta az arcát. A Hungária óta mégis tizenöt év 
múlt el. A tizenöt év alatt mi, akik akkor fé-
ligmeddig sihederek voltunk, úgy latszik szin
tén felnőttünk. Erre akkor eszméltem rá, ami
kor hallom, hogy Révai, akit ép elmenőben még 
Kunnál találtunk, Bélának szólítja és tegezi 
Kunt, holott »utoljára* velem együtt volt húsz
éves és épúgy mint én mindig bizonyos elfo
gult izgalommal állt az ember előtt, akiről még 
magunk közt sem beszéltünk máskép, mint »a 
Kun elvtársról«. S mikor »utoljára^ láttuk Kunt, 
akkor még a magyar pártban fiatal elvtársak 
között se volt szokásos a tegeződés. 

S hogy egyedül maradtunk M. és én Kunnal, 
leültetett bennünket szemben az íróasztallal, 
mely mögött ő foglalt helyett. Azt mondta, be
széljünk, mondjuk el, hol mindenütt jártunk, 
mint éltünk, mit tettünk azóta, hogy utoljára 
láttuk egymást. Hagyta hogy beszéljek s ó ma
ga elővette a. töltőtollat s mintha minden fi
gyelmét lefoglalta volna az igyekezet, mellyel 
az előtte lévő, »Borci«-nak nevezett orosz ci
garettadobozt díszítő felhők körvonalait raj
zolta utána tintával, hogy aztán később ma
gukat a felhőket is kissé oldalt hajtott fejjel 
sorba átfesse kékre. Míg beszéltem, csak a toll 
sercegett — és hogy sercegett, ezt is csak akkor 
vettem észre, ha arra az időre, míg egy-egy 
kérdést tett föl, egyszerre megállt a toll a 
kezében. 

Egész idő alatt tisztában voltam vele, hogy 
ez volna az egyetlen alkalom, amikor mindent 
meg lehetne, sőt meg kellene mondanom. Azt, 
hogy a forradalmi kormányzótanács harcnélküli 
lemondásánál is mélyebben megrendített az, 
ahogy a kormányzótanács vezetői, ép vele, Kun 
Bélával az élükön sorsukra hagyták a legkö
zelebbi elvtársakat, »a legkompromittáltabba-
kat«, s Ők maguk az osztrák menedékjogot csak 
maguknak biztosítva, különvonaton mentek 
Ausztriába, ö a »Borci« cigaretták dobozán raj
zolgatva ' csendesen csak egy-egy kérdést tett 
és minden ilyen alkalommal érezte, hogy most 
elmondhattam volna, ami számomra kínzóan 
jelen maradt. Azt, hogy talán még az ő mene
külésüknél is nagyobb, erőmet felülmúló pró
bának tett ki a párt azzal, hogy a fehér terror 
idején, mikor Pesten rejtőzködtem, megtiltotta, 
hogy a Révainál és nálam elrejtett gondosan 
becsomagolt dollárokkal az üldözött és Pesten 



bujdosó elvtársaknak segítséget nyújtsunk a 
menekülésre. (A barna dobozt, tele dollárral, 
később érintetlenül Horthy rendőrsége szegény 
Léderer néninél, Révai anyjánál találta meg, 
aki emiatt több évet a márianosztrai fegyház
ban töltött). 

A pártnak ez az embertelenséee saját tag
jaival szemben s azután a mindiárt az emigrá-
ció eleién kitörő kölcsönös vádaskodásba és 
gyalázkodásba fflló frakció-harcok riasztottak 
el végleg a párttól. 

Mindebből semmit se mondtam el. Kun a leg
csekélyebb ielét se adta. hogy Onossát akar 
iaratni velünk s akkor milyen ingnn lehetnek 
én az, aki, ha vallomások formáiában is, de 
végeredményben őt bírálja, bármit is számon
kér tőle? 

Azt megmondtam, hogy a diktatúra alatti él
ményeimről írtam mindi árt az emigráció eleién, 
de aztán a gondolatra, hogy ezt a kéziratot, az 
adatokat, amiket ott közlök kihasználhatják a 
párt ellen, az utolsó pillanatban elálltam a szán
déktól, hogy kiadiam. holott már Antal Frigves 
művészettörténész le is fordította németre és ta
lált is rá kiadót. Míg így az elmúlt tizenöt év
ről szóló beszámolóm hallgatta, egy-egv közbe
vetett rövid megjegyzése arra vallott, hogy nem 
hall tőlem semmi újat s csak azért beszéltet, 
hogy ellenőrizze az ő adatai helyességét. Meg
kérdezte például, kikkel érintkeztem Parisban 
s miközben felsoroltam a neveket s egv pilla
natra megálltam, habozva, hogy megemlítsem-e 
Károlyit is, ő mondta helyettem a Károlyi ne
vét és a Ney Lászlóét. Meglepett a memóriája: 
emlékezett rá. hogy hol mit írtam s még egy 
olyan kis szatírára is, mint a II. Internacionálé 
párisi tanácskozása alkalmából a »L'Humani-
té«-ban közölt kis cikkem, a »Monsieur Gode-
frey«. Nagyon komoly volt egész idő alatt. Meg
kérdeztem, emlékszik-e rá. hogy mikor talál
koztunk utoljára? 

— Megírtam a regényemben. Ceglédnél, mi
kor a front felbomlott — mondtam és elmond
tam azt is, hogy egy momentumot nem írtam 
meg a regényben, ép azt. ami borzalmasan ha
tott rám. Megírtam, hogy egész idő alatt, míg 
ő beszélt, az első sorban egy katona a bárány
felhőt bámulta és láttam, átéltem, milyen az, 
hogyha a szó elhangzik, a kiáltó szó a pusztá
ban, ő beszélt, hogy rávegye a nagyszerűen fel
fegyverzett csapatot, hogy menjen harcba, be
szélt rettenetes erőfeszítéssel és csak rettenetes 
közöny, csend fogadta. Soha embert olyan egye
dül még nem láttam, mint akkor Kun Bélát. 
Ezt megírtam, de nem írtam meg. hogy mind
untalan félbe kellett szakítania a beszédet, mert 
majdnem minden harmadik mondatnál elfor
dult, kezét az arcához emelte és — öklende
zett, hányt... 

Míg beszéltem, az ő feie mélyebbre hajolt a 
»Borci« cigarettadoboz fölé és anélkül hogy 
abbahagyta volna a rajzolgatást, könnyezett. 

— Hát el fogom a regényét olvasni. Hívjon 
fel három nap múlva — állt fel hirtelen és 
még csak annyit mondott: — Furcsák az élet 
útjai, ugye? 

A központi röntgen-intézetet szemléltük meg 
éppen, onnan hívtam fel három nap után Kunt. 

— A pokol sötét fenekére kívántam magát 
s magával együtt az »Optimistákat« napjában 
legalább tízszer — pattogott a telefonba barát
ságosan Kun Béla ismerős hangja. — Annyi a 
dolgom s a kéziratától nem tudok megválni. 

Igyekezni fogok, hogy abbahagyjam, de tartok 
tőle, hogy nem fog sikerülni. Túlságosan izgat. 
Hívjon fel maid ismét, hogy megbeszéljük, mi
kor találkozunk. 

Az úiabb randevú, eddig az utolsó, tegnap
előtt délután két órakor volt s megint a Ko
mintern épületében. Ezúttal több mint barát
ságosan fogadott M.-t és engem. Ügy nézett 
ránk mosolyogva, melegen és egyben vizsgá
lódva, m'ntha első találkozásunk óta — azóta 
hogy a kéziratomat olvasta — meglepő dolgo
kat tudott volna meg szeméi vi t r int rólunk s 
mintha most ebben az úi világításban bará fsá-
go* ó<? nvilt kíváncsisággal először látna ben
nünket. S megint ott találtuk nál* Hévai Jó
zsit. Most már nyilvánvaló, nem véletlenül volt 
ott első találkozásunknál sem Mo«t azonban 
ott is maradt, inkább csendes hallgatóként, 
összejövetelünk egész ideje alatt. 

J^zsi! Évekig tartó, az egész ifíi'icjStrot be
lől tő. e»ész ifiúságnnknak szerves részét alkotó 
intim barátság emléke sose halványodhat el. 
Legkevésbhé akkor, ha ecvetlen barátról van 
«To. akinek a helvét, azóta se foglalta el senki. 
Megmaradt nótolhatatlan veszteségnek. Csak az 
ólét kegyetlen butaságának vagy buta kegyet
lenségének nagyságát bizonyítia. hoey vagv egy 
óra hosszat úgy ültünk most e*v szobában, 
hogv még ha egv-egy szót váltottunk is az ön
kéntelenül is valahogy ironikus haagsúllval 
történt és olyan tárgyilagos hidegséggel, mint 
ahogy a Józsi kék szemén a pápaszem üvege 
csillogott. 

A vele való együttlét nvomban emberibbé. 
köTvetienenhbé. fp^zab^á vált volna, ha mint 
első gondolatom, úgy első szavam is az a kér
dés lett volna, mi van egvkorí közös harátnnnV-
kel — azzal a különös, kivételes intelligenciául 
teremtéssel, aki annakideién voltakénn létre
hozta barátságunkat s aki miatt oár évvel ké
sőbb elszakadtunk egymástól^ Tudtam, hoey ez 
a mi egykori közös barátnőnké aki Pesten vala
hogy szellemi nevelőnk s még a bécsi emigrá
ciós években is mindkettőnknenk szellemi és 
emberi kérdésekben az arbitert ielentette. most 
Oroszországban él s azt is tudtam, hogy min
denkitől elhagyatva, vagv talán — ez äz. amit 
nem tudtam — még annál is rosszabb, a lehető 
legrosszabb helyzetben. De nem ejtettem ki a 
nevét sem. Nem feleltettem el. amire mindiárt 
a legelső nanokban itt Moszkvában valósággal 
ijedten figyelmeztettek. 

Hallottam már Parisban, hogy Czóbel Ernőt 
valami, a pártvonal ellen elkövetett vétség mi
att Szibériába száműzték. Czóbel Ernőt még gye
rekkoromból ismertem. Akkoriban ő. a fővárosi 
középiskolai tanár s azonkívül publicista — a 
lényeges korkülönbség ellenére se átalotta. hogy 
valahányszor lejött Szabadkára, órákat töltsön 
velem, a gimnazistával és figyelmesen hallgas
sa meg az époly lelkes, mint rossz s Adynak 
csak a modorát utánzó verseimet. Aki miatt 
annakidején Czóbel Ernő sűrűn járt látogató
ba s abba a házba, ahol engem az öreg Lányi 
Ernő annyi szeretettel avatott be a klasszikus 
zene rejtelmeibe, Lányi Sarolta, Czóbel Ernő 
felesége lett és Sarolta jelenleg is Moszkvában 
él. Amint ez utóbbit megtudtam, kérdeztem a 
címét. Gondoltam — s azt hiszem, nem téved
tem — hogy örömet okozna neki viszontlátni 
valakit, akivel lánykorában annyiszor találko
zott Szabadkán s nyáron Palicson az apai ház
ban. De amilyen természetesnek tűnt nekem ez 



a kívánság, olyan ellenkezést, majdnem felhá
borodott rosszalást váltott ki Garai Karcsinál, 
akinél Sarolta címe iránt érdeklődtem. Magya
rázta nekem, hogy rendkívül helytelen volna 
nemcsak az. ha meglátogatnám Saroltát, hanem 
még az is, ha csak folytatnám is az érdeklő
dést a címe vagy egyáltalán a jelenlegi élet
körülményei iránt. 

Értetlen ellenvetésemre, hogy Sarolta nyilván 
nem követett el semmi rosszat, különben nem 
élhetne továbbra is szabadon Moszkvában, azt 
a választ kaptam, hogy ez természetesen igaz — 
de viszont mégis a felesége egy embernek, akit 
büntetésből Szibériába száműztek és e z é r t 
eszembe se jusson felkeresni vagy továbbra is 
érdeklődni iránta. 

— Csak nem félsz attól, hogy gyanús szín
ben tűnhetnék fel? — kérdeztem nevetve. 

A válasz megdöbbentett: 
— Nem c s a k attól. S nem c s a k erről van 

szó. Hanem a kommunista kötelességeimről. 
Ezek közé kell számítani a kötelezettséget, hogy 
az ember gondosan elkerüljön minden olyan 
látszatot, mellyel a GPU figyelmét magára von
hatná — s nemcsak látogatásod, de érdeklő
désed is egy Szibériába száműzött kommunista 
felesége iránt a GPU-t azzal a feladattal ter
helné. hocy utánaiárjon, nem rejlik-e valami 
emögött. Megengedhetetlen, hogy tisztára szen
timentális okból valaki, aki kommunista, fölös
legesen munkát adjon a GPU-nak. Ép ezért — 
így hangzott a tanács és a figyelmeztetés — 
akiről csak fel lehet tételezni, hogy közvetlenül 
vagy közvetve gyanús vagy gyanúsítható, arról 
az ellenségektől körülzárt Szovjetunióban nem 
beszél az ember. Nem szabad elfelejteni soha, 
hogy ostromlott várban élünk. 

Garai Karcsit — most a moszkvai német új
ság eeyik szerkesztője — még a húszas évek
ben, abb-in az időben szerettem megy mikor 
együtt laktunk a bécsi erinzinei barakkókban. 
Szelid, lágy és tiszta ember, akiből mindig is, 
most is csak úgy árad a melegség. Mégis, itt 
ránevelték erre a lelki fegyelemre, amelyhez 
képest az, amit spártai ideálnak szoktak ne
vezni — valósággal gyerekjáték. (Romáin Hol
land, az az érzésem, tévesen közelebb érzi a 
szovjet valóságot Athénhez, mint Spártához). 
Garai Karcsi tíz éve él itt. Lehet-e, hogy tíz év 
múlva én is ilyen meggyőződéssel fogom nem 
az önmegtagadás, hanem — ami ennél sokkal 
nenhezebb — a mindent feltétlenül helyeslés 
elvét képviselni? Mi megszoktuk, mert a má
sik világban nőttünk fel, hogy a forradalmiság 
szükségszerűen a kritikában és áz ellenzéki ma
gatartásban nyilvánul meg. A Szovjetunióban 
a forradalmiság pontosan az ellenkező követel
ményekkel találja magát szemben, itt a forra
dalmár feladata a legmesszebbmenő konformiz-
mums. Vájjon képes leszek-e valaha én is erre 
a belső átalakulásra? S vájjon biztos-e, hogy 
azzal, ha az ember magában minden spontán 
emberit láncraver, ez az átalakulás, ez a belső 
preformáció végül is nem az emberinek a de-
formálása-e? Nem könnyű forradalmárnak lenni 
a győztes forradalom országában. 

Gyakorlatban azonban hihetetlen gyorsan 
idomulok hozzá a követelményekhez. Ültem Jó
zsi mellett Kunnál anélkül, hogy Ljena nevét 
kiejtettem volna. Szerencsére Kun hamar az 
»Optimistákc-ra terelte a szót. 

— A kézirat háromnegyedrészét már elolvas
tam — mondta — s amennyiben továbbra se 

lesz politikai kifogásom, kiadásra fogom aján
lani. 

S aztán — az volt a benyomásom, hogy nem 
is annyira velem beszél, mint inkább Józsival 
folytatja az erről a témáról való, érkezésünkkel 
félbeszakított beszélgetését — dicsérte az »Opti-
misták«-ban ép azt, ami miatt annakidején 
nemcsak Károlyi, de én is ép Kuntól tartottam 
leginkább. Dicsérte, hogy »kegyetlenül igaz 
könyv az események és az emberek ábrázolá
sában*. S ezzel kapcsolatban említette, hogy an
nakidején olvasta a Parisban megjelenő ma
gyar kommunista újságban a »Két akasztott 
balladáját*, amit Sallai és Fürst kivégzésének 
évfordulójára írtam. Az irodalomban — mond
ta — középkori csökevény az embereknek olyan 
portrétirozása, mintha csak hősök és gyávák, 
szentek és bűnösök közt lehetne választani. 
Sallaiból is a magyar kommunista nekrológok 
afféle kommunista aszkétát csináltak, pedig 
hát valójában Sallai igazán... — nem fejezte 
be a mondatát, de egyenesen Józsihoz fordul
va, kérdéssel folytatta — Mi az ördögnek raj
zolják meg úgy a jó kommunistát, mint ahogy 
Eenczur Gyula festette meg a patetikus her
melines képein Vajk megkeresztelését és az ős-
magyarokat? 

Révai egész idő alatt passzív maradt; igaz, 
ő nem ismeri a kéziratot, de még így is, leg
alább is Kun reflexióival kapcsolatban nyilat
kozhatott volna, ö azonban beérte azzal, hogy 
tartózkodó szemlélőként, láthatóan figyelemmel 
kisérve a beszélgetés menetét, némileg elgon
dolkodó arccal — mosolygott. Azért-e, mert a 
M.-vel és velem való ilyen együttlét neki is 
épúgy fájdalmas s minden esetre izgató ese
ményt jelentett mint' minekünk? Vagy azért-e, 
mert Kunnal szemben is zárkózott a k a r t ma
radni? Furcsa, de úgy van: ő, akiben a heves 
spontaneitást, azt a tulajndonságát szerettem 
legjobban, hogy mindenre oly kitörő intenzi
tással, néha igazságtalanul, de mindig egész lé
nyével reagált, ő most Kun mellett néha való
sággal kifürkészhetetlen »diploma tának« hat. 
Arra is csak mosollyal reagált, mikor Kun fel
sorolta, hogy ki mindenkire ismert rá az »Op-
timisták* alakjaiban. 

— Vértes alakja volt a számomra a legmeg
lepőbb felfedezés — mondta Kun. — Nem is 
tudtam, hogy a diktatúra kellős közepén, ott 
a Hungáriában az én szobámtól két ajtóval 
odébb éjszakánként egy egész társaság a marxiz -
musból marxista teológiát csinál és a teológiai 
problémákat marxista problémákká alakítja át. 

Ezt Kun nevetve mondta, Józsi azonban erre 
megszűnt mosolyogni. Mintha el is pirult vol
na. (Ez a pirulás, akkor, egy pillanatra, egé
szen a régivé tette.) 

Számomra a legmegdöbbentőbb: ha jól lát
tam, akkor annyi rettenetes sok pusztulás és 
vér után is a magyar párt vezető rétegeiben itt 
Moszkvában valahogy még mindig megeleve
nedhetnek az emigráció első éveiből való frak
cióharcok idejéből való elvi és személyes ellen
tétek és ellenségességek fullánkjai. Mért érdek
lődött volna Kun olyan tüntetően ép »Vértes« 
alakja iránt? 

Kun — és nem Józsi —, Kun volt az, aki na
gyon behatóan tudakozódott a mi további ter
veink iránt. S mondtuk, hogy Oroszországban 
akarunk maradni, hogy M. már munkát is vál
lalt, csak még nem kezdte meg a központi rák
intézetben, én pedig, amint az ^Optimisták, 
ügye elintéződik, készülők rá, hogy életemben 



először kenyérgond nélkül életemben először 
nyugodt, emberi körülmények között — írjak' 
írni! 

Mindenre inkább számítottam, mint arra, 
hogy maga Kun lesz az. aki hevesen, igen, he
vesen helyesel majd nekem. 

— A legostobább hibáink közül való volt, 
hogy az embereket modell után akartuk átszab
ni — mondta s megint az volt az érzésem, hogy 
legalább annyira szól Józsihoz is, mint hozzám. 
— Százszor jobban tetszik nekem, hogy ezzel a 
tervvel jött, mintha azzal a kívánsággal állt vol
na elő, hogy a portban akar dolgozni. 

Ez a helyeslése boldoggá tett. Oly boldoggá, 
hogy kérdésére szokásom ellenére is részletek-
bemenőén beszéltem irodalmi terveimről, a 
drámáról, amit az »Optimisták« befejezése után 
még Parisban kezdtem el írni. Budapest drámá
járól, a Sallai és Fürst letartóztatásáról a ki
végzésig eltelt tizennégy nap feszültségében s 
aztán a tervezett film-szcenáriókról. S hogy az 
én terveim Kun Bélát ennyire érdekelték — 
éreztem, hogy míg beszélek róluk, ép azért, 
mert őt ennyire érdeklik, számomra is még 
fontosabbakká, még inkább enyéimmé válnak. 
S hogy elmentem Kuntól, akit ma kell újból 
felhívnom, legszívesebben egyenest a hotelbe 
siettem volna, hogy semmi mással se törődve, 
kipakoljak, az asztalhoz üljek, 'rjak, í'jak és 
írjak. 

UGYANAZNAP ÉJJEL 
Azonnal telefonhoz kaptam Kunt. Az utolsó 

száz oldal híján elolvasta a kéziratot. Nagyon 
tetszik neki. * 

— Semmi kifogásom. 7-én hívjon fel újra s 
akkor véglegesen megbeszélünk mindent. 7-én 
feltéltenül, találkozunk. 

Most már kezdem hinni, hogy végre nyom
dába kerül ez a keserves kézirat. Illetőleg kez
dem komolyan remélni. Hinni már csak akkor 
fogom, ha kezemben lesz a szerződés. 

Furcsa kombinációi az életnek! Kuntól tud
tam meg, hogy tegnap óta Révainál van a kéz
irat első része. Mikor Prigrevica-Szveti-Ivánon 
írni kezdtem az »Optimistákat«, a leglehetetle
nebb elképzelés is valószínűbbnek tűnt, mint az. 
hogy ezt a kéziratot Kun Béla fogja az én egy
kori egyetlen barátomnak olvasásra adni, an
nak, akinek emléke egész idő alatt, míg a köny
vön dolgoztam, nemcsak nappal, hanem még az 
éjszakai álmaimban se tágított mellőlem. 

Most lakást keresünk, legalábbis ideiglene
sen, hogy legyen hova mennünk, ha majd a 
hotelt el kell hagynunk. Ilyen laikáskeresésre, 
mondják, különösen alkalmas • június s általá
ban a nyári hónapok, amikor mindenki igyek
szik elhagyni Moszkvát Az emberek erre az 
időre kiadják a lakásukat s a pénizel, amit érte 
kapnak, fedezik nyaralási költségeik egy részét. 
Főleg intellektüelek mennek ilyen módon nya
ralni. Másik verzió szerint, nemcsak üzleti okok
ból adják.ki így a lakásukat. Sokan csak azért 
keresnek a nyári hónapokra lakót, hogy legyen, 
aki vigyázzon a lakásra. Félnek a betörőktől 
és tolvajoktól. (Mindeddig nem sikerült adato
kat szereznem a kriminalitás méreteiről. Álta
lában azonban gyakran hallja az ember, hogy 
» vigyázni kell*. Az újságokban is nagyon sok 
szó esik, de csak általánosságban a »huligánok-
ról«, de ez a fogalom itt nemcsak polgári, ha
nem politikai bűnözőket is jelent.) 

Lakáskeresés közben állandó kép: régen 
egyetlen lakás, ma minden szobában egy-egy 

család (néha család és műhely egy szobában) 
közös konyhával, közös fürdőszobával, de min
denütt a primuszok elmaradhatatlan deprimáló 
szaga. 

Óriási kiváltság egy teljesen külön, igazi la
kás. Ilyen van például Stekleréknek, akiknél 
tegnap este voltunk. A hosszú Stekler Bécsben 
még a barakkban meglehetős érdektelen, de 
szorgalmas diák volt. most azonban igazán nem 
érdektelen estét töltöttünk vele. Nem ő lett 
érdekesebb, hanem a világ, amelyben él. Mér
nök s úgy bele van vonva az építés munkájába 
itt, hogy a legkülönbözőbb termelési ágak fej
lődéséről és problémáiról izgatóan színes képet 
*ap az ember, ha hallgatja. És szenvedéllyel 
dolgozik és szenvedéllyel beszél a munkájáról 
A sínekről, amik még ki se hűltek s már szál
lítják Őket az üzemből, a házak, melyeknek a 
befejezéséhez már csak két vagy három hét kel
lene, de egyszerre kiderül, hogy nem lehet se
hol villanydrótot vagy a csatornázáshoz szük
séges csöveket megkapni — illetőleg, amit a 
gyárak ebből vagy abból produkálnak, az még 
fontosabb helyek számára kell. Az új textil
üzemek, melyek teljesen berendezve a legmo
dernebb gépekkel készen állnak ós — kihaltak, 
meg se kezdték a termelést, mert még nem 
jutott nekik nyersanyag, gyapot vagy gyap
j ú . . . A teáskanna, melynek árát ezer százalé
kos haszonra kell megszabni, mert nincs belő
le még elég, és meg kell akadálozni s csak ilyen 
módon lehet megakadályozni, hogy ne fogyjon 
belőle túlsók. 

A villamoson ma: szakállas Öreg. Mint kutya 
csontot, úgy tartotta a szájában a villamosje

gyet. Rongyos, cári időkbői való katonaköpeny 
takarja el a még rongyosabb »ruháját«. 

Június 4. 
Filmszcenáriós ügyében ma találkám lett vol

na Krejcsivel, aki — így mondta — tiz órától 
kezdve található a hivatalában, amit, ha jól ér
tettem telefonon, rövidítve »Mort«-nak hívnak. 
Kerestük hát a »Mort«-ot Útközben azonban, 
minthogy meg kell hosszabbítatnunk vízumaink 
érvényességét, bementünk egy fényképészhez, 
akinek a specialitása, hogy gyorsfényképeket 
csinál. Velünk együtt sokan vártak a gyors
fényképre. Félóra után került csak ránk a sor, 
de ránk került. S akkor azt hittem, most meg
kapjuk pár perc után a képeket De újabb vá
rakozás után csak két gondosan kitöltött nyom
tatott cédulát kaptunk. Azzal, hogy talán már 
holnapután estére elkészülnek a pillanatfelvé
telek. Mindenesetre jobb lesz, ha előbb telefo
non érdeklődöm, tanácsolták.' 

Mire odaértünk, Krejcsit már természetesen 
nem találtuK hivatalában, pedig Silvie már be
szélt vele és Krejcsi nagyon érdeklődik a Pa
risban írt filszcenérióm »La doctoresse du vil-
lage« iránt Kínos ez az újabb halasztás, mert 
még a gyorsfényképek kifizetéséhez is kölcsön 
kellett kémünk a pénzt. És a la^ás. Ha talál
nánk, arra is legalább foglalót kellene adnunk. 

Az utcán rengeteg ember közt féllábú öreg 
kéregető biceg. Pár pillanat alatt, számoljuk, 
négyen is adnak neki A féllábú öreg odatartja 
a tenyerét egy fiatal munkás elé is. Annak sie
tős az útja s megy tovább. De alig pillanat 
múlva látjuk, visszafordul, tekintetével keresi 
az ellenkező irányban bicegő öreget, utána
megy, pénzt nyom a markába s csak aztán foly
tatja útját még jobban sietve. 

(Folytatása következik) 



O R T Ü Z F É N Y É N É L 

Mirnics József 

Az első szerb népfelkelés 

A szerb nép sohasem nyugodott bele a 
török igába. Már a hódoltság első napjaiban 
élesztgették a harc tüzét a bosszúálló haj
dúk-csatározások. Később sem volt, itt a 
Balkánon, olyan törökellenes harc, ahol a 
szerb nép nem vett volna részt. Csakhogy 
felszabadulásukat mindig idegen erőté
nyezőkhöz fűzték. Harcoltak a Habsburgok, 
Velence, a pápa, Spanyolország és sok olasz 
uralkodócska érdekeiért. Mint zsoldosok vagy 
önkéntesek más zászlaja alatt küzdöttek 
Lombardiában, a Rajnán — Kréta szigetén 
de mindig abban a reményben, hogy egy
szer mégiscsak kiszorítják a törököt. 

De először, most 1804-ben fogott fegy
vert a nép maga — saját vezetése alatt, sa
ját érdekeiért. Ekkor kezdődött meg az a 
hosszantartó felszabadító harcsorozat, amely 
sok belső és külső ellentmondáson keresz
tül éppen napjainkban fejeződött be diadal
masan. 

Hogy megérthessük ennek a polgári de
mokrata forradalommal felérő szabadság
harcnak a nagyszerűségét, pár szóval meg 
kell emlékeznünk arról a sajátos török gaz
dasági szerkezetről, amellyel gúzsbakötötték 
a leigázott népeket. 

A törökök a meghódított országok ad
digi berendezését egyszerűen nem vették 
figyelembe. Vezetőit a hübérurakat, lemé
szárolták vagy szétszélesztették. Az ilyen
formán tulajdonos nélkül maradt földeket 
pedig a szultán életfogytiglani eltulajdonít-
hatatlan haszonélvezetre adta egyes török 
katonatiszteknek — az ispajaknak. Már maga 
a birtok eltulajdoníthatatlansága is gátolta a 
rendes gazdasági vérkeringést, lehetetlenné 
tette, hogy a szerb ember is földhöz jusson 
— de ennél sokkalta nagyobb baj volt az, 
hogy a török ispa ja — mint hűbérúr, a tör
vényesített török szokás szerint, a neki ki
járó járandóságokat változatlanul termény
ben követelte. Ha ezt összegezzük, akkor 
arra kell döbbennünk, hogy a középkorban 
— európai viszonylatban is gazdaságilag 
fejlett árutermelő, tehát pénzgazdálkodó 
Szerbia visszazuhant és megcsontosodott a 
terménygazdálkodás színvonalán. Másrészt 

az irigy lésreméltó kultúráját és jogi rend
szerét béklyóba kötötte a szintén örökösnek 
szentesített szultáni deszpotizmus. Európa 
más, nyugati államai — Amerika felfedezése 
óta mérföldes lépésekkel haladtak az akkor 
felvirágzó tőkés termelési módszer ösvényein. 
Szerbia stagnált, megmerevedett és lema
radt. Mai viszonylagos elmaradottságának 
az okát is éppen ebben a négyszázéves fej
lődési ütemveszteségben kell keresnünk. 

Idővel a gazdasági fejlődés törvényszerű
ségei bizonyos mértékben rést ütöttek ezen 
a hétpecséttel lezáratnak vélt török rend
szeren, de a döntő változást itt a Balkánon 
csak a dicső első szerb népfelkelés szolgál
tatta. A felkelés közvetlen előzményeit a 
következőkre lehetne leegyszerűsíteni. 

A XVIII. század utolsó negyedében, az 
állandó európai háborúskodás miatt, Török
ország — mint nyersanyag — és élelemszál
lító relatív kereskedelmi prosperitáshoz ju
tott a Konstantinápoly—Beográd útvonalán. 
Következésképpen magában Törökországban 
és a beográdi pasaluk (Szerbia) területén 
kialakult egy elég erős hazai török, illetve 
szerb kereskedelmi tőkés réteg. Zimony mo
nográfiájából kitűnik, hogy csak a beográdi 
pasaluk területéről kiszállított nyersbőr, se
lyem, fa és bőrtermékek értéke meghaladta 
a 3 millió frankot. Az érdekelt osztrák cé
gek különös előszeretettel szerződtették a 
szerbeket mint vezetőket, részvényeseket, de 
sok volt az Ausztrián keresztül-kasul átjáró 
önálló szerb kereskedő is. Ezek kétségkívül 
szoros összeköttetést teremtettek a vajdasági 
fajtestvéreikkel (akik majd később élelem és 
fegyverszállítói lesznek a forradalomnak) 
Mindez határozott tökésedő irányzatot mutat 
és csak természetes, hogy a török tőkések 
csakhamar összetűznek a régi rendszerrel és 
annak korszerűsítését követelik. Ilyeníorrnán 
az uralkodó török réteg két csoportra sza
kadt: azokra, akik újításokat követeltek és a 
régi begyepesedett rendszer híveire. Mindez 
a végsőkig lezüllesztette az amúgysem erős 
központi hatalmat. Egyes fékevesztett főurak 
a Birodalom periférikus tartományaiban, te
kintettel a rossz közlekedési eszközökre és 



ennek következtében az ellenőrzés lehetet
lenségére, felmondták az engedelmességet 
(pl. Pázvan-Oglu Vidinben). Szerbiában a 
mindig fékezhetetlen — most pedig a vég
sőkig fegyelmezetlen — janjcsár-középré-
teg egyszerűen erőszakkal tulajdonába ve
szi az eddig csak haszonélvezetbe kapott 
földeket. Ez a „ csitlucsénye" néven ismere
tes folyamat (az eddig haszonélvezetben lé
vő földek kisajátítása) egész sor komoly, 
megoldásra váró kérdéskomplexumot tá
masztott. Tudniillik a most már tulajdonossá 
vedlett janicsár, egyrészt a szultánnak ki
járó természetbeni járandóságokon kívül, 
saját magának is kizsarolt bizonyos pénzbeli 
adónemeket, másrészt mint tulajdonos el is 
adhatta az eddigi kötött birtokot. Tehát at
tól eltekintve, hogy a rája kizsákmányolása 
megkétszereződött (esetleg, tekintve a teljes 
jogoizonytaianságot — megsokszorosodott) 
most mégis némi lehetőség nyílott, hogy a 
kereskedelemmel foglalkozó szerb falusi gaz
dagok tőidet vásároljanak a léha janicsarok-
tói. A csitlukolás ismét megteremtette a 
pénzgazdálkodás elemeit. Ez a fejlődő ke
reskedelmi élet szétzilálta, rétegeKre bon
totta az eddig egységesen patriarhalis élet
formát íolytatott szero íaiut. Mindebből lo
gikusan következik, hogy a hazai kereske
dőkből, a polgarosuió elemből regrucaióaott 
a késoobi szero polgári iorradaiom vezeló-
rétege. 

Tehát, amint láttuk az Otomán birodal
mon Deiul lezajló gazqasagi váitozasoK. szer
ves részeként íormaiódott lassan a szerb 
közélet is. Másként ez nem is lehetett. 

Maga a szultán (III. Szelim) is érezte a 
reformok elkerülhetetlenségét. 1 /9i-ben némi 
önkormányzaun biztosítóit a beograui pasa
immá*, hogy elodázza a lorrauaimat. A i^a-
saiu* termetéről kitiiiotta a janicsárokat. 
Azonban a lészülö oeiso ellentmondások 
megoldását meggátolta a töroic oirouaiom 
kuipoütukai konstellációja. Tudniillik iNapo-
leon íöuu-Dan megtamauta a szunan iei*eg-
joga alatt lévó Egyiptomot, bzejimnek szük
sége volt minden Katonájára — a janicsa,-
roicra is. A janicsáron a narcoan vaio rész
vétem* ellenszolgáltatásául Kertéit, s meg 
is kaptak nogy vissza temesseneK a Pa*a-
lukba. Bosszú 101 íinego hienak módjára ve
tettek «nagu*at a szero népre. A vezetőem
bere* egyem s Jcesooo tömeges lemészaroiasa 
napirenuen volt. Csa&hamar aitaianossa valt 
a vagyoni és személyi bizonytalanság. „JNem 
volt mit várnunk. Csak két út volt: vagy 
hagyjuk magunkat barom módjára legyil
koltatni vagy fegyvert fogunk, hogy meg
bosszuljuk testvéreinket, gyermekeinket és 

feleségeinket, akik felett már amúgy sém 
vagyunk urak". 

A felkelés kezdetét 1804. február 15-iké-
hez, az Orasac falujában megtartott meg
beszéléshez kötjük, ahol a legtekintélyesebb 
szerb gazdák és hajduparancsnokok Kara-
gyorgyét választották meg vezérül. 

Komoly tévedés volna, ha az elmondot
tak alapján azt a benyomást kapnók, hogy a 
felkelés a vérig letiport elkeseredett szerb 
nép düh-kirohanása volt csupán. A szerbek
nél a nemzeti érzés már igen fejlett volt. 
Ápolta azt, a hosszú hódoltság korszakában 
a kóborló regős (a guszlár) a népi ének, az 
egyház, a vándorkereskedö, és most érezhető 
volt a francia forradalom határa is. 

Karagyorgye vezérré választása is sze
rencsés tény volt. A polgári történetírás már 
bőven ellátta a „fővezért" a hős a félisten 
jellemvonásaival. Azonban még ma sem, 
amikor józanabbul és reálisabban vizsgáljuk 
személyét, amikor már nem köt bennünket 
a személye köré illesztett romantikus sal
lang — nem tudunk megszabadulni a cso
dálat érzésétől. Óriási akaraterő, hadvezéri 
képesség, előrelátás, külpolitikai járatosság 
összpontosultak benne. Nemcsak kora ter
melte ki — ő maga is alakította korát, ö pl. 
látta, hogy nélkülözhetetlen az orosz szövet
ség, de egy percig sem nyugodott bele, hogy 
Szerbia török gyarmatból orosz gubernium-
má süllyedjen. Látta és helyesen mérte fel 
a népben szunnyadó erőt, amikor törvény
könyvében megerősítette a nép önkormány
zatát a falvakban és ezzel kimélyítette a for
radalom demokratikus voltál. Valósággal 
égett benne a szabad délszláv haza gondo
lata, amely az akkori bonyolult és Szerbiára 
nézve kedvezőtlen külpolitikai körülmények 
között utópizmus volt. Mindegy, az ilyen faj
tájú idealizmus az adott körülmények között 
szerves részét alkotja egy igazi forradalmár 
lelki életének. Utódai piszkos, népellenes 
ténykedésükkel nem tudják elhomályosítani 
Karagyorgye harcos népvezéri arculatát. 

A harci események részletes felsorolása 
sohasem olyan érdekes. Mégis pár szóval 
összegezhetjük őket. Az orasaci megbeszélés 
kiadta a jelszót: „mindenki ölje meg saját 
szubasáját" (falubiróját). Az elkeseredés és 
a harcvágy olyan általános volt, hogy pár 
hét alatt felszabadult a Pasaluk minden falva 
és több városa is. Eleinte a felkelők azt 
hangoztatták, hogy ők elismerik a fennha
tóságot gyakorló szultáni birodalmat és hogy 
csupán a vérlázító gaztetteket elkövetett da-
hiák százrélű zsarnoksága ellen küzdenek, 
de az általános nemzeti lelkesedés a felke
lést csakhamar (már 1805-ben) a hivatalos 



török állam elleni szabadságharccá változ
tatta. Szövetségest kellett keresniök és így a 
mozgalmat nemzetközi jelentőségű esem ér. y-
nyé avatni. Napóleon visszatéri a franciák 
tradicionális törökbarát politikájára. Auszt
ria elutasította még a közbenjárást is, rész
ben mert rettegett Napóleontól, részben, s 
nem is indok nélkül, mert a forradalom a 
beográdi pasalukban, Ausztria közvetlen 
szomszédságában, hasonló vágyakat ébreszt
hetett saját elnyomóit népeinél is — s egyéb
ként is gátolta a kereskedelmet Törökország
gal. Nem maradt más, mint Oroszország. A 
szerbek bizalma az oroszokhoz, a hatalmas 
szláv testvérben — amely 1773-ban elnyerte 
a „Török Birodalomban élő pravoszlávok 
védnöke" szerepét természetes volt. Nem 
vethetjük a szemükre, hogy nom tudták kel
lőképpen kiértékelni az orosz imperializmus 
szándékait, amellyel Szerbiát ugródeszkául 
használták volna fel balkáni politikájuk
ban. Az is igaz, hogy az oroszok egészen 
1806 végéig nem nyújtottak semilyen segít
séget a forradalmároknak és így a felkelés 
leggyönyörűbb hadi tényeit: az ivánkováci, 
deiigrádi, misári fényes győzelmeket, Beo
grad bevételét és végül Sabác elfoglalásá
val egész Szerbia felszabadítását 1807 ja
nuárjában maguk a szerb hősök vívták ki. 

Ezek a sikerek békülékenységre késztet
ték a belsőleg szétzilált, Oroszországgal is 
rossz viszonyban lévő Törökországot. Az u. 
n. Icskó békéjével hajlandóak lettek volna 
Szerbiának megadni a legszélesebbkörű ön
kormányzatot. Az egyezmény felborult rész
ben Oroszország sugallatára (amely időköz
ben nyílt háborúba keveredett Törökország
gal), részben a szerb szabadságharcosok el
szánt akarata miatt, hogy félmegoldásokat 
nem fogadnak el. A teljes nemzeti felszaba
dulás reményétől fellelkesült szerb vezető
ket az a tény sem aggasztotta, hogy az alig 
pár hónapig harcoló, Napóleontól veszély esz -
tetett Oroszország hitszegő, két évre szóló 
fegyverszünetet kötött a törökökkel, anélkül 
hogy szerb fegyvertársait a feltételekben akár 
egy szóval is megemlítette volna. Csak a tö
rökök gyengeségének köszönhető, hogy a 
fegyverszünetet gyakorlatilag a szerbekkel 
is betartották-

így a felkelésnek az 1807—1809-ig terjedő 
időszaka harci eseményekben nem gazdag. 
Ebben az időben sokkalta fontosabb a belső 
állami élet megszervezésének a problémája. 

Meg kell említenünk, hogy az új hatalom 
kiépítése megkezdődött rögtön a harcokkal 
párhuzamosan. Az állami és alkotmányos 
gépezet kialakulására jellemző volt, hogy az 
a szakadatlan háborúskodás feltételeiben for
málódott és ezért egyetlen hatalmi szerv 

sem tudott véglegesen stabilizálódni. Eleinte 
mind a katonai, mind a polgári, sőt a bírás
kodási hatalom is az egyes kerületi katonai 
parancsnokok kezében összpontosult. Az 
évenként összehívott, hagyományos nép-
szkupstinák inkább csak alakilag szimboli
zálták a legfelső népakaratot. Szükségessé 
vált a határozott jogokkal és kötelezettsé
gekkel ellátott, illetve megbízott állandó ha
tósági szervek életrehívása. A hatalom meg
szervezése mindig kényes probléma. Itt is 
napvilágra hozta még az árnyalatbeli ér
dekellentéteket is. Három nézet küzdött 
egymással. Az első csoport szerint az orszá
got központi-abszolutista elveken kell meg
szervezni. Ez volt Karagyorgye híveinek a 
nézete és egyben a forradalom szükségeinek 
egyetlen megfelelő megoldása. A másik cso
port szerint, amelynek a magvát egyes Ka
ragyorgye mindjobban kiemelkedő tekinté
lyét ellensúlyozni akaró fővezérek képvisel
ték , az országot autonomista-abszolutista 
elveken kell berendezni. Ezek nézetét támo
gatta a Szerbiában rendkívül fejlett orosz 
kémhálózat is. Érdekes, hogy ez szembetűnt 
még Hanckénak is, aki a szerb népforrada
lomról írt könyvében ezt a maga módján 
csupán kuriózumként említi meg s furcsálja, 
hogy egy erős központi hatalommal rendel
kező állam ebben az esetben a decentralis-
tákat támogatta. Világos, hogy az orosz ál
lásfoglalást meghatározott érdekek szabták 
meg; sokkal könnyebb lett volna gyakorol-
niok hatalmi befolyásukat egy a hatalmi 
szerveiben is szétforgácsolt államra. A pat
tanásig feszülő helyzetet kompromisszum
mal oldották meg és így a létrejött legfelső 
törvényhozási bíráskodási és igazgatási ha
tósági szervét az „Igazgatási tanácsot" — 
hogy úgy. mondjam — központi, de liberalis-
ta elveken építették ki. Alakilag ez a szerv 
Karagyorgye felett állott, de a gyakorlat
ban soha. Téves volná ezt' a harcot a külön
böző társadalmi osztályok jogi síkra áttett 
osztályharcának tekinteni és bizonyos párt
alakulásokat látnunk benne. Arról itt szó 
sem lehetett, mert ez csupán az uralkodó 
osztályon belüli torzsalkotást jelentette. Az 
említett okonál fogva a szabadságharcosok
nak nem sikerült teljesen tető alá hozniok 
az ország alkotmányos életét sem- Volt ugyan 
két alkotmány is (az 1803-as Karagyorgye al
kotmánya és a későbbi Alkotmányos aktus), 
de ezek is csupán az alkotmány egyik igaz 
a legfontosabb kérdésével, a hatalmi kom
petenciák elhatárolásával .foglalkoztak és 
nem az államélet összes megnyilvánulásai
val. Sajnos a vezetők közötti egyentlenség 
a későbbi harcok során végzetessé vált. Pe
dig az 1806-os gypzelmek és ezek erednie-



nyeképpen a szűkebb értelemben vett Szer
bia felszabadulása határtalan lelkesedést 
váltott ki az ausztriai és Törökország más 
tartományaiban élő szerbség között. 

A felkelés kihatásként Szerémségben ko
moly szerb parasztlázadás lángolt fel 1807 
márciusában Teodor Avramovics-Ticán ve
zetésével. Ebben az osztrák tartományban, 
kivéve a Száva balpartján fekvő falvakat, 
amelyek a katonai határőrvidék státuszt, él
vezték — az összes földek a Pejácsevich és 
Odescalchi grófi családok, valamint a kar
lócai szerb mitropolita és a fruskagórai szer
zetesek kezében voltak. S míg a szerbiai 
paraszt fokozatosan felszabadult a török is-
pajától, addig a szerémségi szerb jobbágy 
helyzete inkább csak rosszabbodott. A ro-
botiminka meghaladta a középkori mérete
ket is. Ezenkívül egész sor olyan intézkedés 
vált szokássá, amelyek sértették a jobbá
gyokat. Így pl. a paraszt nem takaríthatta 
be gabonáját míg a földesúrtól, illetve egy
háztól kivezényelt „tizeies* azt fel n -m be
csülte és nem mérte ki az uraságnak járó 
tizedet. De a legsérelmesebb volt a hűbér
urak és az egyház birtokainak „kikerekí-
tése" által eszközölt parasztföldek elrablása. 
„Lázadunk a gonosz urak ellen — tiszteljük 
a fényes császárt" kétes értékű jelszóval lá
zadt fel az iloki és rumai uradalmak mini-
egy 3000 főnyi parasztsága. A lázadást Sztra-
timirovics Szteván szerelte le megígért köz
benjárásával a császárnál „édes népe" érde
keiben. Az ilyen esetekben szokásos megtor
lás itt is szörnyű vol* 

Ilyen körülmények között közeledett az 
1809-es év, amikor lejárt a kétéves fegyver
szünet. 

A szerb vezetők nem akarták belátni, 
hogy a Szerbiára nézve kedvezőtlenül zava
ros nemzetközi helyzetben (az oszmánli bi
rodalom épségbentartását diktálta a nagy
hatalmak egyensúlypolitikája) nem érhetnek 
el többet a teljes önkormányzatnál. A teljes 
felszabadulás és a délszláv népek egyesítése 
immár hivatalos programmot képezett. Azon
ban a szabadságharc vezetőemberei inkább 
harcosok, mint politikusok, inkább forradal
márok, mint államférfiak voltak. A teljes 
nemzeti programmért szálltak síkra, tekin
tet nélkül a szerb tartományok geopolitikai 
helyzetére. Elsősorban az első felkelés célki
tűzései és reális ereje közötti áthidalhatat
lan ellentét okozta bukását. 

1809-ben Karagyorgye hozzáfogott gran
diózus, á szerb erőket felülmúló haditervé
nek megvalósításához. A terv kudarca jelen
tette a vég 'kezdetét. Az 1810-es loznicai és 
varvarini győzelmek már döntően nem be
folyásolhatták a harcok kimenetelét. A ka

tonai bukást megpecsételte Napóleon táma
dása a szövetséges Oroszország ellen, amuly 
lóhalálában békét kért a szultántól. Igaz, 
hogy a béke VIII. pontji még most is biz
tosította volna Szerbia némi önkormányza
tát Törökország keretén belül. Karagyorgye 
elvetette a szégyenteljesnek talált bukaresti 
béke Szerbiára vonatkozó záradékát (egyes 
kútforrások szerint nem is szerzett tudomást 
róla) és a magára-maradt ország oltalmára 
egy zseniális gerillavédelmü haditervet dol
gozott ki. Egyes, időközben meggazdagodott 
főemberek szaboltáiták a tervet. Nem volt 
kedvük az erdőkbe és hegyekbe húzódni, 
mert féltették vagyonukat. 

Ilyenformán a három oldalról is be
özönlő török túlerő felőrölte az ellenállást. 

1813 nem fegyverletétel, nem meg
alázkodás, hanem egy hős nemzet szégyen
mentes katonai veresége volt. Ezért történ
hetett meg, hogy a szerb nemzet már két év 
múlva folytatta ideiglenesen félbeszakított 
szabadságharcát. 

Az első szerb népfelkelés jelentősége — 
hogy Szvetozár Markovics szavaival éljek — 
felmérhetetlen. A hatümas forradalmi len
dület egy csapással kiirtotta az országból a 
tizedetszedő ispáját, a szerb nép pénzén itt 
állomásozó janicsár katonát, a szerb népben 
a rend és törvénytisztelet kioltó kádit, a hi
vatalból rablással foglalkozó dahiát, és meg 
más száznevű élősködő piócát és a szerb 
nép kezébe adta a földet. 

Az eddig majdnem kizárólagosan őster
melő és falunlakó szerb bevonul a városba; 
üzletet nyit, mesterséget tanul; — kereske
dik és általában a polgárosuló élettel új vér
keringést kap a közélet. Ezért nevezhetjük 
teljes jogosultsággal az első felkelést a mi 
polgári demokrata forradalmunknak. 

Kulturális téren is korszakalkotó esemény 
volt Nemcsak az első megnyitott középfokú 
tanintézetekre gondolok itt, hanem inkább 
arra, hogy Szerbiát arccal Európa felé for
dította és fogékonnyá tette a fejlettebb köz
műveltség, szokások és életmód elsajátítá
sára. 

Mindennél mégis sokkal fontosabb az, 
hogy az a rája, aki pár évvel ezelőtt még 
térdig sárba taposott, hogy utat csináljon a 
lovon végigszáguldó töröknek, most a sza
badságharc tüzében tudatosan magáévá tette, 
zászlajára tűzte és harcolt a szabad, közös 
délszláv államközösségért. 

Az első szerb népfelkelés hagyatékát a 
mi Népfelszabadító Háborúnk fejezte be 
véglegesen. A két nagy szabadságharc ösz-
szefüggését szépen jelképezi a»Szerb NK cí
mere Is. 



V É L E M É N Y E K , T É N Y E K 

Kovács András 

Az egyetemi hallgatók helyzete 

A Kultúrtanács egyik legutóbbi ülésén meg
vitattuk az egyetemi hallgatók kérdését és el
határoztuk, hogy bizottságot alakítunk, amely 
elemzi majd a főiskolás ifjúság helyzetét és be
számol megállapításairól a Kultúrtanács plénu-
mának. A megalakított bizottság ellátogatott 
Belgrádba, Zágrábba, elemezte az újvidéki főis
kolások helyzetét, betekintést nyert egyes kö
zépiskolák pályaválasztás előtt lévő tanulóinak 
helyzetébe és mindezekről a kérdésekről jelen
tést készített 

A bizottság által összegyűjtött adatok szerint 
Belgrádban 741, Zágrábban 214, az újvidéki ta
nárképző főiskolán 106 ifjú és leány tanul, nem 
számítva az újvidéki tanárképző főiskola rend
kívüli hallgatóit.*) 

A szakokszerinti tagozódás a következő: 

A belgrádi és újvidéki főiskolások szociális 
összetétele a következő: 

K a r Bgd. Zgb. Ö88Z. 
Orvosi, gyógyszerészeti, 

fogászati 
Orvosi, gyógyszerészeti, 

fogászati 147 115 262 
Állatorvosi 93 17 110 
Műszaki 158 23 181 
Természettudományi, 

matematikai 34 4 88 
Bölcsészeti 78 10 88 
Jogi 57 8 65 
Közgazdasági 24 11 35 
Testnevelési főiskola 

<DÍF) 44 — 44 
Mezőgazdasági-erdészeti 20 12 32 
Zeneakadémia 16 6 22 
Képzőművészeti 1 2 3 
Iparművészeti akadémia 2 3 5 
Színi akadémia — 2 2 
Tanárképző főiskola 7 — 7 

Az újvidéki tanárképzőben 106 rendes heli-
gató. 

Ezek szerint összesen 1061 egyetemi hallgató 
tanul a belgrádi és zágrábi egyetemén, valamint 
az újvidéki tanárképző főiskolán. 

*) Összehasonlítás végett közöljük a következő* 
adatokat Gyetval Lajos beszámolóiéból, amelyet az 
1952 évi Pallcsl Ünnepi Játékok Idején tartott: 

lMO-ben a belgrádi egyetemen 87 magyar hallgató 
volt. mlg 1952-ben 430. Zágrábban 134 hallgató volt, mlg 
2952-ben mintegy 200. 

A belgrádi egyetemen 1952-ben Így oszlott meg az 
egyetemi hallgatók száma szakok szerint: 

Orvosi, gyógvszerészetl, fogászati kar 63 
Állatorvosi 69 
Műszaki 111 
Természettudományi 82 
Bölcsészeti 
Jogi 31 
Közgazdasági 22 
Testnevelési főiskola (DIF) 25 
Mezőgazdasági, erdészeti 22 
Zeneakadémia 5 

Hivatalnoki származású 
Iparos származású 
Földműves származású 
Munkás származású 
Egyéb származású 

Belgrád Újvidék 
31% 25% 
29% 28% 
24% 29% 
9% 16% 
7% 2% 

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy az egye
temi hallgatók száma nagyjából elegendő, külö
nösen ha tekintetbe vesszük, hogy tartomá
nyunkból többen tanulnak a szarajevói és a 
ljubljanai egyetemen is, valamint hogy az újvi
déki tanárképző főiskolának elég nagyszámú 
rendkívüli hallgatója van. A rendelkezésünkre 
álló adatok szerint jelenleg több az egyetemi 
hallgató, mint amennyi tanuló van a középis
kolák felső osztályaiban. Tehát ha felvetődne a 
kérdés, hogy nincs elég egyetemi hallgató, a 
megoldást a középiskolákban kellene keresni. 

Ami az egyetemi hallgatók szakonkénti meg
oszlását illeti, itt a helyzet sokkal jobb, mint 
feltételeztük. így 333 egyetemi hallgató tanár
nak készül — nem számítva az újvidéki tanár
képző iskola rendkívüli hallgatóit: 262 orvosi, 
fogorvosi és gyógyszerészi pályát választott; a 
jogi és közgazdasági karon 100 hallgató van; 
142 állatorvosnak, illetve mezőgazdasági mér
nöknek készül; 181 főiskolás mérnök akar lenni; 
míg 32 a művészet különféle terén szándékozik 
működni. Problémának talán csak azt tekint
hetjük, hogy a bölcsészeti karon aránylag kis
számú hallgató választotta a történelmet és a 
földrajzot, és hogy kevés az agronómus, vala
mint azt, hogy egyes egyetemeken és karokon 
tartományunkból egyetlen hallgató sincs. 

A főiskolások szociális összetételével nem 
lehetünk megelégedve. Az egyetemisták legna
gyobb része iparos és hivatalnoki származású. 
Az ilyenek százaléka meghaladja a hatvanat a 
földműves családokból pedig az egyetemi hall
gatók száma csupán 25%-ot ér el. Első pillan
tásra szembetűnő, hogy a munkásszármazású 
egyetemi hallgatók százaléka igen kicsi. (A bel
grádi egyetemen 7%, Újvidéken 16%, Zágrábban 
pedig valószínűleg még kisebb, mint Belgrád
ban). 

Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a kö
zépiskolák tanulóinak szociális rétegeződésével, 
hasonló arányokat kapunk. Ezek szerint az 
alapvető probléma az, hogy a munkáscsaládok-

A * ) 1952-ben az újvidéki Tanárképző Főiskola 109 
hallgatója szociális származási adatai a következők: 

Hivatalnoki származású 28 százalék 
Iparos származású 21 
Földműves származású 37 
Munkás származású 12 
Egyéb származású 2 , r 



ból aránylag kevesen kerülnek a gimnázium 
felsőbb osztályaiba, tehát ezért kicsiny a mun
kásszármazású főiskolások száma. A gimná
zium befejezése után a munkáscsaládokból 
származó ifjúság túlnyomó részben íoJytatja 
tanulmányait Ezt a tényezőt szemelőtt kell 
tartani különösen az ösztöndíjazási politikánál 
s ennek kapcsán a jövőben a középiskolák fel
sőbb osztályaiban sokkal több munkás szárma
zású tanulónak kell ösztöndíjat adni. Ugyancsak 
szemmellátható, hogy a középiskolát végzett 
ifjúság további iskoláztatásának legfőbb problé
mája anyagi jellegű, mert a szegény paraszt
családokból származó főiskolások száma még 
mindig nagyobb, mint a munkáscsaládokból 
származó egyetemi hallgatóké. 

A legkomolyabb és egyben a legsúlyosabb 
probléma éppen főiskolásaink anyagi helyzete és 
életkörülményei. Ez nemcsak vajdasági pro
bléma,hanem általában vonatkozik az összes 
egyetemi hallgatókra. Az 1061 főiskolás közül 
mindössze 127 kap ösztöndijat, ez pedig alig 
haladja meg a 10 százalékot. Véleményünk sze
rint, annak ellenére, hogy az ilyen célokra 
fordított juttatások aránylag nagy összegre 
rúgnak és hogy az ösztöndíjak megállapításá
nak feltételei meglehetősen korlátozottak, mégis 
nagyobb összeget kellene fordítani főiskolásaink 
segélyezésére. Itt nem a tartományi végrehajtó 
tanácsra gondolunk, hanem elsősorban H külön
féle üzemekre, vállalatokra, szövetkezetekre, 
állami birtokokra, továbbá egyes községekre és 
természetesen kommunákra. Ilyen irányban, 
véleményünk szerint a sajtó útján is hatni kel
lene, de más utakon és más irányban is kellene 
megoldást keresni. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jövőben 
hogyan végzik az ösztöndíjak kiosztását. Erre 
a járások — a kommunák hivatottak, éspedig 
olymódon, hogy az ösztöndíjazást tervszerűen a 
gimnáziumok felsőbtwosztályaitól kezdik majd. 
Felmerül azonban a jelenlegi egyetemisták kér
dése, különösen azoké, akik már elkezdték ta
nulmányaikat és anyagi körülményeik súlyosak. 
Ez különösképen az elsőéves hallgatókra vonat
kozik, mert a harmad-, negyed- vagy ötödéve
sek könnyebben hozzájutnak az ösztöndíjhoz 
(bár közülük sokan nem is kérnek anyafii se
gítséget, hogy ne legyenek kötelesek a segé
lyezőknél munkába lépni). Ezt a problémát a 
járási népbizottságoknak a főiskolások szerve
zeteivel együtt kellene megoldaniok. a Kultúr-
tanácsnak pedig talán csak a propaganda tekin
tetében kellene szerepet vállalnia. A bizottság 
arra az álláspontra jutott, hogy Szabadica pél
dájára a járási közoktatási tanácsok keretein 
belül külön bizottságokat lehetne alapítani, 
amelyekbe beválasztanák az illető járás vagy 
város egyetemi hallgatóinak, valamint a Népi 
Ifjúság helyi.szervezetének képviselőit is. Ezek
nek a bizottságoknak legteljesebb betekintésük 
lenne mind a középiskolás ifjúság, mind pedig 
az egyetemi hallgatók helyzetébe, — természe
tesen szemelőtt tartva járásuk káderszükségle
teit. 

Az egyetemi hallgatók helyzetének elemzése 
azonban hiányos lenne ha ugyahogy nem mér
legelnénk a főiskolások eszmei-politikai nézeteit 
is. A bizottság megállapította, hogy ezt a kér
dést mind Belgrádban, mind Zágrábban nagy 
figyelemmel és tüzetesen át kell tanulmányozni, 
elsősorban azért, mert eddig sokszor felülete
sen elemezték. Az egyetemi hallgatók szociális 

származása, továbbá azoknak a társadalmi kö
röknek a iiatása, amelyekben egyetemi hall
gatóink középiskolás korukban éltek; nem ke-
vésbbé pedig a középiskolákban észlelhető gyen
ge eszmei nevelés következményei odahatoltak, 
hogy a főiskolások között különféle negatív 
jelenségek tapasztalhatók. Mondhatjuk, hogy 
egyetemi hallgatóink jórésze távol áll valósá
gunktól, nem ismeri eléggé fejlődésünket, a 
szocializmus felé vezető utunk nehézségeit, stb. 
Ebből erednek a főiskolások egy részének kü
lönféle, problematikus és negatív felfogásai. 
Véleményünk szerint ezeket a jelenségeket nem 
lehetne általánosítani, különösen h?i az ellen
séges felfogású egyetemi hallgatókról van szó. 
Erre az általánosításra azonban az eddigiek 
során volt példa. Ez különösen téves volna a 
belgrádi egyetemistákra vonatkozóan. Zágráb
ban, ahol kevesebb az egyetemi hallgató, ahol 
nagyobb mértékben egymásra vannak utalva, 
valahogy tömörebben, szülőhelyüktől távolabb 
élnek, — több ilyen prooléma észlelhető. 

Az ilyen idegen, negatív felfogásokat ille
tőleg felemlítünk néhány problémát, azonban 
szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy ezt 
nem lehet általánosítani, hanem csupán elszi
getelt jelenségnek lehetne tekinteni. 

Ügy tűnik, hogy magyar nemzetiségű főis
kolásaink soraiban, elsősorban Zágrábban elég
gé kifejezetten megtalálható az úgynevezett 
kisebbségi »öntudat« elve, amit különösen az 
idősebb főiskolások vallanak, sőt terjesztenek 
is; úgylátszik, hogy lábrakelt egy bizonyos 
mozgalom, amely a fiatal magyar értelmiséget 
a jugoszláviai magyar kultúra védőbástyájának 
tekinti és számunkra idegen szerepet akar adni 
az értelmiségnek. Ezzel magyarázható, egyebek 
között, az a nagyon elterjedt felfogás a zágrábi 
főiskolások soraiban, hogy tanulmányaik befe
jezése után mindenáron Vajdaságba kell visz-
szatérniök, továbbá azok a kifogások — mint 
ahogy azt a velük folytatott beszélgetések során 
kifejezésre juttatták, —, hogy mi van a közép
iskolásokkal, hogy pályaválasztásukban nem 
részesülnek elegendő segítségben, hogy a ható
ságok nem segítik őket stb. stb. Egyes zágrábi, 
sőt belgrádi főiskolások között is elterjedt az a 
vélemény, hogy a vajdasági vezető emberek, 
elsősorban pedig a magyarok nem viselik gond
jukat, nem tanúsítanak irántuk kellő megértést, 
stb. Vannak olyan felfogások is, hogy a magyar 
vezetők elhanyagolják a magyar kultúra ügyét 
Vajdaságban, hogy egyesek tulajdonképen nem 
is magyarok, tehetetlenek, stb. Egyetemi hall
gatóink soraiban a szocialista öntudat, valamint 
a materialista világnézet tekintetében komoly 
problémák vannak Ügy hisszük, hogy közéleti 
és kultúrmunkásaink gyakoribb közvetlen kap
csolataikkal segítséget nyújthatnának e káros 
jelenségek és felfogások kiküszöbölésénél. 

Erre annál is inkább nagy szükség van, mert 
ez az ifjúság kispolgári származású, mert a 
szülők ilyen irányú befolyásával kerül az 
egyetemekre. Ugyanakkor azonban szemelőtt 
kell tartani, hogy az említett objektív okokon 
kívül közrejátszik az a tényező is, hogy ezek 
fiatal emberek, és éppen azért mert fiatalok és 
mert a mindennapi élettől elszigetelve élnek, — 
sok esetben hajlékonyak és könnyen különféle 
káros befolyások áldozataivá válnak. 

A bizottság véleménye szerint ezt a segít
séget több igyekezettel kellene megszervezni s 
ezzel minden bizonnyal jobb eredmények is 



várhatók. A Kultúrtanács, az Irodalmi Társa
ság, különféle tudományos intézmények, a szer
kesztőség stb. ezen a téren kapcsolatokat teremt
hetnek az egyetemi ifjúsággal, akár előadások 
útján, akár vitákkal, levelezéssel vagy bármi
lyen más úton, de leginkább a nyári sziinidő 
idején. Az egyetemi hallgatókkal ismertetni 
kell fejlődésünk problémáit, hivatásuk távla
tait stb., mert vannak olyanok is, akik attól 
félnek, hogy képesítésük után nem tudnak majd 
állást kapni. 

Ezek lennének a főiskolások legalapvetőbb 
problémái. A Kultúrtanács természetesen nem 
is foglakozhat részletesebben az összes ilyen 
problémákkal, mert nem is hivatott erre. Mivel 
azonban a jövő értelmiségéről van szó, amely
nek társadalmunkban és kultúréletünkben meg
van a kellő szerepe, — a Kultúrtanács megvi
tathatja ezeket a kérdéseket, javaslatokat te
het a megfelelő fórumoknál, sőt talán bizonyos 
állandó kapcsolatokat is szervezhet a külön
féle intézmények és a kultúrmunkások, vala
mint az egyetemi hallgatók között. 

Ezen a plénumon felvetnénk még egy prob
lémát, éspedig a magas szakképzettségű értel

miségiek, illetve a tudományos munkások prob
lémáját. Üjvidéken sok szó esik arról, hogy le
hetőség van bölcsészeti és más egyetemi kar 
megnyitására. Már évek óta időszerű a magyar 
tanszék megnyitása a belgrádi bölcsészeti ka
ron. Mind ez azonban csak illúzió, mert ehhez 
nincs kellő előadó káderünk. A muH évben a 
Tartományi Végrehajtó Tanács két előadót kül
dött külföldre, akik mint mf-gvar nyelvtanárok 
segítenének a helyzeten a tanárkéDZő tőieknián 
és az esetleg megnyitandó magyar tanszéken. 
Azonban ez a terv is meghiúsult, mert a kül
földi egyetemeken nmes magvar tanszék. A 
tudományos intézm«nvekben nálunk Vaidaság-
ban szintén alig néhánv magyar nemzetiségű 
szakember dolgozik, holott nagv szükség van 
rájuk. Az egyetem befeiezése után nagyon ke
vesen munkálkodnak tudományos téren. Erről 
tanúskodik például az a tény is, hogy a utóbbi 
6—7 év alatt a magyarok közül senki sem dok
torált. 

Ezt a problémát csupán felvetjük, vitázha
tunk róla, de ebben az irányban nincs semilyen 
javaslatunk, 

SÁFRÁNY IMRE Aranyhajú (olaj) 



O L V A S Á S K Ö Z B E N 

Milyen furcsa tűz is volt a nagy francia 
forradalom hatalmas izzása! Zsarátnok ja vé-
gigömlött Európán — a tűz és az égés köz
pontjában maga a diadalmas polgári forra
dalom állt be oltani a lángot s kapcsolta ke
zére béklyónak Napóleon diktatúráját — s 
mégis, megint és úiból akadt egy-egy pontja 
Európának, ahol fellángolt. Mondják, hogy 
az erdőtűz ilven — a szeszélves és vad szél 
kiszámíthatatlanul viszi a lángot, néha a 
hegyoldalak egészen távolfekvő pontián száll 
fel a vörös kakas. Máskor az avar útián gör
gő zsarátnok viszi mind úiabb és újabb vi
dékek szálfái alá az erdőtüzet. 

Döbbenetes erővel érzi az ember a feuda
lizmus leküzdésére kirobbanó erők szeszé
lves skáláját az első szerb felkelés körül 
Mert ez nemcsak nemzeti forradalom volt, 
nemcsak szabadságharc a szó klasszikus, 
nemzeti értelmében. Nem tudom, hogy a 
szultán uralma alatt élő sumadiai szerb 
jobbágyok tudtak-e a francia revolúcióról s 
hogy a forradalom vezetői tudatosították-e 
jelszavait a tömegekben — azonban a nép 
nemcsak a töröknek üzent hadat 1804-ben, 
hanem a feudális elnyomásnak is. 

Élesen és világosan muigt erre Kara-
gyorgye szerződése, amelyet az oroszokkal 
kötött. Ebben a szerződésben világosan ben
ne van, hogy nem akarunk csöbörből-vö-
dörbe jutni. Mindenesetre szokatlan, hogy a 
szultán hatalmától fenyegetett — s (később, 
véres harcok útjára lépett — jobbágyok el
sősorban erre gondoltak. Segítő kéz után 
nyúltak, de már benne volt ebben a segély
kérésben egy olyan mozzanat, amely bizo
nyára megdöbbentette a cári udvart. S hosz-
szas huza-vona után került csak sor a szer
ződés aláírására. Más kérdés, hogy a törté
nelmi helyzet alakulása folytán ebből a szer
ződésből sohasem lett valóság. 

Mit is mond az első szl avo-szerb-orosz 
szerződésnek a negotini táborban aláírt má
sodik pontja? „A szerb nemzet óhajtja, hogy 
Szerbiában soha senkinek tulajdona gya
nánt ne adományoztathassék a föld legcse
kélyebb része sem: azaz hogy ne létezhes
senek földesurak, nehogy ezek által bárki is 
szolgaságra jusson" 

Kállay Béni magyar történetíró — be
állításában egyébként sokszor vitatható — 
könyvében világos nyomát találjuk ennek. 
S még egy érdekes adatot Kara Györgye 
személyének, a felkelők által megválasztott 

vezérnek jellemzésére. (Nála: Petrovics Czr-
ni György). Kállay Paulucci jelentésére hi
vatkozik, aki így jellemezte a szabadságharc 
vezérét-' „Soha sem felejtem el utolsó sza
vait, melyeket a vezér hozzám intézett mi
dőn búcsút vevék tőle: ne feledje, monda, 
hogy én nem óhajtok egyebet, minthogy ha
zám végkép megmeneküljön a török igától: 
ha ez sikerül, szívesen lemondok mindenről 
s leszek ismét földművelő." 

Élesen merülnek fel a múltból ígv ese
mények és aroélek. S önkéntelenül idéznem 
kell Lamartine sorait (A girondisták törté
neté-bői). A történelem vártatlonsáqa nem a* 
tükörhöz hasonló; a történelem bíró. aki ki
hallgat és ítéletet mond. Az első szerb fel
kelés történelmi tanulsága olyan erkölcsi 
erőt rezervált, amely a kis Szerbia további 
szabadságküzdelmeit mindig a haladás'irá
nyában lökte előre: a parasztok nem akar
tak jobbágyok lenni soha többé s ezek a 
szabad parasztok vitték előre hatékonyan a 
délszláv egyesülés gondolatát is, a monar
chiában élő délszlávokkal együtt. S vitték 
előre Jugoszlávia szabadságharcát, a mun
kássággal vállvetve, a második világháború 
idején is 

9? 

Elmúlt korszakot nem mindig könnyű 
mai szemmel felmérni. Amikor Zmaj Jovan 
Jovanovics a nagy magyar költőnek, Arany 
Jánosnak Toldija felé nvúlt s még néhány 
nagyobb versét átültette, többet tett két 
nép kultúrájának közeledéséért, mint száz 
vezércikk. Túltette magát azon a vádon is, 
amely Arany felé néha elhangzott, hogy 
tudniillik Arany világképébe — nem a fő
műveiben, hanem néhány epigrammájában 
és prózai soraiban — a nemzeti türelmetlen
ség is helyet kapott. Zmaj azonban meg
érezte, hogy nagy költő áll előtte s a költőt 
elvonatkoztatta a toll köznapi emberétől. 

Érdekes és (kevesen tudják talán hogy 
Arany balladaszerű népdalai között van egy, 
amelynek hőse egy fiatal szerb legény. A 
vers 1877-ben született s ezt a címet viseli: 

NÉPDAL 

A Duna vizén lefelé úsz a ladik 
A ladik. 
Róla muzsikaszó, guzlicaszó, csimpolyaszó 
Hallatik; 
Juhaj! viszik a piros almát, baraczkot 
Juhaj! Kevibe Szent Endréről menyasszonyt. 



Piros almát eladják a budapesti 
Piaczon. 
Abbul cifrálódik Kevibe a piros arcú 
Menyasszony. 
Juhaj! de derék ruha ez a fejkötő: 
Megfér ez alatt akármennyi szerető. 

Kevi csárda reggel óta tele van 
Teli van: 
Ott járja a kólót egy éles késsel, véres késsel 
A Jovan: 
Juhaj! piros volt, de csak férges alma volt 
Asszony csinos volt, de azért csak r-a volt. 

Duna vizén lefelé úsz a ladik 
A ladik 
Róla hejehujja, szitok-átok, dávoria 
Hallatik 
.Juhaj. közel már Alexinácz. Knyazsevóc 
Engem Kevi-Rácz. többet ugyan sohse látsz!" 
Népdalt jegyzett-e fel benne valóban Arany, 
va^v régi népdal nyomán egy hangulatnak 
adott formát — nem tudom megállapítani. 

Hogy az iró csak írjon — szemben akár 
a kor részvétlenségével is, azon az áron is, 
hogv nem kell és úgysem olvassák — arra 
találhatunk elég idézetet. Milyen szép Goe
the „Saenger"-jének verse (csak nagyon 
gyenge fordításom van belőle, azért adom 
eredetiben is). 

Ich singe, wie der Vogel Singt 
der in den Zweigen wohnet. 
Das Lied, das aus der Kehle dringt 
ist Lohn der reichlich lohnet. 

(Én dallok, mint a csalogány 
A lombok árnyékában. 
A dal a költő ajakán 
Bő jutalom magában). 

Arany János az „Őszikék" ciklusában 
bátorítja poétatársait. 

Van hallgatód? nincsen? 
Te mondd ahogy isten 
Adta mondanod. 
Bár puszta kopáron 
— Mint tücsöké a nyáron — 
Vész is ki dalod. 

Babits Mihály már — argóval átszőtt fe-
negyerekeskedéssel hetykélkedik és üzen: 

Hát csak flangérozz, te világ szegénye 
csörgetve vígan üres 
zsebeid helyett zsúfolt agyadban 
a szavak aprópénzét 

Miért idézem mindezt? Nem is tudom. 
Talán valami fájdalom rezonáltatja bennem 
a költők sorait, most hogy megint és újból 
hallhattuk és olvashattuk a szót hogy „a kö
zönség, az olvasó részvétlensége". (S éppen 
a vajdasági írók iránt). 

Ügy érzem mégis, hogy túlborús képet 
sem kell festeni. A társadalom megtalálja 
majd a módját, hogy az írót nem magányra, 
asztalfiók számára való munkára szorítsa 
hanem — mert az írás társadalmi tett is — 
megjelenést biztosítson számára. 

Olvasás közben jegyeztem le mindezt. S 
olvasás közben akadtam négy pompás Ady 
sorra, amelyekkel nagyszerűen jellemezihet-
nénk, egymás mellett, együtt élő népeink 
kulturális közeledésének mottóját. 

És egymás felé már csörtettünk 
Mint rég eljegyzett cimborák. 
Festő képét, poéta versét: 
Fölkínáltuk egymás borát. 

MAJTÉNYl MIHÁLY 

Hívja fel jóbarálai és ismerősei figyelmét a jubiláló HID 

kedvező előfizetési lehetőségére, amely szerint mindenki, aki ápri

lis 10-ig rendezi előfizetését, értékes kőnyvajándékban részesfii 



N Y E L V E S Z E T 

A Letopisz körkérdésének visszhangja 
Napjainkban szinte egymást érik a külön

féle körkérdések. Hol erről, hol arról akarják 
megszólaltatni a szakembereket "vagy azokat, 
akik az illető kérdések iránt érdeklődnek. 

Kétségtelen, a sok körkérdés közül legérde
kesebb és egy már régóta vajúdó problémát 
akar lezárni a Letopis körkérdése, amelyet a 
mult év szeptemberében indított. A nyelv kér
déseiről akarják hallani a kiváló szerb és hor
vát tudósok, írók, politikusok és közéleti mun
kások véleményét. Arról többek között, hogy 
milyen írásjeleket használjanak, latin betüt-e 
vagy cirillt. A leglényegesebb kérdés azonban 
az, hogy van-e külön szerb nyelv és külön hor
vát nyelv, vagy lényegében egy nyelv ez, szerb-
horvát nyelv, és csak a kiejtésben és a helyes
írásban van különbség. 

Az első hozzászólók között ott találjuk Szte-
vánovics és Bélics professzort, Józse Horvát 
írót. 

Mindnyájan megegyeznek abban, hogy a 
testvériség-egység minél tökéletesebb megvaló
sításának eszköze a nyelv. Régen az elnyomó 
rendszerek a nyelvet is felhasználták, hogy mi
nél nagyobb szakadékot teremtsenek a szerbek 
és horvátok között, s minél jobban kiélezzék 
az ellentéteket. Mai társadalmi valóságunknak 
azonban természetes következménye, hogy az 
eddigi különbségek lassan eltűnnek, az irodal
mi nyelv egységes lesz, fremcsak a horvátoké 
vagy csak a szerbeké, hanem az egyiké is meg 
a másiké is. A marxizmus klasszikusai már 
régen megállapították, hogy a mienkéhez ha
sonló társadalmi viszonyok törvényszerűen nm-
guk után vonják a különféle nyelvek közeledé -
sét, lassú, majd végleges kiegyenlítődését, azaz 
az egységes irodalmi nyelv kialakulását és a 
tájnyelvek eltűnését. Ez az irodalmi nyelv pe
dig nemcsak az irodalom nyelve lesz, hmem 
mindenki élő nyelve is, és segítségével töké
letesebben, szemléletesebben, ízesebben és szí
nekben gazdagabban fejezhetjük ki majd gon
dolatainkat. 

Igen sok értékes gondolat vetődik fel a hoz
zászólásokban, érdemes lenne részletesebben 
foglalkoznunk velük. De nézzünk szét inkább 
a saját házunk táján. Vájjon a mi nyelvünk
ben nincsenek ilyen kérdések? Vagy talán ott 
is vannak hasonló elgondolkodtató és válaszra 
váró kérdések? Ó, de még mennyire vannak! 
Csak talán vakon, süketen megyünk el mellet-
.tük, nem vesszük észre, vagy nem akarjuk 
észrevenni őket. Ez azonban helytelen állás
pont, mert a nyelv mindnyájunké, mindnyá
junk egymásközti megértésének eszköze. Mind
nyájunké. Azonban megértjük-e tökéletesen a 
szlavóniai, a vojlovicai, a kupuszinaí magyarok 
nyelvét? Vájjon nem tekintjük-e ezeket a táj
nyelveket, szinte akaratlanul is, kuriózumnak? 
De még mennyire annak tartjuk! Vájjon he
lyes-e ez? Így lesz mindig? 

Ezekre a kérdésekre csak a marxizmus se
gítségével tudunk feleletet adni. A nyelv mint 

felépítmény szorosan összefügg az anyagi alap
pal, a társadalmi berendezkedéssel. A fejlődés, 
igaz, nem mindig párhuzamos, a felépítmény el 
is maradhat az alaptól vagy megfordítva. A. 
tájnyelv egy ma már rég letűnt anyagi alap, 
társadalmi berendezkedés felépítménye. Azon
kívül a nyelv osztályjellegének is élő bizonyí
téka. A szocializmusban, az osztályok lassú el
tűnésével anakronizmusként hatnak, és pusz
tulásra vannak ítélve. A szocializmus •nem
zeti nyelv«-e azonban, amelyet mindannyian 
megértünk, és használunk, erre a népi nyelvre 
épül fel. A népi nyelvek értékes elemeit tehát 
(szókincset, a mondatszerkesztési módot, a ki
ejtésen alapuló helyesírás bizonyos eseteit stb.) 
át kell mentenünk a nemzeti nyelvbe, s ezzel 
magasabb fokra emelve kivirágoztatiuk a né
pi-nemzeti nyelvet. Ez a folyamat élő valóság 
a mi nyelvünkben is, mi magunk is meggyő
ződhetünk róla bármikor. A város és falu kapi
talizmus szülte ellentéteinek fokozatos eltűnése 
mai valóságunkban a falu dolgozói kulturális 
színvonalának emelkedése, a technika vívmá
nyainak felhasználása (mozi, rádió) nyelvi téren 
is érezteti hatását; eltűnik a városi és a falusi 
ember beszéde közötti ellentét. Gondoljunk 
csak a vaidasági nyelvjárások észrevétlen ki
halására! Ma már szinte azt mondhatjuk, csak 
az öregek őrzik még a falu nyelvét, az ifjabb 
nemzedék a városhoz húz, a város nyelvét szí
vesebben használ ia. Az öregek csak ízlelgetik, 
kóstolgatlak az újat, de szebbnek, jobbnak ér
zik a régit; az úiat pedig a fiatalokra hagviák. 
Ahol három generáció él együtt egy családban. 
megesik, hogy az öregek beszéde már érthetet
lennek, megmosolyogtatónak tűnik a fiatalok 
előtt, de nem egyszer dohogtatja meg az öre
geket is a fiatalok ^uraskodó szava*. S ez rend
jén is van így. 

Ami pedig az irodalmi nyelvet ületi, nem 
szabad a régi mértékkel mérni, mert a szo
cializmus adta új tartalomnak.új formát is kell 
keresni. Ez a forma pedig sok népi ízt és színt 
is felvesz majd, csak arra kell vigyáznunk, 
hogy ne legyen népieskedő. pedig ez a vesze
delem nem effy írónkat fenyegeti. Ezért kellene 
íróinknak többet foglalkozniuk nyelvi kérdé
sekkel. A nyelvet ne tekintsék csak »eszköz«-nek, 
olyan eszköznek amellyel mechanikusan, gé
piesen tudnak bánni. Közelebb kellene kerül-
ndök a néphez, szorosabb kapcsolatot kellene 
teremteniök vele. Ne csak a mult alkotásain 
rágódjanak, mert itt van előttük a gazdag for
rás, amelyhez csak le kell hajolnlok és bőven 
meríthetnek belőle. 

Van itt aztán még egy igen fontos kérdés, 
ami a kis elemistától kezdve a nagy íróig min
denkit érdekel, amivel nap-nap után találko
zunk, s nem egyszer ejt bennünket gondolko
dóba. Ez pedig a helyesírás. A magyar helyes
írás sohasem volt könnyű, de most szinte azt 
tapasztaljuk, hogy még nehezebbé vált. Meg
esik, hogy bizonyos esetekben tanácstalanul 
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állunk, nem tudjuk mitévők legyünk. Sőt az 
is megtörténik, egyesek, hogy kivágják magu
kat a kellemetlen helyzetből, a szerbhorvát 
nyelv helyesírásához fordulnak segítségért, és 
gátlás nélkül veszik át az ott talált és jónak 
vélt írásmódot. Egészen természetes, hogy nyel
vünk ebből a szempontból sem vonhatja ki ma
gát a változás törvényei alól. ezt a válto
zást meg kellene vitatnunk, s azután rögzíte
nünk. Hisz hány kellemetlen percet szerzett 
már diáknak, tanárnak újságírónak, írónak s 
a betű más hivatásos használójának egyaránt, 
nem is beszélve a nagyközönségről, például az 
újabbkeletű összetett szavak írása: egybe, kü
lön vagy kötőjellel irjuk-e őket; a kis és nagy 
betűk használata; az írásjelek elhelyezése: ho
va kell vessző, vagy hova nem stb, a kétes ala

kok írásmódja: éppen-épen, lélekzet-lélegzet, 
mindíg-mindig stb. Van ilyen még esőstől. 

Ezen csak úgy lehetne segíteni, ha egyszer 
minél szélesebb körben megvitatnánk ezeket a 
kérdéseket, és lerögzítenénk a mai állapotot. 
Ez nem lenne haszontalan munka, mert a nyelv 
fejlődésében ilyenre mindig szükség volt, de 
sokat könnyítenénk saját magunkon is. No 
várjuk mi odaátról az Akadémia receptjeit, 
mert az nem a mienk, a saját szénánkat ma
gunknak kell rendbehoznunk. Nálunk más a 
fejlődés iránya, mint náluk: nekünk kell el
végeznünk ezt a munkát, nem várhatjuk, hogy 
más végezze el helyettünk, különben sem lenne 
az összhangban a mi fejlődésünkkel. 

A Letopis körkérdésének olvasásakor ilyen és 
sok más ehhez hasonló gondolat ébred az em
ber agyában. P. 0» 



Dési Abel 

Csömör és közöny 
Jegyietek Sartre regényéről és filozófiájáról 

I. 
Sartre regényéről írva, akaratlanul is érzem, 

hogy vallomással kell kezdenem. 
Ha tanulmányt vagy bírálatot ii, műve nem

csak kritika, hanem vallomás is. Az objektív 
kritikára való törekvés egybeolvad az olvasás 
okozta élménnyel és benyomásokkal. Az érte
kező elmélkedés így nyer lírai ruházatot. Nem
csak azt mondjuk el, amit az olvasott műről 
gondolunk vagy tudunk, hanem azokat a gon
dolatokat is, melyeket az olvasott mű ébresz
tett bennünk. 

Mégis úgy érzem, ez a módszer nem zári a 
ki, hanem kiegészíti a marxista kritikai mód
szert. (E módszer alatt azt értem, amit Pleha-
nov követelt a kritikától: hogy megtalálja az 
irodalmi műben azt, amit egy irodalmi jelen
ség társadalmi egyenértékűségének neveznek, 
azaz. hogy a mű alapeszméiét s gondolatait le
fordítsa a művészet nyelvéről a társadalomtu
domány nyelvére. Ehhez, mint ahogy azt Ple-
hanov is kifejtette, szervesen hozzátartozik a 
bírált mű esztétikai értékelése. E nézeteket 
Plehanov a »Húsz év alatti c. tanulmányában 
fejtette ki.) 

Ha e módszert Sartre regényére alkalmaz
zuk, annak nemcsak oka, hanem elvitathatat 
lan létjogosultsága is van. Sartre nemcsak tu
datos író, hanem aktív politikai közíró és egy
ben filozófus is. Ha ír, müvei elkerülhetetlenül 
magukon hordozzák a politikus és filozófus ke
zenyomait. Nála még a leglínaibb részietek kö?t 
is találni politikai és füozófiai 'elmélkedése
ket Mivel Sartre mint tudatos író, tudatosan 
viszi az elemeket müveibe, nekünk is tudato
san kell vele foglalkoznunk. A művekbe szőtt 
elméleti fejtegetéseknek és megjegyzéseknek 
nemcsak irodalmi, hanem — ami még fonto-
sabb — kortörténeti és elméleti jelentése *s 
van. ; 

Sartre regényét olvasva úgy érzem, hogy a 
kritikus vagy író feltett kérdésére sokszor a 
polgár olvasó válaszol- Amíg regényét olvas
tam (Csömör. Zora kiadása, Zágreb, 1952) nem
csak a/kutató, elemző és vívódó kritikust érez
tem magamban, hanem a sokszor meghökkent 
olvasót is. akinek néhány kérdése most is fü
lembe cseng: Mi ez? Mit jelent ez? 

Sartre regényéről írva e kérdésrekre sze
retnék válaszolni, hogy nemcsak magamnak, 
de másoknak is tisztázzak egyes dolgokat. (Az 
író kritikus nemcsak mások előtt, hanem ön
maga előtt is tisztázni akarja a dolgokat, ami
kor érzéseit és gondolatait a kritika kohójában 
tanulmánnyá forrasztja). Sartre filozófiája és 
művészete nem engedheti meg a felületes, im
presszión isztikus rövid bírálatot. Tudatosan 

vallom, hogy alaposan és komolyan kell vele 
foglalkozni. Ez a regény rávilágít nemcsak a 
nyugateurópai polgári gondolkodás, hanem '» 
modern nyugatcurópai polgári regény válságá
ra is. 

Sartre ez első regénye, a Csömör, még 1938-
han jelent meg ugyan, de ez már teljes egé
szében magán hordia a későbbi exisztencialista 
legény minden jellegzetességét és tulajdonsá
gát. Nemcsak azt mutatja meg, hogy Sartre 
honnan jött hanem azt is, hová megy. E re
gény nemcsak későbbi regényei és színdarab
jai, hanem filozófiája magvát is magában 
hordja. 

A napló és levélformájú regény, a roman
ticizmus előestéién virágzott. Sartre kezében uj 
formát nyer. Nála a regénybeoldott tiszta líra 
filozófiai elmélkedéssé és pszihoDatolóffiai kór
tünetté válik. Nemcsak elművészietlenedik, 
hanem elembertelenedik is. Így lesz egy sereg 
filozófiai és patologikus vívódás irodalmi il
lusztrációja. 

A realista regény vagy objektív epika vagy 
objektív líra. Sartre regénye szubjektív formá
jú beteges vívódás etikai problémákkal, pato
logikus tünetekkel és érzésekkel. Regényén 
csak jelentéktelen és szürke szereplők suhan
nak át. Ezért eseménytelen és egyhangú. 

II. 
Most lehetővé válnak olyan alkotások, 

melyek semmitmondóak és mégsem rosz-
srok* Semmitmondóak, meri tartalmat
lanok, és nem rosszak, mert az írók kö
vetik a jó példák általános formáját. 

G O E T H E 

Sartre regényét olvasva, Goethe mondása 
iut eszembe. Ügy gondolom, hogy ee az Idézet 
igen helyesen jellemzi a modern regény vál
ságát és talán a legjobban Sartre regényét, a 
Csömört. Goethe ezzel a mondásával — hogy 
kedvelt kifejezését használjam — anticipálta 
a mai dekadens polgári irodalom értékelését és 
jellemzését. 

Mert valóban az első dolog, ami a szemünk
be ötlik a Csömör olvasásakor, az a mű tar
talmi és cselekményben szegénysége. Hiány
zik belőle az a belső gazdagság, amely a nagy 
remekműveket maradandóvá és örökértékűvé 
teszi. 

Sartre hőse Roquentin naplószerűen leje
gyez mindent, ami csak néha-néha eszébe jut. 
Sokat vívódik, iszonyodik és undorodik. Egész 
élete csömör. A regény címe — Csömör — nem
csak a mű tartalmát, lényegét, de jellegét is 
kifejezi. A csömör szó Itt nemcsak érzést, po-



litikai, vagy hogy jobban kifejezzem magam, 
filozófiai állásfoglalást jelent, hanem társadal
mi hitvallást is. Nemcsak Önmaga önmagának, 
hanem a környezet, az egész világ körülötte, 
csömör, csömör. Valami értelmetlen közönyt és 
csömört fakasztó üres céltalanság. , 

Hogy ez mennyire így van, azt idézetek se
regével lehet bizonyítani. (Habár nem vagyok 
a sok idézet embere, itt kivételt kell tennem.) 
Sartre itt idézett sorainak nemcsak társadalmi 
és irodalmi hanem filozófiai jellege is van. AÍ 
idézetek által meg kell mutatnom, hogyan vi
szonylik Sartre a valósághoz, a művészethez 
és a társadalmi problémákhoz. Szeretném be
mutatni, mi az exisztencialista ebben a re
gényben. Mért beteg és bomlási termék az ilyen 
regény és az ilyen világnézet. Izekre kell szed
ni a regényt, alkotóelemeire bontani, hogy 
megmutassuk miből is tevődik össze. Milyen 
legényt formál az exisztencializmus mint vi
lágnézet. 

A regény hőse, Roquentin közöny és csö
mör közt ingadozik. A külvilág i«? csak keve
set, inkább látszólag érdekli. Neki a szerelem 
csak közömbös és szükséges életfunkció Arra 
való, hogy az embert kissé kielégítse és uiána 
rögtön elfeledje. Sartre ezt így fejezi ki: 

Egyedül élek, teljesen egyedül. Soha 
senkivel sem beszélgetek Nem kapok 
semmit, nem adok semmit. Az az auto
didakta nem jön számításba. De van egy 
jóismerosöm: Francoise, a a »vasutasok 
szórakozóhelyéé tulajdonsnöje. De iga
zában véve beszélgetek-e vele? Néha va
csora után megkinál egy pohár sörrel. 
Ilyenkor megkérdezem: 

— Szabad-e ma este? 
ö sohasem utasít vissza. Én pedig kö

vetem azon szobák egyikébe az első eme
leten, amelyet kibérel egy órára vagy 
napra. Ezért nem fizetek neki. Mi pénz 
nélkül szerelmeskedünk. Ö ebben élveze
tet talál. (Szüksége van egy férfira egy 
napra, de vannak mások is rajtam kívuij, 
én pedig így megszabadulok azoktól az 
érzelmes gondolatoktól, melyeknek na
gyon jól tudom az okát. Alig -beszélünk 
pár szót, de minek is. Mindenki magá
nak, de az ő szemében egyébként is ven
déglőjének a vendége maradok. 

Mint a többi hely, ez is igen jellemző Sartre 
egész regényére és filozófiájára. Ha Roquentin 
azt mondja, hogy ^Mindenki magának* vagy 
»Nem kapok semmit, nem adok semmit«, ez 
nála nemcsak futó pillanatnyi vallomás, hanem 
állásfoglalás és jelmondat is. 

Roquentin élete eseménytelen és sivár. Nem
csak az ő napjait, de az ö szemében egész kör
nyezetét és az egész világot belepte á csömör. 
O az eseménytelen életet tekinti céljának és 
értelmének is. Nem csinál úgyszólván semmit. 
Elmegy egyik másik kávéházba, sétál, a könyv
tárba megy és úgy él az emberek közt mintha 
örökké tegnapjött idegen akarna maradni köz
tük. Elbeszélésébe csak akkor költözik valami 
kis elevenség és élet, ha történelmi kutatásai
ról beszél. Rollenbon marquisról akar könyvet 
írni, de mint minden nagyobb vállalkozása ez 
is érteimetlen és befejezetlen marad. Könyve 
soha sem készül el. 

Egyetlen közeli ismerőse, akit mindig — és 
kissé lenézően — autodidaktának nevez, elpol-
gárosult félig sznob munkás, aki — ahogy az a 

végén kiderül — nemcsak szocialista, de hó-
moszekszu&lis is. Sartre ezt a két dolgot rend
kívül furcsa módon hozza össze. Ez az egyet
len munkás, aki Sartre szemében egy kicsit a 
munkásság képviselője, egy cseppet sem vonzó 
egyén, akárcsak Sartre többi alakja. 

Sartre ennek a munkásnak őszülte tudás
szomját úgy figurázza ki, hogy faarccal el
mondja, hogy az rendszeresen olvas és tanul. 
Jelenleg az L betűs szerzőket olvassa, mert ez 
A betűs írókkal kezdte. 

Roquentin-Sartre sokat vívódik. Leginkább 
a múlttal és az emlékekkel, örökösen vissza
húzza valami a letűnt időbe. Nem tervez, nem 
foglalkozik a jövővel, csak a múlttal vívódik. 

A múltról így ír: 
A.. Múlt olyan kincs, amely csak a 

gazdagok osztályrésze. Hogyan őrizzem 
meg a magamét? Az ember nem dughatja 
saját múltját a zsebébe; kell, hogy háza 
legyen, ahol elhelyezheti. Nekem csak a 
lestem van. Ha az ember egyedül van 
saját testével, nem tarthatja meg az em
lékeket; azok szöknek tőle. Nem volna 
szabad panaszkodnom; én csak szabad 
akartam lenni. 

Nemcsak önmagát, de az embereket sem 
szívleli túlságosan. Néha pedig egyenesen meg
veti őket. A vendéglőben egy úr meg akarja 
szólítani Roquentint. Neki ilyen gondolatok SÍK-
iának át az agyán: 

Itt van még, rám néz. Most meg akar 
szólítani. Egeszén megmeredtem. Közöt
tünk nincs semmi együttérzés, pedig egy
formák vagyunk. O is egyedül van mi
ként én, de o mélyebben mint én. Neki 
is várnia kell a csömörre vagy valami 
hasonlóra. Szóval most vannak emberek, 
akik felismernek, akik, miután ieimér-
tek, úgy gondolják: »Ez is egy a mieink
ből*. No és akkor? Mit is akkor?! Neki 
jól kell tudnia, hogy mi semmit* sem te
hetünk egymásért 

Sartre tudatosan, programszerűen magános 
hőse a világ eseményei iránt amennyiben ér
deklődik is, az csak valami céltalan formális 
kíváncsiság. O az eseményeket egyszerűen csak 
tudomásul veszi, hidegen, közömbösen, minden 
érzés nélkül. 

E pillanatban vannak hajók melyek a 
messzi tengereken zenétől visszhangza-
nak, Európa minden városában fények 
gyúlnak, a kommuninsták és nemzetiszo
cialisták lövöldöznek Berlinben. New-

York utcáin munkanélküliek, düllönge-
nek, a nők pedig toalett-tükreik előtt ül
ve, szemöldöküket festik. 

Ez a mondat; amely Összekapcsolja az óce
ánjáróhajókat a fésülködő nőkkel, a felgyúló 
esti villanyvilágítást a berlini utcai zavargá
sokkal, nem árult el egyebet mint rejtett stili
zált közönyt. (Meg kell jegyeznünk, hogy a 
regény 1932-ben játszódik le.) 

Ha arra a kérdésre kellene válaszolnom, 
hogy mi a könyv tartalma, nem tudom mit is 
tudnék hirtelen felelni. Jellemezni tudnám, de 
Urtalmgt nem tudnám elmondani, mert vala
hogy nincs is. Az egész könyv tartalma néhány 
szóban összefoglalható: Közöny, csömör, önma
gát emésztő filozófia és patológiai pesszimiz
mus. E térben az időben szétfolyó naplójegy
zetek az emberben azt az énést költik, mintha 



nem is a való életben, hanem valami idegbe
teg képzeletében lebegne az egész könyv mon
danivalója, Sartre egyes helyeken nemcsak a 
valóságot és önmagát kezdi ki, ds kemény íté
leteket is tud mondani a korabeli polgárokról. 
Az ő hibájukat is sokszor helyesen látja. 

Ők lankatagságban és félálomban él
degéltek és sürgősen megnősülve gyanút
lanul nemzettek gyerekeket. Más embe
rekkel találkoztak esküvökön, kávéház
ban és temetésen. Időről időre, ha Ör
vénybe estek, riadtan tértek magukhoz, 
nem értve, mi is történik velük. Minden, 
ami körülöttük történik, látókörükön kí
vül kezdődött és fejeződött be. Más ért
hetetlen formák és történések, melyek 
távolról jöttek, őket csak felületesen sú
rolták. Amikor nézni akarták mindezt, 
már késő volt. Negyvenedik évük felé ke-
ményfejűségüket és némely közmondá
saikat tapasztalatnak keresztelték el és 
automaták lettek, melyek bölcseséget 
árulnak. Ha tíz pennyt dugnak a balol
dali kis nyílásba, anekdoták jönnek ki 
staniol papírba csomagolva. Ha a jobb
oldali nyílásba dugnak tíz pennyt, akkor 
számtalan értékes tanácsot kapnak, me
lyek úgy ragadnak az ember fogához 
mint a karamel 

Sartre szinte kifogyhatatlan a kifejezések
ben szavakban, amikor hőse az élet céltalansá
gáról, értelmetlenségéről, a világgal szembeni 
közönyéről ír. 

. . . nincs jogom létezni. Puszta véletlen
ként tűntem fel Úgy létezem mint a 
kő, fa, növény, vagy a parányi sejt. Az 
én életem puszta véletlenként nő és ter
jed minden irányban. Néha-néha érthe
tetlen jeleket kül9^ máskor csak minden 
értelem nélküli zúgást hallok. 

Sartre igen érdekesen árulja el regényhő
sén keresztül a szocialista mozgalommal szem
beni állásfoglalását. A regény egyetlen mun
kásszereplője egy vendéglői beszélgetés alkal
mával elárulja Roquentinnek, hogy szocialista 
és 1921 óta tagja a szocialista partnak. 

Roquentin-Sartre közömbös marad, mintha 
csak a fogpasztákról beszéltek volna neki. A 
munkás lelkesedéssel és szeretettel beszél a 
mozgalomról, Roquentin-Sartre pedig egysze
rűen így elmélkedik:' 

Úgy néz rám, mintha azt kérdezné, 
mit fogok felelni. Egyszerű fejbólintással 
helyben hagyom mindezt, de úgy érzem, 
hegy kissé ki van ábrándulva. Azt sze
rette volna, ha jobban lelkesedem. De mit 
csináljak? Vájjon az én bünöm-e az, na 
mindenben, amit ő mond, mellékesen 

felismerem a gondolatkölcsönzést, az idé
zetet, ha úgy látom, hogy amíg ő beszél, 
újra jelentkeznek mindazok a humanis
ták, akiket ismertem. 

Roquentin közömbös marad, ö csak azon 
bosszankodik, hogy a munkás szavaiban és 
gondolataiban mások szavait véli felfedezni. 
Nem gondol arra, hogy a munkás, aki ezeket 
mondja, nem idézi őket, hanem tudatosan 
vallja eszméiket. A munkás, látva Roquentin 
közönyét, kissé elhidegül Sartre így folytatja. 

— Most már kevesebb bizalommal 
néz rám. 

— Hát ön, uram, nem érez úgy, mint 
én? 

— Én, istenem . . . 
Nyugtalan és kissé bosszús tekintete 

előtt nenány pillanatra meg is sajnáltam, 
hogy kiábrándítottam Ö azonban kedve
sen így folytatja: 

— Tudom, Önnek megvannak a tanul
mányai, könyvei, ö n ugyanazt a célt szol
gálja a maga módján. 

Az én könyveim, nz én tanulmányaim 
— mondja ez a bolond —, rosszabbat nem 
is tudott volna hirtelenében kiköpni. 

— De én nem azért írok. 
Ugyanabban a pülanatban az autodi

dakta arca elkomorodott.. Azt lehetne mon
dani, megszimatolta, hogy az ellenség itt 
van. Sohasem láttam ezt a kifejezést az 
arcán. Közöttünk valami meghalt. 

Meglepetést színlelve kérdezi: 
— De ha nem vagyok túlzottan kíván

csi, mért ír Ön, uram? 
— De mit akar.. Én nem tudom, 

csak úgy, az írás kedvéért. 
Képmutatóan nevet, azt gondolja, 

hogy kihozott a sodromból. 
Roquentin-Sartre cinikus-bölcsen hallgat. 

A munkás igen helyesen jegyzi meg: 
— Mondja úgy: »Én a társadalom 

meghatározott részének írok, barátaim 
körének Jó, azonban lehet, hogy az utó
kornak ír. De, uram, akarja Ön vagy nem 
ö n mégis ír valakinek. 

Választ vár. Mivel ez nem jön, eny
hén elmosolyodik. 

— Lehet, hogy ö n embergyűlölő? 
Roquentin-Sartre visszautasítja ezt a vádat, 

egyszerűen csak azért, mert nem szereti ha va
lamilyen »cimkét ragasztanak* rá. Sartre végül 
az emberekhez, a társadalomhoz való viszonyát 
így fogalmazza meg: 

Nem kívánom, hogy a széles egészhez 
csatoljanak, se azt, hogy az én szép piros 
véremet belehizlalják ebbe a limlatikus 
állatba. Nem csinálok olyan bolondságot, 
hogy antihumanistának nevezzem ma
gam. Nem vagyok humanista, ennyi az 
egész. 

— Úgy tartom — szóltam, — hogy 
éppoly lehetetlen gyűlölni az embereket, 
mint szeretni őket. 

Gondviselői mély . tekintettel néz 
rám. Dünnyög, mintha nem vigyázna 
szavaira: 

— Szeretni kell őket. Szeretni kell 
őket. 

— Kit kell szeretni? Tanián minden 
embert, aki itt van? 

— Őket is. Mindenkit 
ö a fiatal pár felé fordul, amely a 

boldog ifjúságot képviseli: ilyeneket kell 
szeretni — jelzi tekintetével. Egy ideig 
az őszhajú urat nézi Akkor tekintetét 
rám veti. Arcáról néma kérdést olvasok 
le. 

Szótlanul nemet intek a fejeimmel 
Úgylátszik, hogy sajnál. 

Sartre-ból, a regényíróból állandóan kife
cseg a filozófus, ö a beteges, különös és rend
ellenes állapotokat szereti. Hol a naturializ-
musba, hol a beteges dekadenciába merül. Amit 



a könyvből a legjobban hiányolok, az az ábrá
zolt világ, az élet teljességének hiánya. Hiány
zik belőle az az emberséges tiszta melegség, ami 
a legnagyobbakat hatalmassá és maradandóvá 
teszi. Sartre itt szándékosan lemond a nagyre
gények alapvető jótulajdonságairól, az érdekes 
és gazdag külső és belső cselekményről. Állan
dóan egy húron játszik és végtelen sok válto
zatban ad elő egy különös, szokatlan dallamot: 
az élet értelmetlenségének értelmetlenül sivár 
melódiáját. 

E regényt nyugodtan nevezhetem az ember 
önmagától és a világtól való elidegenedés epo-
lógiájának. Sartre arra vállalkozott, hogy a *ia-
k.dó humanista esztétika és világnézet szem
pontjából tarthatatlan témakör és módszer fel
használásával »komoly regényt« ir. (Nem aka
rom azt írni, hogy kommunnista, mert a hu
manista szó is eieg erős.) Vállakózása annyi
ban sikerült, hogy regényét olvasva engem is 
elfogott a közöny és csömör, amit különben 
Sartre remekül tud leírni. Ha mástól nem is, 
de Sartie regényétői feltétlenül . megcsömör-
löttem 

A lelkiismeretességre és alaposságra törekvő 
tanulmányírónak köszönhetem csak, hogy én, 
az • olvasó, kétszer is végigkinlódtam e regény 
olvasását. A »Csömör«-t olvasva, határozottan 
megerősödik az a meggyőződésem, hogy van
nak oiyan témakörök és módszerek, melyek 
nem hozhatnak létre remekműveket. Mi ezután 
a tanulság? — Ha az exisztencialista író kö
zönyről, csömörről, undorról és az élet értel
metlenségéről ír, akkor az olvasó csalódottan és 
kozomoosen tolja léire a könyvet, mert meg
csömörlött az olvasástól. 

Sartre alakjai olyan furcsán és szinte lehe
tetlen módon élnek és mozognak, mintha nem 
is térben és időben, hanem egy beteg képzeletű 
író mondataiban élnének csak. Állandóan visz-
szatéro problémája, vezérmotívuma a szabadság 
és az éjet értelmetlenségének magyarázása és 
betegen pesszimisztikus bizonygatása. Még a le
írásaiból sem hiányzik ez a motívum. A könyv 
tele van pl. ilyen részletekkel: 

Egyedül vagyok ebben a fehér utcá
ban, melyet kertek szegélyeznek. Egye
dül vagyok és szabad. De ez a szabadság 
kissé a halálra hasonlít. 

Ahogy e sorokat írom, felmerül bennem a 
régóta lappangó kételkedés. Vájjon nem vol
tam-e túlzottan elfogult és szándékosan elöité-
letszerüen Sartre-ellenes. Vájjon nem kifejező 
mégis ez a regény? Vájjon nem jeilemző-e a 
nyugati, hanyatló, önmagával is meghasonlott 
polgárságra? Nem érdekes kórtünet, minden 
esztétikai és irányzat! hiányossága dacára is? 

Részben valóban az. Azért részben, mert a 
polgárság egy kicsiny részéről ad képet, de azt 
is erősen egyoldalú szubjektív megvilágításban. 
A teljesség igénye és szándéka teljesen hiány
zik e regényből, melyet a legkevésbbé lehet re
génynek nevezni. Akit érdekel az exisztencia-
lizmus mint kórtünet és újkori dekadens jelen
ség annak esetleg érdekes olvasmány lehet ez 
a könyv, 

A tanulmány elején azt írtam, hogy Sartre 
regénye fényt vet az ősökre és az utódokra 
egyaránt. Igen. Ez a regény minden gyakorlot
tabb olvasó előtt felfedi az elődöket; Az exisz
tencialista regénynek is megvan a maga Kierke* 
gaardja; líem kisebb és ismertebb személyiség, 

mint marquis de Sade képeben. Mellette ott 
vannak a többi előkészítők és szálláscsinálók. 
Zola néhány sötét regénye (Patkányirtó, Állat 
az emberben), legfőképp pedig, Des Eseintes 
herceg az önmagának élő fonák Huysmans jel
lemző hőse. Ott vannak továbbra A. Breton és 
a többi szürreállisták. A névsort talán az új-
hangú amerikai irodalom előkészítőivel és betel-
jesitőivel zárhatjuk (Dos Passos, Faulknek, H. 
Miller). 

Ezek az ősök. Sartre későbbi színdarabjaiban 
és regényeiben megkísérli ugyan a szélesebb ós 
teljesebb társadalomábrázolást. Regényei be a 
kommunistát is beleveszi, de a róluk rajzolt kép 
nem kevésbbé vonzó, mint a Csömörben meg
rajzolt autodidakta portréja, csak kissé stilizál
tabb és visszataszítónak rajzolt arcvonásai nem 
annyira szembetűnők. Sartre rájölt, hogy nem 
nagyon ajánlatos kérkedni nzzal4 hogy »egysze-
rűen nem vagyok humanista«. Ekkor ugyanis 
arra vállalkozik, hogy bebizonyítsa, hogy ó 
igenis humanista és hatalmas, széles társada
lomábrázoló. A szabadság útjai c .regény tetra-
lógiája azonban nem kevésbbé embertelen, mint 
a Csömör. Tele van utcalányokkal, homoszek-
szuálisokkal, szadistákkal, lelkibetegekkel, kom
munistáknak nevezett kalandorokkal és auto
matákkal. A regény első része, a Férfikor ma
gyarul is megjelent 1947-ben (Káldor kiadás, 
Budapest) Sartre ott is hosszasan undorodik és 
csömörlik minden semmiségtől. A regény ta
nár hőse Mathieu — öregedő, terhes állapotban 
lévő barátnőjét látva kimondhatatlan undort 
érez és szeretne a gyomrába vágni amikor mez
telenül látja. Habár gyermekének ö az apja,* 
nem akarja feleségül venni, mert az a szabad
ságáról való lemondást jelentené. 

Tulajdonképpen mi is Sartre művészete. — 
Mind nagyobb igényű irodalmi eszközökkel áb
rázolt, filozófiává előléptetett pszihopatológia 

A filozófus-pszihologus Sartre nem egyszer 
átlépi a regény határait A regénybe nem illő 
salak nem azt a célt szolgálja (mint pl. Balzac
nál és Dosztojevszkijnél), hogy az élet és a tár-

. sadalom képét általuk is teljesebbé tegye, ha
nem csök, hogy bizonyos részt domborítson ki 
a maga nyers brutális eszközeivel. Az ilyen he
lyeket oldalszámra lehetne idézni a regényből. 
Tele van brutális, goromba leírásokkal és sza
vakkal, v 

Sartre nagy hibája a módszer. Ilyen témá
val, ezzel a módszerrel nem lehet nagy művet 
alkotni. Sartre egy objektív reálista módszerrel 
és a filozófiai ballaszt nélkül sokkal átfogóbb és 
jelentősebb müveket alkothatna. Azt nem vitat
hatjuk el, hogy Sartre nem jelentős és tudatos 
író. Néhány szép részlete, igy pl. az Annyval 
való utolsó találkozás azt bizonyítja, hogy nincs 
híján a komoly írásművészetnek. Mindez azon
ban csak arról tanúskodik, hogy a rossz mód
szer a komoly tehetséget is mellékutakra és 
ferde alkotások megírására készteti. Mi lett 
volna pl. Tolsztojból vagy Rodinból ha szürre
alisták lettek volna? — Alig tudnának róluk. 

Sartre mindinkább kordokumentummá vá
lik és idők multával jelentősen csökkenni fog az 
a művészi értéke is, amit ma még egyes nyu
gati írók és kritikusok pillanatnyilag még tu
lajdonítanak neki. 



céltalanság és reménytelenség titánja. Az ő mí
toszát igyekeznek életrekelteni az exisztencialis-
ták, hogy vele magyarázzák az élet értelmét, 
kimondva, hogy az értelmetlen és céltalan. Ca
mus Szizifusz mítoszában kimondja pl. azt, 
hegy »az élet futás a halál felébe. Továbbá azt 
mondja, hogy nem »maradt más komoly filozó
fiai probléma, mint az öngyilkosság problé
mája^ 

Ha az exisztencializmust mint társadalmi 
jelenséget — a dekadenciával való mérgezett-
ség bomlási termékét — elemezzük, ki kell 
emelnünk ennek a filozófiának egyik fő jellem
vonását: az ember önmagától való elidegenedé
sét. Ez ?.latt azt érjük, hogy az Én elidegenedik 
az embertől, mint társadalmi lénytől és az 
egyén céltalan életében és létezésében látja az 
élet értelmét. 

Ilyenformán az exisztencializmus nem más, 
mint a céltalannak látott és magyarázott élet 
céltalansággal való »gyógyitása» és magyará
zata. 

A polgári dekadencia (amely Schoppenhaue-
rig és Nietzscheig nyúlik vissza filozófiai vona
lon) a maga társadalmi felépítményében mind 
több helyet biztosított a reménytelenséget és 
céltalanságot kifejező gondolatoknak és alkotá
soknak. Innen származik minden polgári filozó
fia pesszimisztikus irányzata még akkor is ha az 
látszólag (mint pL Bergsonnal) optimisztikus 
jeüegü. Ez a folyamat, amelyet nyugodtan ne
vezhetünk a polgári ideológia elemberteienedé-
sének, Sartre filozófiájában érkezett tetőpont: 
jára. Sartre nemcsak nem hisz az emberben és 
haladásban, hanem bizonyos fokig meg is veti 
az embert. Ez az arisztokratikus visszataszító 
vonás, mint annyi más, Nietzsche-örökség. 
(Gondoljuk csak Zarathustra beszédére a piaci 
legyekről és a csőcselékről.) Erről a problémá
ról Sartre így ír: 

Mi csakugyan nem hiszünk isten léte
zésében, de úgy gondoljuk, hogy a dolog 
nem az ő egyéniségében rejlik Az ember
nek fel kell találnia magát cs meg kell 
győződnie arról, hogy semmi sem ment
heti meg önönmagától mégha az isten 
létezéséről szóló bizonyítás volna is. 

Az exisztencializmus — humanizmus. 
E gondolatnál Sartre nemcsak megmarad, 

h*>nem tovább is megy. A zárt, ajtók mogott c\ 
drámájában ki is mondja: »Emberlarsaim — ez 
a pokoLx Az elóbb idézett tanulmányaoan Sar
tre Kifejezi kételyét a haladás és az emberek 
iránti bizalmatlanságát. 

Nem számíthatok azokra az emberek
re, akiket nem ismerek; nem támaszkod
hatom az emberi jóságra, vagy az ember
nek a társadalom jóiete iránti érdekelt
ségére, feltéve hogy az ember szabad és 
nincs semmilyen emberi természet, amely
re támaszkodhatik 

Sartre ezt az általános kételkedést alább így 
folytatja: 

Nem hiszünk a haladásban. Az ember 
mindig ugyanaz marad a helyzetben 
amely változik, a választás mindig vá
lasztás marad egy helyzetben. 

Végül néhány szót kell mondani e filozófia 
társadalmi feltételezettségéről is. Az exiszten
cializmus mint a reménytelenség és céltalanság 
filozófiája nem is születhetett még máshol, mint 

Végezetül még néhány szót erről az írásról, 
és az exisztencializmusról, legalább annyit, hogy 
e regényről mondottakat könnyebbben és ösz-
szefüggöbben megértse majd az olvasó. 

Sartre regényéről írva leginkább arra töre
kedtem, hogy kimutassam mi az exisztencialista 
ebben a regényben, és hogy az miért beteg 
bomlási termék. Hogy kissé bővebben idéztem 
a regényéből, annak az az oka, hogy Sartre 
nemcsak tudatos és felkészült író hanem olyan 
filozófus, aki a filozofálgatásról akkor sem 
mond le, ha regényt ír. 

Amit a regény hőse kimond vagy érez, az 
nem puszta stílusprobléma, nemcsak pillanat
nyi hangulatból eredő vallomás vagy egy fur
csa lelkületű ember befelébeszélgetése, nanem 
Sartre filozófiájának a magva és gyökeié. E 
műben magként megvan minden, ami néhány 
év múlva a »Lét és nemlét«c-ben mint filozófiai 
tan és dogma teljesül ki keserű gyümölcsként. 

Hogy Kuquentin szavai barue inoiouajat 
lariaimazzaK, azt nehany Kiragaaoic idézettéi is 
Könnyen oe lenét oizonyitani, annyira jeUemzo 
űOJgoKioi van szo. bartre euntueu muveiooi 
veit mezetek sokszor nem igen kuionoozneic a 
legenyeiooi es dramaiDOi vett idézetektől. 

Mi az egész világ ellen írunk. Mint 
kapitalistáit ugy áuunk osztályunk Dom-
lasanai, üe poigároK maraaiuiK szokása
inkkal, mivei a proieiar ja tustol ei va
gyunk vaiasztva a kommunista függöny-
nyeL Elszakítva minden arisztOKiauKus 
iuuziótoi, mi a levegooen maraaunK. A 
nu joaxaratunk senkinek sincs nasznara, 
legkevesDDe nekünk magunknak, s ami 
meg rosszabb, mi az áraim it eüen irunk. 
Mi kiestünk a törtenciemoo( és a pusz
tában beszelünk. 

Ezeket a sorokat Sartre a háború után irta. 
(Modern ldók, m / j . A nemet megszauas alatt 
sartre résztvett ugyan az euenáuasi mozgalom
ban, de leginkább azért mert nem inti a leisza-
baauiasban — amit kesobo be is vallott. 

Ezt ugyancsak Sartre erősíti meg egy másik 
helyen anol elmondja, hogy a me^szaiias aiatt 
egy fiatalember felkereste azzal a kérdéssel, 
hogy résztvegyen-e az eüenáuasi* mozgaiomoan. 
Sartre íuozoiikus felelete így hangzott: 

Ön szabad, választhat, azaz kiokos-
kodohatja. Semilyen általános erxoics 
nem mutathatja meg önnek, mit ken.ten
nie. Nem létezik semmilyen jel a vilá

gon. 
Sartre, aki különben ateista, isten nemléte-

zéséoöl azt a következtetést vonja le, hogy hiá
bavaló és értelmetlen minden, mintha csak is
ten lenne az, aki értelmet ad mindennek. 

Valóban minden meg van engedve, ha 
nem létezik isten és eoböl kifolyólag az 
ember elhagyott mert nem talál sem ma
gában sem magán kívül egyetlen pontot 
sem, amelyben megkapaszkodhatnék. 
(Az exisztencializmus — humanizmus.) 

Míg a humanista és szocialista ember a 
munkában, és mindinkább a másokért végzett 
munkában látja az élet értelmét, mert tudja, 
hogy önmagán is csak úgy segíthet, ha másokért 
dolgozik, addig az exisztencialista azt látja, 
hogy az élet értelme az értelmetlenség, a cél
talanság. Az ö szimbolikus hősük Szizifusz, a 



olyan helyen ahol ennek megvolt a maga tár
sadalmi feltételezettsége: A gazdasági, politi
kái és ideológiai válság, amelyben már évtize
dek óta vergődik a nyugat-európai polgárság az 
exisztencialista filozófiában meglelte azt, ami 
neki való. Róluk is elmondhatjuk azt, amit 
Marx a vallásos emberekről mondott, hogy ez 
»azokra jellemző* akik még nem Ulállák meg, 
vagy pedig elvesztették önmagukat, o 

A válságból válságba zuhanó dekadens pol
gárság úgy hozta létre és fejlesztette ki az 
exisztencializmust mint kétségbeesett remény
telen tiltakozást a fennálló állapotok ellen. A 
hullámként egymást követő megrázkódtatások 
és válságok a gazdasági és a szellemi életben, a 
munkáspártok áruló és elvtelen politikája jó 

termőtalaj volt az exisztencializmus kifejlődé
sének. 

£ vázlatszerű és hiányos jegyzetek csak arra 
szolgálnak az olvasónak, hogy könnyebben meg
értse az exisztencialista regényről írtakat, hogy 
valamennyire tisztább képet kapjon róla. Errö) 
nem oldalakat, hanem könyvek sorozatát lehet 
és kell írni. Sartre filozófiájáról azért is kel
lett beszélni, mert az elválaszthatatlan az ő re
gény- és drámaírói munkásságától Ezzel maga 
Sartre is tisztában van (gondoljunk csak Sar
tre céltalan hadakozó és ide-oda vagadalódzó, 
mindenkit bíráló és támadó közírói és tanul
mányírói tevékenységére). 

Örülnék, ha ez az írásom szélesebb vita alap
jai vagy kiindulópontját jelentené. 

Sáfrány Imréről 
Sáfrány Imre képzőművészetünkben a legfiatalabb 

nemzedék művészeti szemléletét képviseli és festői tö
rekvéseiben a modern képalkotás elemel érvényesül
nek. Művészi munkássága az utóbbi négy esztendőben 
bontakozott kl és a negy év művészi termése érték, 
felfogás és eredmény tekintetében eltérő és ellentétei 
fejlődésről, merész és gyakran eredménytelen kísérle
tezésről, a festészeti problémák uj', egyéni (nem egy
szer egyénieskedő) és már meghaladott megiogalma-
zásáról tanúskodik. Festészetében egyaránt kifejezésre 
jut kétségtelen tehetsége és készsége, hogy a valósá
got festöileg szemlélje és fejezze ki, de ugyanakkor 
érvényesül Sáfrány művészetében egy bizonyos kriti
kátlanság és indokolatlan elfogultság a modern nvu-
gati festészet elemeinek döntő szerepéről a modem 
képalkotásban. Ez a kettősség és ellentmondás hatá
rozza meg Sáfrány művészetének egész jellegét, tar
talmát és formai sajátságalt. (Ez a hadakozása a „pro
vincializmus" ellen a festői formanyelv európaizáló-
dásáért végigvonult a két önálló kiállítása képanya
gán is és még teljesebben érzékeltette a művészetében 
jelentkező ellentmondást.) Ugyanakkor Sáfrány mű
vészi törekvései nem szemléibe tök önmagukban; alko
tásaiban az egész Jugoszláv modern, mai képzőművé
szetének útkeresése, tanácstalansága, kísérletezései 
visszhangjait is felfedezhetjük. Ez a sajátság eiső-
orban a formában nyilatkozik meg; a formai eredmé
nyek döntő értékelvé válnak a képalkotásnak: a kom
pozícióban a tárgy, a tartalom másodrangú tényezővé 
válik a felület egyéni megmunkálásának kísérletében; 
a színek, szlnértékek merész, ellentétes szembeállítá
sában, a rajz, a vonal értékének és szerepének hang
súlyozásában jelentkeznek Sáfrány művészetének is
mert, bizonyos értelemben uralkodó és állandó jegyei. 
A képalkotás, a művészi (kifejezés mesterségbeli té
nyezőinek túltengése képzőművészetünk alkotásában: 

az egyéni formanyelv megteremtésére irányuló törek
vés (képzőművészeink egy részénél a „fauveMstáktól 
az apsztrakt művészetig minden hasznavehető és hasz
navehetetlen formai eredmény újra forgalomba ke
rült — a művészi alkotásszabadság fogalmának „for
radalmi" értelmezéséből) — háttérbe szorította a műal
kotás egyéb kérdéseit, mint pl. a tartalmi és formai 

elemek kölcsönhatásának, egységének, a képzőművé
szet társadalmi funkciójának, a művészet és a valóság 
viszonyának problémáját. Sáfrány művészete tükrözi 
vissza legteljesebben, pozitív és negatív vonatkozásai
ban eg\aránt a mai jugoszláviai művészeti törekvése
ket. 

Sáfrány művészete azonban ezeken a sajátságokon 
tul tartalmazza azokat az elemeket is, melyek alapján 
munkássága valóbn figyelmet érdemel. Elsősorban fes
tői sége. Ritkán és képzőművészetünkben egészen ki
vételesen jelentkező egyéni vonás, a valóságnak olyan 
festői átéléséről és kivetítéséről tanúskodó tempera
mentum, amely Sáfrány sajátja. A legutóbbi kiállítá
sán a „Dubrovniki tájN, „Csendélet" cimü képein át 
a legújabb alkotásokig (Gyermekarckép rózsaszínben.. 
Leányfej stb.) a festői temperamentumnak ezt a ki
vételes, őszinte megnyilatkozását szemlélhettük. Ké
peinek sajátos értéket, Ízt ad ez a festőiség, mely néha 
hiánytalanul leplezi le alkotóját és kényszeríti vallo
másra a magáraerőszakolt szerep ellenére, néha pedig 
félszegen és magárahagyottah vergődik, sutbavágva és 
kihasználatlanul, mert a kísérletezéssel feleslegesen 
nyomaveszett, eltűnt a képalkotás tényezői közül. Ez a 
művészi látásmód teljes kötetlenséggel érvényesül né
hány grafikáján, ahol a tárgy megmunkálása és a 
grafika eszközei is szűkszavúságra, a lényeg elmon
dására és az anyag természetéből következő monumen
talitásra kötelezik. Néhány rajzában hibátlanul ta
láljuk viszont a bácskai magyar falu atmoszféráját 
típusait, belső ellentmondásainak művészi kifejezését. 
S éppen néhány alkotása, olajképei és rajzai is, arról 
tanúskodnak, hogy Sáfrány művészi élményanyaga jó
val gazdagabb, sokrétűbb, frissebb és erőteljesebb, 
minthogy kifejezési eszközeinek idegen minták alap
ján történt szűkítésével és mesterséges egyszerűsítésé
vel nélkülözni tudná a valóság művészi kivetítéséből 
származó feszültséget művészetében. 

Sáfrány tehetsége, eddigi munkássága s főképpen 
azok az eredmények, melyeket a két önálló kiállítá
sán rögzíteni és hangsúlyozni kívánt, arra kötelezik 
hogy több bátorsággal, állhatatossággal és őszinteség
gel közeledjék valóságunkhoz, de önmaga festői, mű
vészi kvalitásaihoz is. (b.) 

tos 



S Z i N H A Z 

Lévay Endre 

Mi van a színház körül?... 

A SZÍNHÁZ — az a mi dolgunk. 
Ha így fogalmazta volna meg válaszát az a 

kultúremoer, akinek a napokban föladtam a 
kérdést, akkor ma egészen másképpen áiinank 
a szinnázi élettel. De nem így válaszolt és nem 
is így érzi. Am ez nemcsak puszta szo és nem is 
csak egy mellékgonaoiat, amely a téma kapcsán 
a válasz kereseseoen eiolopaKodott, hanem dón-
tö tény, amelyet soha nem szabadna ügyeimen 
kivüi nagynunk. A színnaz kommerciálisán nem 
annyira es nem is olyan elszigetelt vállalat, mint 
a mozi, mert szervesen hozzátartozik a taisaua-
iom kultúréleténez és ez utóboi neikui úgy^zoi-
ván el sem képzelhető. Vagy na nelKuie ei, 
akkor éppen úgy lest, mint a miénk, es ugy nez 
ki vagy olyan értékkel bír a társadalom Kultúr
élete is. 

A szabadkai Népszínházról van szó, őszinte 
szóval, mert az utóobi időben egyre gyaicraooan 
emlegetik, hogy meglepte a vaisag. ue ez nem 
is új keletű, ínicábo zaroakkoraja egy regen nu-
zódo belső ügynek. A nehéz ido vonakeppen az 
evad eisó napjaiban állt be, még a muxt ev 
szeptemoerében, amikor szövegkönyv meg nem 
volt a rendezők kezenen es a szumaznak a kez
déshez jóformán nem volt kozónsegdaraoja. Ket 
hónap, szeptember és oktooer csaknem teljes 
egeszeoen oemutató nélkül futott el; »Kinagyoit 
a motor«, mert iy&3 májusától októoer ho vegéig 
(kivéve a fesztivált) a premier-kozónseg nem 
volt színházban. Az egész évad nemuie inauii, 
pedig nyilvánvaló, hogy hírvivője és hangadója 
társadalmi vonaton mindig ez a közönség von. 
Hát lehet-e egy komoly és igényes évadot nei-
kule kezdeni? 

Erre a kérdésre nem nehéz válaszolni, főleg 
nem egy félesztendő után, amikor mar nemcsak 
a jóslások, de a tények is beszelnek. £s beszel
nek a számok. Az 1952/53-as évad első feleben 
522.000 látogatója voli a színnázn-itc; az idei sze
zonban ugyanez idö alatt 41.000. Ha a számada
tokat még alaposabban szemügyre vesszujc — 
tekintetbe véve a bemutatók es a diakeloadá-
sok számát —, akkor ez az esés 20—25 százalé
kot tesz ki. Ezt egyébként a repertoár népsze
rűtlensége is megmutatja. Álljon itt egy kis 
összehasonlítás a pár év előtti műsorból: iieyer-
mans »Reménye«, Dickens »Házitücske«, Bródy 
»Tanítónő«-je több mint negyvenszer ment, de 
voltak olyan darabok is — mint mondjuk Mó
ricz »Ludas Matyi«-ja, amelyet több mint hat
vanszor adtak — ezzel szemben a mai műsorból 
a legtöbbször adták (nem a drámánál) a »János 
vitéz«-t, a horvát dráma pedig a »Haszánagi-
nicát«, tizennyolcszor. Ha a közönségsikert néz
zük, akkor a legtöbbször játszott darab Sulhóf 
József »Kidőlt a májusfa« című népszínműve. 
Most adták huszonötodször. Az idei darabok 
mérlege: Kvazimódó: Magdics-ügy 10, Fauchois: 

Szegény Mavrier 10 és a »Három kalap« 10 elő
adást ért meg eddig. A többi négy-ötöt, vagy 
még annyit se. mert akad közöttük olyan darab 
is, amelyről kényszeredetten vagy megértéssel, 
de hallgat a krónika. 

Hol a hiba? Hol van az a pont, ahol elvétet
ték a lépést? 

Ahelyett, hogy az idő tisztázta volna, és a 
sok-sok káron való tapasztalás, meg jobban ösz-
szegubancolódott a kerdes s ezt meg tetézte az 
igazgató-válság. A baj nem jár egyedül, társat 
is keres magának. Az egyik igazgató távozását 
követte a másik lemondása s most üresen áll
nak a »bársonyszékeké Mert itt valamit tenni 
kell, helyüket — kényszermegoldásként — kül
ső emberek összefogásával eiiogiaita az igaz
gató-tanács. 

A helyzet még nem változott és úgylátszik 
nemcsak a műsorkérdés megoldásán múlik, 
hogy minden rendbejöjjön a színház körül. 
Mindez a színház felöl egeszén másképpen' fest. 

Lássuk. 
»Kétségtelen, hogy a müsorpohtika is hozzá

járult almoz, hogy az idén közel 25 százalékkal 
csökkeni az érdeklődés. De ezt a művészi pro-
gramm hozta maga után. Egymás után nehéz 
daraook kerültek műsorra, több a dráma, a sö-
téthanguiatú darab, mint a vígjáték, az énekes, 
zenés színmű, a komédia, holott jól tudjuk, nogy 
a közönség szeret kacagni és nagyon szereti a 
muzsikát. A szomorújatektól húzódozik a nezö, 
s csak az nézi meg, akinek igazán művészi igé
nye van, és a szórakozásnál jóval többre becsüli 
a miivészi élményt. De ezek olyan kevesen van
nak, hogy itt, ahol a színháznak több mint száz
esztendős hagyománya van, »Fehér hollód-tár
saságot lehetne belőlük alakítani. Nem is lehet 
mindent, főleg nem egy színház jövőjét rajuk 
építeni. Jelentősebb, aki utánuk jón: az ifjúság. 
Az új színházi közönség, — és itt érte a szín
házat a legnagyobb veszteség az idén. Szabad
kán tudvalevőleg 17.000 diák él s jelenlétét alig 
érzi a színház. A magyar dráma alig taláiko- v 

zik velük, jóllehet itt működik a tartomány 
magyar tanítóképzője, mellette a magyar fő
gimnázium, a technikai középiskola, az inasis
kola stb., stb. Am ez az érdektelenség nem csu
pán a diákságon múlik és nem is elsősorban 
rajta múlik, hanem inkább a tanári karon. Ta
nárainak színházi érdeklődése megdöbbentő. A 
bemutatókon vagy akár a repriz-előadásokon 
alig látni őket, — még az irodalóm-szakosokat 
is. Milyen színházi érdeklődése lehet annak a 
diáknak, akinek a tanára nem fordul érdeklő
déssel egy ilyen kultúrintézmény munkája felé? 
Egy-egy bemutató — főleg a képzőben — lektűr 
kellene hogy legyen, de nem hogy erről és nem 
hogy a klasszikus müvek stúdiójáról, de az egy
szerű diákelőadások látogatásáról is alig esik 



szó. Ha a színház átiratot küld, esetleg fölol
vassák az osztályokban (ha fölolvassák), de arról 
már senki sem gondoskodik, hogy az előadások 
látogatását megszervezzék. Hány meghirdetett 
drága diákelőadás múlik el az üres székektől 
tátongó nézőtérrel? Hány értékes színházi dél
után, amikor egy-egy belépőjegy ára t íz - t i 
z e n ö t dinár? Mennyivel olcsóbb ez, mint a 
filmszínház jegy s oda — akármilyen értékte
len filmet adnak, csak amerikai legyen — Özön
lik a nép . . . Hogyan lehet így új közönséget 
nevelni?...« 

Az ifjúságon kívül van egy másik színházi 
közönség is: a munkásság. A műsor neki is szól, 
hozzá is igazodik? 

»Nem egy esetben oz a szempont határozta 
meg a műsorra tűzött darabot eszmeiségénél 
vagy éppen műfajánál és hangulatánál fogva. 
Még sincs az az érdeklődés, ami elvárható lenne 
azért, hogy a munkásság is fokozottabb kultúr-
igényű életet éljen. Mert nem lehet kifogás a 
pénztelenség, ha a mozira mindig jut. sőt, néha 
arra több is, mint kellene. Más, egészen más 
tünet van emögött. Munkásságunk egyrésze (le
het azt mondani: olykor nagy része) nem érzi 
szükségét annak, hogy színházba járjon. Nem 
hiányzik neki, talán azért, mert nem érzi ma
gáénak, vagy azért mert a régi életstílus igény
telenségéből még nem tudott kilépni?!...« 

Tények. Nehezen megdönthető tények ezek s 
talán innen keltezhető, hogy színházunk még 
ma is magán hordja mint valami gátló terhet, 
a vidékiesség jellegét. Ezen a falon természe
tesen legkönnyebben a népszínmű és a komédia 
hangja hatol át — a dráma, a színmű már jóval 
előtte,* a -kisszámú értelmiségi közönség szűk 
körénél megtorpan és — nem jut tovább.. . 

LESZ DOLGA bőven az új igazgató-tan ács
nak és erő is kell hozzá, hogy merészen nyúl
jon a problémákhoz. 

A színház — valóban a mi dolgunk. Nem le
het csakcsupán a színházra hárítani azt a gon
dot, amely egyben egy város egyetemes kul
túréletének gondja is. Sokkal szélesebb vonalon 
indulhatna meg. éppen az idén, amikor a szín
ház századik évét tölti be s amikor Palicsfürdő 
is — szabadtéri színpadával — százéves jubi
leumát üli. Ha az elgondolásban méltó nagyvo
nalúságnak kell érvényesülni, akkor művészi 
igényű programmra van szükség. Ezt sürgeti és 
megköveteli az is, hogy e város a színhely, a 
vajdasági Salzburg, ahol lezajlik majd az idén 
is a tartományi színházak fesztiválja. Ámde 
ehhez reprezentatív darab is kell, nemcsak a 

forgó színpadon, hanem künn a szabadtéren is. 
És mi van ebből előkészületben? Hellmann 
színműve, a »Kis rókák« Garay Béla jubileu
mára; Tóth Ede ^Kintornás család« című nép
színműve, amelynek a dramaturg »Elhagyott 
szerető« címet adott; Richter János pályadíjat 
nyert színpadi játéka, az >Alarc nélkül«, Mu«?ca-
tescu »Titanic-keringő« cimű vígiátéka; Dickens 
»Copperfield Dávid« című regényének színpadi 
változata és Goeoly »Revizora<. Sinkó Ervin 
tervbe vett színműve, a »Szörnv"i szerencse*. 
Súlhóf József »Bácskai kaland« cimű színműve és 
Shakespeare »Othello«-ja a jövő évre marad. Az 
opera Gounod »Faust*c című cneráját hozza 
színre. A három nagy szerepet a három legjobb 
erő énekli: Faust — Alekszandar Marinkovics, 
Marcareta — Jelka Aszics. Mefisztó — N^m^th 
Rudolf. Emellett az eredeti műsortól eltérően 
két operett kerül színre: a »Gül-Baba« és a 
»Cisrányszerelem«. Arról nem esett szó, hogy a 
nyári szabadtéri színDadr.) betanullak a »Szent-
iváni-éii álmot«. ami ha díszletekben igen. de 
kosztümökben nem igényelne nagyobb erőfeszí
téseket. 

lgv már vigasztalóbb a kép, ha megvan hozzá 
az erő. mint ahogy meevan. hiszon a maevar 
dráma új. fiatal erőkkel gazdagodott. De kö
zönség is kellene hozzá, ifjú é<? munkás néző. 
legalább néhányezer. hogy méltó keretben le
gyen ünnep, és valóban színházi ünnen leeyen, 
Szabadkán a századik évforduló... Maid az 
igazgató-tanács, — majd az ifíűság, — maid 
a munkásság, — majd az üzemek... Mennyi 
igéret és mennyi remény? 

Az élet mindég tele van ígéretekkel, csak 
egy halálos ellensége van ennek: a c s ö n d . A 
néma hallgatás. És az. ha valaki vállat von a 
dolgok előtt. Pedig ezen múlik, és ez nem lehet 
közömbös senki számára sem, mégha a színházi 
perpatvar az egyik oldalon, a tankönyv, az is
kola, a katedra vagy a munkapad a másik ol
dalon úgy tűnik, hogy leköti minden gondo
latát. 

Éppen a mai válságnak kell megoldania 
mindezt, mert végre élesen fölvetette a kérdé
seket. Az álljon az élre, aki bírja, akinek van 
is művészi fölkészültsége hozzá, hogy a színház 
igazi szerelmeseként ragadja meg a munka ne
hezebb végét a »darázsfészekben«, és az áthi
dalhatatlannak tűnő kátyún az ekhósszereket 
átsegítse... 

Szabadka, 1954 február. 



K Ö N Y V S Z E M L E 

Szirmai Károly 

Herceg János, az elbeszélő 
(A »Három 'halász, meg egy molnáiv. c. kötetének olvasása közben) 

Herceg Jánost, az elbeszélőt nem kell külön 
bemutatnunk. Neve, fogalom nálunk, munkás
sága közismert. Irodalmi megnyilatkozásokat 
számontartó körökben már első vékony köte
tével feltűnt. Az irrealitás síkján mozgó, sajá
tos hangulatú, különös történetei az irodalom 
ínyenceinek ritka csemegét jelentettek. Még 
akkor is, 'ha nem volt az a mély, jelképes értel
mük, mint pl. a címadó elbeszélésének. Szente-
leky azonnal felismerte a fiatal íróban a kivé
teles tehetséget, s Budapesten járván, a »Tanú« 
'szerkesztőjének figyelmét is felhívta. Az úgy 
számolt be csak jelentősebb írásokkal foglal
kozó folyóiratában, mint a Vajdaság legnagyobb 
ígéretéről. Varázslóként bánik a szavakkal — 
írta. — Sajátos tehetségével még a papirmasé-
figurákat is életre kelti. Ambrus Balázs ugyan
akkor azt írta a Jugoszláviai Magyar Újságban, 
hogy Herceg elbeszéléseinek olvasása közben 
E. T. A. Hoffmann különös történeteire kel
lett gondolnia. 

Első könyve úgy mutatja be az írót, mint 
aki problémáival viaskodva, menekül a való-
ságtóf. s látomásaiból kialakuló különös, sejtel
mes történeteiben éli ki magát. E mágia műve
lése olvannyira me^ieézi. hogy egy-egv elbe
szélésében, mjnt különösen a bolond fiúéban, 
gátlás nélküli önkéntelenséggel folyik belőle a 
muzsikáló szó. 

Bár Herceg idetartozó írásainak látszólag 
alig. van közük a valósáéhoz, korukból — a 
harmincaseleii évek vajúdó, kereső korából — 
mécsem szakíthatok ki, sőt igazán csak abba 
állítva értékelhetők. A mai olvasó talán ide
genkedve olvassa ezeket a különös elbeszélé
séket, a kortársíró azonban más szemmel nézi. 
Írói tragédia — kevés kivétellel a legtöbbé —, 
hogy az idő emésztő rozsdája előbb-utóbb min
őén alkotást kikezd, hasztalanul küzd, harcol, 
fut versenyt az író az idővel az időszerűségért 
vagy a maradandóságért. 

A ^Gyászoló kőművesek* már jobbára arról 
az íróról adnak számot, aki elbeszélései anya-
Igát a valóságból szaggatja, s különös, furcsa 
figurát csak itt-ott szúr tollára. (Mint pl. a 
megdöbbentő és megborzongató * Vásáriban.) 
Egy-egy jobbmódú polgár alakjával csak rit
kán találkozunk (A megvendégelt nagybácsi). 
Herceg ért hozzá, hogy ezeket az alakokat 
érdeklődésünkbe vagy részvétünkbe lopja. Reá 
is jellemző, amit e sorok írójáról állapított 
meg >Viharban<r c. könyvéhez fűzött utószavá
ban, hogy újabb elbeszéléseiben már nem áll 
történetei központjaiban, az emberéket és ese
ményeket jobbára kívülről nézi, s személyes 
kötelék alig kapcsolja valamelyik írásához 
{Galambszívű fiatalok). 

Alakjai sorssal, gonddal, nélkülözésekkel, 
igazságtalanságokikai küzdő emberek, de a ve
lük (történő események mégsem hatnak lehan

golóan: Az író egészséges kedélyével s annak 
'szolgálatában állított eszközeivel mindig mó
dot talál a nyomasztó hangulat feloldására. 
Ez teszi írásait vonzóvá, rokonszenvessé. 

A »Gyászoló kőművesek* egy kort zár le. A 
*Bors és fahéj« s a »Változó világban« már új 
helyezkedés. Kiújult harc a száguldó idővel. 
Egy-egy idetartozó írása jellemző példája a vál
tozás érzékeltetésének. Akár a rohammunkás-
ról. akár a bol/tjától megfosztott, feketéző keres
kedőről, akár az egyik szobájukból kitelepített 
kisasszonyokról ír. Ez a törekvés természete
sen magában rejti az irányzatosság veszedel
mét. Átmeneti korszakában Herceg sem tudta 
ezt elkerülni. De néki is mentsége, hogy ide
tartozó elbeszéléseit egy folyton alakuló, meg-
hem-áUapodott világban írta. 

Legjellemzőbb műve ebből a korból a 
'»Változó világban« c. írása. Műfajilag talán 
'hosszabb riportnak volna nevezhető, ha nem 
hagyta volna lapjain egyéni kéznyomát a vér
beli író. Bár tárgyi állításaival többször vitára 
serkentő, a történelmi előzményekről tájékoz
tató első oldalak irodalmi színvonala, a min
dent megelevenítő, élvezetes előadás, s az a 
tnó'i. ahogy a kem^uv és zsarnok földbirtokost 
megrajzolja, felejthetetlen művészi teljesít
mény.* 

Herceg legúiabb könyve: a »Három halász, 
meg egy molnár* — többé-kevésbbé — visz-
szatérés a művészet örök táiaihoz. S mégis 
egészen úi éehailat, új levegő. Egészen más 
mint előz5 köteteié. 

Embersors, család, szerelem a kerete túl
nyomóan elbeszéléseinek. Ezekből a történet-
nevelő fészkekből rajzanak ki, tárgyválaszté
kuk szerint, kisebb-nagyobb írásai. Gyermek-
utáni vágy. féltékenység, menyére panaszkodó 
anyós, szegény rokonait kihasználó sógor, öre
gek-fiatalok ellentéte s egy emberpár éle
tét szétrágó unalom váltakozik egyéb témák
kal elbeszéléseiben. A sorsszerűség legerőseb
ben »Veron« s a • Szegényasszony kendőie« c. 
elbeszéléséből csan ki. Az első jelentőségével 
és művészi mértéktartásával, a »Naolementé«-
vel együtt. Ú1 kötetének legkiemelkedőbb írása. 
•A ma cérnájával átvarrott másik elbeszélésé
nek olvasása közben fájdalmasan szép nép
népmesére kell gondolnunk. A népmesehangu-
iat különben máshol is fellelhető. 

„ A cikkíró egyéni véleménynek tiszteletbentar-
tárával is meg kell mondanom, hogy a Változó világ
ban sokkal jelentősebb könyv, mint ahogy ebből a 
bírálásból kitűnik. Jelentősebb magában a -vállalko
zásban, helyzet tudási tásában, az esztétikai szempontok
nak a valósággal való bátor összeolvasztásában. Kár. 
hogy Íróink nem folytatták, nem mélyítették ki job
ban a változás és fejlődés érzékeltetésének ezt a mű
faját, kitérve a haladás további fokaira és állomásaira 
(A szerkesztő.) 



Herceg legújabb könyve egységesebb, írás-
művészete tökéletesebb. Műhelygyakorlatát 
'leplező hibátlan érzékű ösztönössége még érez
hetőbben érvényesül. Herceg azelőtt is folya
matosan, színesen, hangulatosan írt, de e köte
tében még inkább Festői palettáját is itt alkal
mazza legszerencsésebben. Egy-egy írásának 
bekezdése valóságos táj-, csoportkép vagy 
csendélet. Élvezi, hogy festhet, ábrázolhat. 
•Ugyanoly kedvteléssel gyúrja, formália alak
jait. Elbeszéléseit könnyed kézzel indítia. In
kább történtet, mint elmond. Írásai élvezhetö-
ségét ezzel is fokozza. Főalak ja i rendszerint 
típusok megtestesítői. Egyéniségeket ritkábban 
rajzol (Naplemente. Hazatérés). 

Herceg, eev-eev történetbe kezdve, szíveden 
adia át a szót másnak. Sőt a megindított be
szélgetésbe többeket .is belevon (Panaszkodó, 
Nevető lányok). 

A szerkesztést lazítja két művészien megírt 
elbeszélésében a véleltlen, az esetlegesség köz
beiktatásával. A »Három halász, meg e^y mol-

fnár«c-ban a molnár kikötésével. (Ezt maca is 
észreveszi.) A friss önkéntelenségű »Arnyas 
*ligetben« ilyen véletlenszerű a pusztító jégeső. 
•AT előbbiben i ó megfigyelésre valló jelenet, 
mikor a kötekedő, erős molnár egyszerre meg
torpan a bicskát-rántó, vékony, nyurga, sem
mitmondó halászlegény előtt. 

Belső fejleszt égével, a lelki összeütközés 
megteremtésével, finom lélekraizával, tartalmi 
súlyával, gazdaságra anyagkezelésével a »Nap-
'lemente* egyedülálló a kötetben. 

Ebben egy festőt kétség fog el a felől, hogy 
•tájképe jó. s ezért felesége véleményét is hal
lani akaria. buzdítást, biztatást várva tőle. De 
annak léleknélküli, gépies helyeslése, elharapott 
gondolatai az ellenkezz hatást váltják ki. A 
szépítő ámítás leple egyszerre lehull, 6 a festő 
megpillantja az asszony igazi arcát, mikor csen
desen azt mondia: »De azért te se vagy is
ten . . . « — Egy hazugságra épített világ omlik 
hirtelen össze, »E<?vszerre iött — olvassuk ké
sőbb — lassan érlelte bennük az idő az unal
mat*. — A festő érzi. hogy egyikük se hibás, 
az asszonv i<? közeledést keres, miután kisírta 
•ma*£t. »Ne bántsuk eevmást oktalanul.. — 
mondja. S megbocsátással, elnézéssel, türelem
mel megkísérlik valahogy a romokon tovább
tengetni életüket. A delelőn túl, szétrongyolt 
illúziókkal mi má̂ .t is kezdhetnének? 

Nagyon! szép írás a ^Hattyúdal*1 is. De ahí?gy 
az öreg tanár, felolvasása végén, a fiatalkn.Vz 
szegődik, s nem pudváslelkű asztalcimboráihoz, 
abban a művészibb megoldás rovására tett en
gedményt érzünk. 

Az író, elmondás közbeiktatásával iszövi 
harmadik rokoniba ngulatú elbeszélését: a ^Ha
zatérését. Ez is művészről szól, hegedűmű
vészről, aki — hogy anyjának örömet szerez
zen, s elégtételt elrontott életéért — fellép egy 
estén (Szülővároséban. Édesanyja ugyanis az 
elmúlt idő igazolására akarja ott -látni. Azt hi
szi, ezzel legyfözú a multat. A hegedűművész 
azonban megvetéssel, csömörrel gondol a kis
városi közönségre, melynek nem a hangverseny 
a fontos, hanem az azt követő, habzósörös, pör-
költös, fesztelen társalgásba oldó /vacsora. Ezért 
nem telepszik (hozzájuk, 'hanem az őt zongorán 
kísérő, ismeretlen szépleánnyal máshol vacso
rázik meg, hogy kiöntse lelkét, • gyermekévei
nek egész mocskos, megalázó nyomorúságát. 
'Azonban utána sem talál megnyugvást,. mert 
a kegyetlen ifjúság árnyéka továbbra is körü
lötte leng. 

Abban, ahogy a hegedűművész az ismeret
len lány előtt minden tartózkodás nélkül ki
tárulkozik, van valami túlhajtott érzékenység, 
ami az elbeszélés művészi hitelességét is rontja. 

Az elől említett három »minőségü íráson* 
kívül, a kötet legművészibb elbeszélései: a 
»Fogoly«, az »Eső«, a »Medvetánc«, a » Virrasz
tók^ a »Panaszkodó«, »A költő és kisleány*. 

A »Fogoly«, látszólagos könnyedsége ellené
re, súlyos tragédiát leplező írás. Gondoljunk 
csak arra, mikor a fogoly a hozzá intézett kér
désekre, mániákusan, mindig ezzel a szóval 
válaszol: »Haza . . . ! « Mintha emlékezete meg
állott, odatapadt volna öntudata elvesztésekor 
ehhez az egyetlen szóhoz. 

Vagy él lehet-e felejteni az '»Eső«-ben, hogy 
ina le Herceg a sötét éjszakába bújt, (harctéri 
tájat áztató es#t, mely vékony fonalakon eresz
kedve, csak hull és hull. végeszakadatlanul. 
Vagy azt a megkérgesedett emberi közönyt, 
mely — puszta kényelemből — szemrebbenés 
nélkül küld másvilágra egy odatévedt embert. 

A »Medvetánc«-ban mily emberien ábrá
zolja az öreg, beteges, fáradt, agyonéhezett 
medvét, amint fektében, akár egy ember, man
csára hajtja bozontos fejét. Ugyanott mily vi
gasztalan perspektívával tárul elénk az öreg 
asztalos élete, gyer-mekutáni elérhetetlen vágya
kozásával. 

A *Virrasztók«-ban viszont valóságos festői 
csoportba állítva látjuk a gyászolókat, középen 
a szegény rokonait kihasználni akaró, vagyo
nos sógorral. 

Pajkos játékosság jellemzi a »Költő és kis
leány* c. elbeszélést. Ez különben a kötetnek 
legüdítőbb, napsugarasabb írása. 

Mint a hevenyészett (felsorolásból is látható, 
a legújabb könyv alaphangulata sívárabb, vi
gasztalanabb, mint az előzőké. Ezen az itt-ott 
megcsillanó humor sem változtat. Herceg ez
úttal mélyebben nyúlt az életbe, súlyosabb tra
gédiákat feszített rámára. E történetekben job
ban érezzük az elháríthatatlant Sorsot, a meg
váltás vagy szabadulás lehetetlenségét. A ben
nük felvonultatott embereknek szenvedniök 
kell. 3 a szenvedés még akkor is köröttük ólál
kodik., mikor kikerültek a régi atmoszférából 
(Hazatérés). Hiába nyújtja ki karjait a vágy, 
nincs beteljesülés (A szegény asszony kendője). 
Az embernek mindent fel kell áldoznia, s mire 
valamit visszakaphat, már késő. Az élet csak 
beletörődést vagy megalkuvást (tartogat. 

Herceg elbeszélései, mint a legtöbb íróé, jó
részt alkalomszülte írások. Uton, összejövete
len, felolvásoson, társaságban felkeltette a fi
gyelmét valamilyen témának kínálkozó ese
mény, s művészi satujába fogva, több-kevesebb 
csiszolással, változtatással, kidolgozta. A pó
diumot pl. többször használta ürügynek törté
netei elindítására. Elbeszélései ezért többnyire 
egy-egy megfigyelésből fejlődnek, s nem egy 
kitűzött cél vagy gondolat köré húsosodva vagy 
kristályosodva. Eszmei magvú elbeszéléseiben 
Is inkább a történet kínálta a gondolatot, s nem 
megfordítva. Az elvontságnak ez a kiküszöbö
lése s a legapróbb részleteket is átszövi színes, 
eleven, nyüzsgő, mozgalmasság Herceg elbeszé
léseit élvezetes olvasmánnyá teszi. Az olvasó 
e mellett a Mát és a Vajdaságot kapja írásai
ban, s olyan emberekről hallhat, akik körülötte 
élnek, és zömét teszik az új szocialista állam
ban dolgozó polgárnak. Bízunk benne, hogy ér
tékes elbeszéléseinek ezek a kvalitásai éppúgy 
fel fogják oldani, á jugoszláviai magyarság1 köz
ismert' közönyösségét, mint Majtényi és Munk 
(humora és érdekessége. 



L A P S Z E M L E 

NEM SZOKVÁNYOS szemlét adott az új hor
vát költészetből a »Krugovi« legutóbbi száma. 
Az állandó rovatok sorrendjében szigorúan és 
hagyományosan betartott sablon helyett új meg
oldáshoz folyamodott a folyóirat szerkesztősége. 
Egy csokorba fogta a horvát líra egész háború 
utáni termését; a már ismert és kevésbbé ismert 
poéták eddig még meg nem jelent költeményei
nek gyűjteménye. Érdeklődéssel és az élő iro
dalom iránti szomjas kíváncsisággal lapozgatja 
az olvasó a füzetet. Bóra Pavlovics tanulmánya 
valóban komoly kísérlet, hogy rendszerezve és 
őszinte értékeléssel mutassa be az alkotókat. 
Nem elvontan tárgyalja és nem csak esztétikai 
szempontok irányítják a tollát; ezt az irodalmi 
".érmést rendre kapcsolatba hozta mindazokkal 
a jelenségekkel és fejlődéstörténeti szakaszok-
T<aL amelyek jelentkezését megelzőték s amelyek 
mellett sem a. költő, sem az irodalmi .élet, mint 
társadalmi-művészeti megnyilatkozás nem me
hetett el érintetlenül. Pavlovics ebben a tanul
mányban világos és könnyen áttekinthető szem
lét adott azokról a jellegzetes vonásokról, ame-
Ivek ebben a költészetben megmutatkoznak és 
lehetősébe* nyújtanak arra, hogy egy alapos 
vita iniuljon mee az itt megmutatkozó irodal
mi oroblémák körül. Annál is inkább, mert ezek
ről a jelenségekről kiértékelést még nem adtak, 
jóllehet, jelen vannak, forrásban vannak és lép
ten-nyomon ihatnak az alkotókra. 

Az író fiatal költészetről beszél, bár a fölso
rakoztatott költők nem mind az úi nemzedék 
soraiból jöttek. Vannak már közöttük kiforrot
tak, vannak, akik az első. második, harmadik 
•nemzedékhez tartoznak. Naevrészük a néoből 
Hövő tehetség: nem egy^zászló alatt indultak a 
•két háború között, vagy a második világháború 
ádeién. de méeis találkoztak az útkeresésben. 
Zlatko Tomicsics. Priča Csedo, Jure Franic*Í»-
vics,- Vlatko Pavletics neve már ismert, de van-
Mok még fiatalok, úi arcok, akik nemrég jelent
keztek éoo e folyóira* hasábjain a toborzóbsn. 
A tanulmányíró ezekről külön szól. a »fiatalok-
ról«. PÍ' »modernekrol« és úev beszél róluk, mint 
ígéretekről, akikrrfl az irodalom még sokat fog 
kapni. 

A szerkesztő szava e »kiserleti folvdiratrol« 
onnyi, hogy tartalmilag úiat akar hozni, mert 
nem elégszik meg a szimpla közleményekkel. 
Hangos, föltűnő és nem mindennapi »k*r l^nni. 
épp úgy, mint testvérlapjai, a »Pogledi« és a 
horvát irodalom élén álló »Republika«, hogy 
mind magasaibb igényekkél élien. 

Az ifjú szerkesztő azzal fejezi be tanulmá
nyát: 

» Végtére is, költészet nélkül nincsen ifjúság, 
ifjúság nélkül nincsen élet. Amilyen-^lvan, akár
milyen is ez a költészet, mégis a miénk, kizá
rólag a miénk és egyedül a mi jelenünk! És a 
iövőnk is. Serkenjen, hajtson ki és virágozzék 
hát...!« 

A »KNJIŽEVNE NOVINE« immár öt szám
mal jelént meg, de még mindég nem hagyta ab
ba a könyvről írt ankétját. 1 

»A könyv nem csupán árú«, ez a címe az írás
nak s amit ezzel Ivo Andrics és Velíbor Gligo-
rics kezdtek, folytatják az írók egymás .után. A 
legújabb számban Nóvák Szimics ír a >best-sel-
lerek«-röl és azokról a fércmunkákról, amelye
ket a kiadók mint jólkeresett piaci árút adnak 

ki magas áron. Ezzel természetesen lekötik a kö
zönség vásárlóképességét — ami úgyis igen so
vány — és nem jut az értékesebb műre. Jól 
mondja a cikkíró: »A művészileg értéktelen 
'könyv ellensége mert nemcsak a haladást elő
segítő könyvek helyét foglalja el, hanem rom
boló hatású, megfertőzi a fiatalságot. »Az csak 
szólam, amit már gépiesen ismételnek az üzlet
emberek, hogy a közönség o l v a s m á n y o s 
művet keres, mert a könyv nem azoknak a ke
zébe kerül, akiknek szól. Egy-két »sláger« kivé
T/e a kiadványok legnagyobb része ma is ott 
íhever a különbőz1:! raktárakban, pincékben, fo-
lvosókon fölbontatlanuU. Ezért teljes t á r s a 
d a l m i e l l e n ő r z é s kell ahhoz, hogy ki
adóink miként sáfárkodnak a ráiukbizott anyagi 
eszközökkel. Előbb errevonatkozólag kell rende
letet hozni, a kiadóvállalatokat mee kell külön
böztetni a többi kereskedelmi vállalatoktól s 
c«ak azután lehet szó a papír árának csökken
téséről, a nyomdatechnikai szolgáltatások árá
nak szabályozásáról, a honoráriumok és jutalé
kok magasságának meghatározásáról és így to
vább. 

Ugyancsak ennek az ankétnak a keretében 
Momcsilo Popovics, a »Znanje« könyvkiadóvál
lalat igazgatója arról ír, hogy a kiadóvállalatok
nak nem kereskedelmi politikát, hanem kultúr
politikát kell folytatniok. A válságot az idézte 
elő. hogy a vállalatok sok olyan könyvet adnak 
ki, amelyeknek kiadására ma, különösen ma nin
csen semmi szükség. Az utóbbi időben sok olyan 
kiadóvállalat létesült, amelyek voltaképpen nem 
fis kiadóvállalatok, hanem nyomdák, vagy pusz
tán kereskedelmi vállalatok s csupán azért nyúl
tak a »keresett könyv« után, hogy megtalálják 
anyagi számításukat, hogy k ö n n y e n pénzhez 
jussanak. Van például egy olyan kiadóvállalat 
is nálunk — a »Perfekt« firma alatt jelentke
zett anonim vállalatról van szó, — amely a leg
ravaszabb üzleti fogással lepte meg az olvasókat. 
MeraHott és beiegyzeH címe nincs, azt sem t«d-
ni hol székel (ez valósággal titok), aki akarja 
megvásárolni, jelentkeznie kell a 45. számú pos
tafiókban, ide kell írnia s ugyancsak e posta
fiókban! nár nappal később átveheti a kért vagy 
jelzett t>Zsebkönyvet«. .Mi lehet az ilyen vállal
kozásnak a célia. ahol a legdöntőbb szereoet 
játssza a trükk? Fölajzani az olvasó érdeklődé
sét, hogy mohó kíváncsisággal vesse magát a 
«»reitett« műre?! Ilyen versenytársak mellett ter
mészetesen jóformán fegyvertelenül állanak a 
komoly, nagy kiadók, amelvék csakis a legális 
csatornákra várnak. Ezek és hasonló körülmé
nyek idérték elő a k ö n w válságát, amit ma min
den kiadó és minden könywásárló nyög s ami 
ima legfőbb gáti a könyvkiadásunk fejlődésének. 

A LEXIKOGRÁFIA! INTÉZET most adta ki 
elsló »Szemlé«-jét, amely a Jugoszláv Naey-En-
tciklopédia előkészületeiről ad hírt. A szerkesztő
ségek a központban, Zágrábban és az egyes nép
köztársaságokban már dolgoznak és alapjaiban 
fölfektették a hatalmas, történelmi jelentőségű 
mű alapiait. A több mint negyven kötetben meg
jelenő Nagy Enciklopédia szakok szerint fogja 
meeielentetni soroltát. (Minden kötet körülbe
lül 900 oldal terjedelmű lesz mümellékletekkel). 
Külön sorozatban jelenik meg az általános En
ciklopédia, azután az Irodalmi, Művészeti, Ze
nei, Erdészeti, Orvosi, Tengerészeti és Építészeti 

(Folytatása a 111. oldalon) 



A V A J D A S Á G I M A G Y A R K U L T U R T A N Á C S 

Felhívása 
a kultúregyletekhez a könyvbarátok ügyében 

A Vajdasági Magyar Kultúrtanács ezévi ja
nuár hó 25-én megtartott pienáris ülésén — 
amelynek első napirendi pontjaként megvitatta 
az 1954. évi könyvkiadási tervet — elhatározta, 
hogy felhívással fordul a magyar és vegyes kui-
túregyesületekhez, önálló könyvtárakhoz es mas 
érdekelt szervezetekhez a k ö n y v b a r á t o k 
a l o s z t á l y á n a k megalakítása céljából. A 
plénum határozata alapján adja ki a kultúrta
nács titkársága ezt a körlevelet. 

A Könyvbarátok Köre igen életképes szer
vezetnek es ígéretes könyvterjesztő mozgalom
nak bizonyult a megalapításától eltelt 16 hónap 
alatt. Taglétszáma állandóan növekszik és ha
marosan eléri a háromezret. Magaköré gyűjti 
es soraiba hívja a szervezet mindazoKat, akik 
szeretik a jó könyvét, becsülik az irott szot. Ha 
mar beiratkozott könyvbarát, vagy hamarosan 
az lesz, sok Öntudatos munkásunk, munkásnönk, 
városi polgárunk, a tam mind több haladó gon
dolkodású dolgozója, minden értelmiségi, aki el
jegyezte magát a szocializmus ügyével es lépést 
akar tartani kulturális fejlődésünkkel, továbbá 
minden ifjú, leány, tanuló, aki meg akarja sze
rezni könyvkiadásunk neki megtelelő termékeit. 
Sok szülő beíratja iskoláskor előtti gyermekét 
és a jövó nemzedék ezáltal már kiskorától kezd
ve rendszeresen megismerkedik a kultúra íö 
eszközevei — a könyvvel. 

Az eddigi eredményekből kitűnik, hogy a 
»Testvériség-Egység« könyvkiadó vállalat Kez
deményezésével megindított könyvbarát-meg-
mozduiás elérkezett fejlődésének ahhoz a sza
kaszához, amelben ár- és egyéb kedvezménye
ket nyújtó könyveladási szervezetből igazi kul-
túrmozgalommá alakulhat át, eszközévé, cselek
vő tényezőjévé lehet k ultúrélelünknek. Ennek 
megvalósítása céljából felszólítjuk minden egye
sület, könyvtár, stb. vezetőségét, hívja össze 
közgyűlésre a működési területén élő könyvba
rátokat s alakítsák meg a k ö n y v b a r á t o k 
a l o s z t á l y á t az egyesület (könyvtár, más 
szervezet) keretében. Alakuló összejövetelükön 
válasszák meg a könyvbarátok az alosztály ve
zetőségét (elnök, helyi bizományos és még 3—5 

vezetőségi tag) és dolgozzanak ki munkatervet 
az elkövetkezendő öt hónapra. 

Gazdag munkaprograma adódhat az alosztály 
számára. A vezetőség — az elnökkel élén és a 
tagpk közreműködésével — rendezhet könyvis
mertetéseket, amelyek keretében valaki előadást 
tart egy-egy megjelenő könyvről, írójáról, vagy 
valamelyik író egész munkásságáról, stb. Ilyen 
alkalmakkor szemelvényeket lehet felolvasni, 
vei-sexet szavalni, megzenésített dalokat előadni. 
Irodalmi esteket is lehet rendezni, amelyeken 
egy vagy több jugoszláviai magyar író fellép, 
felolvas vagy elszaval valamit müveiből, elbe
szélget arroi, hogyan született meg egy-egy al
kotása, íróink szívesen fogadják, ha ilyen es
tekre meghívják őket. Különösen célszerű is
mertetni a könyvbarátokkal a legújabb kiadvá
nyokat, hogy haladéktalanul értesüljenek min
den könyvről, amely számukra érdekes és fon
tos lehet 

Nagy jelentőségű munkát végezhet az alosz
tály viták megrendezésével is könyvkiadásunk
ról, vélemény kutatass il a megjelent művekről, 
az iránt érdeklődvén, hogyan fogadtak az ol
vasók egy-egy könyvet, mi róla a véleményük, 
mi tetszett, mi nem tetszett nekik a műben, mik 
a megjegyzéseik a könyv külalakjára, stb. Igen 
hasznos lenne feljegyezni az olvasók kívánsá
gait, indítványait — mely műveknek érzik hiá
nyát, mit ajánlanak kiadásra stb. A könyvbará
tok helyi szervezete tehát állandó ankétszerű 
tevékenységet folytathat, a feljegyzett vélemé
nyeket, kifogásokat és javaslatokat pedig meg
küldheti a könyvkiadó vállalatnak. 

Az említetteken kívül sok más lehetőség is 
akad még az alosztály számára a kultúrmunka 
és a szervezőmunka terén. Állandóan tevékeny
kedni lehet újabb tagok beiratkozása érdeké
ben, könyvkiállításokat, könyvnapokat lehet 
rendezni, műsoros kuitúrestet az alosztály szer
vezésében a mozgalom propagálására, könyvba
rát-találkozókat szervezhetnek, amelyekre egy-
egy járás területéről vagy még nagyobb körzet
ből jönnek össze a Könyvbarátok Körének tag
jai, megvitatni könyvkiadásunk fontos kérdé
seit, kicserélni munkatapasztalataikat, stb. A 
kultúrtanács plénuma úgy döntött, hogy a jö-

<Fo!vtatás a 110. oldalról) 
Enciklopédia. Az általános Nagy-Enciklopédia a 
tervek szerint 6 kötetben jelenik meg, a zenei 
és az erdészeti 2-2 kötetes; a művészeti 4 köte
tes, a többi 6—8 kötetes sorozatban hagyja el 
a sajtót. 

A Lexikográfiái Intézet mellé agy külön mo
dem grafikai müintézetet állítottak föl a leg
modernebb gépberendezéssel, cinkográfiával, úgy 

in 

ihogy nemcsak tartalmilag, de a művészi kiállí
tás tekintetében is műremek készüL 

Az intézet a Szemlével egyidejűleg bocsátotta 
(ki az első előjegyzési lapokat, és az Endklopé-
idia első kötete előreláthatólag még ezév folya
mán eljut az olvasó élé. 

Kétségtelen, (hogy ez lesz szellemi életünk leg
nagyobb . eseménye. 



Vőben az évi könyvkiadási terveket a Könyv
barátok Körében kell megvitatni és nem a Ta
nács, napirendjére tűzni. 

A könyvkiadóvállalat és a noviszádi rádióál
lomás magyar szerkesztőségének közös vállal
kozásaként tartományi rádióadónk már tiz hó
napja rendszeresen sugározza a »Könyvbarátok 
negyedóraja« című műsort. A könyvkiadó ha
marosan megindítja »A könyvbarát« című havi 
értesítőt, amelyet ingyenesen küld meg minden 
könyvbarátnak. A helyi alosztályok sok érdekos 
tudósítást küldhetnek be az emiitett műsor és 
értesítő számára, másrészt népszerűsíthetik a 
Könyvbarátok Körének e két hatékony szócsö
vét. 

A bizományos feladata, hogy összegyűjtse a 
tagok könyvrendeléseit, továbbítsa azokat a 
könyvkiadóhoz, a vállalat által küldött csoma
gokból kiossza a megrendelt könyveket, havon
ként összegyűjtse a tagok befizetéseit és el
küldje a kiadó címére. Ilyen módon komoly ösz-
szegeket lehet megtakarítani, mert a postakölt
ségek minimálisra csökkennek. £ könyvforga
lom lebonyolításáért a kiadóvállalat jutalékot 
ad a helyi megbízottnak. 

Nemcsak kultúregyesületek és önálló könyv
tárak szervezhetik meg a könyvbarátok alosz

tályát, hanem a Dolgozó Nép Szocialista Szö
vetségének helyi szervezetei, továbbá szakszer
vezeti csoportok, mezőgazdasági szövetkezetek, 
vagy más szervezetek, sőt iskolák is — mind-
amellet, hogv a tanulóifjúság számára külön há
ziolvasmány-sorozatokat indít meg a könyvkiadó 
amelyekre az előfizetés és terjesztés különálló 
rendszerét szervezi meg az iskolák vezetőségei
vel együttműködve. 

A könyvbarátok mozgalmának fejlesztése te
rén ma a legfontosabb feladat létrehozni a he
lyi szervezeteket, ezek közvetlen kapcsolatot 
tartsanak fenn a »Testvériség-Egység« könyv
kiadóvállalattal, amelyben a mozgalom szálai 
ma összefutnak< ide küldjenek jelentést az al
osztály megalakulásáról) és csak a jövő kérdése, 
hogy szükség mutatkozik-e magasabbfokú moz
galmi szervek iránt. 

TöÖb városban, faluban már meg is alakult 
a könyvbarátok csoportja. A már tevékenykedő 
alosztályok példája igen hasznos és nagyjelen
tőségű kultúrmunka sikerdús távlatai felé mu
tat. Legyen e kezdeményezésnek minél több kö
vetője! 

A Vajdasági Magyar Kultúrtanács 
titkársága 

A jubiláló „»/»" Könyvajándéka 
elöfixeiöinek 

Folyóiratunk 193i-ben indult meg, tehát 1954-ben ünnepli megin
dulásának 20-ik évfordulóját. Az új formában, színes és művészi kivitelben 
megjelenő HlD minden előfizetőjét énekes könyvajándékban részesiti, ha áp
rilis 10-ip rendezi előfizetését s legalább egy évre előfizet (és nincs hátraléka)' 

Minden előfizetőnknek joga lesz féláron megvenni Ady Endr? összes 
verseinek kiadásra kerülő kötetét vagy teljesen ingyen kérni Kaffka Margit 
„Színek és évek" Című regényét. 

A kibővített HlD a készülő jubileumi számmal, valamint az értékes 
könyvajándékkal egész évre 500.— dinárba kerül. 

Lépj be te is a HlD előfizetőinek táborába, szerezz új előfizetőket a 
HlD-nak. 

A H l D k i a d ó h i v a t a l a 
N o v i s z á d, Postafiók 160 
Postatakarékszám: 300-T-275 

Kiadja a Vajdasági Magyar Kultúrtanács, Noviszád — Szerkesztőség és kiadóhivatal: No-
viszád, A. Rankovicsa u. 19/1. — Postafiók: 160. — Telefon: 20-63. — Posta takarékszámla : 
300—T—275. — Előfizetési díj: Egy évre 500 din, fél évre 260 din., egyes szám 50 din. — Lap
zárta minden hó 10-én. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. — Szedték a novi
szádi »Zvezdac vállalat szedőgépein, nyomták a >Zmáj« nyomdában. — Laktor: Kovács Kálmán, 

— Korrektor: Markovics Anna. 
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3000  K O N Y V B A R Á T
l i C i f  A I ?

Érthető, mert a

M illfBAlílfM  Mfitl
a jó könyvek mellett a következő kedvezményeket nyujtjaj:

2 0 % -o s engedményt a könyvek bolti árá tó l;
részletfizetéses könyvbeszerzést;
ingyenes illetménykötetet
á l l a n d ó  áruhitelt;
minden könyvvásárlásnál elsőbbségi jogot.
Azonkívül minden könyvbarát díjtalanul megkapja a Testvériség- 
Egység könyvkiadóvállalat új könyvjegyzékét, amely egyben 
irodalmi tájékoztatóul is szolgál.

A kiadónál a következő irodalmi művek kerültek sajtó a lá :
Deák András: Sárga karszalag, regény
Gárdonyi Géza: Egri csillagok, regény
Ivó A ndrás: Kisasszony, regény
Német István: Paraszlkirályság, elbeszélések
Zákány Antal: Fönt és alant, versek
John R eed: Tíz világrengető nap
Ady összes versei
Magyar helyesírási szótár
Móra Ferenc: Hol volt, hol nem volt
Kaffka Margit: Színek és évek
Margaret Mitchell: Eliújta a szél

Megrendelhető:
Testvériség-Egység kiadóvállalatnál, Noviszád, A. Teodorovics 11 

Telefon: 2 6 -3 3  és 23 -0 2  - Postatakarékszámla 300-T-251



K ö n y v k i a d á s u n k  l e g ú j a b b  é r t é k e i
MŰNK ARTÚR:

KÖSZÖNÖM ADDIG I S . . .
Egy orvos életregénye. írója saját élményeit írja meg az iskoláztatástól 

a hajóorvos nagy kalandjain, az első világháború hadifogságán át a minden
napos orvosgyakorlat sok különösségéig.

Ára 360 din. Könyvbarátoknak 288 din.

SAFFER PÁL:
UTOLSÓ VA L LO M Á S  

Egy fiatal író első regénye, amely azonban gördülékenységben, kifor
rottságban jóval több, mint a szokásos első művek. Tárgya mai, olyan moz
galmasan és izgalmasan megírva, hogy olvasását lehetetlen abbahagyni.

Ára 80 din. Könyvbarátoknak 64 din.

MÓRICZ ZSIGMOND:
LÉG Y JÓ MINDH ALÁL IG  

A magyar regényirodalom legnagyobbjá/nak halhatatlan, csupaszív 
íiása egy kisdiák életéről.

Ára 350 din. A könyvbarátok ingyen illetménykötete.

HERCEG JÁNOS:
V A S  FERKÓ

A jugoszláviai magyar ifjúsági irodalom egyik új gyöngyszeme.
Ára 100 din. Könyvbarátoknak 80 din.

BÓRA SZTANKOVICS:
R I S K A

A családi boldogság, a hűséges, mindenek felett való szeretet meghitt 
melegét sugározza ez a kisregény.

Ára 30 din. Könyvbarátoknak 24 din.

VÁSZA PELAGICS:
A  JÖZAN ÉSZ ELMÉLKEDÉSE  

Vásza Pelagics lelkész és klastromfőnök őszinte, tehát meggyőző val
lomása a vallás és az egyház problémájáról, amelyet i tt  nyujtunk a magyar 
olvasónak, ma is épp oly frissen hat, mint hetven évvel ezelőtt, amikor 
megírták.

Ára 40 din. Könyvbarátoknak 32 din.

A  VAJD ASÁGI MUNKÁSMOZGALOM SZOCIALISTA S Z A K A S Z A
Vajdaság története nem királyok, dinasztiák, hadvezérek és hódító há

borúk története. Vajdaság múltja, a felszínen is mint lényegében, az itt élő 
dolgozók és nyomorgók minduntalan fel-fellángoló harcának históriája.

Százegynéhány okmányban adatokat hoz a mi dolgozó népünk, magya
rok és szerbek, évszázados törekvéseiről, szenvedéseiről, harcos kiállásairól 
és örömeiről.

Ára 150 din. Könyvbarátoknak 120 din.

Megrendelhető: 
Testvériség-Egység kiadóvállalatnál, Noviszád, A. Teodorovicsa 11 

Telelőn: 26-33  és 23-02  - Postatakarékszámla 300-T-251

ÁRA 50.— DIN. Poétiarina plaćena u gotovom


