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Major Nándor 

Ma este semmi sem fontos 

Becsapta maga után a lécajtót és meg-
állt a terem közepén. Pince. Három ab-
lak. Három reflektor, három fénycsóva. 
Az utcán ég a villany. Az ablakok alatt, 
a fal mellett végesvégig deszkapriccsek. 
Cölöpökre vert hosszú-hosszú deszkák. A 
deszkapriccseken apró •fakofferek, mo-
tyók. A lány a középső  ablakhoz ment 
és rátérdelt a deszkára. A ház el őtt állvá-
nyok, széthányt téglák, kavicsrakás és 
betonkeverő . Mindíg csak ez a kép, min-
díg, mindíg; este is, reggel is és nappal. 
Csak tégla és malter. Hát tényleg itt kell 
megpenészedni a malter mellett? Vannak. . 
akik így penészednek meg. Vannak, akik 
örök életükben fejük alatt tartják a fa-
koffert. Vannak, akiknek fakoffer a há-
zuk. Tényleg itt kell megpenészedni? 
Anyó, hogy' penészedtél meg itt? Anyó, 
hogy' szoktál a bagóra, mindig akartam 
kérdezni, olyan feketék a fogaid. Anyó, 
hány szeretőd volt és van-e még? Anyó, 
volt-e valamikor valahol otthonod? Anyó, 
sosem mesélsz semmit, már fél éve együtt 
dolgozunk s én csak azt tudom, hogy bá-
náti uradalmon születtél ötvenegy éve; 
ha a mester „Maltert!" kiált, rábököd, 
hogy kuss és tovább bandukolsz lötyög-
tetve ládádból a szürke moslékot; este 
pedig mindíg szalonnát eszel büdös fok- 

hagymával. Anyó, mért nem mesélsz so-
hasem? Anyó, láttalak a multkor az éj-
jeliőrrel, de nem tudom, akkor is bagót 
rágtál vagy kiköpted, mert te sosem me-
sélsz s én szeretem a Józsit, aki téged 
mindíg lefröcsköl a mésszel s kiröhög, ha 
az anyját szidod; de anyó, én nem aka-
rok a malter mellett megpenészedni, hát 
mért nem mesélsz soha? 

A lány végignézett a priccseken, vé-
gig, egészen a sarokig. Ott egy kinyújtó-
zott rongyhalmaz. Ott fekszik az anyó. 
Máshol senki. Szombat este máshol senki. 
Utaznak haza a falvakba, viszik haza a 
hetikeresetet, jól belaknak, hoznak egy 
hétre szalonnát, sonkát, rongyokat. Az-
tán hétfőn szól a kolomp s a mesterek 
újra ordibálnak: „Téglát! Maltert!", a fel- 
vonó duruzsol s mekeg, a betonkever ő  
kövekkel súrolja a gyomrát. De szom-
bat este utaznak haza a falvakra. Aki 
marad, az szombat este nem ül itt a pin-
cében. Ilyenkor, szombat este. 

A lány a priccs fölött a falra néz. A 
.falból egy szög áll ki. A szögön semmi. 

— Megint elvitték a ruhám — a lány 
végignéz a falon s arrébb, az egyik szö- 
gön egy ruha lóg, közelebb megy, meg- 
nézi — Megint a Rózsi! Szakadjon meg, 
amikor a legjobb neki! (Az a szelekótya 
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a multkor is belefeküdt valamibe, ki se 
bírta mosni; elhagyta valahol a nadrá-
gocskáját is és nem volt pénze, úgy meg 
nem járhat az állványokon egész héten. 
De úgy nyavalyog, úgy könyörög, ha meg 
kölcsönadod neki, agy ő , jóvilág. A mun-
kástanács még most sem szavazta meg a 
munkásruhát a jutalékból s csak ígérge-
tik, majd ekkor, majd akkor, majd egy-
szer. Ez meg leszakad, már kimarta a 
mész s így majd venni kell). 

Aztán csak mosolyog a lány. 

Végignyújtózik a priccsen. Leveti a 
gumicsizmát és a priccs alá .vágja. Há-
rom ablak, három reflektor, három fény-
csóva. A középs őnél a lány fekszik. Nézi 
a plafont, a vakolatlant, szétveti a lábát 
és mosolyog. Ma este csak mosolyogni le-
het és az se baj, hogy a Rózsi elvitte a 
ruhát. Ma este csak mosolyogni kell és 
az se baj, hogy a vacsorából nem lett 
emmi. Ma este a szalonna a parázsba 

pottyant és szénné égett, fekete szénné 
közben fröcsögött és sercegett. Hosszú 
pálcákra szúrták a fehér szalonnát s a 
parázs fölé tartották, de ő  akkor már 
nagyon jól tudta, hogy a szalonna a pa -
rázsba pottyan. A Józsi lécdarabokat ko-
tort össze a harmadik emeleten s hívta 
szalonnát sütni. A harmadik emeleten. 
Négy vakolatlan hideg fal és egy malte-
rosláda. A malterosládán ült ő  és szem-
ben guggolt a Józsi. De akkor ő  már ré-
gesrég tudta, hogy a szalonna a pap ázsba 
pottyan. A Józsi csak nevetett s azt 
mondta ;  hogy ez hálószoba lesz és el le-
het képzelni, mi minden lesz majd itten. 
Mindíg csak ezt hajtogatta és még hozzá-
tette, hogy ki kellene tekerni velük és 
már most fölszentelni. Ő  már egész biz-
tosan tudta, hogy a. szalonna szénné fog 
égni, de azt mondta, hogy milyen nevet-
séges ez a szalonna: parázsba hullajtja 
könnyeit. Akkora könnyei vannak, hogy 
egy hangya belefulladna. És ezt a pa- 
rázsba hullajtja. Ezt nevette hangosan a 
Józsinak. A Józsi meg azt mondta: „Te 
nem is tudod még, milyen jó ember va-
gyok én." Ő  aztán megkérdezte: miért 
nem nősülsz meg? a Józsi pedig csak ka-
cagott .  és az a forradás nagyon jól állt 
neki és ő  meg akrata kérdezni t őle, hol 
szerezte azt, de a Józsi csak nevetett és 
azt mondta: „Neked van lakásod? A 
strandbódék télen üresek lesznek, majd 
oda hurcolkodunk". De ő  csak egyre azt 
kérdezte, hogy miért nem n ősülsz már 
meg, a Józsi pedig többet egy felet se 
szólt, ő  meg csak egyre mondta: „Miért 
nem _ nősülsz meg?" és nem mert már 

odanézni, ahol a Józsi keze volt, hanem 
csak egyre kérdezni. Ekkor pottyantak a 
szalonnák a parázsba s a pálcikák koppan-
tak a betonpadlón. A betonpadló olyan 
puha, mint .a finom tollpihe. A beton-
padló síma és meleg, a betonpadlónál fi-
nomabb nyoszolya nincs is. (Ebben az ut-
cában annyi betonpadló, mint égen a csil-
lag.) Ezért nem baj, hogy a szalonnák a 
parázsba hullottak. Ezért lehet máma 
csak mosolyogni és így mozdulatlanul fe-
küdni ezen a priccsen. (És ma ez a priccs 
is puhább, mint tegnap volt, de kemé-
nyebb, mint a betonpadló.) Ezért kell 
mosolyogni... 

(Mikor akarja már abbahagyni ez az éj-
jeliőr ezt az őrült fütyürészést, szentem, 
ez az éjjeliőr csak ezt az egyetlenegy sü-
ket nótát tudja fütyülni s már három 
órája áll itt az ablak alatt, a betonkever ő-
nek dőlve. Pállottszájú ez az éjjeli őr, 
anyó, tudod-e, hogy pállottszájú de, ne 
horkolj, mert odavágom a csizmám, te so-
sem mesélsz és leköpted a Józsit és a f a-
rod mutattad neki, amikor az anyját 
szidtad, anyó, most fogd be a szád, ma 
semmi sem fontos. csak az, hogy élünk, 
csak az, hogy élni szép. Ma semmi sem 
fontos, talán még ez se.) 

A lány oldaltfordult s feje alá haj-
totta a kezét. 

Egy egész utca épül itt, csupa három-
emeletes házak, de lakás után kell nézni, 
mert lakás kell. Igy csak egyetlenegy 
ruhája van, s az ott lóg a vakolatlan falba 
vert szögön, több ruha itt nem lehet és 
nem is érdemes, hogy legyen. Anyám, én 
mondtam neked, hogy egy krajcárt se 
adok többet, ne is várj, mondtam. Én 
haza se utazok és nem is veszek semmit, 
több ruhát nem viszek haza. Öltözzetek 
az ég kék selymébe. Én nem megyek haza, 
hogy mindig csak egyazon ruhába lehes-
sek, mert a hugom elviselte a ruhám. Én 
nem veszek egy fikarcot se, hogy ti elad-
játok. Ezüstbrossotok legyen a hold. Én 

• majd tudom, mikor kell nékem venni. 
Holnap kiveszem a nyakamból .a zacskót, 
mert nem akarom, hogy a kebleim egybe-
folyjanak. Mert nékem két keblem van, 
nem egy. És a zacskóból az ezreseket el-
viszem a bankba és tudom majd, mikor 
veszek ágyhuzatot és mikor abroszt és zöld 
selyemruhát. De nem utazok haza és nem 
veszek egy gombot se. Lakást kell találni. 
Akárhol, még a szomszédfaluban is, bár-
hol. Csak egyetlenegy szobácskát. Regge-
lenként együtt járni munkára az autó-
buszon. Kett őkor együtt menni haza az 



autóbuszon. Autóbuszon vagy vonaton 
vagy kerékpáron. Mindegy, hogy min, de 
együtt kell és menni kell. A Józsi. Csak 
oltsa a meszet vagy "keverje a maltert, 
vagy csináljon amit akar, de őneki ez már 
elég. Ő  nem akar a malterosláda mellett 
megpenészedni és nem akarja, hogy a 
malterosláda húzza le a keblit, mert neki 
még két keble van. Előbb lakást. Aztán 
majd mást. Mert ha lakás nem lesz, akkor 
itéletnapig a bankban lesz a pénze, vagy 
elszelelődik csendben. Kell a lakás. Az-
tán . . . Vannak szövödék szép selyem-
hegyekkel és vannak kekszgyárak és van-
nak szappangyárak illatos felh őkkel és 

vannak patikatiszta konzervgyárak. Olyan 
sok minden van. Ezért kell lakást sze-
rezni. A betonpadló puha, mint a tollpi-
hés nyoszolya s mosolyogni kell, mert 
van, aki ezt nem is érti meg. De lakást 
kell találni, mert itt, ebben az utcában 
számtalan a betonpadló, de mind-mind, 
egytől egyig parkettás lesz az őszre. Tü-
körsima parkettás. 

Ma este minden szép és hiába hor-
tyogsz közbe, anyó. 

Ma este semmi sem fontos. Semmi más. 
Három ablak, három reflektor, három 

fénycsóva. 
A középsőnél a lány feküdt, 

Petár Dobrovics Fürdőző  nő  
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Tin Ujevics 

Mindennapos panaszdal 

Jaj annak, aki nem erős, 
jaj annak, aki társtalan, 
és aki vén, de fiatal! 

Es aki gyenge, társtalan, 
akinek sehol senkije, 
csak két bánat a két szemén. 

Ki tapossa az utakat, 
míg nem tapossák őt is el, 
és nem látja a nagy eget. 

Es nem látja a végzetet, 
mely beragyogta bölcse jét, 
szivárványokkal, hazugon. 

Oh isten, isten, ne feledd 
csillogó ígéreteid, 
mikkel bíztattál egykoron, 

oh isten, isten, ne feledd 
a szerelmet, a szeret őt, 
a babért és a diadalt, 

és lásd meg, hogy a te fiad 
a szomorúság völgyiben 
utazik, tüskén és kövön, 

hányódik úton, út f elen, 
és véresek a lábai. 
és a szíve is csupa seb, 

és az ő  teste támolyog, 
és az ő  lelke szomorú, 
és társtalan és elhagyott. 

Es húga nincs, és öccse nincs, 
és apja nincs, és anyja nincs, 
se barátja, se kedvese. 

Es nincsen sehol senkije, 
csak a szívében tört tövis, 
és kósza láng a kezein. 
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Es egymagában utazik 
a csukottboltú ég alatt; 
előtté örvényl ő  I homály, 

kinek is mondja panaszát? 
Hisz őt nem hallja senki sem, 
hisz őt nem érti senki sem. 

Oh isten, éget a szavad, 
és szűk neki már a torok, 
s szeretne felordítani. 

Es emészt ő  láng a beszéd, 
s ki kell, ki kell kiáltanom, 
vagy máglyaként fellobogok . 

Hát hadd legyek hegyen kova, 
tűzben lehellet hadd legyek, 
ha ormokról hang nem vagyok! 

Csak vége lenne, istenem, 
e bolygásnak az ég süket 
alázatával vállalom. 

Mert hatalmas szó kell nekem, 
mert biztos válasz kell nekem, 
és szeretet, vagy szent halál. 

Keservek ürme keser ű, 
mérgek mély átka fekete, 
felizzó sóhajom parázs. 

Mert jaj annak, ki nem érős, 
mert jaj annak, ki társtalan 
(mikor lehetne rettegett, 

mikor lehetne szeretett) 
és jaj annak, százszorta jaj, 
aki már vén, de fiatal! 

A fényed,  áldott korareggel 
A fényed, áldott korareggel, 
mely ömlik,. és szobámba cseppen, 
már nem sebezhet semmi sebbel, 
én a síromban halva fekszem. 

De mégis, mintha szítogatnád 
hamu alatt a holt zsarátot — 

. mert íme, mellem lomha rab ját 
a napos vágyaknak kitárod. 

Fehér örömekkel vígasztal 
világosságod, hogyha fáradt 
könyvespolcomra hull s vigad tar 
képén e gonddal bús szobának. 

Valami úgy hiányzik mégis 
nekem, helyét üresen tartom: 
pohár vízben pár margarét, kis 
halvány mosoly egy drága ajkon. 
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A fényed, áldott korüreggel, 
mely ömlik és örömmel iker meg, 
már nem sebezhet semmi sebbel, 
de add meg nekem a szerelmet. 

Notturno 
A homlokom ma éjjel izzik, 
pillám boldog veríték mossa; 
gondolatom álmok derítik, 
a szépségtől majd meghalok ma. 

A lélek szenvedélyben ég, lenn 
az éj fenekén, mint máglya; 
sírjunk, sírjunk a csendességben 
rés vesszünk, vesszünk a magányba. 

Zarándok 
Én névtelennek . akarom 
könnyeim poklát és amit 
rámégetett a bűn-korom. 

Hogyha gyakorta sírtam is, 
visszahúztam a kárhozat 
szánalomsóvár csápjait. 

Es hogyha álmodtam sokat, 
s ha daloltam: sosem nekem, 
s n'em élveztem a dalokat. 

Én rettegtem az életem, 
s a rosszat, amit báj takar, 
s nem volt olcsó e félelem. 

És most, hogy meztéláb a bal 
világ tarlóján lépkedek, 
im, se Öreg, se fiatal 

nem ismeri a sebemet. 

Érem 
Ezek a szavak feketék a mélyt ő l, 
ezek a szavak értek s csendesek, 
— Ezek, . csak így, kibuggyantak az éjb ő l, 
s most felnyúlnak, mint könyörg ő  kezek. 
Ha nem költ ő, hát kőtömböt betölt ő  

kín vagyok, s néha áldom a sebem. 
Mert minden jajom tallérrá, s kipörgő  
könnyem 'kristály kalárissá leszen. 

— De igaz árat nem nyer a fűzérem, 
csak ha majd egyszer reádaggatom, • 
és felragyog e súlyos, drága érem, 
én szeretőm, dics őn, a nyakadon. 

Ács Károly fórdítása 
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Petkovics Kál m án 

Hazatérés 

ÉS AKKOR minden eszébe jutott... 
Felnyitotta szemét s hosszú teste meg-

vonaglott. Pillái újra lezárultak, mert a 
napfény dús sugarakban ömlött be a nagy 
kórházi ablakon. 

Végre magához tért — sóhajtott az 
ápolónő , leemelte a beteg feje felett lógó 
kis táblát s valamit feljegyzett. Aztán to-
vább lépett a másik ágyhoz, a harmadik-
hoz s bársonyos tekintetével sorra símo-
gatta a fekv őket. Nagy kék szeme olykor 
megtelt tavaszi csintalansággal, majd újra 
elszomorodott egy-egy beteg mellett. 

A hosszú kórterem egyik mellékajtó-
ján fehérköpenyes orvos lépett be. Német 
kincstári csizma volt a lábán s feltűnően 
kopogott; a nagykórterem fehér falai visz-
szaverték a zajt. A betegek ismerték 
lépteket. Egy-egy fej emelkedett fel, majd 
Újra visszahullott párnára. Az ápolón ő  
megfordult a neszre s könnyed léptekkel 
az orvos elé sietett. 

Őrnagy elvtárs, a harminckettes 
ágy betege magához tért... 

Az őrnagy bólintott, ami látszólagosan 
a dolgok tudomásul vételét jelentette ná-
la, s mindketten elindultak a harmincket-
tes ágy felé. 

A harminckettes ágy betege újra fel-
nyitotta  szemét. Most nem zárta le nyom-
ban, hanem tűrte a fényt, mely bántó me-
részséggel tört át az ablaküvegen. Az őr-
nagy megállt az ágy végénél s száraz, kis-
sé rekedt hangon mondta. 

-- Zdravo. 
Zdravo — ismételte halkan a be-

teg. 
S nézték egymást egy ideig. Az orvos 

és a beteg. Az őrnagy és a közkatona. A 
szarajevói egyetemista és a bácskai xia-
raszt. Mint régi ismer ősök, ha valahol vá-
ratlanul összetalálkoznak, úgy nézték 
egymást. 

Erős orvosságszag áradt a szobában és 
az áprilisi napfény. Odakint a kórház 
kertjében madarak fütyültek; zsongott, 
zsibongott minden; örömösnek, nagynak, 
harsogónak tűnt ez a tavasz — az utolsó 
háborús tavasz. egy forralt ez a tavasz, 
mint győzelmi harsona a harcos szivét. Ez 
a tavasz, az utolsó háborús tavasz tele-
szórta fénnyel, a véráztatta földet, mely-
nek nyugati bércein sz űnőfélben voltak az 
ágyudörgések. 

Az őrnagy állt a harminckettes ágy 
betege el őtt, feltette szemüvegét és a be-
teg feje felett függ ő  tábláért nyúlt. Kicsit 
nézte a táblát, majd leemelte szemüvegét 
és a beteget figyelte. 

Hogy hívnak elvtárs? 
Most megmozdult a beteg; mintha nem 

értette volna pontosan, hogy a hang őt ille-
ti-e, vagy valaki mást. Szeme kimeredt. 
fejét feljebb tolta a párnán, hogy jobban 
lásson, s belenézett az orvos fáradt tekin-
tetébe. Most kezdett igazán feleszmélni. 
Most döbbent rá, hogy még létezik, var.. 
él és nem maradt ott a vasúti töltésen Po-
sztojnánál, hogy az aknaszilánk nem a fe-
jét találta, hanem... jaj... kínos fájda-
lommal rándult a csonk. A jobblába tő-
ből hiányzott. 

És akkor minden eszébe jutott... 
Az őrnagy erőltett türelemmel ismé-

telte a kérdést. 
Hogy hívnak elvtárs? 

A beteg szembe nézett az orvassal 
Mintha most döbbent volna a fájdalomra. 
Sajgott a csonk... Nyögött... A nevét 
csak nyögte, 

Kuruc András. 
Az őrnagy bólintott. Még várt egy ki-

csit, majd az ápolónőhöz fordult, valamit 
mondott és kiment azon a mellékajtón ;  
ahol jött. Az ápolónő  röpke mosolyt kül- 
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dött Kuruc András felé és ő  is elsietett.. . 
...Bódult agyát megrohanták a gondo-

latok. Kereste az összefüggéseket az ese-
mények és történések között, melyek az 
emlékek ködében úgy peregtek szeme 
előtt, mint egy szomorú tragédia felvoná-
sai... A harmadik bolmáni rohamot ösz-
szetévesztetté Virovitica bevételével; a 
végtelen nagy menetelések csak mint hal-
vány ködképek gomolyogtak emlékei kö-
zött; zagyválódtak, kavarogtak a képek és 
emlékek, mintha egy z űrzavaros élet ka-
rikaturáját vetítenék az emlékezés patyo-
latfehér. vásznára. Elmosódott arcok, em-
berek és szürke alakok t űntek elé; zgy 
tovarohanó emberoszlop a véres id ő  for-
gatagában; síkságok, hegyek és erd ők 
mellett vonult, r,lübörgött ez a végtelen 
emlék-ember oszlop; vonult fegyverrel, 
ásóval, csákánnyal és kapával; ment, ment, 
göngyölődött a tömeg, mint a lavina, ha 
elindul a Trigláv csúcsairól s irtózatos 
erővel tör, szakít magának utat a tátongó 
szakadékok felé... A robaj egyre er ősbö-
dött. Görcsösen megmarkolta a vaságy 
szélét, mintha a síneket markolná ott a 
posztojnai töltésen... egy roppant dördü-
lés... a zaj megfojtotta a jajokat... Fel-
emelkedett az ágyon. Eszméletlenül hány-
ta, vetette magát, feltápászkodott, a taka-
rót lerúgta, indulni akart, de ereje fogy-
tán volt, összeesett s görcsökben hullott 
az ágyra. 

A harminckettes ágy betege újra esz-
méletét vesztette. 

ELMULT A TAVASZ, elmult a nyár ;  
elmult a háború... 

Egy derűs szeptemberi nap reggelén 
hároman hagyták el az „ly"-i katonai kór-
ház épületét. Két ápolón ő  kisérte őket a 
kijáratig, ott kezet fogtak s a három rok-
kant mögött becsukódott a rácsós-kórház 
kapu. A kapu nyikorgására valamennyien 
visszanéztek — egyikük sem emlékezett, 
hogyan került be ezen a kapun. Most fur-
csának tűnt kijönni abból a nagy mogor-
va épületből, ahol annyit szenvedtek. 

Kuruc András két mankón biccegett 
át a város forgalmas utcáin, társai lassan, 
bámészkodva bandukoltak vele. Egyik 
keze mindkett őnek hiányzott a kabátujjá-
ból, amelyet karmagasságban gombostű-
vel tűztek fel. A pályaudvar felé igyekez-
tek, ahol indulásra várt a f ővárosi gyors. 

Haza utazok — bizsergett át Kuruc 
András . fejében a gondolat. 

Haza utazok — csattogták nemso-
kára az acélkerekek is és a szüntelenül  

fokozódó csattogás delejes, kábító örvény-
be taszította az érzéseket. Ez a gondolat 
mindig egy kicsit fönséges, de kétked ő  ér-
zésekkel is, telíti a lelket. Az ember eláb-
rándozik; emlékei színes hártyájára festi 
az elképzelt világot, ahova szüntelen za-
katolással röpíti a gyorsvonat. 

— Hazautazok. . 
Egy sáros, poros utca volt ebben a 

gondolatban, apró kis fehér házakkal, 
vadkamillás árokpartokkal, szikár aká-
cokkal. Egy' kis kertecske volt ebben a 
gondolatban, egy roppant lombú cseresz-
nyefával, félig kiszáradt öreg diófával 
mindenfelé veteményekkel és félkvadrát-
nyi herével. Omladozó vert fallal körülvett 
kertecske; az utca végén apró nádfedeles 
épület, melynek nyirkosfalú szobájában 
tizenkétszer vajúdott egy napszámos asz-
szony és ahol annyit, de annyit káromko-
dott, pipázott, köpködött Kuruc István, 
miközben köszvényes lábát a kemencénél 
melengette s a dermeszt ő  fagyok :nején 
a nyarat emlegette. 

Lecsukott szempillái mögött tavaszi 
zápor verte a nagyon 'szomjas bácskai föl-
det, majd ezerszínű  szivárvány tündő-
költ az ázott háztet ők felett... A korcs 
akácokat is patyolatfehér virágfátyol bo-
rította... Bódító illatt szállt az utcákon s 
a méhek megszámlálhatatlan serege éne-
kelve, zümmögve csatangolt e virágos vi-
lág illatos tavaszán; .. Az álom láthatat-
lan szárnyai roppant mérföldeket röppen-
tek' be. Az álom felszakította az élet min-
den korlátját, ami csak egy fáradt-beteg 
ember álmainak beteljesülése elé merész -
kedett. 

Az ő  házuktól a negyedik ugyanolyan 
kis, alacsony építmény volt, belülr ől 
ugyanolyan érdes-fehérre meszelt mester-
gerendával, mint az övéké. Talán még a 
fedele rozzantabb volt az övékénél, mert 
a nyári viharok mindíg belekapaszkodtak 
és veszettül cibálták, borzolták a kiálló 
nádcsomókat... De ez a ház most az álom 
édes révületében ragyogott; apró ablak-
szemei egyszerre felvillantak, mint a sze-
relmes lány tekintete... De ez a tekintet 
nem sírriogatott, hanem zord kegyetlen-
séggel belenyesett a beteg szívébe. Fel-
gyúltak az ablakszemek. Vakító fényt l ő-
veltek az utcára. Érezte, hogy fénycsóva 
izzóvá forralja vérét. Szíve őrült ütemben 
kalapált. Valami homály ős rémület üle-
pedett lelkére. 

Felriadt. 

A vonat, valahol sík vidéken robogott 
vele. A kocsiban jórészt bóbiskoltak az 
utasok. Az arcokon értelmetlen mély nyu- 
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Balom szunnyadt. Nem tudta lekötni a táj 
változatossága, sem az utasok nyugalma. 
Egy fájó nagy kérdés született meg benne 
s kedvetlenül pislogott a padhoz támasz-
tott mankóra. Mi lesz? Mi lesz, ha Irén 
mást mond, mint amit eddig írt és szünte-
lenül, hétről, hétre ugyanazokkal a sza-
vakkal és mondatokkal megismételt. Mi 
lesz? 

Szerette volna elhessegetni a kérdést. 
a gondolatot, az egész valóságot, mankót. 
az  emlékeket is. Szerette volna elkerülni 
az imént még annyira vágyott viszontlá-
tást, de emlékei minduntalan képzeletébe 
kapaszkodtak, s húzták, húzták fáradt lel-
két a valósághoz. S ez fájt. Kegyetlenül 
fájt neki a valóság, az élet, a titkos elkö-
vetkezés. Beszélni szeretett volna valaki-
vel, hogy ne kelljen gondolkoznia, de sen-
kit sem ismert. Az ismeretlenek meg úgy 
sem értenék meg azt, ami neki annyira 
fáj. 

Néha úgy érezte, minden leomlott, ami 
volt. Megsemmisült. Ami pedig lesz, vas-
tag köddunyhába van burkolva... Nem, 
nem volt igaz a harmadik bolmáni rnham, 
nem volt igaz a vér, a magasba szök ő  lán-
gok ott Virovitica fölött, — csak álu_ ►m; 
minden csak álom; a posztojnai töltés is 
Csak kábulat volt, a kórházi ágy egy fur-
csa különös érzés, az ápolón ő  porcelán-
fehér arca -- hazug látomás... Nem! 
Semmi sem volt igaz. Az sem igaz, hogy 
ő  most hazamegy, hogy a vonat kerekei 
szüntelenül zakatolnak, csattognak, a 
mankó sem igaz, az is hazugság, hogy az 
imént hazaálmodott... Semmi, semmi 
sem igaz' 

Felnyitotta szemét. Nézett. Ismét csak 
a valóság. A vonat robogott, az utasok 
arcán mély nyugalom, az elmaradozó táj 
változott néha és csend. Mintha mindenki 
elpihent volna a négyesztendei vérhullás 
után. Mintha mindenki valami kellemes 
nagy nyugalomnak adta volna lelkét. 
mintha senki, de senki nem lázadt volna 
a holnapért, csak ő . Ez a téves érzés torz 
ráncokat vont arcára, kiáltani szeretett 
volna; ébredjetek álomszuszékok, ébred-
jetek tunya senkik, mert szörnyen becsa-
pódtok a valóság láttán. 

Belefáradt háborgó érzéseibe és újra 
lehulltak pillái. Újra  bódult illat terjen-
gett a fehérvirágos akácok alatt és kigyúlt 
a nádfedeles falusi ház parányi ablaksze-
me, fénycsóvát küldött az utcára, ő  me-
részen szembenézett ezzel a fénnyel s ha-
talmas lobbot vetett benne az indulat... 
Rohamot vezényelt szakaszának, felkú-
szott a töltésre, megmarkolta a hideg acél- 

síneket és... És a két ablakszem csak nem 
akarta megadni magát. 

II. 

AZ ALLOMASON apja várta. Beesett 
száraz szemekkel, a vállára terített fol-
tos kabát alatt lelógó karokkal, tagbasza-
kadtan, mozdulatlanul állt a kijárat el őtt. 
Szeme nem rebbent, lába nem mozdult és 
a szíve sem vert hevesebben, amikor meg-
látta fiát. Csak állt, borzas, deres bajusz-
szal, mint sok vihart látott csonkos öreg 
fa, amit immár semmi sem rendíthet meg 
ebben a nyavalyás életben. Mikor a fia a 
kijárat elé ért, el őrébb lépett egy lépést, 
csontos karját el őrenyújtotta, szeme szá-
raz tűzbe lobbant, kúszált bajusza alól 
egyetlen kemény mondat szakadt. 

Hazagyütté fiam? 
A szavak száraz egyszer űsége, a ke-

mény férfias kézszorítás, az öreg napszá-
mon hosszú vizsgáló nézése jól esett. Érez-
te, hogy túljutott a kínos, ábrándos kép-
zelgéseken. 

Hazaértem — mondta halkan és 
lassan megindultak a kikoptatott járdán. 
Csendesen, szótlanul mentek. Az öreg 
görnyedten, hallgatva lépkedett mellette. 
Sokáig nem szóltak. Már áthaladtak a fa-
lut átszel ő  patakocska rozoga fahídján, 
amikor az idősebbik Kuruc megint kinyi-
totta bagószagú száját. 

—Anyád má nagyon vár... 
Léptek kett ő t, háromat, akkor a cson-

tos öreg hozzátette. _ 
Beteg. Fekszik... 

— Mi baja? 
Az idő  — mondta az öreg megrop-

pantva a szót — Az. Az idő ... 
Befordultak egy keskeny mellékut-

cába, ahol már nem égtek a villanylám-
pák, s az akácok komoran virrasztottak a 
Házak el ő tt. A harmadik ház el őtt megint 
megszólalt az öreg 

Nem szász .be? 
A rokkant megállt. Rátámaszkodott a 

mankóra. Tűnődött. 
Tisztösségösen várt — mondta az 

Öreg. 
Tisztességesen? — kérdezte a fia és 

nem nézett a házra. 
Há. 
Nem — mondta határozottan --

nyerünk haza... Anyámat akarom látni 
Pár lépés után újra az öreg: 

Aszonta, hogy üneki csak te köllesz. 
Aszonta — köhögött — ha egy lábad se 
lenne.. . 

Apám! 
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No.  
Anyám nagyon beteg?  
Hát nem olyan nagyon, de...  
Régóta?  
Hogyis... Tavaz úta.. .  

Később tovább fájdította a fia szivét.  
Merhogy jó lány, az bizonyos... Dó-

gos... Sok mindenfélét tud...  
Hazaértek. Az öreg átnyúlt a deszka-

kapu fölött és kikallantyuzta a kiskaput.  
Csendesen mentek végig a nyitott veran-
dán. Még a kutya se vette őket észre.  

A konyhában sötét volt. Az öreg gyu-
fát gyújtott s előrement a szobába. Meg-
gyújtotta a - lámpát, akkor belépett a fia  
is. Belépett s mintha nem is akarta volna  
anyját meglátni, szemét révetegen végig-
járatta a szoba néhány szentképén.  

Édes kisfiam! --- sírt fel az anya  
-- Édes gyerekem! €?h, édes istenem...  
Gyere, gyerekem hadd öleljelek meg.  
Csakhogy te hazagyütté... — a rokkant  

az ágyhoz támolygott, er ős verítékbűz  
csapta meg. Lehajolt anyjához s szapóra  
csókok után jutott csak eszébe, mennyire  
más szag áradt a kórházi ágyakból. --
Csakhogy látlak gyerekem — zokogott az  

anya, mert az anyák nem tudnak sírás  
nélkül örülni. Nem tudják, hogy néha  
örömükben is kegyetlenek.  

6 a lábad... Édes istenem... Hogy  
is tudsz így menni:.. Gyerekem, gyere-
kem....  

Édesanyám — mondta a rokkant és  

leült az ágy szélére — Édesanyám, ne sír-
jon most.  

Már hogy ne sírnék édes gyerekem,  
rnikó így hozott téged vissza a jóisten...  

Megvert engem az isin fiam, jaj, nem is  
tudom mé ver engem az isten... Két bá-
tyád halt meg a fronton édes gyerekem  

és téged is így kell viszontlátnom...  
• 	-- Anyám — szólt a rokkant, szinte  

gorombán — Egy szót 'se!  
Már hogy ne ;_.zóinék édes fiam, mi-

kor én vagyok a te édesanyád. Én hozta-
lak téged erre az utálatos világra... Jaj,  
fiam én meghalok... Én nem birom a kí-
nokat... Jaj, jaj — zokogott a beteg asz-
szony, sírt, rázkodo ~ .. . A fia nézte. Könny  
gyűlt a szemébe. Nem birta tovább tar-
tani magát. «Tjra visszaült az. ágy szélére.  

— Édesanyám, mondom — s hangja  
elcsuklott. Már í1 ;y volt, hogy együtt zo-
kog az anyjával, de egyszerre megkemé-
nyedett. Apját látta, 1d mozdulatlanul ke-
ményen állt az ajtóban. Felállt. Apja elé 
lépett. Szembenéztek. 

Az anyja sírt, sírt, sírt. 
Gyere fiam -- mondta az öreg --

vacsorázzunk. 

Lekókadt fejjel ült az asztalhoz. Apja 
szalonnát és kenyeret szelt, majd átadta 
neki a nagykést, mert a szalonnának ősz 
felé megkeményedik a b őre, nem fogja a 
bicska. 

Még van szalonna? — kérdezte 
mert eszébe jutott, hogy apja házánál má-
jusban mindig kifogyott az ennivaló. 

Van — mondta az öreg falatozás 
közben -- Hál istennek. Van f őd is. A 
két bátyád kapott négy, négy hódat meg 
én is... De én nem dógozok vele. A fene 
aki megette. Most nagyon jó fizetnek a 
gazdák. Olyan szilídek mind a bárány... 

Ettek. Jóízűen, komótosan, sokáig 
Antal? 

Az öreg letette a bicskát. A legöregebb 
fia volt az Antal. 

Elesett. 
Biztos? 

-- Biztos. Irt a vörösköröszt... 
A rokkant is letette a kést. Körülné-

zett. Ócska, agyonfaragott asztal, elny űtt 
székek. Milyen népes volt ez a konyha  
valamikor 'szombatonként! Mikor minden -
ki hazajött a munkából... Egyik panasz-
kodott, a másik örült... Egyik szidta a  
gazdáját, a másik dicsérte... Mert a gye-
rekek se voltak egyformák, a gazdák se... 

Aztán szétszéledt a népes család: egyik 
bátyja a németekhez ment önkéntesen.; 
az Imre. Nem is emligeti az öreg... Sze-
mére hányták a földosztáskor... Ez a leg-
kisebb fia meg pet őfista volt... 

Ilyen a sors! 
Mit csinát vóna a szegény ember 

kölke — mondta az öreg keser űen, Imre 
fiára célozva menteget őn — Mikó minden 
úr ígírt valamit a szegínynek. A szegíny-
nek meg ha akart, ha nem akart hinni 
köllött az úrnak... 

Felvette a bicskát, evett. 
András fürkészte a konyhát. A konyha 

sivár volt, alacsony, piszkos és szomorú. 
— Beteg anyád — mondta az öreg, 

mintha észrevette volna a fia gondolatát 
nem bir rendet tartani... De majd hoz 

egyiktek ide is egy menyecskét. Fiatal-
asszont. A köllene a házba... 

S belenézett fia szemébe. Már eldön-
~ötte magában, hogy ezt a rokkant gyere-
ket nem engedi a világba. Itthon tartja. 
Neki adja a házat. A többiek meg szerez-
zenek maguknak. Földje már van. Meg-
nősíti. Majd csak eléldegélnek valahogy. 
Egyre a szemébe nézett. Valamit kiolvasni 
a szemekből. De nem látott ő  ott egyebet 
csak a szaporán gyulladozó lángokat. A 
régi emlékek csiholta lángokat. 
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Hát tudja édesapám — akart vala-
mit mondani a rokkant, de keze váratla-
nul a farzseb tájékán egy szilárd tárgyba 
akadt. Megijedt. Mintha nem tudta volna, 
hogy elhozta. Leoldotta a nadrágszíjat s 
bőrtokos német katona-pisztolyt tett az 
asztalra.  

Elhoztam haza, — mondta. 
Az öreg hallgatott. Evett. 
Olykor a fegyverre pillantott. 

Minek hoztad azt a masinát fiam? 
Emlékbe — mondta a rokkant --- -

1Jn vettem el az ellenségt ől... Ez volt a 
kezemben akkor is, mikor a töltésre ro-
hantam... 

Apja nem szólt többet. Kedvetlenül 
pislogott a fegyverre. 

FÁRADTAN, rosszkedvűen ébredt. 
Fájtak a csontjai; a dereka, az oldalbor-
dája, mindene fájt. Nyújtózkodott, ásított 
és leült az ágy szélére. Nézte az ágyat, a 
szennyes leped őt, a kemény derékaljt... 
A kórházban? Más volt az... Tiszta... A 
szoba is, minden... 

A konyhában aludt, ahol régen. Hogy-
is? Másfél évvel ezel őtt... Számolni. kezd-
te a hónapokat. Ujjain számolta, mint kis-
gyerek korában, mikor még állandóan az-
zal nyaggatta anyját, hogy mikor eszünk 
mákostésztát. Az anyja rendszerint azt 
mondta, hogy majd kará ćsonykor. .,Oszt 
édesanyám, soká lesz a karácsony? Há-
nyat köll még addig alunni édesanyám?" 
Anyja — akkor még szépen tudott mo-
solyogni, mondott egy számot s ő  számol-. 
ni  kezdte az ujjain. Tizet, huszat vagy har-
min.cat... Mindig sokat kellett aludni a 
mákostésztáig... «Tgy számolta most is a  

hónapokat...  
Télen indultunk... Negyvennégy  

telén.. Vagy ősszel?... Hogyis? Novem-
berben. Tavasszal megsebesültem. Már-
ciusban. Március huszonnegyedikén... A  
kórházban hat hónap...  

Csodálkozva nézett maga elé. A. szála  

szélét rágta, mint mindág, ha. gondolko-
zott. A feje fölött kicsike ablak nyílt a  
szomszéd aortára... A szomszédék nagy  

dPszkatáblá.t állítottak vagy két méter-
nyire az ablak elé, hogy ne lehessen átlát-
ni a más udvarába. Az ágyról a fák lomb-
ját lehetett látni, két nagy görcsös akác-
fa lombfát, ahol öt, hat madárfészek is  

volt. Gyerekkorában egyetlen vágya volt,  
hogy egyszer kikutathassa a fészkeket...  

De az is elmult. Enyhe szél himbálta most  
a ga]yakat s id őnként egy-egy elsárgult  
levél hullott alá.  

Ősz van -- sóhajtott.  

Ez furcsa volt. A ~,ó; ,  j . Mintha egy-
szerre tudatába döbbent volna valami, 
amit eddig nem turf esz van... Hul-
lottak a levelek. S azt hitte tavasz van.  

A kórházban is ,agy is, de még teg-
nap este is, amikor apával jött hazafelé  
Csalódott. Ősz van... Még kedvetlenebb  
lett. Homlokán összeráncolódott a b őr.  
Csak egy éve volna. . Pedig mintha tíz  

eszendeje nem lát.'volna ezt a falut...  
Még a levegő  is rrie f :áltozott azóta.  

Apja lépett a ' ';nyhába. Morózusan,  

gondolkozva lökte az ajtót, de mikor  

meglátta fiát, entJY; _ elmosolyodott. 
No, fölébredté? 
Föl — mondta kurtán. 
Megfázó — mondta  az öreg és be-

nyitott a feleségéhe a házba. Igy hívják 
a szobát; ház. A konyha, konyha, a kamra 
kamra, de a szoba — az ház. 

Lassan öltözni kezdett. A kistekn őbe 
vizet öntött és megmosdott. Az jólesett. 
A víz. Hideg kúti vízben mosdott, nagy 
pocsétát csapva a verendán. Már törülkö-
zött, amikor meglátta. hogy milyen i.téle-
tet csinált a vízzel. Ha anyja nem lenne 
beteg, majd mondaná... Megszégyelte a 
rendetlenséget, el őkerítette a konyhasep-
rőt s megpróbálta szétmázolni a víztócsát. 
Nehezen ment, mert a mankót a falhoz 
kellett támasztani.; egy lábon billegett, 
sokszor a seprűnyélre támaszkodott, hogy 
el ne bukjon. 

Jólesett ez is; 	mozgás. Egész szépen  
felmázolta a vercnda földjét. Észre sem 
vette. hogy apja ott áll a konyhaajtóban 
és nézi. Csak mikor szólt, akkor nézett  

oda. meglepetve.  
Asszonydolog az fiam.  

Mosolygott. Először, mióta megsebe-
sült. De az öreg csak nézett. komolyan,  
gondolkozva. Azut:.n mégegyszer megszó-
lalt a hallgató örtsg napszámos célratör ő  
egyszerű séggel. 

Nem mész el?  
András felvette a mankót s rátámasz-

kodott. Kissé g űnvos mosoly ült az arcá-
ra. S a sovány. zregvise ' t arc beletorzult  
ebbe a mosolyba.  

Várnak — mond¢ .
,  . ovább az öreg — 

regge, mikó 	 odborba beje- 
lenteni, hogy meegvütté. az  Irént' kint 
vót az uccán, söpört. O7zt aszongya: Pista 
bácsi, itthun az András. Mondom, itthun. 
Aszongya, gyiij j ön majd el... 

András hallgatva a távolba nézett. F.• 
nem tetszett az öregnek. A hallgatás. Az 
elvágyakozás szokott lenni. A beteg em-
ber pedig maradjon itthon. 

Én úgy gondolom, hozzádadnák. 
Mé ne. Mondták az odborba is ,hogy rok- 

613  



kantsegélyt kapsz, meg a f őd. Nálunk 
meg ellakhattok. Megkezdhetitek az éle-
tet... Mikó én kezdtem; kérdezd csak meg 
anyádat; nekem csak egy kapám vót, meg 
egy kaszám. Meg a két kezem. Anyádnak 
meg vót egy sifonyérja meg két ágya. 
Semmi több... Aztán tíz esztend ő  múva 
fölépítettük ezt a házat. Pég anyád bete-
ges asszon vót. Tizenkét gyerek szakadt 
ki belüle. Hála istennek hetet szépen f ő -
nevetünk, a többi meg hát isten nyugosz-
taj j a űket, belepusztutak a nyavaj ákba.. 
Azér mondom fiam... Te f ődet is kaptá... 
Meg a rokkant segíly... Megéltek vala-
hogy... 

Az öreg csendesen, szaggatottan be-
szélt. Szavai, mint keményre fagyott gö-
röngyök hullottak szájából. Nem tudott 
mesélni, mint más öreg emberek. Kínnal 
szaggatta ki magából a szavakat. Gondola-
tai is nehézkésen gördültek. De ami ki-
szakadt bel őle, annak ki köllött szakadni. 

— Én fiam, nem tehetek érted. mást. 
Az én apám se tett értem mást, mint 
aszonta; csinyádd fiam, ahogy jónak lá-
tod... Én csinátam. Mentem gazdátúl gaz-
dáig. Kapátam, kaszátam... Meg néha 
szittam anyádat... Mer mindig gyöszös 
vót... Ha megfenyegettem akkó is rít, ha 
pízt attam neki ruhára, akkó is rít... Mer 
az élet fiam, az kolonc. Az ember nyakába 
van akasztva. Lóg... Mind a kutyának.. 
Oszt vinni kő  ám! Cipeni, szakadásig. 

Sóhajtott az öreg. A fia nekitámaszko-
dott a verendának, hallgatott. Soha nem 
hallotta apját ilyen sokáig beszélni. Ügy 
érezte, miatta pazarolja szavait. Szánja. 

— Nekem a vót a szerencsém — mond-
ta tovább az öreg — hogy Galiciábú csak 
egy golyót hoztam a farcsontomba... Azt 
is kivágták az orvosok. Akkó aszonták 
mehetsz — tekintete a. mankóra révedt. 
Arra. célzott. — Én kigyógyútam... De 
te... Te, fiam... — Nyögött, akadozott. 
Titkolta gondolatát. Nem akarta megbán-
tani fiát. 

— Tudom apám... Értem. 
Felvette a mankót, odébblépett. Azért 

tette ezt, hogy megmutassa; nem egészen 
tehetetlen ő . Aki járni tud, nem tehetet-
len. A harcban sem volt gyáva, hát most 
sem lesz! Bár eddig voltak kétségei és félt 
az elkövetkez őktől, de ez a ház, ez a kis 
zsugorodott ház, ez a tagbaszakadt, meg-
tört öregember, ezek a nehéz szavak, ezek 
a kinlódó gondolatok, ez a üvegszorult őszi 
levegő , a távoli és közeli kutyaugatások, 
az udvar, a környezet er őt adott neki. 
Már, már kiegyesúlyozottnak érezte ma-
gát s volt hogy órákig nem gondolt hiány- 

zó lábára. Most azonban undort érzett és 
vérszagot. Nem birt tovább maradni. Fel-
vette a mankót, elindult. 

Kimegyek má egy kicsit az utcára. 
Apja nem szólt. Nézett utána. 
Amikor kinyitotta a kaput, a kutya fel-

ugatott, de nyomban megcsóválta farkát • 
s visszasomfordált vackára. 

Az utcán néhány gyerek játszott a fák 
sorában. Nagy, kerekre nyitott szemekkel 
bámultak rá. Csodálkozva nézték. A na-
gyobbak felismerték s nevét belerikkan-
tották az utca csendjébe. 

Andris bácsi. 
Ez is idegen volt. Andris bácsi. Andris 

volt ő  a gyerekek el őtt. Kurucék Andrisa. 
Most éretlen kamaszok hangja homályos 
tisztelettel telít ődött. 

Andris bácsi! 
Észre sem vette, hogy jár az utcán. 

Hogy koppan a mankó; tipp... s utána a 
német kincstári bakancs szöges talpa hor-
zsolja a földet. Az ablakok mögül egy-egy 
asszonyszem lesett rá, de ezt nem látta. 
A fákat nézte s azon t űnődött, hogy való 
ban ősz van-e, vagy csak a fák hullatják 
el leveleiket el őbb. 

Egyszerre egy kapukilincset érintett a 
keze, majd egy kutya heves csaholása 
metszett gondolataiba. Akkor kitárult a 
kapu s egy síkító leányhang rezzent. 

Édesanyám, nézze, ki gyütt mihoz-
zánk/ 

III. 

-- HAT MEGGYÜTTÉ Andris öcsém? 
Meg. 
Kutya egy háború vót mi? 
Az. 
De ugye Andris öcsém, ha mink 

magyarok nem megyünk, egy kicsit ne-
hezebben bánnak el némettel. Mer kutya 
a német, hogy a fene enné meg. Aszonta 
Petőfi... Má ű  is aszonta! 

Hát — mondta a rokkant. 
Meg aztán éppen télre csinálták 

ezt a kutya nagy háborút. Mondtam én az 
asszonnak; ezt nem birja a német! Hogy 
a fene enné meg... Tudod öcsém, én sose 
nem vótam katona, de e tudom képzeni, 
milyen kutya lehet a háború... 

A rokkant most ránézett erre az em-
berre. Puffadt arca volt, zsírpárnás, vö-
rös, köver arca. Mennyire más ez az em-
ber, mint az ő  apja. Ebből ömlik a szó, 
mint cséplőből a pelyva. A sok könnyű  
szó. Eddig soha nem vette észre milyen 
s:,k semmit tudnak öszebeszélni az enihte-
rek. Soha nem is gondolkozott ezen. Csak 
hallgatta az embereket és nevetett, ha ne- 
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vetni kellett. Most nem tudott nevetni. 
Tragikus komolyan szemlélődőtt s néha, 
néha közbeszúrt egy kurta szót. 

Az asztalon két fityóka állt. Mndket-
töben erős kukorica pálinka bűzlött. Majd 
minden második házban pálinkát koty-
vasztottak, s hordták, csempészték a vá-
rosba, az oroszoknak. Azok úgy itták az 
erős, mérges italt, mint a vizet. A pálin-
káért ruhával fizettek, a népnek kellett a 
ruha, mert nagyon lerongyolódot a há-
ború alatt. 

No, nyakazd öcsém a fityókost! Ez 
köll a magyarnak, nem háború. Ettül 
gyün a nevetés... 

Keveset ivott. Éppenhogy megérintette 
az inyét. Közben a folyondár zöld falán 
át kilesett az udvarra, ahol Irén éppen a 
tyúkokat rendezte a hátsó udvarra. Nem 
tetszett neki, hogy a -  lány nem ült le vele 
az asztalhoz. Mindig talált munkát. Ha 
valamit befejezett, már másba kezdett. 

Kedvetlenül hallgatta az öreget, aki. 
nem akart kifogyni üres szavaiból. Néha 
oly rettenetesen nagyra volt magával. 
hogy a fiatalember bosszankodott is. Már-
rogy milyen egy ember ő ... Két holdjw 
háza van... 

Féligelfelejtett mesék jutottak eszéb 
a multból; Berec Illés tarka mustjából. 
Hajdanta sokat beszéltek róla az emberek 
Azt mondták ő  árulta el a harminchatos 
sztrájk szervez őit is, mikor apját három 
napig verték a fogdában. De ki tudja 
igaz-e... 

Berec Illés azid őben vette a földet_ 
De erről nem beszéltek. Ez t ? tok. A 

mult nagy titka. 
Hát öcsém, mire számítod most? 

András nekidőlt a szék karjának és 
mereven maga elé nézett. Maga sem tudta 
mire számit. Mert amire számított, érezte, 
homályos, ködös álomképpé vált... 

Az Irén. Irén nem az övé. Irénnel va-
laki mást számít... 

Még csak be se jött. Pedig reggel is 
üzent... Vagy csak apja találta ki? Csak 
apja óhaja lett volna ez a találkozás? 

Berec Illés töltött és ivott. 
Jó ez a pálinka öcsém. Ilyen jó 

pálinkát régen ittam. Csak most. Meg 
majd a lányom lakadalmán... 

András felpillantott. 
Lesz lakadalom? 
Hát, benne van az id őbe! — mond-

ta és ismét töltött — Kérő  is van kilá-
tásba. Bartus gyerek. Biztos üsmered. A 
nagyj árásru.. . 

Csend. 

A rokkant úgy tett, mintha nem érde-
kelné a dolog. Érzéseinek azonban nem 
birt parancsolni. A levelek. Az annyira 
várt levelek! Az annyira őrzött levelek... 
ott, a katona láda mélyén... Semmi más 
nem bántotta, csak a levelek. Csak az 
álom, amit hiába álmodott. 

Ez fáj. 
De nem sokáig. Az ember megkemé-

nyedik a fájdalomtól. Olyan lesz, mint a 
kő . Mint az acél. 

Nem ivott többet. Bánta, hogy eljött 
De nem mozdult. Legyen, ami lesz... 

Berec Illés pedig annál jobban ivott. 
Elégedett volt, mert érezte, hogy lerázta 
magáról a rokkantat. 

Az italtól fényleni kezdett a szeme. 
Hangja dallamosabb lett, nyelve mind-
többször megbotlott és kereste a botlás 
közben elvesztett szavakat. Olykor nagyo-
kat nevetett, ami zavarta a fiatalembert. 

Édes egy aranyos öcsém, igyál Illés 
bátyáddal, mert ilyen ember, mint a te 
•Illés bátyád, nincs ebben a faluban! Mer-
nyertük a háborút édes egy öcsém, ne Baj-
nád a lábodat, hanem örülj, hogy felsza-
badult a nép. 

Magasra emelte a fityókot s egyszerre 
kiürítette. Keze szüntelenül a leveg őben 
járt, arca kivörösödött, szeme fátyolosam 
ködlött. András undorodott. 

Szeretett volna felugrani és itthagyni 
ezt az embert büdös pálinkájával, lányá-
val. feleségével együtt. Feleségének még 
nem is köszönt. Egész id ő  alatt nem mu-
tatkozott. 

Haj, ha tudta volna, hogy az asszony, 
a konyhaablak mögül figyelmesen hall-
gatja minden szavát, vizsgálja minden 
mozdulatát s csak az alkalmas pillanatot 
várja, hogy lecsapjon a nem kivánatos 
udvarlóra. Ha tudta volna, hogy el őre el-
készített kelepcével várják... 

De ezt nem is sejtette. 
Ült hát továbbra is s hallgatta Berec 

Illés okoskodásait. 
Most maj gyünnek a békés idők 

öcsém -- veregette a rokkant vállát --
Édes egy .aranyos öcsém én úgy örülök, 
hogy a szemem is belekönnyedzik, hogy 
eccé má vége annak a cudar háborúnak. 
— Valóban könnyezett, belekönnyezett a 
pálinkába — Maj most gyün csak az igazi 
béke édes egy öcsém. Kommenizmust csi-
nálunk! Ojan kommenizmust csinálunk. 
hogy abba jaj lesz minden burzsujnak_ . . 

Nagy feje lekonyult az asztalra. Fo-
kozottan, mindig jobban szuszogott. Egy-
szercsak elkezdett sírni. 
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— Öcsém, András öcsém, nekem úgy 
fáj, — áradt bel őle a pálinkaszag — Ne-
kem úgy fáj... 

Nem birta tovább. Felállt. Rátámasz-
kodott a mankóra s csalódottan, szánal-
masan nézett az emberre. 

Keljen fel Illés bátyám, ne legyen 
ilyen gyámoltalan. Az istenbe akar ke rí-
va kommenizmust csináni! 

Nevetett gúnyosan. 
Édes öcsém, ne legyél te is ellen-

ségem, mikó nekem úgy fáj... 
Mi fáj kenek? 
Kitagadtak engem öcsém... 
Ki tagadta ki kedet? 
Azok az odborba... Mindenki. — 

Nyögött. — Mindenki kitagadott. Pedig en-
gem vittek be el őször a csendőrök. Engem 
öcsém... Most gyüttek ezek a taknyosok, 
oszt beültek az odborba... Ez fáj nekem 
öcsém! Hun vótak űk, mikó strajgótunk... 

András azt hitte, hogy az öreg rémké-
peket lát, vagy esze kosarában történt va-
lami baj Beszólt Berecnének. 

Ágnes néni?  
Na! — kiáltott a kövér asszony. 
Gyüj j ön már, baj van. 

— Édes öcsém... — nyögött, szuszogott 
a részeg. 

A fene evett vón.a meg — toppant 
ki a felesége, de olyan hanggal, hogy be-
lereszketett az egész ház — Az ördög bújt 
vóna beléd, hogy te mindig keres ő  valami 
ürügyet, hogy disznóra idd magad. Ide-
hozó nekem mindenkit. oszt fogyasszátok 
a drága pálinkát... Most nyögsz úgye 
mind a beteg malac. 

Megfogta az embere üstökét s rángat-
ta, cibálta; gorombán, keményen bánt ve-
le, s a részeg mindig jobban nyögött.  

Megesz téged a fene hallod -- kif-
bált szikrázó szemmel az asszony — Maid  

megmutatom én neked, mi a magyarok  
istene, meg az ivócimborádnak is aki más-
házáhó gyün kravályt csinálni. Az ördög  

bújjon abba a pálinkába is, meg belétek is!  
Te részeg disznó! Mindig megpityizálod a  
hasznot.  

A rokkant elvörösödve, lüktet ő  melle',  
gyulladozó indulatokkal állt.  

A részeg feltámolygott s testének tel-
jes súlyával rátámaszkodott az asszony  
sz?les vállára. Éktelen lármával elvonul-
tak a verendáról. Berec Illést megszelídí-
tette a pálinka. Hagyta, hogy csináljon ve-
le az asszony amit akar. 

Egyedül maradt a verendán. Egyedül 
rettentő  mérgével. Szóval így állunk! Vár-
ta, hogy kitoppan az asszony, hogy sze-
mébe nézzen mégegyszer. A lányra már  

nem is gondolt. Dühös volt magára, ami-
ért idejött. Mit keres ő  itt? Ami volt, 
úgyis elmult... 

Akkor kitoppant az asszony. 
Hát te meg mit ász itt. Tán azt hi-

szed engedem, hogy a lányom ilyen nyo-
morék részegessel szóbaájjon! 

A föld megingott a -talpa alatt. Szé-
dült. Ezt azért mégsem várta. 

Az asszony csip őre tett kézzel állt az 
ajtóban. Szuszogott, zihált. 

Hát így:. . 
Egyszerre katona lett. Kemény. Mint 

a kő . 
Hallja Berecné, én azért ember va-

gyok. 
Nyomorék... 

Elvesztette nyugalmát. 
Egy szót se, büdös kurva! Ha nyo-

morék vagyok, érted is vagyok az... Ér-
ted is, hallod! 

Az asszony el őbbre jött, nem félt a  

féllábú embertől, de Kuruc András nem 
hátrált. Állt, mozdulatlanul. 

Hozzám ne érjen! 
Kidoblak te! Kidoblak! Még majd 

te rendelkezel a házorrnál. 
Fegyverhez nyult. Az asszony nem ér-

tette a mozdulatot. Már elkapta a rokkant 
karját. Akkor megcsillant a fegyver. 

- Hátrálj, mert meghalsz! 
Az asszony felsikoltott. Állati hang 

tört fel bel őle. 
Lánya sikoltva ért a verendára. Meg-

érezte, hogy valami rendkívüli dolog tör-
ténik. 

András! András/ — hátulról átölel-
te a férfit. — András ne! Ne! Ne! Ne! 

l~e lerázta magáról a lányt. 
Oda, anyád mellé. Gyorsan. 

Reszketve kotródott az anyja mellé. 
És megszólalt Kuruc András. 

Én nem jártam itt. Értik! Soha, so-
ha életemben nem jártam ebben a házban. 
Soha, nem ismertem itt senkit... És, ha 
valaki azt hazudja, hogy én itt jártam, 
azt lelövöm, mint a kutyát... Most pedig 
befelé... A szobába. 

Egyedül maradt. A fegyvert gondosan 
visszatette. Felvette a mankót és elment. 

A ház előtt a lármára összesereglettek 
a Szomszédok. Ijedten nézték a kilép ő  rok-
kantat. 

Mi van? Mi történt? 
Semmi. De mit bámulnak itt... — 

de éppenhogy kimondta ezt, többet nem 
törődött velük. Dél felé járt az id ő . Elin-
dult hazafelé... 
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ÍV. 

NYITOTT SZEMMEL, álmatlanul he-
vert az ágyon. Az őszi éjszaka mu7dulat-
ianul ült a világon. Éjfél már elrnzilt. A 
kakasok jelezték a közeled ő  hajnalt... 

Mindenki aludt, csak ő  virrasztott. 
Bánta, amit tett. Nem kellett volna Szá-
mítani kellett volna erre is. De most már 
megtörtént. Legalább megmutatta, hogy 
mégsem akárkivel volt dolguk. 

Azután másra terelte gondolatát. A 
jövőre. Mert a mult összeomlott, elköd-
lött, semmivé vált A multat nem lehet 
folytatni. Valami újat kell kezdeni... új 
életet. De lehet újat kezdeni a régi rom-
jain? Ott, ahol minden lépés egy emlék.. 
Nem. Ide erős emberek kellenek. Er ős, 
kemény emberek. Takarítani kell el ő-
ször. Eltakarítani mindent, ami régi... 

És ez kegyetlen nagy munka lesz. 
Harc. Most érezte, hogy a háború még 
nem fejeződött be A harc tombol to-
vább. Az emberek szívében, az emberek 
lelkében tombol tovább a harc... Kato-
nák kellenek ide is. Nem gyáva meghú-
nyászkodók, nem könnyebb utat kere-
sők... Ez a harc még fergetegesebb lesz; 
ide nemcsak bátorság kell, más is... 

Tépte a lelkét s érezte ezekben az elkö-
vetkező  rohamokban neki más posztra 
kell állni. Meg kell válni a falutól. Itt 
kell hagyni az emlékeket. Itt kell hagyni 
mindent, ami hozzánőtt... 

Iskola? 
Az. El kell menni. Még alig húsz éves. 

előtte az élet. 
A falu idegen. Kicsi. Szűk. Primitív. 

ltt csak a test számít. A mult. A tánto-
ríthatatlan testi er ő . Az, amit ő  feláldo- 
zott. 

Itt már nincs tovább mit feláldozni. 
Teljesítette feladatát. 
Megnyugodott lélekkel nézte a sötét-

séget. Egy ideig még feküdt, majd fel-
ült. Felöltözött. 

Kiment a verendára s rátámaszkodott 
a szújárta deszkafalra. 

A hajnal észrevétlenül hódította a vi-
lágot. A győzelmes, er ős hajnal! 

Nagyot lélegzett. Mellén megfeszült 
a katona blúz. Ez jól esett. Ez er ő  volt. 
Mellével akarta szétfeszíteni ezt a sz űk, 
kicsike világot. Egy tágabb, er ősebb vilá-
got akart. Olyan világot, amiben minden 
benne lesz majd; minden álom, minden 
vágy, minden amiért küzdött, amiért ál-
dozott, amiért szenvedett... 

Csrnomelyben 1952 telén. 



Csere György 

Víg üzenet  
A ruhátokra vigyázzatok. 
Az én ingem most is gy űrött, 

de talán bízón kimászhatok 
még kutamból, hiába fűzött 
magához a mélység. 

Az ostorfa síma, egyenes, 
lesiklik rajta a távol 

víg üzenete — engem keres 
fürge szemével, hogy vállon 
veregessen szegény. 

Hipp, hopp, meggyujt és ellángolok, 
mint egy kis kaucsuk-bábú. 
Lengek. Lent er őm ere csobog, 
s fölszippant a hajlóhátú, 
kékell ő  magasság. 

Noviszád, 1953. 

Ő ésén  
Szerelmes szemem és az övét 
ha felgyujtja egy villanykapcsoló, 
mint nagy teremben sok ég ő : 
kivilágítanak az éjszakába is. 

Csengő  hangját és az enyémet, 
ha hangszoró elé bocsájtznánk, 
mint zsibongó tér leveg ője: 
átizzaná biztosan a szíveteket is. 

Puha símogatásom, mint a nap, 
alig jut tovább az alvó éjen, 
nehogy falakba üt ődjön 
és felriasszon bennünket, mikor nem kell. 

Gyors lépteink, mint a fecskék röpte, 
alig érintik néha a vizet, 
nehogy fergeteg támadjon 
és elsüllyedjünk lassan a végtelenbe. 

Noviszád, 1954. 
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Lelkem madarai 
Híred hullámokat ver föl bennem, 
s a sziklák gyorsabban kopnak partjaimon ;  
mióta vulkán buzog a mélyemben; 
ez okozza sok büszke hajó vesztit, 
s ahogy kavarog, zúg a lég, kis finom 
halaim fényed csillogtatni kezdik. 

Lehetnél erd ő, méz, nád, völgy, harmat, 
vagy akár az a semmi, ami felé 
rohan a föld, hogy ékeskedjen rajtad, 
s én lehetnék f ű , csengő , por, köd, felleg 
forróságod ölelőn kiköltené 
víg madarait csapkodó lelkemnek. 

Noviszád, 1953. 



Laták István 

A Szanatórium-utca csöndje 

Magas, szőke, karcsú rózsaszál virít a 
Szanatórium-utcában, a gabonásék haj-
dan fény űző  lakásának egyik felében. Ez 

rózsa Piculáné. 'Arca szabályos, orra fi-
nom élű , álla kedvesen gömböly ű, alakja 
csak asszonyosan formás, de nem telt, 
mivel a magasságához illenek a fejlett 
csipők és szemrevaló keblek. Mindig tisz-
tán, csinosan jár, jó az ízlése. Piculáné 
egy volt, jómódú ószeres özvegye, s meg-
lehetős fiatalon maradt özvegy. Kései vi-
rágzását már nem láthatta a tömzsi 
kis ószeres, Picula Dénes, mert a háború 
után szórványosan föllép ő  flekktifusz őt 
elvitte. Piculáné ittmaradt egyetlen nyur-
ga lányával és nehezen tudta kitalálni, 
hogy a körülötte olyan gyorsan és foly-
ton változó világban mihez is kezdjen. 
Eleinte csak eladogatta a jöv ő-menő  ka-
tonáknak az ura raktárában hever ő  igen 
értékes holmikat. De aztán valami dolog 
után kellett nézni, mert a raktár kiürült. 

Egy darabig semmi alkalmatos foglal-
kozást nem tudott kinézni magának. Mert 
Piculáné úgynevezett jobb családból szár-
mazott. Papája Follinusz Nándor, valaha 
tánc- és illemtanár meg vívómester volt, 
s a család rendezett körülmények között 
virult a régi megyei székhely voltára 
olyan rátarti városban. Nevezetes ember 
volt az öreg, nagyhasú Follinusz, örökös 
fehér karnásnijával, ezüstfej ű  botjával és 
széles karimájú művészkalapjával. Min-
dig az urak körül forgolódott Follinusz 
papa, és gondolataiknak hívebb követ ője 
volt, mint az urak maguk. 

A család tisztes hagyományaihoz ké-
pest hát Piculáné nem mehetett egy szo-
cialista birtokra irnoknak, vagy valami 
kommunisták-vezette vállalatba alkalma-
zottnak vagy pláne munkásnak; hanem 
elővette apja foglalkozását, s a tánc- és 
illem tanítására szánta el magát ebben  

az illemtelen új világban. Valami vizs-
gát tett le lánykorában még a kis kala-
pos királyka uralkodásakor, s a szakvizs-
gáról szóló papírdarabra hivatkozva, en-
gedélyt is szerzett tánctanfolyamok tar-
tására. Régente tánciskolának nevezték 
az ilyesmit. De most mindenütt minden 
kurzussal és tanfolyammal kezd ődik. 

Eleinte Piculáné is olyan tánciskola-
félét indított, hiszen tisztelte a hagyomá-
nyokat, mint a papája egykor. Igyekezett 
is állandó magánintézmény jelleget adni 
iskolájának. De nem sokáig tarthatta 
nyitva, mert nem sok értelme volt csak 
Úgy egy-ültében öšszevárni az iruló-pi-
ruló s egyetlen táncolni vágyókat, mint 
valaha lehetett. Pedig még ki is plakátoz-
tatta iskoláját. Kevesen jártak el hozzá. 
Össze kellett őket toborozni. Közelükbe 
kellett valahogy kerülni. Itt az egykori 
megyeszékhelyen azonban megszaporod-
tak a táncolni tudó fiatalok, alig volt 
érdemes köztük tanítványokat pícézni. 
Becsukta tehát tánciskoláját, s inkább ki-
kirándult, párhetes tanfolyamokat tarta-
ni a környék falvaiba. A megyeszékhely 
egykori fölvágó modorát utánzó Piculáné 
nagy tekintélyt jelentett még a vidék 
megmaradt kispolgárainál, s tanítványokat 
is szerezhetett a gyerekeik közül., külö-
nösen ott, ahol még nem nyílt a faluban 
kötelező  alsó középiskola. 

Igy éldegélt és nevelte egyre hosszabb 
termetű  leányát. De — bárha vágya nem 
lohadt — seholsem tudott tartósabb jel-
legű  iskolát teremteni. Hja, Follinusz pa-
pának könnyű  volt régen a megyei ura-
kat utánzó kisiparos- és kiskeresked ő-
családok gyerekeinek tánciskolájával! 
Akkoriban könnyen boldogulhatott ilyen 
pályán az ember. Amde most? Állandó 
tánciskolára gondolni sem lehet, hiszen 
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most annyi az iskola. És minden iskolá-
ban vasárnapi táncdélutánok vannak, 
ahol is a fiatalabbak az id ősebbektől el-
tanulják a táncot. A tanárokkal és tanár-
n őkkel táncolnak a kisdiákok is (hol az 
egykori fegyelem diák és tanár között) és 
mind úgy tud már táncolni, hogy no. 
Mindenfele rendezmények is vannak az 
iskolákban, azokon is mindig táncokat 
mutatnak be. A szakszervezeti, az ifjú-
sági és a kultúrköri táncegyüttesekben is 
sokan eltanulják a szép tánc módját és 
tudásukat sokaknak továbbadják. Hát ho-
gyan élősködjön egy kimondottan tánc-
és illemtanár? Már az illemet is elsajá-
títják lassan ezekben a föltöltött, gyalá-
zás- és pofon-nélküli új tanodákban. Tud-
ja fene, minden másképen megy a mos-
tani iskolákban, de azért megy. Nem 
akadnak meg. Se nem imádkoznak, se 
nem potozn.ak, s azért a gyerekekb ől if-
júság lesz, tán még kevesebb csínyt is 
követnek el, mint régen. Szakállas öre-
gek azért ezek a fiatalok ma. Hol van az 
a régi aranyifjúság! S a még mir_dig vi-
rítani vágyó Piculáné visszasóhajt ara-
nyozott ifjú életére! Hajaj! Hol van a ta-
valyi hó? .. 

Leánya is ezekbe a szabadgondolkodó 
iskolákba jár. Vallatja is hétr ől-hétre, 
hogy milyen malackodást hallott megint  
a buksi lány. Hó, de Pucika csak a meny- 
nyiségtanra panaszkodik, meg a történel-
met emlegeti. Nehezen megy a fejébe  
szegénykének. Né, mégiscsak foglalkoz-
nak ilyen régi tantárgyakkal is! 

Sóhajt ide, sopánkodik oda Piculáné, 
de a tánc- és illemtanítás egyre szeré-
nyebben hoz bőséghez szokott konyhájá-
ra. Most már a falvakon is. Valahogy 
ezek a mai ifjak mindent olyan könnyen 
megtanulnak, hamar önállósodnak. Nem 
kell három-négy szezónon át dirigálni 
őket, mint Piculáné papájának iskolái-
ban. Vagy csak ma a botlábúak nem men-
nek tánctanfolyamra, bátrabban bevall-
ják, hogy nem valók táncra?... 

.— Tudja, édesem — mesélte Piculáné 
a velük egy udvarban lakó droguista fele-
ségének, — folyton hurcolkodom az isko-
lámmal, néha még loholok is, aztán alig 
tudok valamire menni... És még keve-
sellik ezt a pausál-adót, amit fizetek... 
Hiába, rossz a világ... 

A droguistáné szelíden nevetett. 
— Ügyes asszony- maga, Piculáné. 

Megállja a helyét — mondta elismer ően. 
A tánctanítás nem nagy üzlet tehát, 

gyengén megy. Az ismerkedések el ősegí-
tése, barátságok, néha pedig szerelmek  

kisarjadoztatása nem olyan fontos most 
a táncok tanítása mellett, mint volt va-
lamikor. A dévaj fiatalok maguk kötnek 
ismeretséget azzal, akivel barátságra ki-
vánná,k lépni. Ragad a bátorság, mint egy 
új divat. Pedig de sok szép mindent, aján-
dékot meg pénzt is lehetett valaha ke-
resni az ismerkedni vágyó urak és a ke-
cses ifjú hölgyek összehozásával.. De 
ezt nem lehet folyton vándorló tanfolya-
mokon. Nincsenek megfelel ő  helyi és csap 
ládi ismeretei most Piculánénak, és a 
hajdani középosztály úgy megfogyatko-
zott. Parasztokhoz pedig nem ért. Azok 
úgyiscsak a katasztrális holdak száma sze-
rint igyekeznek a gyerekeiket házasítani . 

— mondja ő . Azoknál nem fog a táncta-
nár furfangja, régi úri praktikája. 

— Micsoda keményfej ű  népség azok 
a falusi parasztok, sápítozott róluk Pi-
culáné kicsit haragosan, kicsit elisme-
rően, mert néhányan azok is beiratkoztak 
itt-ott, a jómódúak urasabb gyerekei kö-
zül. A parasztokat csak most ismerte 
meg közelebbről Piculáné. 

Újabban egy jólöltözköd ő  kávéházi 
kaszirnővel ismerkedett össze. Neki be- 
szélte e1 falusi élményeit. Jövedelmez ő  
barátságot kötött vele és csönde's ,diszkrét 
társasüzlet lett ebb ől. Két táncszezón kö-
zött ügyesen használták fel Piculáné fi-
nom lakását. De még olykor rövidebb vi-
déki utai idején is hasznot hozott az össz-
komfortos lakás, mert a kulcsot olyankor 
is a kaszirn ő  rendelkezésére bocsátotta. 

Hogy a helyzetet alaposabban ismer-
tessük, el kell mondanunk, hogy picul.á-
nénak a volt gabonásék Szanatórium-
utcai házában a hálószobán, külön cseléd-
szobán és a mellékhelyiségeken kívül még 
egy rendes szobát hagyott meg a lakáshi-
vatal ezekben a lakásszegény id őkben, 
mivel abban a szobában áll a zongora és 
tánctanitáshoz kell a hely. Igy aztán ez-
zel a szobával a fürd őszoba is ide kebe-
leződött be. Néhányan már aspiráltak a 
lakás egy részére és támadták is Piculá-
nét többfelől. De az oktatói oklevéllel 
mindenkit lefegyverzett. 

— Özvegyasszony vagyok. Kenyerem 
és a gyermekem kenyere ez a zongora-
szoba -- védte elszántan a nagy -  privilé-
giumot. 

Egy idő  óta tulajdonképpen a cseléd] 
szobában és a konyhában húzódott meg ,  á 
kislányával. Két szépen berendezett -sző- 
báját át tudja engedni a kényélmet sze-
rető  átutazó vendégeknek; -  ügynökféléknek 
és rugalmas fölvásárlóknak, akik itt 
vesen tárgyalnak, alszanak s futórlEs 
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ügyeiket itt bonyolítják le. Hogy ezek az 
urak jól érezzék magukat, ügyes közve-
títéssel dolgozik a gömbőc kaszírnő . Még-
hozzá gyakran a kávéházból közvetíti az 
érdeklődőket. Az urak beszervezéséhez 
ugyanis néki van több alkalma. Bár a 
hasonszőrű  férfiak is megsúgják egymás-
nak a kedves vendéglátás hírét, és egyik 
vendég. hozza olykor a másikat. Aztán vi-
dékről Piculáné is talált már férfi üzlet-
feleket. • 

A szükséges hölgykádert a „kerítés" 
rnbđj ához némiképpen hasonlatos elj árá-
šokkal közösen szerzik meg. A régi és 
_újfajta eljárás között a különbség az, 
hogy nem holmi ártatlankákat szoktak a 
diszkrét dolognak megnyerni. Egész kel-
lekciójuk van már lassanként a hölgyek-
től kapott fényképekbő l. 

úgy két párolgó teaközött egy kis 
barátnői horgolás és pullóverkötés mel-
lett folyik csöndes beszélgetés a piaci 
kérdésekről, a nylon-harisnyákról, meg 
a régi, szép úrivilágról. S még arról, hogy 
egyszer élünk, használjuk ki az életet. 
mig nem öregszünk meg. S istenem, egy-
két -gáláns kaland senki jó hírnevének 
•meg nem árthat, és pénzt hoz a házhoz. 
Magától értetődik, senkinek sem kell azt 
elárulni, különösen nem a gondoktól 
sújtott férjnek, aki úgyis olyan nehezen 
érti meg ezt a kizsákmányolásnélküli vi-
lágot (azelőtt ő  maga volt kiz'sákmányo-
ió): 

-- Igen, Kundelné, úgy segít magán 
az ember, ahogy tud. A szépség pedig 
pénzt ér. És aztán megbecsüli az embert 
.a férje? Egy fenét. Amig a hozományban 
duskál, addig talán .. De különben maga 
is tudja. , . 

Ömlik a szó, fölfájnak régi sebek, föl-
ébred a könnyelműség és egy kedves 
kartárssal több, aki féldekoltált fényké-
pét átadja és nemsokára besurran Pi-
culáné szép két .szobájába... 

Egy könnyelmű , iszákos • tisztviselő  
felesége a legszorgalmasabb. Férje csa-
ládja gazdag volt valamikor. Vele verse-
nyez egy lecsúszott, hajdani nagykeres-
kedőné. Egy szabómester nagyzoló fele-
sége sem veti meg az ilyen pénzes .  kalan-
dokat. S az egyik, sokat próbált kávéházi 
süteményes lányt. is rávette már a ka-
sZirnő  a könnyű  keresetre. Néha belib-
ben egy volt bártáncosn ő  ismerősük is. 
Persze maga a kaszirn ő  is szívesen a 
csöndes kies házi szakma szolgálatába• áll, 
ha kell. Pedig már nem fiatal ám. Van, 
akinek éppen ilyen nagyon dundira van 
gusztúsa. Csak az a baj, hogy őhozzá nem  

szívesen térnek vissza a vendégek. Pedig 
úgy látszik, neki a pénz mellett a szere-
lem szintén fontos. Többször kérdi is Pi-
culánét és szavaihan mérhetetlen kese-
rűség van: 

Hát engem már annyira nem lehet 
elviselni? Mért nem kellek én másod-
szor is a férfiaknak... Fölérek én niég 
egy-két fiatallal, meg sovánnyal... 

Igen, Margitkám, maga még egé-
szen jótartásu n ő  — bizonygatja ilyen-
kor Piculáné, hogy megnyugtassa, de a 
kaszirnő  püffedten is fonnyadt gömbö-
lyűségei és nagy hája láttán lesüti a sze-
mét. 

Talán világosan nem is tudja ez a 
szervező-tehetséggel megáldott kaszirn ő , 
az üzlet kezdeményez ője, hogy voltakép-
pen a régi úrivilág pénzes és szépséges 
nőügyeit szeretné visszacsempészni. És 
ha lehetne, magát az egész volt világot, 
szines éjszakai életével, rózsás kokottjai-
val és nagy dáridóival, meg nappali nagy 
üzleteivel. Valósággal maga is boldog, 
ha egy jól rendezett esetet sikerül nyél-
beütni. Mintha az ő  érzékeit csiklandoz-
ták volna meg. Eleven, jókedv ű  ilyenkor 
teljes szélességében sürög-forog. 

Piculáné pedig úri kezével néha még 
süt is, főz is, (ha már elment a bejáró-
nője s vendég érkezik), hogy a vidéki 
urak jól érezzék magukat. Feketekávét 
készít, likőröket szerez be és bort, ha 
kell. A kaszirnő  is ellátogat. Kártyáznak 
az urakkal, míg a kiválasztott hölgy meg-
jön, s az is a társaságba kapcsolódhat. 
Az urak persze figyelmetlenül játszanak 
s vesztenek, mert a kis hölgy érdekli őket 
és csinos borravalót lehet nyerni t őlük 
kártyán is. Olyan ártatlan külseje, társas-
szórakozás jellege van a dolognak. Picu-
láné lánya a mellékszobában visszavo-
nulva tanul, a konyhán túl. Itt az elegáns 
nagy szobában meg egyideig dévaj kaca-
gás, humor, gondtalan vidám társalgás 
járja. 

Jaj, de sokáig kever! — szól rá a 
kaszirnő  egy pozsgás, villogófogú és ele-
ven szemű , šzélesvállú férfira. 

Vigyázzon, egy fiú meghalt keve-
résben, -- mondja anyailag Piculáné, s 
ezen mindannyian nevetnek. A ma meg-
hívott odaliszk is. — Osszon már! — kiált 
rá a férfira. Az meg jóízű, vastag han-
gon kontráz: 

— Ossza már, ossz szamár! — És a 
nővel szemezve újra oszt. 

A megismertetett párok tüzes pillan-
tásokkal összemelegednek. Az alku már 
elő  volt készítve... S vékonyabb pénz- 
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tárcával, de tiszta, házias úrin ők csókjá-
nak emlékével távoznak a könny ű  kere-
setű  urak... 

Az osztozkodás a cégtársak és a hölgy-
káder között leginkább a fürdőszobában 
történik. Ott nincs füle a falnak. S ott 
fürdi le a kiválasztott asszonyka az ide-
gen csók, kölni és szivar-szagát. Fürdés 
közben a cinkosok mosolyával jól meg-
hányják-vetik a dolgot, hogy a kalandra 
szomjas férfiember gyengéjét kiismerve, 
máskor is üzletkötésre birj ák.. . 

Már Piculáné szintén föláldozta egy-
szer-kétszer magát némely vidéki, jóked-
vű  úr szeszélyének, aki bokros üzleti 
ügyei közepette szórakozni is akart. Ép-
pen ilyen magas, karcsú és érett dámára 
fájt a foga. S ha .a n ő  őszinte lehetne, 
megmondaná, hogy nem érez rosszul 
magát . . . 

Egyébként tisztesen él özvegy Picu-
láné. Ha van is gondja néha, id őről-időre 
boldog nyugalom száll a házra, ahol ez 
az érett rózsa virít. Ett ől a csöndes házi 
ksefteléstől ugyanis olyan nyugodtan  le-
het pihenni a vidéki tanfolyamok fárad-
:,ágai után. S lehet piacra, társaságba és 
templomba járni. A piac messzebb esik. 
de a templom közel van. Olykor gyónni 
és áldozni is eljár, az is megnyugtatja.S 
olyan kedves ennek a szép Szanatórium-
utcának a csöndje. Innen az út a templo-
mig csak pár száz lépés a fás, zöldsétá-
nyos utcákon át. A tisztelend ő  úr meg 
ott ül mindig a templomban. Türelmesen 
hallgatja a néhanapi özvegyi kisiklásokét 
s áhítatosan föloldja: In nomine patris... 
Mit is tehetne? Hiszen ő  is a régi vilá-
gon mereng mindig ott a rács megett. 
Ó, amikor még nem volt kopasz a feje 
és csúzos, vén a lába ... Föloldozás után 
alázatosan fohászkodik Piculáné: Isten-
kém, engedd, hogy ezek a vidéki urak 
még egy darabig utazgathassanak ide-
oda, ne siessen még úgy a szocializmus! 
Még egy kicsit ... És aztán ... hátha lehet 
ez még jobban is!... Csak valami rezsim-
ember bele ne üsse az orrát. Hiszen szép-
séges szüzanyám, volt mindig pénzes 
szerelem, s egy kis privát vállalkozás nem 
olyan nagy csoda ma sem. Csak a pénze-
sebbek tárcáját soványítja. És ilyen szív-
ből jövő  fohászok után szállnak a szép 
idők. Ködök és viharok nélkül. Ahogy 
egy magára adó úriasszonynak kijár. 

De nemrégiben mégis nagyon meg-
ijedtek Piculánéék a Szanatórium-utcá-
ban. Az történt, hogy a volt gabonásék 
háza megetti épületben titkos kártyabar- 

megekereskedő . Mulató . gazdák és szen-
vedélyes kártyások már egész raját .von-
ták össze a szerencsejátékosoknak abban 
a magánklubházban. A hír az utcákon is 
terjengett már róla. Egy (szép napon az-
tán milicisták jöttek lezárni a kártyabar-
langot. S elkisérték a pöröl ő ,' lefoglalt-
pénzű  játékosokat. A megzavart kárty ti  
partnerek egyre tiltakoztak. 

Kikérem magamnak! — lázongott 
egy nyurga, plüsskalapos férfi. • — • Neon 
vagyok csavargó, hogy csak •úgyegysze-
rűen előállítsanak! Nem bántottam sen-
kit! 

Igazoltam magam... Mit akarnak 
még tőlem? — mondta mérgésen egy re-
kedtes zömök férfi. Piculáné a nyitott 
ablak függönye mögött hallgatta és resz- 
ketett.  

Kérem vissza a pénzemet! Majd - én 
megmutatom! Itt a sarkon beszólok až 
ügyvédemnek — dörmögte egy paprika-
vörös vadászkalapos ember, akit; Pictiá-
né is jó] ismert. 

. A milicisták nyugodtan intettek és a 
békétlenkedő  csoport elvonult velük. 

Piculáné attól rettent meg nagyon, 
hogy az egész utcában kivizsgálják eset-
leg a lakások mélyét, és valaki kérdez ős-
ködni talál majd az ő  minden . feltünés 
nélkül besurranó látogatóiról is. Valami-
féle razziától tartott. Estefelé, mikor lát-
ta a kártyásokat kísér ő  milicistákat. 
gyorsan lezárta a lakásajtókat, nehogy 
most látogatója akadjon. Ijedtében' elsza-
ladt a vecsernyére. Sokáig imádkozott. 
de gondolatai egyre üzleti ügyei körül 
bolyongtak. Utána sétálni ment. Halo-
gatta a hazatérést. Végül mégis haza kel-
lett térnie. Szívdobogva osont haza. Láb-
ujjhegyen lopakodott fel a lépcs őkön. Az 
ajtóban senki, még Pucika sem ért haza 
az iskolából Csak képzel ődése ragadta 
oly messzire ijedelmében. Bátorította ma-
gát, lehet, hogy aki nagy pénzekkel ha-
zárdirozik, figyelmet kelt, de a nála le-
bonyolított kisded szerelmeskedések talán 
nem szúrnak 'Senkinek szemet. Hát kell 
némely magános szívnek a szerelem*. Hogy 
lehetne ezt megtiltani, vagy pláne meg-
tagadni? És ő  nem károsít meg senkit. 
csak egy kicsit részesedik. 

a 

Gyorsan értesítette a kaszírn őt 

Képzelje — mesélte sápadtan 
hozzá gyorsan elsiető  cégtársnőnek, — a 
lélekzetem is elállt. Egyik férfiban, akit 
bekísértek, a mult csütörtöki látogatón-

langot tartott fönn egy élelmes, régi cae- kat ismertem föl. Úgy féltem, hogy föl- 
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néz ide. Gyorsan a függöny mögé búj-
tam, onnan figyeltem a menetet. Szív•  
fájdító volt... 

— Hogy lehetett olyan buta az a cse-
megekereskedő ! Mért csinál föltünést!... 
Még másra is bajt hoz! -- izgult a ka-
szirnő  is, s mérgesen rágta vastag, zsí-
ros ajkát. 

Napokig semmi jele nem mutatkozott, 
annak, hogy figyelnék őket, amitől Picu-
láné annyira félt. Ott ült pedig naphosz-
szat az ablaknál. Senki különösebb egyén 
nem mutatkozott egyel őre a Szanatórium-
utcában. Erre aztán megnyugodott. A 
bencések templomában, a • nagy parkon 

túl, hosszú gyertyát ajándékozott a bol-
dogšágos Kisjézusnak, minden esend ő  lé-
lek védőjének. Piculáné mellett egy tü-
zesarcú csirkekofa, egy nyugalmazott 
szülésznő  és egy kövér gesztenyeárusn ő  
helyezett még el adomány-gyertyát az 
oltáron. Úgy látszik, nekik is vannak kis-
ded ügyeik és ők is védelemért folya-
modnak a mennyei instanciákhoz, az 

Időnként fölháborodó köznapi emberek 
véleménye ellen.. 

Olyan egyenes derékkal és újra n őtt 
~.:nbizalommal ment Piculáné a templom-

. ba:- Előtte-mögötte még jónéhányan men-
degéltek a bencések katedrálisa felé. 
Ünnepélyes alkalomkor mindig idejött 
Piculáné is. Keblükben ők a mult emlé-
keit hordozzák kegyelettel, érezte tisz-
tán. A jelent csak kelletlenül elviselik. 
Templomba vonulásuk kissé tüntetés is. 
Ez szabad, teljességgel megengedett! A 
szabadgondolkodók, szocialisták és efféle 
világalakítók ellen fölvonulni a fémplom-
ba-- édes öröm. Ezt az újfajta törvé-
nyek sem gátolják. Kinek mi köze hozzá, 
ha szabad. A csöndrevágyók, a világföl-
forgatóktól elhúzódók kis mentsvára ez 
a parkkal övezett, • gyönyör ű  öreg tem-
plom... 

A Szanatórium-utca pillanatnyi Csönd-
jéből átlépkedni ide csak folytatása a 
százados csönd és régi harmónia keresé-
sének. -  Egy kialakulatlan, forrongó új élet 
zaj gása ide aztán nem hatol be... 



Szerkeszti : 

HERCEG 

JÁNOS 

KORUNK 
A NOVISZÁDI RÁDIÓ IRODALMI 
FOLYÓIRATÁNAK ANYA GÁB.ÖL 

önarckép 

most elhagyom, mit nem hagyok, 
hi-hi, huppanó kis nagyok: 
ez én vagyok, ez én vagyok. 

most elmondom, mit hallgatok, 
halomba hulló hajnalok, 
ez én vagyok. Ez én vagyok. 

s kitárok most ablakot, 
u, fél ős téli éj vacog: 
ez én vagyok. Ez én. vagyok. 

Láncos éveim nyűtt rabok, 
kaptam, vettem és nem adok. 
Ez én vagyok, ez én vagyok. 

GÁL László 

Moszkvai este 

Ez is elmúlt. Egy kirándulás, 
Emlék ami jön utána 
Előre tudom. Láz, újra láz, 
Várakozás s a vége, hogy hiába, 
Hiába ez is, hiába, mert nincs 
Teljesülés, csak kitartó vágy. 
Örökbe kaptam, mint a vérem 

örökbe hagyom — ez lesz a bérem 
hallom kés ői unokák 

Hörgő  kínját s az öklöket 
Látom s fejem meghajtom 
Mintha unokám volnék s ősöm, 
Nézem bánatom, kivérzett öklöm 

áldom a vágyat s állom a sorsorv 
Indulni s partot nem érni, 
Feszülni hídként — és nincs tulsó part, 
Esztelenül kinyújtott karral élni. 

SINKÖ Ervin 
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Németh István 

Ének 
Hányszor megátkoztam azt a kis házikót, 

amely apró ablakszemeivel mélyen lehúzott 
eszterhéjjal bámult le a völgybe a csodálatos 
szép Sumadia egyik dombjáról. Hányszor ad-
tam ki a lelkemet, míg messzi forrásokból nagy 
edényekben cipeltem fel a vizet, mert a domb-
tetőn seholse kút, s olyan forró nyár volt, hogy 
a vizek lehúzódtak s elrejt őztek a hűvös mély 
völgyek bokrai alatt. Pedig kedves volt ez a 
kis ház, megóvott bennünket szélt ől, esőtől, 
forró naptól, s féléven át mégis csak otthonunk 
volt. S hogy haragomban is szívemhez n őtt, ak-
kor éreztem először, amikor búcsút intettem 
felé s tudtam, hogy küszöbét többé át nem 
lépem. 

Kint újra a tavasz csillog, akkor is tavasz 
volt, mikor először láttalak, de akkor idegen 
voltál még és barátságtalan. Ablakod el őtt a 
hársfán sietve és kövéren bújtak el ő  a rügyek, 
a csonka szilvafa csillogó macskamézet . eresz-
tett, melyen csodálattal állt meg s kacagott 
vissza a napsugár, mint a gyöngyszem. Körü-
lötted már kibújt a f ű  s gyöngén borzongott 
a tavaszi szélben. Mégis idegen voltál és barát-
ságtalan, mert nem tudtam ki vagy. Nem ért 
szívemig susogásod, mely halk barátsággal tes-
sékelt befelé, nem értettem meg, hogy oltalmad 
kínálod fel egy fél esztend őre vagy továbbra 
is, míg csak meg nem únlak. Meleg hunyorgá-
sod most már kedves, mikor képzeletemben 
jelensz meg, csonka szilvafádnak macskaméze 
most lenne csak igazán édes, mikor olyan mesz-
sze vagy tőlem, hogy sírni szeretnék. 

Mégis, ez a kicsi ház megtanított valamire. 
Megtanított egy nép szerelmére. S ez akkora 
ajándék, akkora kincs, hogy emlékét nincs az 
az ügyes tolvaj, ki valaha is kilophatná szí-
vemből. 

Az ismerkedés és a megbarátkozás könnyen 
kezdődött. Úgy ült le mellém a „sajkacsás de-
da", mintha öregapámmal legénykedtek volna. 
Az első  szava még az volt, hogy honnan jöt-
tem. de már második szavában az örökös pa-
raszti sóhaj szakadt föl, szakasztottan az, mint 
öregapám torkán, minden áldott kikeletkor; 
bárcsak jó időt adna az isten, hogy legyen b ő  
termés, gyümölcs és tele pince. Közelünkbe 
bátorkodtak a kislányok is. El őbb félénken 
megtelepedtek a „deda" körül, a legkisebb fel-
kapaszkodott a deda térdére, a középs ő  félve 
a térdemnek nyomta maszatos mutatóujját, 
majd kacérkodva visszakapta. Mikor újból pró-
bálta volna ugyanezt, a deda kezére csapott, 
s azt mondta, hogy békivel legyél, Milánka 
A kis Milánka hátamögé rejtette kezét, ajkát 
orráig felpederítette s durcásan meredt maga 
elé. Megdöbbentem, hogy otthon megtéveszthe-
tetlen pontossággal ugyanezt a mozdulatot teszi 
Irénke, az én legkisebb barátn őm, ha az anyja 
a kezére csap. Felkaptam Milánkát, a térdemre 
ültettem, bár meglep ődött és feszengett, de 
hogy nevén szólítottam, s rámosolyogtam, meg-
nyugodott s csöndesen játszani kezdett blúzom 
gombjaival. A legnagyobbik lány, aki lehetett 
olyan kilenc-tízéves, kicsit arrébb állt meg t ő-
lünk, okos, nagy, kék szemét rámemelte, de  

vigyázott, hogy tekintetünk ne találkozzon; ár-
tatlan kis ravaszkodását úgy szerette volna fel-
tüntetni, mintha rám se hederítene, holott tud-
tam, hogy minden porcikájával figyel. 

A dombon egy ökrösszekér kapaszkodott fel. 
Elől egy góliát, csontos, szőke férfi vezette az 
ökröket, a szekéren egy fáradtarcú n ő  ült. 
A három kislány egyszerre akkorát sikoltott. 
amekkorát csak boldog emberek tudnak, s fu-
tottak a szekér felé. A deda is felállt és al,t 
mondta: 

— Megjött a fiam! 
A csontos, szőke embert Radivojnak, a bá-

natosarcú nőt, Radivoj feleségét pedig Mikará-
nak hívták. 

Radivoj, Mikara és három kislányotok, deda 
és az egész' csöndes kis falu, mondjátok, to-
vább száll-e gondolatótok Zabranán, a falu ha-
tárán? Mondd, deda, eszedbe jutott volna ne-
ked tizennégyben, hogy lemenj a Drinához, oda 
Zvornik környékére s agyonlődd öregapám le-
génykori cimboráját? Milyen boldog az ember, 
ha saját fülével és szemével bizonyosodik meg 
az igazságról! Én már régen tudom, hogy az 
én öregapámnak — cimborájával együtt — 
olyan nehéz volt itthagyni a falut és lemenni 
egészen a Drinához, hogy megölje a te cim-
borádat — deda, akit azel őtt soha sem látott. 
Pedig mondom neked, deda, ember volt az én 
öregapám, nagyon jó ember, megtéveszt ően ha-
sonlított rád. Nem a lecsüng ő  bajsza, hanem 
kérges, meleg, er ős tenyere és tiszta emberi 
szíve. Látod, akkor mégis . . . Tudom, nem ha-
ragudtatok egymásra, fegyveretekre támasz-
kodva elbeszélgettetek volna másról, mint a 
háborúról, úgy, ahogy otthon szoktatok a föld 
végén, mikor találkoztok. 

.. . Mikara? Éppen úgy szereti, a szépet, 
mint Erzsi. Barna szemében az anyai jóság és 
asszonyi alázat. Édes tejjel kedveskedik, s 
másnap már ott van az asztalunkon egy bokréta 
ibolya. Kislányaival szedte és tette oda, hogy 
én is otthon érezzem magam ebben a házban... 

... Szeretném a térdemre ültetni a pufók, 
eleven kis Milánkát, aki kicsi szívével éppen 
úgy rajong a játékbabáért, mint az én legkisebb 
barátnőm,_ a szomszéd Irénke. Biztosan tudom, 
ha letenném őket egymás mellé a fűbe s ma-
gukra hagynam, félóra mulya már közös kedv -
vel terítenének asztalt rongybabáik nagy lako-
dalmára ... Szeretném megsímogatni a komoly-
arcú Danicát, mint itthon Gizike arcát és taní-
tani neki az egyszeregyet, hogy ne csak varró-
lány legyen, hanem, ami ő  szeretne: óvónéni, 
vagy tanítónéni .. . 

Tavasz van újra, zöldül a Zabrana és serke 
a fű  a réteken, ahol vasárnap délutánonként 
összegyűltök és meg nem unnátok a kólót, ha 
reggelig tartana is. Úgy pattan a f űről a lába-
tok, mintha gumilabda volna, szöktök a magas-
ba, repültök körbe s bele nem fáradnátok . . . 

Ni, csak most veszem észre, hogy énekelek, 
dúdolok egy bánatos szerb dalt s valami a szí-
vembe nyilall: egy tövisszúrásnyi csöpp fájda-
lom, amely talán értelmetlen, mégis olyan iga-
zán tud fájni. 

826 



Petár Dobrovics Műterem 



Petár Dobrovies Anya és gyermeke 



Bori Imre 

A lázadó Krlezsa 
Van Balzacnak egy kevéssé ismert és 

alig népszerű  könyve, amelynek írója a 
tizenkilencedik század tudományos szel-
leméhez méltóan ilyen címet adott: Az 
elegáns élet fiziológiája — és benne indu-
latának teljében vette bonckése alá korá-
nak erkölcsi, társadalmi jellegzetességeit, 
kicsapva -  a regényírásból a moralizáció, 
az értekezés analitikus mezejére is. Az 
eszmékben tökéletesen feudális és élet-
stílusban, íróként tökéletesen polgár Bal-
zac gyilkos nyilait korának társadalmi 
megnyilvánulásai ellen lövöldözte. Száz 
évre rá a horvát Krlezsa lázadva min-
den ellen, ami a régi Jugoszláviában 
európai provincializmus, ezeréves mara-
diság, felfújt üresség, nemesi-polgári lát-
szatvalóságon alapuló társadalmi megnyil-
vánulás, két művében a Bankett Blitva-
numban és az Ész határán cím ű  regényé-
ben hasonló feladatra vállalkozik. Bemu-
tatni, levetkőztetni, lemezteleníteni, fizio-
lógiai pontossággal kielemezni annak a 
piperkőc hadnak minden ízét, szokásait, 
multját, jelenét, amely ügyes kameleon-
ként, trapézmutatványokat végezve átvé-
szelt minden társadalmi megrázkódtatást 
és változást, forradalmat, mindig er ősöd-
ve, állandóan kezében tartva az állam, a 
gazdasági és társadalmi élet irányítását, 
még a harmincas években is, éppen akkor 
készülve elárulni, eladni az országot és 
annak dolgos népét jól felfogott egyéni 
érdekekért a hitleri Németorzságnak. 

Az egyikben a politikai, a régi Jugo-
szlávia államgépezetének, királyi diktatú-
rájának, népelnyomásának, buta politiká-
jának, korrupciójának képét találjuk, a 
másikban a homo eglindricus, az uralkodó 
dsztály belső  életét, züllöttségét, kegyet- 

lenségét, korcs degeneráltságát ábrázolja 
az író. Éles szatírába futó gúnnyal, maró 
iróniával néz a patricius-házak féltve 
őrzött titkaiba, rántja le a leplet az em-
berekr ől, akik úgy rnezítelenül, megfoszt-
va az el őkelőség, a látszólagos tisztaság, 
korrektség álarcától, elkorcsosult, züllött 
börtöntöltelékeknek látszanak, mindegyi-
kük egy-egy sötét folttal a tisztaságot 
biztosító csengő  nemesi néven, az aszottá 
vált kutyab őrön. Krlezsa, aki .lázad és 
tajtékzik minden ilyesmi ellen, mert szo-
cialista embersége, hazafiassága azt. pa-
rancsolja, hite és világnézete nevében 
mond ítéletet tragikus akcentusú m űvei-
ben, feje fölött a már készül ődő  imperia-
lista háború fekete felh őjével. Hatalmas 
gúnyirat, vádirat, perirat ez a két könyv. 
Krlezsa tehetségének teljében, írásm űvé- 
szetének teljes latbavetésével ábrázolja e 
két regényében a régi Jugoszlávia ural-
kodó osztályát. Nagyszer ű  tanulmányok 
(Bli tvanum multja, Az emberi ostobaság-
ról), pompás leírások, merész helyzetábrá-
zolás, lélektani remeklések váltják egy-
mást, amelyek ha regényességben nem is, 
de értékben és művészi hitelben egyen-
rangúak Krlezsa Európahír ű  alkötásaivai: 
a Glembay ol_kal és Honvédnovellákkal. 
Krlezsa új erkölcs, új politika, új ember- 
ség nevében beszél. Az id ők őt igazolták. 
A háború pillanatok alatt söpörte el azt 
a kártyavárországot, amelyben olyan em-
berek uralkodtak, mint amilyenek Krlezsa 
hősei is ezekben a regényekben és ők 
váltak a fasizmus hazai képvisel őivé is. 
Az új Jugoszláviát azok teremtették meg, 
akik avval a hittel és erkölcsi felfogással 
indultak harcba, amellyel Krlezsa is lá-
zadt ezekben a regényeiben. 
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Jankó Gyonovics 

Kinek bocsájtanám meg? 
A munkából jöttem fáradtan haza, 

hogy a lakás nyugalmas csendjében ki-
pihenjem magam. Lefeküdtem a régi he-
verőre, melynek egyik részén a kisfiam 
állandó ugrándozása miatt meglazultak a 
a rugók. S éppen csak, hogy elalud-
tam, máris odajött hozzám, csöppnyi uj-
jaival megcsipegette arcomat vagy elhozta 
cipőmet s odatette a lábomhoz. Felébred-
tem s ott volt el őttem széle's mosolyával 
és nagy, kerek szemével, mely oly tiszta 
és áttetsző  volt, akár a mély tenger kék 
vize. Két tenyerem közé szorítottam kis-
ded fejét és hosszan, hosszan megcsó-
koltam . . . 

-- Mért ébresztettél fel, mi? Na, eredj 
most szépen anyához és csukd be az ajtót. 

Kinek bocsájthatna meg az ember 
ilyesmit, ha néki nem? 

Máskor úgy játszottam vele, hogy aki 
látott, nem tudta megmondani, melyikünk 
a nagyobb gyerek. Elbújtunk és kerestük 
egymást a lakásban. Én mindig ugyanab-
ba a sarokba bújtam az ajtó mögé, ki-
egyenesedve a falhoz lapultam, hogy 
könnyen megtaláljon. Sikoltott az öröm-
től, ha megpillantott. Egyszer annál az 
ajtónál rejtőztem el, amelyen bejött. De 
nem vett észre. Diadalmasan rohant a régi, 
megszokott sarokhoz. Másszor én keres-
tem őt, s úgy tettem, mintha nem látnám 
ugyanazon a helyen, ahol az imént én 
bujtam meg. Ujjongva sikoltotta a sarok-
ból: 

-- Apa, apa, nem találsz . . . 
Kinek bocsájthatna meg az ember eny-

nyi ártatlan naivitást, ha néki nem? Hi-
szen ez az ő  lelkes hiszékenysége tisztább 
és fehérebb a frissenesett hónál. 

S most üres és süket a ház. Ó rég nincs 
többé. Már csak az albumok gondosan őr-
zött fényképeiben és képzeletemben él. 
Annyi lett, amennyi a gondolat, a leveg ő  
vagy a napsugaras visszfény a nyugtalan 
tenger hullámain. Én meg régen élek már, 
sokszorosan átéltem az ő  rövid kis életét! 
S most néha eszel ősen futkosok a lakás-
ban, keresek valamit, kutató szemmel kap-
kodom a fejemet. Keresek valamit, de nem 
találom, hiszen nem is találhatom meg 
soha többé. Kis cipői még megvannak, de 
megvénültek, ráncosak, összeszáradtak s 
ott állnak az ajtó mögött, mintha helyette 
rejtőztek volna el. Hát lehetséges, hogy 
egy cipő  tovább éljen, mint az ember? A 
fájdalom erősebb a halálnál, ledönti az 
embert s minden mást elfeledtet. Olyan 
pusztító az ereje, mint az égi villámé, 
amely felperzseli az útmenti pázsitot. Más 
ilyen fájdalom emberölésre, bosszúra, 
azonnali leszámolásra kényszeríti azt, 
akit a hatalmába ejt. Ez azonban magát 
az embert öli meg. 

A falra nézek, aztán lassan, üresen sik-
lik le róla a tekintetem. egy állok hide-
gen és magányosan, mint élettelen szikla 
a polgári lakás szűk börtönébe zárva. 

Ó, kinek bocsájthatnék meg ekkora fáj-
dalmat, — ha néki nem? 
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S Z á, Z A D O K 	HIDJ  

Majtényi Mihály 

Barokk és naturalizmus 
— Emlékezés Csokonai Vitéz Mihályra — 

Csókoljuk jól meg az ő  ifjú szívét, 
Csiklandós, szép szív volt s ma is meleg. 
S ha bágyadás nem ült szívünkre, 
Kiszállnak a finom, friss kellemek 
Vitéz Mihály gyepedz ő  sírjából. 

I. 

Ady írta ezt ötven év el őtt „Vitéz Mihály 
ébresztése" című  versében. Akkor Csokonai 
halálának százesztend ős évfordulójáról emléke-
zett meg; az idő  végtelen óramutatója nagyot 
ugrott s most másfél évszázadot mutat, mióta 
a poétát sírbatették. 

Aki az évszázadokat úgy képzeli el, hogy 
azok egyikéb ől a másikba — a következő  szá 
zad talajára — egy hosszú híd vezet át, a 
XVIII. század hídján, a következ ő  évszázadba 
lendülő  úton egy elrajzolt-arcú, nagyorrú, kissé 
hajlotthátú poétát lát gyalogolni, sokrét ű  pe-
regrinus köpenyben. Kezében a lant mutatja 
a költőt. (Jelkép is lenne arra, hogy a muzsika 
még nem vált el a versköltészett ől, a szavak 
költészetét ől, hanem muzsikás kísérője a szó-
nak). Ott lépdel a hídon, ott botorkál a száza-
dok országútján a debreceni cívisivadék, aki 
„Mint lenge párák éjjeli csillaga" indult el, 
összekapcsolt két évszázadot s közelebbhozta 
népéhez — Európát. 

Az úgynevezett dióhéj-elmélet (amely le-
egyszerűsített célratöréssel csak a lényeget mu-
tatja) Babits Mihály fogalmazásában így is-
merteti Csokonainak ezt a kozmopolita-európai 
szerepét „A legmodorosabb olasz és német ba-
rokk költészet iskolájából és kerül őjével a leg-
frissebb és leggyökeresebb népi lírához jutott 
vissza, különösen meggazdagodva és átitatva .. 
költészete mint egy nagy koncert legkülönö-
sebb hangja az egész hangverseny terhességét 
és felelősségét hordja magában". 

S az élete? 
A vándorló peregrinus-köpeny, a furkósbot, 

a két csizmás láb — a lant szomszédságában 
— itt nemcsak költői szerepének megértéséhez 
szükséges kép. Valóság volt. Kézzelfogható, 
mérföldekre kimérhet ő  valóság Csokonai egész 
vándorlása és gyalogútja. Mert nem tudott pro-
fesszor lenni s nem akart pap lenni vagy 
ügyvéd s mert maga sem tudta pontosan mit 
akar (csak űzte valami a „csodagyerek" mult-
jából) csak segédtanító lett és ujságcsináló . . 
de még az sem, aztán; debreceni segédkántor,  

de még az sem, hanem anyja kegyelmén él ő  
holtbeteg ember. 

Milyen nehéz is nagyító alá venni emberi 
valóságát! Érezni is az életrajzokból, hogy éle-
tének és korának izzadó feljegyz ői — meg 
akarván birkózni ezzel a matériával — bárhogy 
igyekeznek, nem tudják magyarázatát adni 
ennek a költ ői csodalénynek . . . mint em-
bernek. Szenzibilisnek és zseninek, fegyelme-
zetlen suhancnak, darabos falusi iskolamester-
nek, rokokó-szellemű  szerelmesnek és duhaj 
hordóhősnek egyaránt mutatkozik . . . és kora 
legkiemelkedőbb szellemének. (Mennyi rokon-
vonás József Attilával; egyikük sem fért agy. 
életbe). 

De nemcsak az embert vetélte el a korszak 
Csokonaiban: a költő  Csokonairól is lekicsiny-
lő, zavaros fogalmaik voltak a kortársaknak, 
azoknak is, akik irodalommal foglalkoztak. Ha 
össze is rakjuk pontosan életét és kimutatjuk: 
élete egyes szakaszaiban mely m űvei születtek 
meg, hogyan formálódott ki költ ői oevre-je, ho-
gyan lett a magyar renaíssance legfontosabb 
láncszeme, ez a folyamat nem azt jelenti, mint 
másnál, más költőnél, hogy mindez láthatóan 
kísérte és valóságot teremtett körülötte. Nem 
azt jelenti, hogy izzott és kisugárzott, nem 
volt egy percig sem magja és tényez ője semmi-
féle irodalmi mozgalomnak — csak furcsa re-
mete volt, aki szüntelenül írt . . . a következ ő  
évtizedek könyvnyomtatói számára. Egynéhány 
munkáján kívül, nyomtatásban egyetlen sora 
sem látott napvilágot a költő  életében. Pedig 
közel kétezer oldal — kétezer nyomtatott oldal 
— ennek a szüntelen alkotási folyamatnak 
eredménye s mert még a mostani század har-
mincas éveiben is el őkerültek mind ujabb 
Csokonai kéziratok, feltehető, hogy még ennél 
is több volt! S mindez alig tizenkét-tizenöt év 
alatt, olyan körülmények között, amikor az 
író még maga teremtett nyelvet, m űfajt, for-
mát . . . félázsiai homokon Európát. Olyan vi-
szonyok között, hogy mint falusi iskolamester-
nek nem volt mécsese éjszakára és csikorgó 
foggal átkozta az éjszakai órák tovatünését, 
amikor neki belső  kényszere és ráér ő  ideje sze-
rint írnia, alkotnia kellett volna . . . 

De még ez a nagy magányosság sem tudta 
elnyomni. Messze kiemelkedik korából a legna-
gyobbak közül is. S olyan eleven hatóer ő  lett 
minden idők magyar poétáira, hogy az Pet őfinél 
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és Adynál szinte perrendtartásszer űen kimutat-
ható. 

II. 

Nehéz a csodagyerek sorsa. Többet kell iga-
zolnia önmagából mindenki másnál — az önma-
gával való versenyt kell folyton kiállania, a 
fejlődés fokozataival. Meg is buknak az élet-
ben rendre. 

A debreceni öreg professzorok is meg vol-
tak győződve, hogy az a kollégiumban nevelt 
borbélygyerek (már mint apjáról borbélyfi, vagy 
seborvos ivadék, ami akkortájt egyet jelentett), 
akit ők az életre „jól megtalpaltak" — csoda-
gyerek vala ugyan ott a gimnázium falai kö-
zött . . . olyan az esze mint a borotváé! . . . 
s lám mégsem lett belőle semmi. Anyjánál 
érdeklődtek néha sorsa fel ől, de az öregasszony, 
özvegy Csokonai Józsefné csak legyintett. Talán 
mutatott is a távolba: . . . elment! Néha ír, 
levelet küld, de mintha nem is lenne már. 

Igen, csodagyerek volt Vitéz Mihály. Meg-
tanult mindent, kitűnően Vizsgázott -- egy-
szerre aztán belébujt az ördög. Pedig már 
klasszist is bíztak rá, mint segédtanárra, de 
nem igen tűrte a tantestületi fegyelmet. El kel--
lett távolítani, mint oktatót az iskolából, ezért 
nem lehetett aztán se pappá, se valóságos pro-
fesszorrá. 

Ugyan, ha kicsit megvakarjuk ezeket a vá-
dakat kiderül, hogy a fiatal segédtanár csak 
kicsit szabadabb szellemben fogta fel a fia-
talság nevelését, emberileg közelebblépett a ne-
bulókhoz — de ez már a vádban úgy szerepelt, 
mint „tekintélyromboló pajtáskodás". Aztán mi 
is volt azzal a legátióval? Ahelyett, hogy mars-
ruta szerint járta volna a parókiákat és gyüj-
tögetett volna prédikálással az Alföldön a kol-
légium és a templom javára, ő  Pestnek vette 
útját és mindenféle literátorokkal kezdett ba-
rátkozni. Tűrhette ezt az ősi kollégium? Úgy 
kiseprűzték — mégha százszor is csodagyerek 
volt, akiről már a bécsi Magyar Hírmondó is 
megemlékezett diákkorában — úgy kiseprűzték, 
mondom, mintha nem is debreceni cívisgyerek 
lenne, hanem valami jött-ment. S most mi lett 
belőle ... háháháhá? 

Tekintetes Fazekas Mihály úr meg Földi Já-
nos úr — akik számítottak valamelyest a vá-
rosban — kezdték ugyan védelmükbe venni ezt 
a világgáment Mihályt; levelezvén vele — úgy-
mond — meggyőződtek, hogy mégis nagy szel 
lem a hajdani csodagyerek s hogy valóságos 
poétává lett, bár túlsokat erre sem adtak a 
professzorok. S úgy maradt a helye örökké a 
köztudatban, ott Debrecenben, hogy: sajnálni 
kell. Mert, ha költővé lett, mint Kazinczy Ferenc 
úr, vagy Kisfaludy Sándor úr, hol vannak ugyan 
a művei? 

Szinte nehezemre esik — megbontva a hang 
egységét — nem így írni Vitéz Mihályról. Cso-
konairól, aki akkor már ott járt Pozsonyban s 
nem minden ötlet nélkül próbálkozott ezzel-
azzal Hunnia földjén. Például legújabb ötlete 
az volt, hogy heti újságot ad ki. Csakhogy Pz 
az újság nem olyan akármilyen-forma, El őször 
is, más mint vers nincsen benne. Skandálva és 
ütemezve, összecsendítve szépen a sorokat min-
denfélét olvashattál ott. Neve: Diétai Magyar 
Múzsa. S mint a címe is mutatja: célja, hogy az 
egybegyűlt követeknek — els ősorban azoknak ---
olvasmány adassék a kezébe a költészet meg 
a hon állapotáról. 

A lapalapítások sorában kétségtelenül a leg-
bizarrabb ötlet, amely valaha megszületett. 
Alapja pedig, felhívni a figyelmet önmagára. 
Mecenást keresni, nagyúri pártfogót, aki kiadná 
munkáit. Ez volt a kor divatja s Vitéz Mihály 
haláláig nem hagyta abba a kísérletezést. Ver-
seinek jórészét folyton ajánlgatta a F őtiszte-
letű , méltóságú és tekintetes rendekhez, gróf 
Erdődyné őnagyságához, Nagyméltóságú gróf 
Széchenyi Ferenchez, Tekintetes nádasdi Sár-
közy Istvánnéhoz . . . s a jó ég tudja kihez 
még. De egyikük sem nyúlt a zsebébe egy kötet 
kinyomatása erején, egyiknek sem nyílt meg a 
bukszája . . . pedig hány nálánál jópár arasszal 
kisebb poetának sikerült ez. 

A Diétai Magyar Múzsát is fanyalogva fo-
gadták a TT. Karok és Rendek s mert igen rö-
vid volt az országgy űlés szessziója, a lap, — 
amelyhez annyi reményt f űzött Csokonai, — ha-
mar megszűnt. S Debrecenb ől szinte odahal 
latszott Pozsonyba a hajdani professzorok ne-
vetése. 

Pedig milyen változatos, gazdag tartalmú lap 
volt az (habár csupa vers) egyetlen ember tol-
lából, egyetlen ember elmeszüleménye! A ké-
sőbbi Csokonai-gyűjtemények nem vették fAl, 
ugyan a lapnak egész anyagát, csak abból, ami 
ránkmaradt, következtethetünk: kész költ ő  pat-
tan elő  ezeken a lapokon. S milyen sokrét ű , 
milyen harcos, milyen változatos. Igaz: er ősen 
udvarol a Diétának — pénz kell, hiába! 

bár a Tcmpe völgyén még fiatal vagyok 
Hárfám erő tlen karjai sem nagyok 
Hogy ennyi Herost énekeljen 

ily nagyok érdemivel beteljen 
Mégis, hogy ezzel tiszteletet tegyek 
Nagyságtok áldott szárnyai alá megyek 
Mert gonosz erkölccsel senki sem született. 

Pénz kell neki a vállalkozáshoz s igyekszik olyan 
tartalmat adni, amely a követeket kielégíti. Van 
abban epigramma — a Diétai Magyar Múzsában 
— van benne fordítás olaszból, németb ől (eze -
ket. a nyelveket már akkor kit űnően ismerte), 
átvesz olasz madrigált, alkot anakreoni dalt, ád 
leíróverset, tájképet, beszél a „tengeri háború-
ról" (soha ilyesmit, tengert nem látott) . . . ez 
utóbbi különben furcsa vízió az életr ől. Feldara-
bolja az évszakokat, s őt . . . ami korabeli költ ő -
től szokatlan, keresi az ember helyét a tár-
sadalomban. Igaz, hogy az „Estve" cím ű  versét 
erősen megcsonkítva teszi csak közzé, a fellelt 
eredeti kézirat azonban világosan mutatja, hogy 
Csokonai Rousseau-tanítvány volt — ezt külön-
ben sosem tagadta — és erős kétségei voltak 
a társadalmi berendezkedés igazságait illetően. 

Bódult emberi nem, hát szabad létedre 
Miért vertél zárbékót tulajdon kezedre? 
Tiéd volt ez a föld, tiéd volt egészen, 
Melyb ő l most a kevély s fösvény dézsmát 

(vészen, 
Miért szabtál hát határt ön fiaid között; 
Ládd, e név egymástól mind megkülönbözött. 
Az „enyém" a „ tiéd" mennyi lármát szüle 
Mióta a miénk nevezet elüle. 
Hajdan a termőföld, míg birtokká nem vált 
Per és lárma nélkül annyi embert táplált 

többet, mert még akkor a had, a veszett- 
ség 

Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség. 
Nem volt még koldusa akkor a törvénynek 
Nem született senki gazdagnak, szegénynek. 
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Az igazságtév ő  határkő  és halom 
A másét bántani nem hagyó tilalom 
Nem adott még okot annyi sok lármára, 
Mert az elégség volt mindennek határa 
Nem állott volt még ki a kevély uraság 
Hogy törvényt hallgasson t ő le a szolgaság; 
S rozskenyérhéjból is karácsonya legyen 
Hogy az úr tortátát s pástétomot egyen. 
Nem bírt még a király húsz, harminc millió 
Ném csikart ki t őlük dézsmát és porciót, 
Melyb ő l boldogokká tudja őket. tenni. 
Azaz: tonkin fészket legyen mib ő l venni. 
Nem bujt el a fösvény több embertársától, 
Hogy ment légyen a pénze a haramiától. 
Akit tán tolvajjá a világ tett, 
Mert gonosz erkölccsel senki sem született. 
Nem is csuda! Mert már a rétek árkolva 
Les a mez ők körül vagynak barázdolva; 
Az erdők tilalmas korlát közt állanak 
Hogy bennök az urak vadjai lakjanak; 
A vizek a szegény emberekre nézve 
Tő lünk munkált fákkal el vagynak pécézve. 

Korábban írhatta még ezt a versét és a szer-
kesztő 	

- 
kesztő  szemével kigyomlálta bizony a sorokat 
a Diétai Múzsából, úgyhogy az „Estve" cím ű  
verse csonkán csak esti hangulat felett meditál: 
kioperálta bel őle a nyugtalanító elemet, a vol-
tairi és rousseaui gondolatokat. 

Ha már itt tartunk, hiba lenne Csokonai m ű  - 
veire olyan várakozással tekinteni, hogy s űr űn 
találkozunk a költ őnek ilyen társadalmi láz.:.-
dozásaival. A költő  — egészen biztosan meg-
félemlítve a Martinovics—Hajnóczy pert ől, a 
Vérmezőn legurult lázadó koponyák rémségél ő ' 
erősen magába húzódott, s őt néhány „hangos 
és parádés versében" (megint csak keresve a 
nagyúri, gazdag mecenást, aki feltétlenül király-
hű  volt és monarchista) jóegypárszor olyan né-
zeteket is hangoztat, amelyekb ől arra követ-
keztethetünk, hogy ellensége minden „zene--
bonának", ahogy a forradalmakat akkor nevez-
ték. 1799-ben például az osztrák seregek mán--
tuai győzelmének emlékére írt verse (Az igaz-
ság diadala) vulgáris tolmácsolásban, a. háttér 
kivizsgálása nélkül — reaktiós' költemény. 

Ti pedig világunk négy f ő  potentáti! 
Ti sértett jussnak bosszuló baráti! 
Fényes trónustokból menydörögjetek le, 
S kárhozott bünöst mennykövezzétek le! 

Utána felszólítja az osztrák császárt, az orosz 
cárt, a török szultánt és az angol királyt, mi-
lyen „részletmunka" vár mindegyikükre ebbe:1 
a mennykövezésben, amely — természetszere -
- Franciaország és a tricolor ellen irányul. 

Csokonai újabb értékelése aztán -- nálunk 
B. Szabó György mutatott rá el őször — a napot 
elsötétítő  apró foltnak minősíti csak ezt a ki-
siklást. (Irodalomtörténetileg hasonló ez Balzae 
sokszor politikailag haladásellenesnek látszó ki--
töréséig; valójában Balzac m űvészetével legtel-
jesebben éppen a haladást szogálta korának h ű  
és mesteri megfestésével.) Csokonai -- levonva 
hogy alapjában Rousseau-tanítvány volt, to-
vábbá, hogy őszintén pacifista volt s hogy P. 

közeledő  Napoleon-roharnban vért és pusztulást 
látott csak, jórészt alakoskoy -!ássai, szubjektív 
félelemből és megfélemlítettséggel védett nem 
éppen haladó nézetet. Csokonainál a hangsúly, 
ha korának társadalmi ábrázolásáról van szó, az 
átérzett és költ őileg nagyszerűen kifejezett 
nüánszokon van. Amelyek inkább adják egész  

lényét, minthogy — valahol a csurgói mester-
lakban káromkodva el őbb, hogy napok óta nine 
gyertyája — megereszt egy episztolát a „négy 
császárokhoz" (talán éppen a szolgabírák és  
egyéb felettesek el őtt felolvasva: ime, milyen 
lojális polgára vagyok ennek a földnek, s így 
talán további gyertyákat is kapok!). Az ilyen 
vers, az ilyen „költ ői alkotás" csak külsőség 
nála, viszont annál kifejez őbb például amit a 
szegény-gazdag örök ellentétér ől vagy még in-
kább: a henyélő  és a dolgozó összevetésér ől 

Ti, kiknek nem édes sem álom, sem étel 
Lássátok, milyen jó ez a dologtétel 
Ti puhán a gyepre feküdni sem mertek 
S a lágy párnán is sziszegve hevertek. 
Páva módon fényl ő  baglyok, kik ímódiból 
Éjszakát csináltok a nap óráiból; 
Ti elpuhult testtel ürögtök, forogtok 
Vagy egész nap estig ájultan hortyogtok, 
Mikor összefőttök a forró dunyhába 
Érzésetek zsibbadt, agyvel ő tök kába, 
Fínnyás henyék, kiknek a has istenetek, 
Herék, kik csak azért éltek, hogy egyetek, 
Hány fogásban esett jóízün a falat, 
Hogy hasfájás n.m jött rátok ezalatt? 

A megoldás persze idillikus: 

S a munkás kenyerét-sajtját el őveszi 
Délben estve mindig jóízüen eszi; 
Tiszta forrásvízzel enyhül igaz szomja, 
Mikor fejetek a sok bor elnyomja 

Te szegény arató, mikor uradnak a nagy 
Szerencsét irigyled, hallgass: boldogabb vagy 

Vagy ha már a társadalmi igazságok felis-
merésér ől van szó „Jövendölés az els ő  iskolá-
ról" című  versében, hogy elárulja magát a 
költő ! Hisz egész lelkével áll a szegény pór-nép 
pártján. mondván: 

Hát Musáknak szentelt 
Kies tartomány 
Ily számkivetve volt 
Nálad minden tudomány? 
Hát csak sertést nevelt-é 
Itt a makk és haraszt? 
Hát csak kanásznak termett 
A so?nogysági paraszt? 

Az együttérzés a szegénnyel odáig megy, hogy 
elbúdosását is igazolja: 

A szegény 
Por legény 
Vagy bodnárnak 
Vagy betyárnak 
Vagy zsiványnak állt. 

A feudális iskolapolitika elleni tiltakozás itt 
minden sor. Azé, amelynek jelszava: butaság-
ban tartani őket és uralkodni aztán felettük. 

Vagy milyen előretólt hirdet ője a társadalmi 
fejlődésnek, amikor az arany hatalmáról be-
szél. A pénz egyre növekv ő  nagy hatalmáról, 
a Verdinglichung-ról, az eldologiasodásról: 

Már ma a szíveket kirakják vásárra, 
Legjobbat vehet a legpénzesebb; 
Komisz lesz s rosszféle ha olcsó az ára, 
A módis külföldi a legbecsesebb; 
Igy arany szerelmet aranyon vehetel, 
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Réz lesz ha csak rézzel fizetgetel. 
ügy van! Most arany időkben kell élnünk, 
Amint peng, aszerint kell remélnünk. 

Hol vannak ettől költő-kortársai, de még a 
következő  század költ ői közül is sokan! — ba-
rokk volt Csokonai kora — a .barokk formáit 
öltögette fel — a részleteknél mégis hányszor 
érezzük — amit tudat alatt maga is leírt, éppen 
a Diétai Magyar Múzsában. 

Ezt minap egy jámbor magyar énekelte 
S benne a huszadik századot képzelte. 

II. 

Elsodortak a szavak messze, el őre (Csokonait 
nehéz is kronológiai sorrendben, beskatulyázva 
követni). Vissza kell térnünk a régi képhez: a 
sáros úton poeta gyalogol, láthatatlan lanttal és 
látható fütykössel, lábán nagy csizma. Mit ke-
res vajjon, hová tart, merre indult megint? 

Huszonötéves s maga sem tudja, hogy merre. 
Nincsen éppen sok csomagja: egy tarisznya 
mindössze. Aki találkozna vele, nem adna két 
garast érte. Pedig ebben a tarisznyában talál-
hatók a Lilla-dalok, a magyar költészetnek ta-
lán legcsodálatosabb szerelmi versei. Egy kö-
tetrevaló belőlük, ha nem is mind, hisz egy 
egész életen át írta őket. A többi még ott van 
a költő  nehéz, elbúsult szívében. 

Nehéz elképzelni, mi lett volna, ha Vajda 
Júlia komáromi leányzó nem ád kosarat Vitéz 
Mihálynak, ha nem tagadja meg t őle a kezet. 
mivé lettek volna a Lilla-dalok? Ha csak en - 
nek a Lilla-versnek els ő  négy sora válik való-
sággá: 

Már azt hittem, hogyha készen 
Allnak is száz szélveszek 
Az én Lillám enyém lesz 
S én a Lilláé leszek. 

Dehát nem így történt. A következ ő  sorok már 
azt hirdetik: 

Megvakulva, siketülve, 
Szándékom kormányán ülve 
Kergettem a drága jót —  
S révnél törtem hajót. • 

Ha sikerül neki — ahogy tervezte, az Esz-
terházy-uradalom kölcsönhintaján, mint a csur-
gói gimnázium kinevezett segédtanára beállítani 
a Vajda-házba és „esedezni Lilla kezéért" — 
ha az egész Lilla-komplexum megelégedett sze 
relem tárgya lesz? Olvastuk-e volna akkor is 
a magyar költészet egyik legszebb, legbájosabb 
versét, amelyet a Reményhez intézett Vitéz Mi-
hály? 

Földiekkel játszó 
Egi tünemény 
Istenségnek látszó 
Csalfa vak Remény 
Kit teremt magának 
A boldogtalan 
S mint védangyalának 
Bókol untalan. — 
Sima száddal mit kecsegtetsz 
Mért nevetsz felém 
Kétes kedvet mért csepegtetsz 
Még most is belém? 

Csak maradi magadnak! 
Biztatóm valál; 
Hittem szép szavadnak 
Még is megcsalál. 

Szavak, mint az olvasztott méz. Tiszta, szép 
nyelv, minha a máé lenne, egészen olyan. Gon-
doljunk csak a XVIII. századvég költ őinek do-
cögő-csikorgó soraira — vagy, ha káromlásnak 
is hangzik — magának Kazinczynak m űcsinálta 
sok szavára, er őltetett és soha valósággá nem 
lett szóképzéseire, mondatszerkezeteire! 

Igen, a poéta kosarat kapott, a lánytól és 
az egész élett ől . . a költő  nem ember, még 
csak segédtanárnak sem való, tehát férjnek sem 
való, a költő  az vagabundus, nem fér bele az 
életbe. Ez az élet valósága. S az irodalom? Hall-
gassuk csak Babitsot err ől a korszakról — mit 
mond róla: 

„A szabad virágok tenyészete mindinkább 
elöntötte Európát. Magyarországon Csokonai 
már írta Lilláját s félreismerhetetlenül az lj 
költő típushoz tartozik ő  is . . . Csupa gyönyör-
ködés és gyönyörűség. Érzésekben, színekben, 
szavakban, nem utolsó sorban rímekben és rit-
musokban. Itt minden tarka, édes és hangos. 
A fölszabadult líra kicsit úgy szabadult fel, 
mint egy gyerek vagy kamaszcsapat, amely ki-
tör az iskolából. Egyel őre játék volt ez. Néha 
elég vaskos kamaszjáték. De a Lillában már 
finom, kecses játék, cseng ő  rímjáték, gáláns 
szerelmi játék ... A rokokó játékaihoz hasonló 
és nem is független azoktól. Csokonainál senki 
élénkebben nem élte át a rokokó anakreoni 
hangulatát és watteaui pásztorálmát. A debre-
ceni diák nagy olvasó és tanuló volt. Lelkéb ől 
Hortobágy sóhajtott a kultúra felé. Az irodalom 
pedig, ami eljutott hozzá f őleg német és olasz 
csatornákon keresztül, még a rokokó irodalma 
volt, azok a könyvek, amiket a rokokó kedvelt. 
Ešetleg buzgón fordította, utánozgatta. Mégis, 
különösmód nem annak a kornak költ ője volt, 
amelynek irodalma hatott reá. Szavainak színe, 
íze minduntalan ellentmond a rokokó hideg ke-
csességének . . . A Lilla egy pajkos, érzékeny 
suhanc lírája: csillogó, t űnő  színek, édes incsel-
kedések és kéjes szomorúság. Ez a suhanc néha 
naivul fejezi ki magát népi zamattal és egysze-
rűséggel. Majd végigpróbálja játékból a legraf-
fináltabb formákat, a legpresziözebb jelz őket. 
Máskor a wertheri világ fájdalmába látszik 
esni, mint a Tihanyi Ekhóhoz címzett híres 
poemában . . . Csokonai, a debreceni diák és 
vaskos csavargó elég közelr ől látta az élet pri-
mitív és vaskos realitásait. Egyre gazdagodva 
a valóság-élmények lerakódó salakjával, egyre 
messzebbkerül a rokokó-sablónok kecsességét ő l. 
A Lilla-dalok mellé már kezdtek gy űlni az 
ódák is. Csak névszerint ódák. Igazában nagyon 
realisztikus él őképek, olykor megpaprikázott 
csúfolódás, máskor mély melankóliájú ének a 
mulandóságról, himnusz a magánossághoz, amely 
egy pillanatra felüdítette a kóbor poétát hányt-
vetett életében. A gyönyörű , csengő-bongó sze-
relmi sorok ritkulnak. Helyettük vaskosabb pa-
raszténekek jelennek meg, realisztikus népi 
helyzetdalok, mint Burnsnél. Különös egysége 
Európa lírájának . . . A költ őké, akik titkon 
mindig eggyek, mindig együtt vannak". (Az eu-
rópai irodalom története.) 

A debreceni öreg professzorok fejcsóválva 
olvasnák ezeket a sorokat. Európa, líra, egy-
ség . . . hát van isten az égben, hogy másfél- 
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száz év mulya ilyeneket írnak a Józsi borbély 
fiáról, arról a hektikásról, akinek ott voltak 
a temetésén és akir ől ők jól tudták, hogy nem 
lett belőle soha semmi? 

Milyen hosszú volt az országút: négy évig 
tartott a vándorlás. Persze sokszor évekre „le-
ragad" valahol. Nagybajomban, Csurgón aztán 
Somogyban. Iskolamester, nevel ő, vendég, amit 
akarsz. S 1800 küszöbén, a századforduló kü-
szöbén „két forinttal a zsebében" aholy maga 
vallja, hazaindul Debrecenbe. Ez az út bennün-
ket itt Bácskában közelr ől érdekelne hisz Ba-
ranya felől itt jött át a Dunán s „alkalma nyílt 
Bácskát is kitapasztalnia". Költészetében „Vissza 
az Alföldről" című  versében számol be err ől a 
nagy vándorlásáról 

S jöttem, amerrő l szivának 
A hazulról fúvó szelek 

Sok volt a baj s a törődés 
Melly alatt erőm rogyott 
De az édesb képzel ődés 
Felejtette Somogyot 

Atkeltem a Dunának, 
Sz őkén zeng ő  hab jain . . . 

Itt azonban adósunk maradt nekünk bács-
kaiaknak, adósunk a mondattal a mi tájunkról; 
egyszerre homokbasüppedt a lába és tovább-
sodorja gyalogútja: 

. .. S a Kecskemét pusztájának 
Széllel bélelt szirtjain 

A Tiszának sík partjára 
Kiszállván a csónakon 
Aldást mondván Dáciára 
Indultam a lovakon. 

(Nono, két forintból lovakon? Apostolok lova 
volt az!) 1800 májusában Karcagon kelt ez a 
verse, tehát a nagy vándorúton írta. Véget ért 
a vándorlás s a kóbor poéta — hazatért. „Haza-
jöttem csekély örökségembe — írja — de ame-
lyet megtanultam elégnek tartani. Itt a ma-
gánosságban élek magamnak ... stúdiumomnak, 
fordítván, olvasgatván, elmélkedvén: az írígy 
fel nem talál ősi nádfedelem között s a bigott-
nak sziszergési könyveim közé bé nem halla-
nak . . . óh Rousseaunak boldogolt árnyéka 
lehelj rám egyet a Montmorency kertek lugari 
közül, vagy az ermenonvillei sírnak hideg nyár-
fái mellől hogy az igazság, a Gráciák s annalš. 
idejébe az örök álom édesdeden szálljanak meg 
engemet homályos ákácom árnyékában". 

Óh költő, akinek a korszellem is hangulat 
— aki az igazság nevében szólítgattad a négy 
fejedelmeket a „zenebonások" meg a „francok" 
ellen — hát mégis kikötöttél Rousseaunál? 
Pedig az öregapja volt a nagy európai zenebo-
nának! Hát mégis az ,.Estve" meg nem jelent 
sorai ültek mindig lelked mélyén? Úgylátszik 
igen. A rettegés és a rémület a vérmez őn le 
gurult fejek miatt elült a lelkekben, tekintetes 
Kazinczy Ferenc Úr Munkácson raboskodik még 
ugyan, de híre jött, hogy szabadul nemsokára. 
— sőt amikor valóban kiszabadul versben me-
red köszönteni. S születnek forradalmi verseid 
is, melyeket másfél évszázad mulya bányász-
nak ki: 

Oly országba mért nem megyünk? . 
Hol nincs despota 
Hagyjuk el örökre  

E rabi határt 
Szálljunk oly örökre 
Hcl német nem járt 
Ha lehettek oly merészek 
Jámbor eleink 
Miért nem olyan bátrak, készek 

A mi szíveink? 
Vagy miért ki nem állasz! 
Mért nem ontasz vért 
Bosszút mért nem állasz 
Scytha magadért? 

Ady még nem ismerte ezt a teljes Csokonai-
hagyatékot, csak sejtette a helyét az irodalom-
ban. S ez a hagyaték egyre pregnánsabban fejez 
ki egy nagyon sokszínű, nagyon sokhangú élet-
utat, életműve — egyre nagyobb poétát tár a 
XX. század elé; Ady csak sejtette és szólít-
gatta azt, aki korát megel őzve, az eljövend ő  
nemzedékeknek írt: 

Im itt a kor, melyben fölötte is 
„Egy hív magyarnak lantja" kacag, zokog 
Itt, a tapsos, föltámasztó nap 
Vitéz sírján ébredt vidám okok 
Röpítenek ki bennünket a Télb ő l. 

(Vitéz Mihály ébresztése) 

A beteg és tör ődött test — mint Heine szel-
leme egykor a „matrác-sírban" — egyre vilá-
gosabban látja a korokat és embereket. Mun-
kaprogramja hatalmas, egyre újabb és újabb 
oldalakkal gazdagítja az ezernyi árkusokat: ver-
set, prózát, színdarabot halmoz a már megírt 
ívekre, széptani értekezletekben magyarázza 
minden szó helyét a művészetében. Közben a 
bátyja meghal tüd ősorvadásban, az ősi ház leég 
az 1802. évi nagy debreceni tűzvészben „csak 
egy vékony deszkázat vagyon, mely az es ő  el-
len sem védelmezhet". Terve most már, hogy 
útrakel s a Bécsi Magyar Hírmondónál újság-
csináló lesz megint, aztán kancellista akar lenni 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáránál, de 
nem tudja ezt az állást sem megszerezni. Marad 
a matrác-sír. Olykor még egy visszatér ő  Lilla-
dal . . . aztán az utolsó mű  — kicsit mint köl-
tő , kicsit mint segédkántor jutott ehhez a meg-
bízáshoz s megszületik a lélek nagy vívódásá-
nak verse a halál küszöbén a népszer űen 
„Lenni vagy nem lenni" címmel beiktatott bú-
csúztató egy gazdag mágnásasszony koporsója 
felett 

Lenni vagy nem lenni? — kérdések kérdése 
Melynek nehéz, kétes, szép a megfejtése. 

A száraz irodalomtörténet „Tankölteménynek" 
sorozta be ezt a művét — igaz, hogy a leg-
nagyobbnak mondja ebben a műfajban — ez 
volt a költő  hattyúdala. A temetésen maga 
mondotta el a verset a koporsó felett — xi 
is nyomatta aztán a nagypénz ű  mentor és ez 
volt utolsó öröme. Éppen ezen a temetésen 
megfázott és 1805 január 28-án örök álomra 
hunyta le szemét. 

Százötven éve annak ebben az esztend őben. 

IV. 

Mintha száz arca lenne, hatalmas matéria az 
életműve. Az ember úgy jár közte, mint valaki 
a nagy erd ő  vadonjában, ahol szálas tölgyek, 

633 



égígérő  fenyők mellett bozót, hóvirág és ibolya 
egyaránt megterem, ahol f ű  zöldül • és őszkar 
avaron lépked a láb. Villámok sujtják, erd ő -
tűz nyugtalanít benne — de itt tartják a szép 
majálisokat is, amikor a szív olvadozik a 
muzsikás hangulatban . . melyik felé is nyúl-
junk, melyik hangulata felé, mit szeressünk 
benne inkább, mi volt a legjellegzetesebb mí: 
vészetében? Nincs még egy költ ő, íróművész, 
aki ennyire sokrétű  — különösen nincs az ő  
korszakában — akinek annyifelé nyúlna az 
érdeklődése. Ez még nem a bet űspecialista: az 
élet és a természet riportot kíván és ő  szín-
telenül adja a helyzetképet magáról és a vi-
lágról. Olyan szemérmes, mint a liliom — 
aztán a palletájára rikító, szinte durván ható 
színeket kever, kacérkodik a naturalizmus3al. 
Történelmi eseményeken borong és felrúgja a 
következ ő  pillanatban az egész pietást, amely 
az elmult korokat rendszerint kíséri és a mo- 
dern tárgyilagosság hangján oktatja ki az óda-
írókat: 

Hiába vinnéd rettenetes Botond 
Mennyk őcsapású bárdodat a mai 
Bysantium várához, annak 
Rézbeborult kapuját bevágni 

Egy messzelátó cs ő  kitekintetné 
Szándékod egy másik cs ő  az egész kaput 
A bárdot, a vitéz Botondot 
Egyszeri percbe darabokra törné. 

S milyen nyelvművész ó! 

Este jött a parancsolat 
Violaszín pecsét alatt 

Szavai a népből ered ően, cseng ő-bongó mu-
zsika, de mindig az adekvát képe egy-egy han-
gulatnak. Ady írja róla „Te, ki pillangónak 
merted mondani a lepkét . . . s ki is kaptál 
érte Kölcseytől". 

Hát a „Szerelemdal a csikób őrös kulacshoz" 
micsoda megnépesített anakreoni poema! 

Bordalaiban az életigenlés van, élethimnusz. 
Szerelmi verseinek lágysága, a képek való-

ságos zuhataga egy metszett, tiszta pohár üveg-
hangjait idézi: 

Ötven versbe, ötven szókkal 
Annyi érzés bé nem fér 
Mint ,egy csókba, hát egy csókkal 
Száz köszönt ő  fel nem ér 

Tragikus ez a Lilla szerelem, valósággal életcél. 
De hovatovább eltávolodik bel őle, ami emberi. 
Már csak sóhaj, jogcím az örök sóhajra és az 
örök sóvárgásra, az örök Lillákra . . . Komá-
rom még soká integet a somogya vadon felé 

s integetni fog Lilla két karja és búcsúzó 
szája egy életen át — de a költ ő  mégis tal-
pára esik a nagy zuhanásban. A bet ű  erősebb 
az • életnél és szerelemnél is! S aki a n őket 
eddig a Lilla-versek csipkeszövetén át nézte, 
most kicsit a nőgyűlölő  cinizmusával alkotja 
meg Dorottyát. Mennyi inventió, mennyi kese-
rűség és gúny . . . nesze neked n ői nem! Es 
nincs kiút soha többé ebb ől a két végletb ől. 
Lilla és Dorottya. Színm űvei terjedelmesek, az 
özvegy Karnyóné — pedig a gyengébbek közé 
tette a kor bírálata — túlélte a másfél évszáza-
dot. (Nálunk is adták pár év el ő tt). 

Most már csak ágy, rendszer nélkül, kom-
pasz nélkül járom az erd őt. Utánasóhajtok egy-
egy versnek, próbálom az ízét egy-egy sornak, 
egy strófának. Eltűnődöm a szavakon és a ko -
ron, amelyben elhangzottak. 

Hozzánk talán közelálló dolog: Csokonai a 
XVIII. század kilencvenes éveiben Belgrádról 
írt költeményt. Belgrádról, amely akkortájt két-
szer is gazdát cserélt: el őbb a császári kézre 
jutott — keresztény kézre, ahogy akkor mond-
ták, mégha ez pogányabbat is jelentett a po-
gánynál — aztán újra visszavette a török, az 
ottomán császári birodalom. A költ ő , Csokonai 

mondom: a legszétágazóbb érdekl ődésű  toll-
forgatója a maga korának — verset írt a vá-
roshoz. ,.Belgrádra" -- ez a költemény címe: 

Szerencsétlen Belgrad? Gini, meddig tántorogsz 
Eyg kézr ő l másikra vajjon meddig forogsz 
Allj meg örökösen s pihenj utoljára 
E két fél szomszédnak állandó nyugtára 
Véren épült város vérrel meddig hízol 
Magasan felépült váradban míg bízol . . . 

Két birodalom konca és játékszere, a város 
megihlette a költ őt. A nép benne és a mögöttes 
országrészekben már megérett a jogai kivívá-
sára . . . de ez még csak hamu alatt lapangó 
parázs. Csak másfél évtized mulya robbant ki 
az első  szerb felkelés. 

S ha már itt tartunk, a szerb vonatkozások-
nál, Csokonairól szólva — ezt Mladen Leszkovac 
kutatta ki, mint irodalomtörténeti érdekessé-
get — volt egy poétája a szerb irodalomnak, 
akiről feltehető  bizonyos Csokonai -hatás. Nem 
volt élenjáró költ ője népének, de valaki akit a 
korba beállítva méltatni kell és aki — a szerb 
líra fejlődésében — vagy egy tucat versével 
jellemző  és jellegzetes képvisel ője a XIX. szá - • 
zad elejének. 

Erre a költőre el őször Jasa Ignyatovics hívta 
fel a figyelmet bizonyos életrajzi adatok és 
anekdotikus leírások közlésével. Jovan Pacsics 

így hívták — termékeny költ ői munkásságot 
hagyott maga mögött, bár annak jórésze lapi-
dáris, hosszadalmas és unalmas. Rengeteg n ő i 
név •és rengeteg verssor között botorkálva — 
írja Leszkovác — ez a poézis váratlanul ma-
gyar emléket is mutat. Régi szláv helyesírássr 1, 
még a Vuk előtti korszakból, így fest egyik 
idézett költeménye: 

Svi Petrarhe, Sulce, Cokonai 
Pjen' jam svoe ljube slavise 
Spominjaju jost svoi krai 
Pamjatnike gdi nam stavise 

Ceciliju Suice vsue milu 
V jazmnu Petrarh, Lauru ljubio 
Bezzvzajmnostvo k'o cto vitez Lillu 
Dragu ljubit sam se trudio 

(Moja ljubica) 

Hozzávetőleges fordításban: 

Petrarkák, Sulcok Csokonaiak mind 
Szerelmieket dallal ünnepelték 
Szavukkal, mely ím a multból int 
Földjüket is szépen megénekelték. 

Ceciliát Sulc ahogy szerette 
. S mint Petrarkában Laura, úgy élsz bennem 

Vagy ahogy Vitéz Lilláját énekelte 
Űgy szeretlek én is téged szerelmem. 
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Persze, ez csak irodalomtörténeti kuriozi-
tás. Egészen másként áll a dolog, természete-
sen Csokonai patásával — nagy és széles ha-
tásával — a következ ő  nemzedékek magyar 
íróira. Biztos, hogy Pet őfi misszióját ő  tette jár-
hatpbbá — a népnyelv és a néplélek bevonu-
lását az irodalomba s hogy az 8 nem széles-
hullámú, de annál mélyebbgyökerű  nyelvújí-
tása minden magyar író és poéta útjából gördí-
tett el sziklákat. Ó bizonyította 'be el őször, 
hogy ez a nyelv alkalmas a legösszetettebb 
költői formák megvalósítására: hajlékonnyá és 
a poézisre nagyon is alkalmassá tette ezt a 
nyelvet. illetve: saját életm űvével bizonyítékkal 
szolgált erre. 

Ady „A magyar Pimodan"-ban rajongással 
és lelkesedéssel vállalja a Csokonaival való 
szelicm-rokonságát. Sokszor megrázóak ezek az 
Ady vallomások: 

»A legrokonabbnak az összes volt és lehet ő  
magyar költők között Csokonai Virtéz Mihályt  

érzem magamhoz ..." vallja. Aztán később: 
„ .. . Csokonai Vitéz Mihály unokájának  ér-
zem és tudom magam: veszettül európaiatlan 
magyarnak, aki kacagtató fanatizmussal és 
komolysággal él-hal Európáért. Csokonaiban, 
Csokonai egy-egy versében veszettül megérzem 
azokat a szavakat, amelyek csak d őzsölés után 
pattanhattak ki egy lázas és meggyötört ideg-
rendszer pörölymunkájából". 

S aki ennyi közösséget vállalt Vitéz Mihály-
lyal, mint Ady, ő  írta joggal róla: „Amit Taine 
valahogy ha jól emlékszünk az agyvelő  sejtjei-
nek lázas fölpattanásairól mond, ő  nála érez-
zük legjobban a magyar költ ők között. A nagy-
képű  írástudók akkoriban javították és ron-
tották a nyelvet. Ó dalolt s mert lelke ren-
geteg és sokszínű  volt: feszítgette, edzette, pó-
tolta, nőtette magyar nyelvének iromba és szűk 
kereteit. Es vált természetesen a legpompásabb 
nyelvújítóvá". 
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Dési Ábel  

Lotte Weimarban  

Mint ahogy nem ismerhetjük meg 
az újat, a fiatalt, ha nem ismerjük 
a hagyományokat ugyanúgy hiába-
való és sanyarú a régiségek iránti 
szeretet, ha elzárkozunk az új elő tt,  
ami történelmi szükségszer űséggel 
keletkezett a régib ő l. 

Thomas Mann  

Amikor sok nyugati író (pl. Kaffka, Heming-
~~ ay, r'au Lkner) tulzott (es soxszor inaokolatlan)  

nepszerúsegere gonaolunK, joies ő  erzessel vesz-
szuk kezunkbe Thomas Mann valamelyik új  
művét. Mann nem tartozik az u. n. moaern írók  

közé, legalább is nem abban az értelemben, mint  
a fenti harom író. Mann, aki úgy él a köztu-
datban, mint a goethei és tolsztoji realizmus és  

humanizmus utolsó mohikánja, minden formai  
konzervativizmusa mellett is mouernebb (eresa:  

időtállóbb, értékesebb, emberibb), mint a mai  

»modernek«.  
A mai »modern« írók nagyrészér ől könnyen  

ki lehet mutatni, hogy modernségük végs ő  fo-
kon nem más, mint a valóság ellenére kikon-
struált divatos találmány. Nlann írói értékeit  

nehezebben kezdi és kezdheti ki az idő  rozs-
dája már csak azért is, mert benne mélyebb  

emberi és gondolati tartalom jut kifejezésre.  
Most, hogy Thomas Mann Goether ől szóló  

regénye egyszerre horvát és szerb fordításban  

is megjelent, úgy gondoljuk, érdemes lesz né-
hány szót szólni erről a könyvről. A kritika  
alapjául Vajda Endre igen szép magyar fordí-
tását vesszük (Rózsavölgyi kiadás, Budapest).  

. Mann a naturalizmustól való elfordulása után  

mind intenzívebben foglalkozott Goethe alak-
jával. Ennek a fejlődési iránynak, amely épp-
úgy tudatos volt, mint Mann egyéniségéb ő l  
kifolyólag ösztönös is, els ő  állomása a Halál  
Velencében, ez a goethei értelemben vett  
klasszikus nagy novella. Kés őbb, két évvel a  
Varázshegy előtt, Marnál ez a probléma mint  
Goethe és Tolsztoj közt megvont párhuzam  
fejlődött tovább. A Varázshegyben (1924) újra  

felveti ezt a problémát. Lodovico Settembrini  
elmélkedései mögött itt-ott felbukkan Goethe  
hatalmas árnyalakja. Goethe halálának száz-
éves évfordulóján 1932-ben két nagy tanul-
mányt is szentelt a nagy előd szellemének és  
nagyságának. Mann itt nemcsak jellemez és  
méltat, hanem mintegy el őre megérezve a  

fasiszta, veszélyt,  -ig- igyekszik előre _ megvédeni  
Goethe igazi humanista voltát a német új-
barbarizmus elvtelen deformálásától.  

Hitler uralomrajutása után a német intelek - 
tuelleknek közkedvelt mentsvára és védnöke  

volt Goethe egyénisége. Akkor mi sem volt ért-
hetőbb és szükségszerűbb, mint a goethei hu-
manizmust és antinacionalizmust szembeszegezni  
a rosenbergi barbár fajmitosszal.  

Thomas Mann a második világháború el őesté-
jén, amikor az a regény íródott (1939-ben je-
lent meg), igen helyesen érezte, hogy Goethe-
ről írni annyit jelent, mint baljóslatú intést adni  
a németségnek és figyelmeztetni őket a ve-
szélyre, amely a fasizmus fel ől fenyegeti őket.  
A goethei humanizmusban megszólalt a német  
nép igazi lelkiismerete, hogy ítéletet mondjon  

az embertelen fasiszta „kultúra" felett.  

Mivel ez esetben kétségtelenül politikus re-
gényről van szó, hadd jellemezzük el őször a re-
génynek ezt az oldalát. Ez után pedig a dolog  

esztétikai részét tárgyaljuk.  

A napoleoni háborúk után újjáéled ő  porosz-
német nacionalizmus mind több követ őre talált.  
Ezek közé tartozott Goethe egyik barátja, Pas-
sow tanár is. Amikor az, egy alkalommal a gö-
rögök hazaszeretetér ől beszélve a maga naciona-
lista eszméit fejtegeti, Goethe kemény kritiká-
val felel ennek a nézeteire:  

Hallgassanak meg — mondta —, azt hi-
szem, én is konyítok egy keveset az ókor-
hoz, ámde a szabadság és hazaszeretet, ame-
lyet belőlük vélnek meríteni, azzal a veszély-
lyel fenyeget és minden pillanatban arra  
hajlik, hogy torzképpé aljasuljon.  

Goethe természetesen nem éri be a kritiká-
val. Ezután egyszerűen ki is fejti, hogy hogyan  
kellene a dolognak fejlődni, illetve milyennek  
képzeli el a németség hazaszeretetét.  

A mi polgári életünk — folytatta — nagy  
mértékben különbözik az ókortól. Az állam-
hoz való viszonyunk is egészen más. A né  

metnek, ahelyett, hogy önmagára korlátozná  

magát, az egész világot magába kell zárnia,  

hogy a világra hathasson. Ne ellenséges el-
különülés a többi néptől legyen a mi célunk,  
hanem barátságos érintkezés a világgal, a  
társadalmi erények kim űvelése, akár a ve-
lünk született érzelmek vagy jogok rová-
sára is.  
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Néhány sorral ezután Goethe [Mann] meg is 
mondja, hogy miért kellene így lenni a doi•-
gaknak. Goethe feltárja a veszélyt, amely az 
éledő . nacionalizmusból születne ennek eltúlozá-
šl -esetén. Passow tanárnak Goethe ezt mondja: 

Semmi sem- áll távolabb .t őlem, mint ke-- 
L- g rednek fájdalmat okozni, _doktor úr, kegyed 

j:ószándékú ember, . 	nem elegendő  a jó és 
tsztá szándék;? az embernek be kell látnia, 
hogy műveletei milyen következményekkel 
járnak.'En megdermedek a kegyed szándéká- 

- 	mert az még nemes, még ártatlan el ő - 
- - képe valami rettenetesnek,; amely egy napon 
- a legfékeveszettebb. d őreségekben bukkan :fel 

a németek között és amelytői_ kegyed is meg-
fordulna a sírjában, ha hírét hallaná. 
Egyik szabadjára engedett töprengésében és 

vívódásában Goethe így elmélkedik a német -- 
:ség sorsáról: 

oldogtalan nép, nem Tesz jó vége, mert 
nem akarja önmagát" megérteni és önmagá- 

«nak félreértése - nemcsak nevetségességet 
= kelt, hanem r-kihívja- a világ gy űlöletét is 

'és vešžélybe -  šődorja A sors lesújt, ha el-
'árulják- önmaguk és nem akarnak azok 
lenni, amik; elszóródnak a világon, mint a 
zsidók - - joggal, mert legjobbjaik mind1ó 
számkivetésben éltek és csak a számkivetés-
ben és szétszóródásban fejlesztik a bennük 
rejlő  jót a nemzetek üdvére és lesznek a föld 
sója .. . 
A Charlotte tiszteletére rendezett ünnepi 

ebédnél Goethe többek közt elmesél egy bor-
zalmas középkori zsidómészárlást, amely egy 
kis csehországi városban játszódott le. Goethe 
[Mann] a középkorról beszél, de szavain keresz-
tül érezzük a mai vonatkozásokat és azt, hogy 
a borzalmas és elrettent ő  példa intésül szolgál-
hat a mának. Goethe ítél ő  szavai mögött Mann 
csendes vádja is lapul. 

Amikor ezt a tárgyat tovább mesélve Mann 
Goethe balsejtelmeir ől beszél, így jellemzi 
Goethének a német néppel kapcsolatos érzéseit: 

Nem akar erről rémmeséket terjeszteni 
és saját száját velük megégetni, de be kell 
vallania, hogy időnként lélekzetet elállító 
szorongás rohanja meg, hogy• egy napon a 
világ szövetkezett gy űlölete, a föld sava a né-
metség ellen felszabadul egy történelmi lá-
zadásban, amelynek miniatür el őképe ania 
középkori gyilkos éjszaka . . . 
A Goethevel azonosult Mann szólal meg e 

szavakban. A háború előestéjén, a fasizmus 
uralmának tet őpontján még a multba visszapil-
lantva is indokolt és érthet ő  volt ez a hang. 

Ezekután próbáljuk meg a regény esztétikai 
elemzését is. 

Kétségtelen tény, hogy Mann regénye remek-
mű  és hogy a maga különlegességében párat-
lanul áll a világirodalomban. A németek két 
legnagyobb írójának találkozása e regényben 
olyan művet eredményezett, amely szinte egye-
dülálló a világirodalomban. A regény különle-
gessége éppen azáltal is hiteles, hogy az adott 
történelmi valóságot szabadon vegyíti a költé - 
szettel. 

Itt Mann méltónak bizonyul Goethehez. Mann 
felhasználja a goethei légkört, stílust és szerke-
zetet, hogy ezzel is minél hívebb képet adjon 
róla. 

A regény novellisztikusan egyszer ű  és lát-
szólag szerény vázát Mann gazdag epikai és  

gondolati tartalommal tölti meg. A regény -
Charlotte Kestner néhánynapos weimári láto-
gatását mondja el. A regény kétharmad része 
arról szól, hogy látogatása els ő  napján, illetve 
délelőttjén Lotte elbeszélget Reimer doktorral, 
Goethe volt titkárával, Adele Schoppenhauer 
kisásszonriyal és Goethe fiával, Augusttal. 

Reimer, aki Goethenek kilenc évig volt tit-
kára, szinte úgy beszél Goether ől, mint ahogy 
azt Mann teszi Goethe tanulmányaiban. Reimer 
Lotteban a régi szerelmest keresi, aki a Wert-
hert ihlette meg, közben hol anekdotázva, hol 
elmélkedve beszél Goetheről és. így valóságos 
kis dialógus formájú tanulmányt mond el. 

Ha pl. elolvassuk Mann két Goethe-tanui-
mányát (Goethe az író, Goethe mint a polgári 
korszak' képviselője), rögtön észrevehetjük az 
-azonos hangnemet és tendenciát. Mann, aki rajta 
keresztül a maga álláspontját mondja el, mind-
két esetben azonos forrásokra támaszkodik, Rei-
mer és Eckermann Goethe-adalékaira. 
_ A személyes élményekkel, tapasztalatokkal 

és megfigyelésekkel gazdagon 'átsz őtt' tanulmány, 
melyet dialógus formájában mond el Reimer 
Goetheről, Mann egyik igén hatásos és 'kipró-
bált módszerén alapszik. Itt 'Válik valóvá ' Mánn 
csodálatos képessége, hogy a személyi lírával 
fűtött elmélkedést, plasztikus jellemzést ad egy 
emberről vagy dologról; az elmélked ő , értekező  
hang mindig a konkrét jellemzést szolgálja és 
éri el. 

Reimer után Adele Schoppenhauer (a filozófus 
húga) látogatja meg Lottet. Ő  is személyes él-
ményekből fakadó jellemzést ad Goether ől, de 
ő  inkább mint politikust mutatja be. Adele után 
Goethe fia, August jön el Lottehoz. Apjáról 
mint emberr ől és férjről beszél, elmeséli anyjá-
nak történetét és Goethe házaséletét. 

Mindez egy délelőtt játszódik le, Lotte ot-
tartózkodásának els ő  napján. Goethe még meg 
sem jelent el őttünk, de már úgyszólván min-
dent tudunk róla. Három különböz ő  szemszög-
ből megvilágítva, teljes él ő  alakot nyer a maga 
igazi emberi és írófejedelmi nagyságában. 

Mann ezzel a módszerrel a másodfokú cse-
lekményt is élő  valósággá változtatja át. Róla 
azt tudjuk meg, amit e regény szerepl ői még 
a tulajdonképpeni cselekmény el őtt elmondanak. 
Mindez azonban a maga plaszticitásában mozgó 
valóságként hat. 

(Mindjárt ezzel kapcsolatban el kell monda-
nunk, hogy az igazi epika szemszögéb ől nem fel-
tétlenül szükséges, hogy a cselekményt maga az 
író mondja el vagy történtesse meg. Az epikus 
ábrázolás egy magasabb fokán a szerepl ő  sze-
mélyek által elmondott cselekmény is epikus 
tartalmú lehet és széles átfogóképesség űvé telje-
sedhet, ha helyet kapnak benne mindazon lénye-
ges tényezők, amelyek a realizmus f ő  tartozé-
kai.) 

Mann ebben az esetben ezt úgy éri el, hogy 
a regény központjában lev ő  Goethét egyszerre 
több oldalról, több elbeszél ő  személyén keresz-
tül világítja meg. De ezen belül is maguk az 
elbeszélők több oldalról mutatják be Goethét. 
Az így kapott ábrázolás tehát nem egysíkú álló 
kép, hanem négydimenziós valóság lesz. Az 
ábrázolásnak ez a dialektikus formája lehet ővé 
teszi, hogy a tulajdonképpeni sovány cselekmény 
egy valóban gazdag tartalom kerete legyen. 

Tulajdonképpen mi is történik a regényben? 
Igen kevés. 
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Charlotte megérkezik, megszáll a fogadó-
ban a lányával, fogadja a fent említetteket. 
Mindez pedig hat fejezetet tesz ki, vagyis a re-
gény kétharmadát; a következ ő  három fejezet -
ben megismerjük Goethét. 

Először otthonában látjuk, amint álmából 
felébredve kissé szaggatott és kuszált monológ-
ban tapogatja az eléje táruló valóságot. Majd el-
beszélget inasával, titkárjával és fiával August-
tal. A következ ő  fejezetben megismerjük 
Goethét, a közéleti személyt, akinél a Charlotte 
tiszteletére rendezett díszebéden egybegy űlik a 
város előkelősége. Közben Goethe — mindvégig 
a cselekmény központjában állva — mesél, vitat-
kozik és kérdez. 

t : Az utolsó fejezetben Charlotte elmegy a szín- 
ázba Goethe felajánlott kocsiján; el őadás után 

elbeszélget az érte jött Goethével. 
Mindez, amint látjuk, igen egyszerű  és lát-

szólag szegényes külső  tartalom. Egyszerű  író 
mber ilyen feladatnál ,feltétlenül cs ődöt mon 

dana minden képességével. Mann azonban a so-
vány cselekményb ől is csodát tud teremteni. 

a maga kivételes írói eszközeivel ezt a lát-
szólag szerény keretet is gazdag epikai és gon- 

dolati tartalommal tölti meg és ebben van a míí 
nem mindennapi értéke. 

A mű  számtalan költ ői ihletettségű  dialógusa 
szinte Plátó dialógusaiba kívánkozik. Gondol-
junk csak a regény befejezésére, arra a beszél-
getésre, amelyet Goethe folytat a vele utazó 
Lotteval a szerelemr ől és a költői egyéniségről, 
az önfeláldozásról és az alkotásról. Ez a rész-
let a világirodalom minden bizonnyal legszebb 
alkotásai közé tartozik. 

A regény magasszárnyalású, keményveret ű  
intellektualizmusa, a beszél ő  személyek sokszor 
talán túlzottan is ünnepélyes tónusa és mon-
danivalója, amit megfigyelhetünk s ami nega-
tív hatást ébreszt. Amikor azonban mindezt 
leírjuk, rögtön felmerül a kérdés: vajjon hi-
bák-e ezek ebben az esetben? Vajjon nem szük-
ségszerű-e és logikus mindez ebben a környe-
zetben, formában és alakban, ahogy azt Mann 
tárja elénk Goethe és környezete minél telje-
sebb és költőien hű  jellemzésére. 

A lírai szépségű  gondolati tartalom, a teljes 
művészi ábrázolás és a csodálatos, hol meghitt 
és derült, hól sejtelmesen megdöbbent ő  tarta-
lom a legnagyobb művek közé emelik Thomas 
Mann regényét. 
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Modernizmus mint leegyszerűsítés 

Kosztolányi Dezső : Pacsirta (Testvériség és 
Egység kiadóvállalat, Novi Sad) 

A modern irodalom nem jelenti a problé-
mák leegyszerűsítését és elhallgatását, hanem 
a problémák módosulását a világban. Nyugat-
Európában az ipar és a kapitalizmus fejl ődés -
vei az anyagi kérdések, az életszínvonal problr-
mái lassan megoldódnak, az osztályharc módo-
sul és ami eddig éppen az anyagi megkötött-
ség és nyomor miatt rejtve volt, most felszín-
re kerül: központi probléma az, hogy az ember 
nem önmaga és nem életének ura, hanem az 
ember, a társadalom felett a dolgok, a halott 
erők uralkodnak. Csak így juthat el az iroda-
lom annak  felismeréséig, hogy értelmetlen a 
kapitalizmus életformája és ennek az irodalom-
nak a közvetítésével juthatunk mi el annak 
felismeréséig, hogy a szocializmus nemcsak 
anyagi kérdés, hanem els ősorban lelki problé-
ma: az emberiség nagy válságának egyetlen le-
hetséges kiútja. A küls ő  világ ilyen sajátos mó-
dosulásából született modernizmust azonban 
soha nem lehet átültetni, hanem ennek a mo-
dernizmusnak mindig az illet ő  ország társadal-
mi sajátosságaiból kell kin őnie, hogy mindig a 
sajátos és leglényegesebb problémákat adja. 
Kosztolányi megkísérelte Magyarországra át-
ültetni a modern nyugati irodalmat, s ezért ez 
a regénye is meglehet ősen modern regénynek 
hat. Emögött azonban nagy megalkuvás rejlik. 
Nála ez a modernizmus az igazi problémák 
megkerülését jelenti. A nyugati irodalom proble-
matikáját akarja átültetni Magyarországra, ami-
kor Magyarországon még a társadalmi osztály-
harc legelső  próbálkozásainál, az aratósztráj-
koknál vagyunk, tehát amikor a magyar társa--
dalomnak egészen más problémái vannak, mint 
Nyugaton. Ezért nála ez a modern irodalom 
nem lesz harc a kapitalista világ elembértele-
nedése ellen, mint Nyugaton, hanem menekü-
lés a lényegesebb, igazibb problémák el ől. Re-
gényein belül találunk egy másik leegyszerűsí-
tést is. Még azokban a problémákban, amelye-
ket meglát, sem fedezi fel a lényeget, hanem e 
helyett az egészet a freudi pszihoanalízis kapta-
fájára akarja húzni. Ez a regénye is modern 
regénynek hat, de a fenti értelemben kétsze-
res leegyszerűsítést tartalmaz. 

A regényt egy freudi elgondolásra építi fel: 
a szülők örülnek, hogy megszabadultak lányuk-
tól és ebben a felszabadultságban jönnek rá, 
hogy, tulajdonképpen gyűlölik lányukat. Szeren-
csére az író leegyszerűsítése nem tudja egészen 
elsikkasztani a tényt, hogy sokkal többr ől van 
itt szó. A pszihoanalízis mondanivalója egyál-
talán nem lényeges. A legnyárspolgáribb életet 
látjuk. Akos élete semmittevés, teljes begubó- 

zás a világ el ől, a multban él és készül ődik a 
halálra. Élete tehát a megtestesült kiegyezés, 
nyárspolgári megalkuvás és begubózás. A csa-
lád élete egy csapásra megváltozik, amikor lá-
nyuk rövid időre elutazik. Kiderül: nem a lá-
nyuktól, hanem ettől a lehetetlen nyárspolgári 
életformától szabadulnak meg egy id őre. Most 
két hétre nem kell takarékoskodniok, nem _ kell 
kicsinyeskedniök. Megszabadulhatnak az eddigi 
életforma sok megkötöttségét ől. Megtagadhatják 
azokat a szabályokat, amelyek eddig kötelez őek 
voltak. (Ákos paprikást eszik és utána jól ki-
törli a tányért. Nem tör ődik azzal, hogy vi-
gyáznia kell gyomrára, sokat, jól eszik, utána 
rágyújt.) A régi megszokott rend felborul, egy-
szerre csak nem találnak valamit, ami eddig 
mindig a helyén volt. Levetkőzik a régi be-
gubózást - társaságba kerülnek, színházba, a 
főispánhoz, a végén az apa még egy reggelig 
tartó mulatásban is résztvesz. Egyszóval életük 
megszűnik készülődés lenni a halálra, és utolsó 
fellobbanás lesz, egy kis ragaszkodás az élet-
hez, egy kis élet — megfiatalodnak, izgatottan 
készülődnek a színházba, kirakatot néznek és 
a mama hosszú szünet után, most még zongorá-
zik is. Nem a lány és nem a freudi gy űlölet a 
legfontosabb tehát, hanem az, hogy lehetetlen 
életformába szorult emberek tesznek egy utolsó 
kísérletet a kitörésre. Utána persze gyorsan 
mindent helyreállítanak, megfogadják, hogy so-
ha többé és most már ismét mehet a maga út-
ján a régi lehetetlen, értelmetlen nyárspolgári 
élet. 

Van ennek a regénynek mélyebb mondani-
valója is — a kicsinyes nyárspolgári élet egész 
tragédiáját adja. A megszabadulás ett ől a meg-
kötöttségtől, a kitörés a régi lehetetlen élet-
forma nyűgeiből, nem vezet semmi jobbhoz. 
A lány az elutazásától azt várja, hogy vala-
hogy végre kiszabadul eddigi lehetetlen élet-
módjából. De mi a probléma lényege nála? Az, 
hogy nem ment férjhez? Ez csak küls őség, amit 
a kicsit leegyszerűsítő  író akar elhitetni velünk. 
A házasság még nem boldogság. Ezt ők is tud-
ják: „Azt hiszed, a mai házasság olyan menny-
ország?" — teszi fel a kérdést Ákosnak a fele-
sége. A lány számára tehát a házasság sem 
lenne kitörés. És marad számára az, ami a há-
zasság pótszere mellett is maradna: hétközna-
pokba fojtani lázongó energiáit. Még kevésbé 
jelent valamit az a szabadabb életforma, amely-
be Ákos jut. A társasági élet, a hajnalokba 
nyúló züllés, talán gazdagabb élet? Persze, 
hogy nem. Ez a kettő  így együtt: a teljes nyárs-
polgári megkötöttség és teng ődés jellemző  élet-
formája. A regény alakjainak igazi tragédiája, 
hogy nem tudnak kitörni, nincs hova kitörniök. 
S hogy a tragédia még teljesebb legyen, ami- 
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kor megfogadják, hogy soha többet nem is kí-
sérleteznek a kitöréssel, akkor már kés ő, akkor  
már megingott hitük eddigi életük értelmében.  

A „párducok" élete nem gazdagabb, nem értel-
mesebb, nem jobb, de a közéjük szabadulás  

megingatja Ákosban a hitet a régi életformá-
ban: „Van-e igazság? Erre a buja, bibliai pa-
ráznára, erre a förtelmes perszónára kénköves  

eső  kellene és virág hull reá . . . Nincs igaz-
ság, nincs igazság." És „Micsoda mocsok itt és  
micsoda mocsok a színházban, a kopott díszle-
tek között, mindenütt. Orosz Olga és ők, mind-
nyájan. Az élet megy a maga útján. Mindazt,  

ami hitvány, közönséges, úgy hívják, hogy élet.  
Nincs és nincs és nincs igazság. Semminek  
sincs értelme. Minden mindegy." A rövid id őre  
Elszabadult ember rájön, hogy az ő  „példás"  

életének nincs meg a jutalma, és a rlyárspolgári  

megkötöttség lerázását nem büntetik eléggé. Hát  

akkor miért ez az egész? Egyszer el is jut a  

.teljés megsemmisítés gondolatáig, amikor majd-
nem felgyújtja a házat és felesége jajveszéke-
lésére csak azt válaszolja: „Hát aztán? Akkor  

legalább elég, akkor legalább nem lesz ez sem.  
Mindegy." A régi nyárspolgári élet egész maga-
biztossága már semmibefoszlott. A végén visz-
szatérnek ebbe az életformába, nem azért, mert  

lányuk megjön,' hanem azért, mert nem tud-
nak kitörni. De most már fájdalom, teher lesz  

aZ eddig magától értet ődőnek vett életforma. 
Éz á regény leglényegesebb mondanivalója. A. 
nyárspolgári életformába süllyedt ember utolsó 
kitörési kísérletét adja, olyan kísérletet, amely 
ésak a fájdalomhoz, az egész eddigi élet értel-
metlenségének felismeréséhez vezet. 

De . az író nem tudja igazán mélyen, törés 
nélkül elénk vetíteni ezt az emberi problema-
bkát. Tele van leegyszer űsítésekkel — nemcsak 
:a pszihoanalízis el őtérbe helyezése leegyszerű-
sítés, hanem sok más egyéb is. A regény érté-
kei nem tudják velünk elfeledtetni, hogy Kosz-
tolányinál ez a problematika elfordulást jelent 
a~ igazi problémáktól, megalkuvást és ezért van 
.az is, hogy még ebben a problematikában sem 
tud megszabadulni a polgári, a magyar társada-
lom uralkodó osztályainak megalkuvását vál-
laló író leegyszerűsítésétől, megalkuvásától. 
Mennyivel mélyebb ebben a problematikában-
például Márai. Lehet, hogy Kosztolányié csak 
úttörés, de biztos, hogy felszínességének egyik 

`legfőbb oka az, hogy mindenképpen, s őt két-
szeresen is megáll a félúton. Regénye mégis ér-
- dekes olvasmány, de az olvasónak igyekezni kell 
mindig kihámozni belőle a mélyebb mondani-
valót. b—t 

Az ellenállás mitológiája  
Radomir Honstantinovié: Daj nam danas,  
regény. Novo pokolenje kiadás, 1954.  

A ,mult év irodalmi termése csak az idén  
érte el "tetőpontját. A legjelentősebb regények  
januárban és februárban kerültek a könyv-
piacra, 1954-es évjelzéssel. Dobrica Tyoszics  

regénye, a „Koreni" (Gyökerek) és Radomir  

K-ónsztantinovicsé, a „Daj nam danas" (Add  

meg nekünk ma) a háborúutáni, délszláv iroda-
lom. új időszakát jelzik, s ma már senki sem  
panaszkodhat, hogy. Ivo Andrics az egyetlen  

élő  nagy jugoszláv regényíró. Davicso regénye  

mellett Tyoszicsé és Konsztantinovicsé renais-
sanceot jelent abban az irodalomban, amelynek  

Bora Sztankovicsa világirodalmi nagyság.  

Ezek a regények azonban nem csak egy  
gazdag regényhagyomány folytatását képvise-
lik. Velük kapcsolódik be (és Davicsóval meg  
Andriccsai) a századközépi délszláv regényírás  

az európai körbe. De ezen a területi összefüg-
gésen kívül megvan már az idő  láncszemeinek  
ölelkezése, mert a „Költemény" , a „Gyökerek"  

és az „Add meg nekünk ma" tematikailag, fel-
fogásban, stílusban is id őszerűsítette a jugoszláv  
regényt.  

Konsztantinovics m űve, az „Add meg ne -
künk ma", számos fogyatékossága mellett,  
figyelemreméltó regény. Egy korszak pszi-
hológiájának egész újszerű  megfogalmazása, az  
emberi lét kilátásainak és lehet őségeinek mély-
benéző  elemzése. Örömmel állítom: nem népszer ű  
regény, nem „könnyen olvasható" regény. De  
aki alkotva, építve olvassa, annak gyönyör űség.  
Azt mondta róla egy ismert fiatal költ őnk, hogy  
unalmas. Meglep ő  értékelés. Ebből a szemszög-
ből Braque és Lubarda is — unalmas. Mert  

nem lehet passzívan olvasni Konsztantinovics  
regényét, ahogy nem lehet tétlenül nézni  
Braque-ot. Ebben a regényben hemzsegnek a  

metaforák, kavarognak a képzelettársítások. Itt  

a kimondott szavak és a kimondatlan gondola-
tok között zengő  fémfonalak húzódnak, végig  
kell őket tapogatni és már megszólal a Tenger  

szimfóniája. Konsztantinovics csak akkor vét-
kezett, akkor mutatkozott gyengének, amikor  

megengedte, hogy a szavak áradata elsodorja,  

és hogy belezuhanjon a hiábavaló ismétlések  
szakadékába. Hol szívbeszúrón rövid, hol meg  
bőségtől roskadozó hosszú mondatai kiváló pél-
dái a nyelv felhasználásának. A szavak, fél-
mondatok és többszörösen összetett mondatok  

az író fölényét bizonyítják a nyelv anyagán. De  
ennek a regénynek, s rajta keresztül a modern  

regénynek labirintusai gyakran legy őzték Kon-
sztantinovicsot. Elvész az örvényekben, nem  
tudja megtalálni a kiutat és önmagát.  

Háborús regény az „Add meg nekünk ma'  

pedig háborúról csak oldalainak kis hányadán  

esik szó. Az ellenállás regénye ez, s egyben az  
emberi gyengeségé, esend őségé is. Végre, így  
széretnék felkiáltani, végre itt van a háborúba  

sodródott er őtlen kisemberek mitológiája. Tyo-
szics els ő  regénye, a „Majd megvirrad már"  
volt a legkorábbi kísérlet, hogy idealizáláson és  

krónikán túl hű, emberi képét adja a fasizmus  
elleni felszabadító harcnak, utána pedig Davicsó  
regénye mondott újat, új módon. De Konsztan-
tinovics, merem állítani, tovább ment, és né-
hány nap zsúfolt, mikroszkópikus és exaltált ké-
pén át a háborús évek kisembereinek magatar-
tását tárta fel. Emberei „bizonytalan világban"  

élnek, „amelyben nem tudtak békén a fal felé  

fordulni és nyugodtak lenni". Ezért állítja fel  

tételét: „Én azért jöttem ide . hogy ébren  

legyek. Én lemondok minden álomról ... Kelj  
fel és védekezz. Kelj fel és támadj." Az emberi  
lét értelmének keresésében Konsztantinovics  

megtalálta a választ minden kérdésére minden  

ingadozására. És ezt a feleletet mondja el  
regényében, amelyet filozófiai regénynek is ne-
vezhetnénk, bár tudjuk, hogy ezzel elriasztunk  

jónéhány olvasót. De hogy teljes legyen a ko-
moly irodalom előtt remeg ők félelme: ez " a  
könyv mitológia is, az ellenállás mitológiája,  
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mégha nincsenek is benne istenek, csak nagyon 
emberek. Miért ne volna mitológia? „Miért len-
nének a jó emberekr ől szóló mesék károsak?" 
— kérdezi Konsztantinovics. „Vajjon ez nem 
lendít előre, vajjon ez nem izgatja a vért va-
lami jobbért?" Valami jobbért izgatja ez a re-
gény is mindazokat, akik rezignáltan tudnak 
nézni a lehajtott fej ű  emberekre. 

A modern jugoszláv irodalom, hiányosságai-
ban is értékes műve, már csak ezért is, az 
„Add meg nekünk ma". 

Lector 

Szerelmi háromszög 
Ljubiša Jocié: I s tobom sama ... Regény, 

Bratsztvó-Jedinsztvó kiadás, 1954. 

Az irodalom nagyképű  bírálói evvel a re-
génnyel kapcsolatban azt a régi kifogást emle-
getik majd, hogy a szerelmi háromszöget már 
többezerszer megírták, többezer változatban, e 
a téma már unalmas, banális, újat err ől nem 
lehet mondani, s aki hozzálát, hogy napjainkban 
írjon róla, az elvesztette a kapcsolatot a való-
sággal. Ilyen a priori ítélettel el lehet in-
tézni Jocics regényét, de akármelyik irodalmi 
művet is; az ügyet azonban mégsem szabad le-
zárni. Itt van a regény, az emberek olvassák, 
állást foglalnak vele szemben, elismerik • vagy 
megtagadják értékeit, tehát mégis van valami 
benne, ami jelent ős, ami felett nem tud elsik-
lani az irodalmi jelenségeket figyelő  szem. 

A „Veled is egyedül", úgyhiszem, a szórakoz-
tató regények új fajtájának el őfutárja, helye-
sebben ízelít ő  abból, milyenek lehetnek, milye-
neknek kellene lenniök a modern szórakoztató 
regényeknek: még könny ű-irodalmi voltukban 
is komolyaknak, elmélyed őknek, emberieknek. 
Hisz ez az irodalom s i n e q u a non- ja álta-
lában, s miért ne vonatkozna a szórakoztató 
műfajokra is? Mert, természetesen, élesen el 
kell választani a legújabb jugoszláv irodalom-
ban Davicsó „Költeményét", Csoszics „Gyöke-
reit", Konsztantinovics „Add meg nekünk ma"' 
című  regényét Jocicsnak ett ől a regényét ől. A 
„Veled is egyedül" szerelmi regény, a minden-
napi emberek mindennapi szerelmér ől, nem tö- 

rekszik nagyhorderejű  problémák megoldására, 
inkább a szerelem állandóságának és mulandó-
ságának kérdésér ől beszél, miközben egy kevés-
sé érdekes szerelmi történetet mond el:• egy 
belgrádi családhoz vidékr ől felkerül egy fiú, 
egyetemista, a család befogadja, az egyetemista 
és az asszony között szerelem fejl ődik ki, idő  -
vel elhidegülnek egymástól, a fiú mást talál, 
az asszony férje pedig a végén öngyilkosságot 
követ el. 

Ezt a mesét akárki megírhatta volna több 
vagy kevesebb oldalon, mint Jocics, de — és épp 
ez az; amiben Jocics újat adott — a „Veled is 
egyedül" bizonyos tulajdonságai miatt érdekes, 
új jelenség, :és mint ilyen, figyelemre méltó. 
A regény lényegében szerelmi költemény, tele 
lírával, gyönyörű, megragadó részekkel, ahol az 
olvasó belekerül egy lágy, meleg folyóba, úszik, 
viszi a víz, az ár, — a szerelem árja. A szavak 
csodás . játéka helyenként leny űgözi az olvasót, 
az asszociációk, sziporkázó metaforák, a modern 
stílusnak ezek a jellegzetes alakzatai , oldalról-
oldalra követnek, és állandó jelenlétre kénysze-
rítik az embert, a teljes appercepciós apparátus 
használatára. Költ ői feszültség adja még a 
„Veled is egyedül" erejét, a szerelmes órák és 
az öngyilkosság, a halál pillanatainak remek le-; 
írásában. 

Meg kell mondanunk, hogy sok fogyaté- 
kossága is van Jocics könyvének. Gyakrán is-
métel lényegtelen dolgokat, hosszú sorokon ke-
resztül kissé üres, id őszerűtlen önelemzést .vé- 
gez, banálissá, kierőszakolttá válik egyes helye-
ken, a mély, igazán irodalmi részeket, művészi 
értékű  leírásokat felesleges bekezdések váltják 
fel. 

Három ember áll a regény középpontjában: 
Koszara, a feleség, Momcsiló, mérnök, a férje 
és Zsárkó, az egyetemista. Hármukon keréšztiil 
megkapjuk kissé a f őváros irodalmi képét, d 
művelt emberek életének rajzát. Momcsiló és 
felesége olvasott, irodalommal foglalkozó em-
berek, Zsárkó maga is ír verseket, s ezért a 
regényben állandóan egy intellektuális légkör 
uralkodik. De látjuk Zsárkó egyetemista táxsait, 
a könnyelmű , nemtörődöm, felületes fiatalsá-
got. Ezért aztán a „Veled is egyedül" nemcsak 
szerelmi regény, hanem, töredékesen bár, ke- 
resztmetszetét adja Belgrád egyes köreinek. 

Léc tor 
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Miodrág Kujuildzsics 

Petár Dobrovics 

Petár Dobrovics művészi alkotásait szem-
lélve fokozottan felmerül a kérdés — úgyle-
het fokozottabban, mint bármelyik alkotó-
kortársa esetében — hogy hol sz űnik meg itt 
a racionalizmus, a tudatosan, átgondoltan, 
majdnem matematikai pontossággal végrehaj-
tott festői ábrázolás és hol' kezd ődik a szen-
vedély-fűtötte alkotás, melyet mély, bels ő, gát-
nélküli — hogy úgy mondjuk: értelemmel nem 
ellenőrzött lendület hív életre. Dobrovics ké-
pei kétségtelenül nagy tehetségr ől, vitán felül 
álló szolid tudásról és kifinomult képzőművé-
szeti kultúráról tanuskodnak. Dobrovics olyan 
festő  aki előtt — úgy tűnik — nem 'volt meg-
oldhatatlan művészi probléma. Képein nincs 
esetlegesség vagy tévedés, nincs megnem in-
dókolt, véletlenül odavetett színfolt. Itt min-
den biztos. Szilárdan áll minden. S mindennek 
megvan a maga indokoltsága és jogosultsága. 

Mégsem szenvedélymentes- — mint mondot-
tuk — ez a festészet. Ellenkez őleg. Mint min-
den más festőben, benne is végbement az al-
kotás izzó folyamata: a lélek er őfeszítésein ke-
resztül eljutni a megvalósulásig s a megvaló-
suláson — vagy a megvalósulások láncolatán 
keresztül — a koncepcióig, saját művészi ví-
lágképéig. És valóban, a m űvésznek kétségte-
lenül racionálisan megfestett alkotásai csak 
első  tekintetre jelentenek rejtélyt. M űvei a 
maguk természetes keretében — Dobrovics ko-
rának művészeti körülményei között szemlélve 
— világosak és érthetőek. 

Dobrovics Budapesten szerezte képz őművé-
szeti kiképzését; itt volt els ő  nyilvános fellé-
pése is, 1911-ben. Nálunk is akkortájt, éppen 
mint egész Európában a fest őművészet hatal-
mas forrongás korszakát élte. Az impresszioni$-
ták éppen hogy megkezdték elfoglalni helyü-
ket a tárlatokon és gyüjteményekben, utódaik-
nak pedig, az expresszionistáknak még er ősen 
küzdeniök kellett a nyilvános elismerésért. Az 
akkori kor új festője előtt — éppen mint aze-
lőtt és azóta is a fest ők előtt — két út állt: 
hozzáidomulni ahhoz, ami pillanatnyilag kor-
szerű , tagja lenni egy nagy együttesnek, ame-
lyet a művészet két vagy több nagy vezet ője 
irányít, vagy.... új utat keresni, egyéni utat, 
amely helyes lehet, de nem szükségképpen az. 
Ha a művész ezt az utóbbi megoldást választja, 
felmerül a kérdés: hol kezdi el? Ott-e, ahol a 
művészet pillanatnyilag megállt? Ami annyit 
jelent: vezetője lenni egy új mozgalomnak. 
Vagy visszatérni a multba, a távolabbi vagy 
közelebbi multba? 

Dobrovics visszanyúlt a multba, azonban 
nem mindenben. Viszatért a formához, a vilá-
gos konstrukcióhoz, a határozott körvonalak-
hoz. Emellett azonban megtartotta kortársai er ős 
színezését. A valóságban nála is elkerülhetet-
len volt az impresszionista hatás. (Az impresszio-
nizmus a pillanatnyi benyomás kedvéért — 
amelyet a tárgyak az adott percben tükröznek 

feláldozza a tárgyak alapvet ő  vonását, tehát 
exakt formájukat és exakt, lokális színezetü-
ket.) Paul Cézanne, az els ő  festő , aki az impresz-
szionisták vívmányaira reagált (jelszavával, 
amelyet mindent a „gömbre, kúpra és cilin-
derre" lényegesített) megnyitotta a kubizmus 
utját. Cézanne az impresszionizmusra reagál-
va felfedezett valami egészen újat, eddig nem 
tapasztaltat. Dobrovics a megoldást — er őseb-
ben visszanyúlva, korban jobban hátranyúlva 

a régmultban keresi. A szilárd körvonalak 
ilyen kutatásánál megállt-e Ingresnél? Vagy 
még hátrább lépett néhány századdal Michel-
angelóig vagy Leonardóig? Erre nem adha-
tunk apodiktikus választ a bizonytalanság két-
sége nélkül — tehát anélkül, hogy kitegyük 
magunkat az önkényes tolmácsolás vádjának. 
A tények mindenesetre azt bizonyítják, hogy 
Dobrovics rendkívül gyorsan, fest ői pályájá-
nak mindjárt a legelején megtalálta a saját és 
biztos megoldását. Már els ő  képein láthatjuk 
erőteljesen és szilárdan megformált testeit, szi-
lárdságot és biztonságot tapasztalhatunk nála. 
Renkívül racionális festészet ez, amelyben a 
primátus szerepét a biztos kézzel megkörvo-
nalazott rajz adja. Dobrovics szinte Leonardo-i 
kontemplativitással ápolja a rajzot — mely-
nek különben abban az időben ugyanolyan fon-
tosságot tulajdonítottak (szinte természetföllöt-
tien mindenható faktornak tekintették) mint a 
renaissance festőinek korában, amikor a rajz-
ban látták az „isteni szikrát". 

Nem tudjuk mi lett volna Dobrovics hatása 
a mi környezetünkben, az els ő  világháború 
előtt, ha itt állít ki. ( A cikkíró Beográdra 
gondol. A szerk.) Nyilvános kritikánk akkor-
tájt szavakban és írásban elszörnyülködött Na-
dezsda Petrovics művészetén; a fest őművésznő  
1900-ban, Beográdban megrendezett els ő  kiállí - 
tását egy műbíráló „az agyak beteg képzel ő-
désének" nyilvánította. Nem hiszem, hogy Dob-
rovics jobban járt volna, bár ő  az impresz-
szionizmust művészi fejlődésének még a leg-
elején elvileg elvetette. A kor nyilvánossága 
romantikus irodalmi ábrázolást követelt s a 
képregények monumentális dimenzióit áhította. 
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Még egy Gyorgye Krsztícs is -- mindössze ti-
zenöt évvel Nadezsda Petrovics megjelenése 
előtt - a kritika egy része éles támadásainak 
volt célpontja, éppen azért, mert képei nem 
sztrip-regény illusztrációk voltak. Dobrovics a 
maga tájképeivel — koncepcióikban klassziku-
sok, színezésükben azonban modernek — aztán 
ugyanilyen csendéleteivel, érzéki, húsból-vér-
ből alkotott aktjaival éppen ellenkez őjét jelen-
tette annak, amit a kor a fest őművésztől meg-
követelt. 

Dobrovics festői fejlődésének első  éveit --
helytál .óbban és igazabban bármely képz őmű-
vészeti bírálónál vagy műtörténésznél — Mi-
roszláv Krlezsa mérte fel egy tanulmányában, 
1921-ben. Ime mit mond az induló Dobrovics-
ról: 

„Dobrovics akkor vette fel az ecsetet, ami-
kor az analitikus irányzatnak a színekben va-
ló felolvadása aktuális volt és modern. S meg 
kell állapítani, hogy nem haladt vakon a töb-
bivel, nem éltek benne szenzáció-hajhászó am-
bíciók, hogy éppen ő  legyen, aki els őnek teszi 
magáévá ezt az absztrakt és illuzórikus „der-
nier cri"-t, amely dics őséget és babért íger. S 
ha a formának ilyen analitikus destrukciója 
bizonyos úgynevezett forradalmi mozgást je-
lent, akkor Dobrovicsot e forma kimondott el-
lenforradalmárának nevezhetjük. Napjaink 
egész ideges cikkázása, gyors dinamikája nem 
ejtették hatalmukba s a mának és holnapnak 
ilyen problémái nem lelkesítették. Mindíg aver-
zióval viseltetett az absztrakció iránt, összes 
vásznain együtt nincs egy négyzetcentiméter-
nyi terület, amelynek ne lenne fizikai súlya s 
amelynek ne lenne hatalmas önsúlya." 

S később bármit tett is, bármilyen felfris-
sülést hozott vásznaira, bárhogy verekedett is 
írásban a modern művészetért, Dobrovics lé-
nyegében azokat az elemeket őrizte meg, ame-
lyeket 1921-ben Krlezsa figyelt meg nála. Egész 
életén keresztül a modern fest ő  szemüvegén 
át nézte a klasszikus formákat s ezekb ől a for-
mákból kiindulva alkotta meg képeit. 

Ilyen állítás után bátran megkérdezhetn ők: 
nem volt ez nála egyszerű  eklekticizmus? A 
válasz csak az lehet: nem. Dobrovics életében 
nincsen semmi erőltetett választékosság. M ű -
vészete olyan úton haladt, amely egykor járt 
volt és élénk, de aztán ben őtte a gaz és a fe-
ledés. Szétvágni az indákat, újból járhatóvá 
tenni az utat, hozzáidomítani a mai közleke-
dés kívánalmaihoz éppen olyan er őfeszitést 
igénylő  — ugyanakkor azonban hálát és elis-
merést érdeml ő  feladat, mint új ösvényt vág-
ni. Dobrovics jelentősége mindenekel őtt ez: ab-
ban az időben, amikor festészetünk egyrészt 
még elkésett, romantikus felfogások közt ví-
vódott (Predics és valamennyire Jovanovics) 
másrészt már az ultramodern kubizmus is fel-
ütötte fejét (Szava Sumanovics) ez a fest őnk 
a maga útján járt és er ős művészet alapjait 
vetette meg. Mindaz amit kés őbb festett (vagy 
még inkább: írt) többé-kevésbé kirándulás volt 
a művész korábbi és alapvet ő  koncepcióinak 
területéről. 

Az első  világháború befejezése el őtt Dobro-
vicsot Pesten — ahol addig élt — letartóztat-
ták, internálták. A forradalom szabadította ki, 
majd Pécsre került, onnan költözött Beográdba 
s kinevezték a képzőművészeti főiskola taná-
rává. Néhány önálló és kollektív kiállítás s az  

iskolában , eltöltött egynéhány esztend ő  után 
Dobrovics Párisba utazik. S mint ahogy a XX 
század majdnem minden festőjénél, a párisi 
látogatás kisebb-nagyobb változást jelent, ő  is 
bizonyos mértékig megváltoztatta a képekr ől 
és festészetr ől vallott eddigi szemléletét. Talán 
néhány mondat Dobrovicsnak 1929-ben Irt 
egyik cikkéből megvilágítja — legalább rész-
ben — ennek a változásnak lényegét. 

„A XX-ik század művészete egész sor for-
radalmat revellál, azzal az általános törekvés-
sel, hogy megvalósítsa a kifejezés új formáit, 
melyek jobban megfelelnek az új szociális vi-
szonyoknak, miután a tradiciónális utak nin-
csenek többé összhangban az új id őkkel. 

Ha a renaissance festészete formális-racio-
nalista, a XIX századé pedig realisztikusan-
szenzuális akkor a modern képábrázolás ex-
presszionista vagy dekorativ-kolorisztikus. Az 
új festészet és szobrászat alapja a személyes 
élmény. A személyes emóció játssza benne a 
legfontosabb szerepet, a küls őnek az imitációja 
mellérendelt valami, s őt sokszor kizárt, kivül-
eső . Ebben van a főkülönbség, összevetve a kort 
más korszakok festészetével. A lelki szenzá-
ció fontosabb a külső  szépségnél. A szobrászat 
és festészet csak most szabadul fel a küls ő  
hatások alól; a szépség a bels ő  intenzívitasban 
él. 

A XIX-ik század végén a konzervatív kö-
rökben bizonyos idegenkedéssel, s őt rémület-
tel szemlélték az új törekvéseket; beszéltek a 
képzőművészet katasztrófáj áról „a száraz és 
nyers technika" korszakáról stb. A m űvészek 
azonban azóta bátran megindultak az új uta-
kon, új szépségek felé és bátran, merészen 
megteremtették a m űvészetek korszakának 
legszebbjét". 

Ha futólag olvassuk ezeket a sorokat, úgy 
tűnik majdnem, mintha ellentmondás lenne 
aközött, amit Dobrovics írt és amit alkotott. 
Az „egyéni élményr ől" a „személyes exaltá-
ciórol" szóló állításai, amelyek a festészetben 
„a legfőbb szerepet" játsszák, voltaképpen az 
impresszionizmus tételeinek változatai. Nem 
szabad azonban elfeledni, hogy ezek a sorok 
Dobrovics párisi tartózkodása után születtek. 
Ezek annak a Dobrovicsnak szavai, aki vég-
leg magára talált. Továbbra is megtartja majd 
a klasszikus, biztos rajzot. Képeinek kompo-
ziciój a továbbra is szilárd marad. Vásznain ezu-
tán sem lesz „egyetlen négyzetcentiméternyi 
térség, amelynek nincs fizikai súlya" mint 
ahogy annakidején megállapították róla. Csak 
a súlyadó színek minősége, csak azok szere-
pe lesz más a vásznain. Most ezek önállóan 
manifesztálnak — a szín a kép tartalmává vá-
lik .A színezett felületek egymáshoz való ará-
nya, a színek összjátéka lesz a dobrovicsi m ű  
központja. Éppen mint Matise-nál, Dobrovics-
nál is a vászon: hangossá vált, színes felület. 
Klasszikus biztonsággal megkörvonalazott raj-
zokban simulnak a lángoló színek: harsogva 
hirdetik, hogy egymagukban is elegend őek a 
képet reprezentálni. Nincs fényjáték és árnyék, 
nincs árnyékolás, aprólékos pedáns és unal-
mas „srafírozás." Magabiztos fest ő  áll előt-
tünk, aki tudja hogy mit akar és érzékeltetni 
is képes, amit akar. Olyan öntudat ez, amely 
megengedheti magának olykor a rögtönzést is, 
azonban sohasem tűr — az improvizáció elle-
nére sem — banalitást. 



Dobrovics — és ebben van a mérhetetle-
nül nagy jelentősége — visszaadta festészetünk-
nek a biztos rajzot; de ugyanolyan jelent ős 
mozzanat, hogy visszavezette a m űvészetet --
az emberhez. Képz őművészetünkb ől az első  vi-
lágháború utáni időszakban — kivéve talán 
az akadémikusok, Uros Predics és Paja Jova-
novics képeit — úgyszólván teljesen elt űnt az 
emberi álak ábrázolása. Szava Sumanovics és 
Petár Dobrovics voltak az els ők — az els ők 
közül valók — akik az embert a maga szép-
ségében, a maga szenvedélyében és tempera-
mentumával felvonultatták ismét a vászna-
kon. Mindkettőjük egyformán értett az emberi 
figurának nagykiterjedés ű  vásznakon való 
ábrázolásához. Alakjaik a leegyszer űsítés elle-
nére, amely sokszor a test deformációját ered-
ményezte — lehet hogy els ősorban a deformá-
ció miatt — válnak szinte él ővé a képeken. 
Nincsen portré, akt, figurális kompozició -  

egyszóval nincsen egyetlen emberábrázoló Do-
brovics kép, melynek embere ne élné, a maga 
teljes, intenzív, bels ő  életét. Mind úgy tapad-
nak a vászon kétdimenziós síkján — a mély-
ség harmadik dimenzióját is meggy őzően elő-
térbe hozva — mintha saját dolgukkal er ősen 
elfoglalva, valóban külön életük lenne. A 
szemlélő  nem érdekli őket, megvannak önma-
gukban. Nyoma sincs itt semmi teatralitásnak. 
amely sok festőnk ábrázolt emberalakját te-
szi „reprezentatívvá" s talán éppen azért ellen-
szenvessé. Dobrovics emberei mind bels ő  éle-
tet sugároznak: szenvedélyt, örömöt, bánatot. 

Ez biztosít többek között bizonyos els őbb-
séget Dobrovicsnak, ha művészetét összevetjük 
a XX-ik század sok fest őjével, akár hazai, akár 
általános viszonylatban. S bátran mondhatjuk, 
hogy Dobrovics egyik legeminensebb képvise-
lője egész fest ői nemzedékének. 

Petár Dobrovies Virágok. 
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Balázs Béla 

I 
	 L 	 m  

A kispolgár és a film 

A modern filmesztétika életében fordu-
latot jelentett a harmincas években Ba-
lázs Béla „Der Geist des Film" címü 
müve, amely annakidején Berlinben je-
lent meg. A világhírü könyv megállapí-
tásai és tételei ugyan a két világháború 
közötti id őszak filmterméséb ől vonták le 
tanulságaikat, a könyvnek ez a fejezete 
azonban, amelyet alább közlünk, ma s 
helytálló leszögezéseket tartalmaz a ka-
pitalista orszátlok filmtermelésére, vala-
mint ezek hatására a kispolgárra. A né-
hány esztend ő  előtt elhúnyt Balázs Bélát 
a film egyik legnagyobb esztétájának 
tartják ma is, müvei valósággal kéziköny - 
vek a filmemberek előtt. A jugoszláv film-
-művészet is sokat tanult Balázs esztétikai. 
leszögezéseib ől. Balázs művei kivonatosan 
szerb-horvát nyelven is megjelentek. 

A filmtermelés kapitalista nagyipara ter-
mészetszerűleg a lehető  legnagyobb piacra 
törekszik. A legszélesebb tömegek ideológiáját 
kell tehát kiszolgálni — anélkül, hogy a saját 
magáét feladná. A jövedelmez őség miatt az 
„alsó" rétegekhez fordul. De csak ahhoz, 
amelynek szellemi és emocionális szükségleteit 
— az uralkodó osztály érdekeinek veszélyezte-
tése nélkül — kielégítheti. Els ősorban tehát az 
a tömeg jön tekintetbe, amely a legkevésbé tu-
datos a saját érdekei fel ő l. 

Ezért az európai és amerikai filmtermelés 
ideológiai bázisa a kispolgárság. S nem csupán 
azért, mert a kispolgár még megengedhet ma-
gának egy kis olcsó szórakozást, hanem mert 
a kispolgárnak nincs semmiféle osztályöntu-
data, s nem utasít vissza mindent, ami ellent-
mondásban van gazdasági és szociális érde-
keivel. Mindenek előtt azonban a kispolgárság 
azért a legnagyobb plaszirozáši felület a film 
számára, mert a kispolgári mentalitás nem szo-
rítkozik egy társadalmi rétegre, hanem bent 
lappang nagyon sok proletárban, intellektuel-
ben és nagypolgárban is s a moziban vala-
mennyien egy közös érzésben találkoznak. 

A KISPOLGÁR HATÁRAI. Kispolgári a 
társadalom és politika-ellenesen szemlélt élet 
korlátolt látóköre: a „józan", mert rövidlátó 
egoizmus, amely számára csak a közvetlen- kö-
zelben adott bír realitással. Ez a kispolgár ala-
posan körülkerített erős vára, mely világosan 
megállapítja mindazt, ami „belül" és „kívül" van. 
E két véglet polaritásából keletkeznek a kispol-
gári művészetek alapelemei. 

A kispolgár számára, aki korlátoltsága eme 
keretei közt a biztosságot keresi, e kereteken 
belül az idyll egy sajátos bens ősége, a kerete-
ken kívül a nagy romantika adott. Következés-
képpen a sikeres film lényeges motivumait és 
hőseit ennek a kett őnek az ellentéteib ől kell 
hogy merítse: 

Szerelmi idyllek... Az erotika démoni ve-
szedelmei . 

Intim házasság... A magasabb osztályok 
mesebeli pompája és sötét bűnök. 

Magántulajdon... Kalandos b űnözések. 
Szerény szegénység... A legmagasabb szfé- 

rákba való lehetséges felkerülés álma. 

A ROMANTIZALAS VÉDEKEZŐ  REND-
SZABÁLYA. Romantikus tehát a távoli és 
mindaz, ami távol van és távol kell, hogy ma-
radjon. Mindaz, ami a nyugalmat fenyegeti a 
kereteken túl kerül. Romantizálódik. A roman-
tizálás a kispolgár egyik védekez ő  rendszabá-
lya. A kispolgárt életbázisának érintetlensége 
hitében, (amely talán már egyáltalán nem lé-
tezik) egy rezzenéssel sem szabad megingatni. 
A happy end azért van, hogy ezt a hitet fen-
tartsa. Bármilyen rossz legyen is a helyzete, a 
kispolgár számára a változás a legrosszabb, 
mert annak, aki semmiféle történeti és szociális 
összefüggést nem lát, minden változás a sötét 
kaoszt jelenti. 

WILL HAYS KODEX. Vill Hays, az ameri-
kai filmipar egyik uralkodója, a következ ő  ide-
ológiai előírásokat formulázta filmtermelése 
számára: 

„A magasabb osztályok életét kell bemu-
tatni". 

„A természetjog törvényeit és az emberek 
által írt törvényeket nem szabad kigúnyolni". 

„A törvény megszeg ői sohase legyenek szim-
patikusak". 

„A bűnözés módszereit nem szabad teljes 
részletességében ábrázolni". 

„A házasság és az otthon szentségét becsül-
jük. A házasságtörést ne kezeljük kimerít ően 
vagy igazolva. A szenvedély jeleneteit a leg-
szükségesebb mértékre kell redukálni". 

„Semmiféle vallásos megnyilvánulást ne gú-
nyoljuk. A történelem, a társas rend, a történeti 
nagyságok és az idegen országok lakossága 
mind fair körülmények közt kerüljenek a vá-
szonra". 

„Kivégzések, rend őrségi vallatások, brutali-
tások a jóizlés legkínosabb óvatosságával ábrá-
zolódjanak". 
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Ezek azok a szabályok, amelyek szerint az 
amerikai filmeket cenzurázzák, miel őtt még el-
készülnek. Mielőtt a filmköltő  egy sort leír, 
már akkor gondol ezekre a szabályokra. 

Magától értetődik, hogy nem minden film 
készül kivétel nélkül és százszázalékosan esze-
rint a kispolgári ideológia szerint. Olykor-oly-
kor a részleteken, nagyritkán az egészen áttör 
egy más szellem is. A történeti fejl ődés maga 
is be-be vet egy-egy motivumot a kispolgár 
magábavéve változatlanul szűk látókörébe. Be-
állítódása azonban ugyanaz marad, jóllehet a 
dolgok, amelyekkel szemben beállítódnia kell, 
változnak. (Ma például vannak szociális pro-
blémái, amelyeket a szociális ideológiájával el 
kell intéznie. A szociális kiccs-film segíti ebben). 
A tendencia azonban mindig: a megnyugtatás. 
A megnyugtatás még a legizgalmasabb jele-
netek pillanataiban is. A film minden szokvány 
témája és motivuma a megnyugtatásra megy 
ki. 

SZERELEM. Körülbelül a szerelem kezel-
hető  a legkönnyebben osztályharc nélkül. Mint 
természeti er ő  egyetemes érvény űnek látszik s 
ezért egyetemes érdekl ődést involvál. Minden-
esetre a legsűrűbben előforduló motivum. A 
szociális akadályokkal való drámai konfliktus-
ban a szerelem ereje a filmekben szinte mindig 
győzedelmes. A szerelem itt áthidal minden 
osztályellentétet és arról nyugtat meg, hogy az 
osztályellentétek egyáltalán nem számítanak 
oly sokat. 

A radikális és emancipált öntudat szintén 
megkapja a táplálékot. A társadalmi berendez-
kedéseket és előítéleteket, amelyek megfoszt-
ják az embert a szerelemre való jogától, gyak-
ran egész lázadó módon kritizálja. Ezek a mo-
mentumok természetesen olyanok, amik a kis-
polgár gyakorlatában alig fordulnak el ő . A leg-
többször világtól elzárt apácákról, avagy ural-
kodó fejedelmekr ől van szó, akik nem követ-
hetik szívük szavát. Ugyanígy pellengérre állíta-
nak más elavult, vagy exotikus előitéleteket. 
A szellemi lázadások olyan elnyomási formák-
kal szemben, amelyek már réges rég nem lé-
teznek, ideológiai szell őztetőkül szolgálnak a 
'kispolgári liberálizmus számára. És ha a gaz-
dag leány a szegény fiatalemberrel vagy for-
dítva, nem köthet házasságot, úgy körültekin-
tően arra teszik figyelmessé a néz őt, hogy ez 
a könyörtelenség számítási hibának tekinthet ő , 
mert az utolsó felvonásban az ifjúnak gyakran 
több a pénze, mint a lánynak. Vagy pedig for-
dítva. 

A házasságon kívüli szerelmet az európai fil-
mek már nem feltétlenül ítélik el. Ennek elle-
nére azonban még mindíg megmarad veszedel-
mes kalandnak vagy romantikus boldogságnak. 
Az erotikus szenvedélyt mindenesetre valami 
természeti katasztrófaként, mint valami súlyos 
betegséget ábrázolják, amely meglepheti az 
embert, a normális élet keretébe azonban nem 
tartozik. Nem kell, hogy tartozzék! Ezért a 
szenvedély a kispolgári ideológiában mindig 
exotikusan romantikus valamiként jelenik meg, 
s csak a periferiákon fordul el ő . A romantizá-
lás a perifériákra tolja. A romantizálás egyik 
védekező  rendszabálya a kispolgárnak, Ott, ahol 
már nem akar látni, ott elkezd fantáziálni. 

CSALAD. A családi érzések szintén „egye-
temesen emberi" érzések, ami azt jelenti, hogy 
meglehetősen azonosak minden osztálynál, és 
ezért normalizálhatók. Az anyaszeretet nemzet- 

közi és miden társadalmi réteg el őtt értékesít-
hető  áru. Hogy az amerikai film a családi élet 
érzéstartalmát ugyanúgy kiaknázza, mint a pe-
troleummezőket, vagy a szénmedencéket, ez on-

. nan van, hogy az amerikai élet túlorganizált 
és mechanizált üzemben a család az egyetlen 
sziget, ahol az ember még emberi vonatkozáso-
kat él meg. 

S szándékában sem áll máshol keresni. A 
családi boldogság vigasz minden méltatlanság 
ellenében, — tanítja a film. Hagyd a világot 
és a kizsákmányolást a maga útjára! Miért 
bánt az osztályharc? A család mindenért kár-
pótol. 

»GEMÜTLICHKEIT". A taylorizált és racio-
nalizált ember eldologiasodásával n ő  az em-
ber szükséglete a sentiment után. Az eldolo-
giasított élet révén elfojtott érzelem, mint a 
kifacsart limonádé — szétfolyik és sajátos 
vágyálomalakulatokká áll össze. S mert a kis-
polgár egyáltalában nem gondol arra, hogy a 
saját maga va] 5ságán valamit is változtasson, 
ezért filmmythológiát teremt magának a „ge-
mütlich" Bécsr ől, ahol a gép tempója nem fal 
fel semmiféle érzelmet és hangulatot. Mytholó-
giát az aranyszív korszakáról! Ez valami el-
terelt oppozició valójában. Vágyálom, mely va-
lami kényelmetlenségb ől és elégedetlenségb ő l 
született. 

LEREAGÁLÁS. Hasonló ideologiai szelepe-
ket nyitnak meg a filmparódiák is, melyek a 
kisvárosi életet s a már rég eltűnt duodec fe-
jedelmi udvarokat gúnyolják. Hogy a meg-
alázó valóság ellen ne kelljen lázadnia, ezért 
a kispolgár önérzetét a még szánalomramél-
tóbb állapotok kómikuma felé fordítja. Mint-
ahogy az őrmester a pofonokat, amit kapott, 
az újoncnak adja tovább. Még ha ezt az újon-
cot ki is kell találnia! 

A DETEKTÍV. A kispolgár a tulajdonért 
való félelmet és gondot szintén a saját szociá-
lis szféráján kívül lokalizálja. Hogy a félelmet 
a kapitalista kizsákmányolás mindennapos, le-
gális rablásáról elterelje, ezért a veszedelmet 
romantizálja. Igy a veszedelem kizárólag a b ű-
nözés alakjában jelenik meg. (Mert ami meg-
engedett, az rendben is van. A teljesség ked-
véért idézek itt egy részt a Der sichtbare 
Mensch című  könyvemből: „A film a detek-
tívvel kezd ődött. A detektív a kapitalizmus 
romantikáját jelenti. A pénz az elásott mese-
beli kincs, a szent Grál, a nagy vágy kék vi-
rága. A merész gonosztev ő  a pénz miatt teszi 
az életét kockára. Ez a gonosztev ő  tehát nem 
szegény proli, akit a végs ő  szükség hajt a lo-
pásra, hanem elegáns és frakkos, hivatásos be-
törő, aki nem egy falat kenyérért köti fel a 
maszkját éjszaka, hanem a romantikus kincs 
miatt, mely az élet misztikus koronája.) 

A valódi hőse azonban ezeknek a filmek-
nek a magántulajdon rettenthetetlen véd ője, a 
detektív. A detektív a kapitalizmus Szent 
György lovagja. Ahogy a régi h ősi énekekben 
a páncélba öltözött lovag a nyeregbe szállt, 
hogy a királyleányért síkra szálljon, úgy dugja 
zsebre a Browningját a detektív és veti magát 
autóba, hogy életével a szent Wertheim-kasz 
szát megvédelmezze. 

Mi ebben a romantika? Mi haladja túl a 
természetes határait? Mindaz, ami a büntet ő -
törvénykönyv határain túl megy. A kispolgár 
számára a világrend és a jogrend egy és. ugyan 
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azt jelentik. A világrend szimbóluma és re-
prezentánsa tehát a rend őr. A rendőrkordon 
az élet határát jelenti. Azon túl kezd ődik a 
titok és a kaland. 

KICCS. Az eldologiasodott élet révén elfoj-
tott érzelem úgy szivárog szét, mint a kifacsart 
limonádé. Nem a kiccs meghatározása ez álta-
lában? Annál az esztétikai kérdésnél azonban, 
hogy mi a kiccs, sokkal fontosabb az a kultúr-
szociológiai probléma, hogy a kispolgári töme-
geknek miért tetszik annyira a kiccs? 

A kiccs nem azonos egyszer űen a rossz mű -
vészettel. Van ügyetlen és egyáltalán nem te-
hetségtelen kifejezés, ami egyáltalán nem kics-
cses. Ezzel szemben van egy igen fejlett m ű-
vészi hajlékonyságú nemes-kiccs. 

A kiccsnek nevezik általában a nem valódi 
vagy túlságosan hangsúlyozott érzelmet. Azt a 
bizonyos szentimentális és pathetikus kifeje-
zést, amely különbözik a normál-természetes-
től s a hangulatot, mint valami külön esetet 
emeli ki. A kiccs a kivonatolt sentiment. A 
kiccs úgy viszonylik a művészethez, mint ama 
kifacsart limonádé az igazi gyümölcshöz. A 
kondenzált hangulatpreparátum konzervekb ől 
kerül elő  s a szükséglet szerint mindig beve-
gyíthető. Miért ízlik azonban ez olyan jól? 
A kiccs miért oly mély és egyetemes szükség-
lete a kispolgárnak? A sentiment elkülönítése 
a kapitalista társadalomban az élet eltárgyiasu-
lásának és eldologiasodásának a jelensége. Az 
érzelem leválik a mehanizált valóságról, amely-
ben már nincs semmi helye a sentimentnek, 
az érzelem már nem organikus tartalma az 
életnek, hanem valami magáért való dolog. 
A szentimentalitás még sohasem szűrte annyira 
édeskéssé a levét, mintahogy azt a „Schlage-
rek" adagolt hangulatai nyújtják. A Schlager 
és a szaxofóntangó pszihikai melléktermékei a 
modern tárgyilagosságnak. 

Azt mondtam: „A romantizálás az elfojtás 
egyik formája". Nos a kiccs a romantizált ér-
zelem. Az érzelem a mindennapi valóság peri-
fériájára kerül, hogy a normális életüzemet és 
üzletmenetet ne zavarja. Ezért kell a m űvészet-
ben valami ünnepének és vasárnapiasnak sze-
repelnie és egy más nyelvnek beszélnie. Az 
érzelemben, mintahogy a kispolgár véli, teljesen 
fel kell olvadni. Természetesen ezzel — épp ez-
ért — nem élhet mindennap az ember. A túl-
ságosan nagy követelés mindig jó kifogás volt 
arra, hogy egyáltalán ne történjék semmi. 
A dolgot olyan rendkívülivé fokozzák, hogy 
már egyáltalán nem használható. S épp ez a 
kiccs: a következmények nélküli érzelem. 

PATHOS. A kifejezésformák, amelyek már 
nem köteleznek s az aláhanyatló osztály tartal-
matlanná lett beszédfordulatai — kiccsek. A 
felmenő  osztály u. i. látja róluk, hogy csupasz 
ideológiák. A feudális művészet rethorikai pa-
thosa nem volt eleve kiccses. De kiccses lett, 
mert nem változott, jóllehet a valóság eltoló-
dott. A pathos a polgári világban kiccsé lett, 
mert alkalmazhatatlanná vált. 

TILTAKOZAS A KICCS ELLEN. Ám nem-
csak a kiccs utáni vágynak, hanem a kiccs el-
leni erős oppozíciónak is megvannak a maga 
ideológiai okai. Az olyan társadalmi rend, 
amely elvesztette hitelét, elveszti az esztétikai 
tekintélyét is. Valamely osztály elleni oppozíció  

nem csupán a politikai harcban nyilvánul, ha-
nem már sokkal előbb, az ízlés kritikájával. 
A francia forradalom még csak leveg őben levő  
lappangó feszültség volt, amikor R o u s s e a u 
az uralkodó erkölcsösöktől való elfordulást s 
a természethez való „visszatérést" prédikálta. 
Ezzel a visszatéréssel egy lépést vélt el őre 
tenni. Forradalmi jelszó volt ez. Lemondás az 
uralkodó erkölcsökről. Ma is, a mi állandóan 
növekedő  kívánságunk természetesség, egy-
szerűség s a lehetőleg önmegtartóztató kifeje-
zés után csupán negáció. Negációja a szokásos 
kifejezésformáknak, amelyekben már nem bí-
zunk, jóllehet még nincsenek meg az újak. 

A MEGFORDÍTOTT ROMANTIKA. A ne-
gációval azonban még nem történt semmi. A 
dolgok, amiket az ember nem akar észlelni, a 
határán túl oldódnak. Túl a közvetlenül meg-
élt határán túl a reálisan látott valóságon, va-
lami mesebeli messzeség kék g őzkörébe. A régi 
kisvárosi polgár számára a romantika a város 
határában levő  sorompónál kezd ődött. Mese-
világa pontosan annyival volt nagyobb, mint 
amennyivel valóságos világa kisebb, mint a mi-
énk. A modern nagyváros kispolgára számára 
azonban az ideológiai menekülés a messzeségbe 
egyre nehezebb. A világközlekedés a geográfiai 
messzeséget megfosztotta romantikus karakte-
rétől. Megmásíthatatlan szociális megismerések 
a társadalmi és történeti messzeségek illuzióit 
diszkreditálták. Ha a modern nagyváros pol-
gára számára a saját maga valósága kényel-
metlenné lesz, úgy már nem elégíti a tengeri 
rablók története, vagy az indiai maharadzsák 
legendája sem. A bűnözők alvilága s a milliár-
dosok felső  világa is egyre kevésbé elégsé-
gesek ahhoz, hogy a saját világa fel ől a figyel-
mét eltereljék. A nagyváros kispolgára már 
nagyon is felvilágosodott. Talált tehát egy más 
kivezető  útat. S a modern film minden képes-
ségét a rendelkezésre bocsátja, hogy a tudat 
e menekülésénél a segítségére legyen. 

A modern nagyváros kispolgára váratlanul 
felfedezte az apró valóságokat, hogy 
azokkal a nagy valóságot eltakarja. Hogy a 
modern film naturalizmusa olyan szubtilis és 
valóban magas művészetté fejl ődhetett, nagy 
része van ebben annak, hogy a kispolgár új 
ideológiai szükségletét kiszolgálta. Innen szár-
mazik az a régóta érzett divergencia is, mely 
az újabb film valódi és új detail m űvészete 
és meséjének hazug stupiditása között van. Az 
új tény-fanatizmus, az apró élet közeli megfi-
gyelések felett való öröm s a mindennapi mo-
mentumok hangsúlyozása viszont — menekü-
lés az egész elől a részletekbe. A részletekb ől 
nem lehet levonni semmiféle konzekvenciát. 
Csak az egész bír jelentőséggel. Ez a kispolgár 
megfordított romantikája. rJj struccpolitikájá-
nak ideológiája az életrészletek teljességébe 
dugni a fejet, hogy az életet ne kelljen látni! 

PROLETARFILMEK. Természetesen csinál-
nak „proletárfilmeket" is. „Ezek többet tarta-
nak a predesztináció, mint a szakszervezetek 
felől", — jellemezte egyszer ezeket a filme-
ket S. K r a c a u e r a Frankfurter Zeitung-
ban. „A munkások és alkalmazottak közül, aki-
ket általában, mint szervezetleneket állítanak 
be, mindig kiválasztanak egyet, akit azután 
boldoggá tesznek ... A proletár milieut ábrá-
zolják, hogy a hőst ebből a pokolból kisza-

badítsák." 
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Annak az optimizmusnak az ideológiai jelen-
tése, amely a happy end-ben kifejezésre jut, 
kézenfekv ő . A modern kispolgár ideológiai el-
fojtásai viszont az utóbbi id őben már nem min-
dig oly primitívek. Bizonyos tényekr ől tudo- 
mást vesz. Csupán azokról nem, amelyekb ő l 
közvetlen konzekvenciákat kellene levonni. Be-
mutatja tehát a nyomort is a maga tragikus 
reménytelenségében. De mindig csak a kisiklot-
tak és a lumpenproletáriátus köréb ől s legfel-
jebb még munkanélküliekkel kapcsolatban. 
Érintetlenül marad tehát az az illuzió, hogy ab-
ban az esetben ha már munkája van a proli-
nak, akkor sorsa kifogástalan. A kispolgár 
a nem f u n k c i o n á l ó gazdasági rendszer 
kárait panaszoÍja. A jól funkcionáló rendszer 
kárairól nem akar tudni semmit. Nagyon szí-
vesen sír azok felett, akik menthetetlenül a 
kerekek alá kerültek, mert az, hogy már segí-
teni nem lehet, ez egyúttal megnyugtató, mivel 
itt már nincs is szükség segítségre. 

A ROMANTIKANÉLKÜLI HŐS. Mindenek-
előtt a követelés az, amit a nyugalomra 
szomjas kispolgár nem tud elviselni. Amikor 
a kispolgár a régi értelemben még romantikus 
volt, akkor azok a meseh ősök tetszettek neki, 
akik oly nagyszabásúak és elérhetetlenek vol-
tak és oly messze estek a reális lehet őségektő l, 
hogy példájuk minden lelkesedés ellenére sen-
kit se kötelezett követésre. A kis részletvaló-
ságokba való meneküléssel, a romantika meg-
kerülésével a h ős egész a közelbe került. Oly 
közel, hogy már egyáltalán nem hős többé, s 
a példája semmiféle morális követelést nem 
tartalmaz. Az amerikai filmek már évek óta 
propagálják az egyszer ű  szívű  derék ember 
típusát, aki örvend, ha rátalál a szerelmesére, 
vele élhet és ezentúl semmivel sem tör ődik. 
Ennek a példája nem támaszt semmiféle kö-
vetelést sem az erkölcs, sem a szellem irányá-
ba. A régi valóságnélküli romantika és az új 
tárgyilagosság romantikája egyformán kitérnek 
a lehetséges és reális heroizmus követelése és 
páthosza el ő l. 
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Lévay Endre 

Shakespeare és Calderon vígjátéka 

HAROM HÓNAP leforgása alatt két nagy 
szellem szólalt meg a szuboticai Népszínház 
színpadán. Shakespeare és Calderon. A mi szín-
házi viszonylatainkban olyan művészi esemény 
ez, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 
anélkül, hogy ne rögzítenénk le a színpadon lá-
tott élményeket. A klasszikus szerz ő  darabja az 
előadás megkövetelt »ceremóniájával« és azzal 
az olykor végtelennek tűnő  távolsággal, amelyet 
áthidal és közvetlen közelségünkbe hoz egy rég 
letűnt történelmi kort, a néz őtől is többet vár, 
mint puszta szórakozást, a színészt ől is többet, 
mint egyszerű  vagy mondjuk: lelkiismeretes tol-
mácsolást és a kritikustól is többet a köny-
nyedhangú, többnyire elcsépelt közhelyekre épí-
tett hírlapi beszámolónál. 

Ha szépen fejlett is. de mégis vidékies a szín-
házi életünk. A nézők legtöbbje is igen gyakran 
ügy veszi, mint a mozit; puszta id őtöltésnek 
vagy sznoboskodó bemutató-divatrev űnek elő-
a dás előtt és a szünetben a színház el őcsarno-
kában. Még mindíg kevés és aránytalanul ki-
csiny azoknak a száma, akik a műélvezetért ül-
nek a nézőtérre és a műalkotás átélése számukra 
annyit jelent, hogy életük költ ői, zenei tartalma 
új színekkel gyarapodott. Még ma is, — Schöph-
lin Aladár megfogalmazása után annyi id ő  mul-
tán — milyen kevesen tudják, hogy a dráma »a 
szerző , a színház és a közönség közös alkotása«, 
ennek a háromnak az egybeolvadása, együtt-
élése nélkül el sem lehet képzelni az igazi szín-
házi estét . . . 

De mikor érjük el már, ha a komolyabb mű -
vek alig négy-öt házat hoznak s azután szépsé-
gükkel együtt kihullanak a »közönség kegyé-
ből?« 

Mennyi kérdés vár itt még feleletre a szín-
házi árkádok alatt és mennyi az üresen elfutott 
estéken, ahol még mindíg vonzóbb a kártya és a 
bor, mint egy alkotóművész színpadi műve, 
amely az alkotás hevében fölemésztett magával 
talán egy darab emberi életet is? A görög, a ró-
mai, az olasz, spanyol és angol drámák egy-egy 
bemutató estje ünnep volt; az amphiteatrum-
ba átszellemült lélekkel ült be a néz ő , nem ak-
kor, amikor a gladiátorok játékait mutatták be, 
hogy fékevesztett lelkesedésében tomboljon, ha-
nem akkor, amikor Sophokles, Plautus, vagy ké-
sőbb Calderon játékát mutatták be a színen. 
A moliérei, shakespearei, reinhardti vagy szta-
niszlavszkiji színházban egy életre szóló élményt 
gyűjtött magának az ember, amir ől még unokái-
nak is boldogan mesélhetett — ennyi örökség  

után mi még mindig az után sóvárgunk, hogy 
szem- és fültanúi legyünk egy forró színházi es-
tének, amelyen kései unokákként nem kell szé-
gyenkeznünk a színpadra idézett nagy szellem 
előtt . . . 

Még száz és száz ilyen gondolatot ébreszt ez 
a két név a színlapon. Shakespeare és Calderon. 
Mi mindent el lehetne itt mondani, ám nemcsak 
az emlékezés vigasztaló ürügyén, hanem a bírá-
lat 'nevében is. amikor a bírálat szava nem az 
izgalomtól csillogó szemű  rendezőt és nem a 
lámpaláztól ég ő  színészt éri, hanem a közömbös 
közönséget, azt a közönséget, amely még mindig 
ott tart, hogy a pénzéért mulatni akar. 

,k 

KISSÉ TÁVOL van már t őlünk a bemutató, 
de az ösšzegyűrten félretett színlap kisímítása-
kor csaknem minden név egy teljes képet idéz. 

Shakespeare csupa üdeség- és bál-vígjátékát 
V a r g a István főleg ebben a két jellemz őjében 
igyekezett színpadra vinni. Ez a nászi játék a 
fínom színpadi hatásaiban az álom és a valóság 
meseszerű  kettősségét eleveníti meg majd min-
denik alakjában. A rendező  találóan rátapintott 
a shakespearei elemekre és a régi szövegb ő l 
olyan művet hozott életre, amely ebben méltán 
a nagy rendez ők munkájára emlékeztetett. Jól-
lehet a festői hatások teljesen betöltötték a színt 
s olykor már szinte azt éreztük, hogy ez a kül-
sőség az egész színpadi játékon eluralkodik és 
elnyomja majd a szöveg és a játék igazi értelmét 
is (ami ezeknél a nagy klasszikusoknál mindíg 
csalogatóan sodorja magával a rendez őt), Varga 
mégis igyekezett megmaradni látványosság he-
lyett az érthet őségnek innenső  oldalán, ami je-
lentős részben sikerült is neki s ez legf őbb ren-
dezői érdeme. Alakjai álomban ringók, sejtelme-
sek s valahogy mégis a valóság határán mozog-, 
n.ak: erre a pontra hozza őket a szó. Gondoljunk 
csak a pajkos Puckra vagy a tündéri Titániára, 
nem is • beszélve az athéni szerelmesek közvetle-
nül szép emberi. alakjáról, vagy az iparos-m ű-
kedvelők vidám figuráiról. (Megint csak), a fes-
tőien pergő  képei között legszebb az erdei jele-
net volt. itt szabadjára engedte képzeletét s a 
jeleneteket olyan közjátékokkal (balett-betétek-
kel) egészítette ki, amelyek mégjobban fölf okoz-
ták ennek az álomjátéknak a meseszer űségét. 
Szinte úgy éreztük, hogy hozzá tartozott, any-
nyira hozzásegített még Mendelssohn muzsikája.. 
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Azt mondja Puck a játék zárószavában: 

»Ha mi árnyak nem tetszettünk, 
Gondoljátok, s mentve tettünk: 
Hogy az álom meglepett, 

tükrözé a képeket. 
csekély medd ő  mesét, 

Mely csak álom, semmiség, 
Nézze most el úri kegy, 
Másszor aztán jobban megy.« 

Ez az álom csakugyan tükrözte a való képe-
ket. Szabó Mária üde, játékos erdei manója 
nemcsak az athéni szerelmeseket bódította el 
szerelem-virágával, hanem minket is megigé-
zett. Dikciójában is, játékában is hullámzott a 
ritmus s úgy tűnt, hogy a Faun hangjaként bele-
olvad az erd őzsongásba. A rendezőnek is talán 
ez volt a legnagyobb érdeme: ezzel a dikcióval 
és ezzel a játékkal az egész erdei életet szín-
hadra hangszerelte. S hogy ebben egyik legszebb 
,hégedííszol .ója« Puck játéka volt, azt Szabó Má-
ría művészetének köszönhette. Itt minden el ő -
adói erénye érvényesült; huncut, agyafúrt, für-
ge és pajzánkodó filigrán alak, aki minden 
lombhajlatban eltűnik s minden virágbaöltözött 
fa mögött megjelenik. A shakespearei vers ele-
venen élő  beszéddé formálódott szöveg mondá-
sában, amit igen fínom modulációkkal kaptunk 
Szilágyi László Oberonjának nagy monológ-
jaiban is. És jelenései. Mindez olyan volt, amit 
közhely lenne csupán »nagy alakításnak« nevez-
ni, jóllehet ez sem jár ki gyakran és nem min-
den színésznek a mi színpadunkon. Szilágyi 
nyugtalan természet ű  alkotó művész, aki nem 
elégszik meg a könnyen elérhet ő  megoldásokkal: 
nincs számára idegenebb és elriasztóbb valami, 
mint a szöveg mechanikus tolmácsolása. Ő  meg-
tölti a hangzókat érzéssel, hogy él ő  és érző  em-
beri szóvá teljesedjenek s itt, ha most azt kell 
mondanunk, hogy néha túltelíti is és olykor len-
gedező  pátosszal szavai, — ki mérheti mértékét 
egy álomjátékban ennek? .. . Ahogy egyik szó 
a másikat követi, úgy itt a játékban Oberont 
Titánia. Fazekas Piri szép színpadi jelenség 
volt. Kecses mozgása összhangban állt fest ői 
alakjával és hibátlanul mondott szövegével is. 
Akárhányan is voltak a játékban, uralni tudta 
a teret azzal a választékos fínomsággal, amely 
még elragadtatásában is meg tudja őrizni és 
tiszteletben tudja tartani a klasszikus játékstílus 
szigorú törvényeit . . . A fiatal szerelmes lá-
nyok (Hermia — Dukay Éva, Helena — Bocsko-
vics Rózsa) csak kedves kiegészít ői ennek a szín-
körnek, nem is csoda hát, ha a tündérkirályné, 
mint jelenség is fölébük emelkedik. 

Az ipáros műkedvelők együttese ennek a re-
gényes színműnek talán a legmélyebb élményt 
adó betéte. Shakespeare szerint ez az egyszer ű  
ember kendőzetlen arca. Hogy mi mindent lehet 
az iparosoknak e csipetnyi jeleneteiben nyújtani, 
azt csodálatos művészi erővel mutatta meg 
Reinhardt, amikor a »Szentivánéji álmot« 
filmre vitte. Ha ijeszt ően magas is a hason-
lat, akkor sem halványodik el mellette egé-
szen a mi rendezőnk neve, mert ebben a szín-
padi megoldásban valóban remeket adott. Az 
együgyűség és primitívség mély emberi 
őszinteséget revelált, olyant, mint amikor az 
ember a szívét a tenyerén hordja. Maszk, kosz-
tüm és játék harmónikus egysége összpontosult 
S á n t h a Sándor takácsmesterében; a Zuboly 
így és ilyennek még nagyobb igény ű  színpado-
kon és nagyobb igényű  közönség előtt is meg- 

állta volna a helyét. Szinte sajnálja az ember, 
hogy nem tudják igazán sokan élvezni ennek 
a szélesskálájú, finom humorú játéknak nagy-
szerűségét. Fejes György (Vackor) ácsmes-
tere sajátosan eredeti humorérzékr ől tanúsko-
dott s nem igyekezett az unalomig ismert s 
ezért már mosolyt sem derít ő  színpadi fogá-
sokkal élni. C z e h e Gusztáv foldozó mestere 
egy cseppet sem maradt el az el őbbiek mö-
gött, Dudás Lajos (Gyalu), Balázs István (Or-
rondi) és Kunyi Mihály (Ösztövér) maguktól 
telhetően keretbeillő  játékkal éltek a színen. 

Ha teljességre tartana igényt ez a kritikai 
visszaemlékezés, akkor megemlékezne még Go-
dányi Lysanderér ől, Péter László Demetriusá-
ról és a többiről, de nem a név említése jelenti 
az érték elismerését, hanem az, hogy ez a be-
mutató még négy hónap után is az emlékezet-
ben él. És hogy ennyire elevenen él, abban nem 
kis része volt De Negri Endrének és Petrik Pál-
nak, akik merészen nagyvonalú színpadi megol-
dásokkal valóban shakerpearei képeket vará-
zsoltak a színre . . . 

A KLASSZIKUS VIGJATÉK olykor nem-
csak a társulatot teszi próbára, hanem a közön-
séget is. A szöveg és a régi játékstílus egészen 
rnas világba viszi el az embert, olyan kornye-
zetbe, olyan emberek közé, akik mar régen fele-
désbe mentek s csak úgy néha, ritkán a m űvé-
szet hozza vissza őket — emlékezésül. Ezért jó 
minden évadban egynéhány klasszikus darab. 

A Népszínhaz Snakespeare után most Calde-
ront vette el ő . Nem sok embernek jutott eszébe 
ezt a vállalkozást üdvözölni, bár felfrissült t ő le 
a műsor hangjainak változata. Régi, de meny-
nyire régi színpadunkon mégis új, Calderonnak 
a spanyol hangzók játékára épített nyelvezete. 
Örömmel látjuk, hogy a társulatnak már elég 
fölkészültsége van ahhoz, hogy egy ilyen klasz-
szikus verses művet színpadra vigyen. 

Calderon vígjátéka, a »Két szék közt a pad 
alatt« igen egyszer ű  cselekményben adja egy 
éhenkórász hidalgó (kóbor spanyol nemes) ka-
landjait. A pénztelen spanyol nemes, Don Diego 
ármány és szerelem között verg ődik, a két vég-
let között csapong olyannyira, hogy már maga 
sem hiszi el azt, amit mond. Egyik szerelme 
donna Beáta, a másik donna Klára, a szeré-
nyebbhez húz a szíve, a másiknak a kegyeit ke-
resi és egyiket sem szeretné elszalasztani. De 
a hidalgó szédelgése el őbb-utóbb kiderül és le-
leplezik agyafúrt számításait, úgyhogy kiesik 
mid a két donna kegyéb ő l. 

Ennyi az egész fabula és néhány spanyol ti-
ráda, mely úgy hangzik, mint valami zenei alá-
festés nélküli operaária, amelyben groteszk pá-
tosszal zengenek a sorok. A széles gesztusokban, 
a szatírikusan skandált szövegben olykor reme-
kül érvényre jutnak Calderon gúnyrajzai. 

V i r ág h Mihály éles rendezői meglátására 
vall, hogy így kipoentírozta a szöveget. Egyet-
len alakot sem engedett idealizálni — jóllehet. 
alkalma lett volna rá —• mindeniknél idejében 
a valóság szürke földjére zökkentette a pátosz 
kényeskedve vagy hóbortosan szálldosó hangját, 
—• csak egy szó, egy közvetlen félmondat kel-
lett ahhoz, hogy nevetségessé váljék az egész. 
A rendező  és a színész ezt a pillanatot csaknem 
mindenütt találóan fogta ki s ezzel a vígjáték 
megkapta — és a második fölvonás egy-két je-
lenetét kivéve — mindvégig megtartotta fölfelé 
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ívelő  menetét. Virágh két személlyel tudott igazi 
vígjátékhangulatot teremteni a színpadon és 
igen hatásosan, amihez persze a szerz ő  is hozzá-
segített, mert Calderon nem mozgat tömegeket 
a színpadon. Alakrajzaiban kettő  maradt le egy 
kicsit: Don Felix és Don Leonelo — de ez rész-
ben következménye volt a szereposztásnak is. 
Legnagyobb erénye mégis az volt, hogy a szö-
vegmondásban meg tudta őrizni az egyöntet ű -
séget és a szójátékok nem vesztek el. 

A szereplők nem jártak külön utakon és nem 
igyekeztek túltenni a rendez őn: valahogy meg-
érződött a játékon Virágh mértéktartása és szo-
líd formaérzéke. Fazekas Piri donna Klárája 
a rokonszenvet nemcsak játékával, hanem je-
lenségével is meger ősítette. Nem pózolt hanem 
játszott, símán, a hangulati árnyalatok betartá-
sával és igazán jól hozta a humort. Szövegmon-
dása melódikus volt: kellemes volt hallgatni. 
F e r e n c z i Ibolya graciózus Beátája az érzel-
meiben vérig sértett n ő , aki nem tűr el veresé-
geket, de azért szép szóval megejthet ő . A szí-
nésznő  művészi eszközei igen szépen válogatot-
tak voltak ahhoz, hogy spanyol. nemes n ő t ad-
jon. Elhittük neki, hogy a OVI. században ilye-
nek lehettek a szerelemért vágyódó és a szerel-
mükben csalódott asszonyok. A szobalányok kö-
zül Juhász Anna Sárája volt a megkapóbb: 
hangos, vaskos és szerelemre éhes. Meg tudta 
fogni a közönséget. Bo c s k o v i c s Rózsa úgy-
látszik ebben a szerepkörben is föltalálja ma-
gát, bár kissé nehezére esett hangos szobalányt 
játszani. 

Van ennek a darabnak egy kitűnő  figurája, 
akit a szerz ő  a komédia minden kellékével föl-
ruházott: Rodrigo, a nemes szolgája . . . Amo-
lyan mindenhájjal megkent fickó, aki talpra-
esettségével mindenütt föltalálja magát, még 
akkor is, amikor gazdája helyett h ősszerelmes 
nemesnek kell kiadnia magát. G o d án y i Zol-
tán ebben a szerepben remekbeszabott alakítást 
adott. Nem csinált nagy zajt, sem hatásvadászó 
gesztusokat, csak leleményes humorérzékkel ját-
szott és találó talpraesettséggel kihozta a szó-
játékokat és poeneket. 

Szilágyi László don Diegója szép szál ne-
mes. Amolyan hidalgó. akinek jól. is áll a szava-
lás, még ekkor is, ha sokat szaval is. Pátosza 
hömpölygött, széles pózaiba belefért az egész 
alak karikatúrája. Tehetségesen karikirozott. 
Szabó István don Sanchoja hangsúlyozottan 
vígjátékfigura volt. Éltek benne a kacagtató 
effektusok s így ügyesen kihasználta a helyzet-
komikumot. Az együgyű  pénzsóvár alakja egy 
kicsit típus is volt. Fejes György don Felix 
szerepében nem találta meg a megfelel ő  han-
got. Egészen más hangulatot hozott a színpadra, 
mint a többiek, jóllehet Calderonnál ez is in-
kább karikirozott, mint idealizált alak, egészen 
addig, amíg a hidalgó csalásaiba bele nem bu-
kik s nem marad egyedül a szerelem porond-
ián. Péter László (don Leonelo) nehezen tudja 
magát beleélni az ilyen szerepekbe és élesen 
érezni azt a nagy különbséget, ami közte és az 
övénél jóval magasabb színészi teljesítmények 
között tátong. Balázs István egy csend őrt 
játszott s az epizódszerepben kihasználta a • rö-
vid jelenés hatástkelt ő  lehetőségeit . . . 

x 
A KÉT VÍGJA TIK egymástól távoles ő  be-

mutatója mégis valahogy egybetartozik. Ilyen-
kor érdemes és kell is a színházról beszélnünk, 
mert a sok panasz és ostorozó bírálat után elég-
tételt és örömet is jelent a m űvészi hang jelen-
valóságának tudomásulvétele. 

Nem is magunkat kell biztatnunk, hanem a 
színészeket, mint munkatársakat, hogy mégis 
megtalálja a közönség a művészethez vezet ő  
utat. Ha nem is ma, de holnap, vagy holnap-
után. 

Négy,;hazai szerz ő  
Ezek a mi tájunkból kinőtt színházi mű -

vek lassan mégiscsak polgárjogot verekedtek 
ki a nézők, a közönség előtt is. Itt van például 
egy kis színházi együttes, egy kis színpad: a 
topolyai. Fél év leforgása alatt négy hazai 
szerzőt vitt a publikum elé, köztük két vaj-
daságit. 

A „Magdics-ügy", Kvazimodó István pálya-
díjnyertes drámája kicsit szenzáció volt, ki-
csit felfrissülés színházi életünkben, az elmúlt 
két esztend ő  színházi műsorában. • Sokan a 
hamar hervadó virágra utaltak a bemutató 
után: na ezt nem veszi ki senki a cserépb ől, 
nem viszi el tovább és nem ülteti el még-
egyszer. A kis topolyai együttesben azonban 
volt bátorság: elültette megint és a darab újjá-
éledt. Garay a commedia dell 'arte néhány ele-
mét vette kölcsön az új megrendezésben hogy 
áthidalja a tárgyalóterem statikusságát s az 
új köntösben a dráma közelebb jött nemcsak 
térben a néz őhöz, hanem a szívekben is. Olyan 
repertoire-darab lett, amelyet mindig érdemes 
felújítani, újrajátszani, ha a színházi együttes 
értéket és különleges vajdasági színt akar el ő-
tárni. A bíráló• ott kellemetlenkedhet lélektani 
kifogásaival, megkérdőjelezheti a kibontakozás 
zárójeleneteit — a közönség kimondta ítéletét: 
magávalsodorta a cselekmény s a színészi tol-
mácsolás, a játék annyi mindent el tud hitetni! 
A ,.Magdics-ügy" kicsit sarkpontja lett egy er ő -
próbának, bizonyítéka egy tételnek, hogy van 
és lehet vajdasági darab is életes, er ős s ebben 
az is bennefoglaltatik, hogy művészi. 

Matija Polyákovics a következő  hazai szerz ő , 
akit említenünk kell. A „Napraforgók"-at is 
„másodkézből" játszotta a topolyai Népszín-
ház, de ezt is érdemes volt m űsorra tűzni. Po-
lyákovics érdekes alakja a vajdasági irodalom-
nak: a vajdasági horvát írók legtermékenyebb 
betűvetője. Talán ő  sarjad ki legerősebben eb-
ből a tájból, ő  visz magában legtöbb röghöz-
és talajhoz-tapadást művészetében. Sok darab-
ját játsszák — úgy tűnik, mintha színpadon 
lenne leger ősebb, mintha ez lenne igazi terü-
lete. Ösztönösen jó emberábrázoló, ezt az írói 
jótulajdonságát ügyes meseszövés és kompo-
zíciókészség is kíséri. A Napraforgók — amely-
nek egyik érdekessége, hogy először magyar 
fordításban került bemutatásra — bizonyos ki-
árnyékolt és helyzettudatosító éllel, pontosan 
követve az események logikáját, tárja elénk 
a felszabadulás utáni első  évek életének sok 
problémáját: negatív jelenségek és negatív em-
berek ellen irányul az egész játékcselekmény, 
a szerző  mégis mértékkel igyekszik elkerülni a 
szólamokat. A topolyai színészek merész és 
lendületes játéka feltétlenül hozzájárult ahhoz, 
hogy a cselekményt élményszer űen átéljük s a 
darab kisebb hibáit megbocsássuk. 

Két vígjátékot is bemutatott — hazai szer-
zőktől — a topolyai színház. Ezeket az el őadá-
sokat nem láttam, csak a megjelent bírálatokra 
támaszkodhatnék: sem a darabokról, sem az el ő-
adásokról nem írok tehát. Csak mint jelensé-
get és összegezve állapíthatjuk meg örömmel 
a négy hazai szerző  és ezzel a topolyai színházi 
együttes műsorpolitikáj ának dicséretét. (M) 
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ÚGYLATSZIK, a belgrádi írókongresszus 
megmozgatta az irodalmi berkeket. Nemcsak a 
meglevő  lapok fordultak nagyobb érdekl ődés-
sel az irodalom felé, hanem új lapok is indul-
tak. Mintha a lyublyanai és belgrádi íróparla-
ment után megoldódtak volna a nyelvek s az 
írók irodalmunk olyan kérdéseihez is elérkez-
tek már, amelyek sokáig, hosszú éveken át fog-
lalkoztattak bennünket, de kimerít ő  választ még 
csak megközelítőleg sem adott senki sem. Ha 
valaki azt mondaná, hogy a fejl ődés megállt az 
elmúlt esztendőkben s az „ugrás" erre az esz-
tendőre esett, akkor zsurnalisztikai felületes-
séggel járna el s ezt az érést teljes egészében 
az új lapok és az új művek megjelenéséhez köt-
né, holott, éppen az elmult évek termése ez. 

Pár esztend ő  leforgása alatt immár harma-
dik formájában jelenik meg a „Književne No-
vine", de nemcsak új külsőben, hanem egészen 
új tar t a l o m b a n is. Az irodalmi újság hír-
lapszerű  formája nálunk nem vált be, mert úgy 
nem volt és nem is lehetett más, mint napi-
lapjaink és hetilapjaink irodalmi és m űvészeti 
vonatkozású közleményeinek gyűjteménye, mert 
azoknál többet és újabbat nem igen adott. Leg-
alább is nem abban az értelemben és min őség-
ben, amit a dolgok fejlettsége és a közönség 
érdeklődése megkövetelt volna. És az egyes 
irodalmi elgondolások, törekvések sem tisztul-
tak le: az ellentétes esztétikai fölfogások oly-
annyira elhajlottak egymástól, hogy maga a 
szerkesztőség szüntette meg a lap további meg-
jelentetését, hogy a fennebbi kérdésekben ren-
det teremtsen. 

A „KNJIŽEVNE NOVINE" új szerkeszt ősé-
ge alaposan felkészült arra, hogy új számával 
valóban új szakaszba lépjen. A lesz űkített, céh-
szerű  szerkesztési módszerrel, úgylátszik, vég-
képp szakítottak, a lap most már nem csupán  
az íróknak szól, nem szakmabeli közlöny, hanem  

eleven, érdekes újság, amelynek minden köz-
leményét műgonddal írták. 1✓s ez új korszak  
jelentőségének és az új szerepnek az is nyo-
matékot ad, hogy vezércikkét Ales Be b 1 e r  

írta . . . Mert valóban: a békeharc és a ko-
egzisztencia elválaszthatatlan napjaink történé-
seitől, az író, művész életét ől is, az atomkor-
szak új kort jelent s az új korban . . . Márkó  
R i s z t i c s, a neves esztéta éppen az atomkor-
szak kapcsán arról ír, hogy .,Osztálynélküli tár-
sadalom születik": az atomer ő  segíti el ő  majd  
azt, hogy a szocializmus teljes meger ősödésével  
és kifejlődésével az osztálytársadalom helyét  

elfoglalja a földgolyón az osztálynélküli társa-
dalom . . . Jelentős írás ez, nem lehet mellette  
egyszerű  olvasással elsietni s elfeledni sem, mert  
minden mondanivalójával a húsunkba vág . .  . 

Két intervjú hírt ad a f őváros irodalmi éle-
téről. Tán csak az átfogó cím mondja „f őváro-
sinak", mert Belgrád irodalmi élete mind er ő-
sebben és fokozottabban az egész ország iro-
dalmi életének megmutatása lesz. Nem is sza-
bad a főváros falai közé lesz űkíteni azt, a;ni  

most ott annyi író ereiben buzog és a megnyi-
latkozás felé siet. Eli Finci, a „KNJIŽEVNOST"  
szerkeszt ője egy intervjú alkalmával a „folyó-
irat szerepér ől beszélt a maga idejében". E sze-
reppel kapcsolatosan a folyóirat történetét a föl-
szabadulás után három korszakra osztotta föl:  

első  korszak 1948-ig, amelyben a forradalmi  
célkitűzések, feladatok és kötelességek teljesí-
tése volt az els őrendű  követelmény; második  
korszak 1948-tól napjainkig, amikor nagy meg-
értéssel és türelemmel össze kellett fogni min-
den dolgozni akaró er őt s mindent fölhasználni  
arra, hogy er ősítsük a nemzeti frontot a kul-
túra terén; most pedig elkövetkezett a harma-
dik szakasz, ez az, amelyben most élünk, nap-
jainkban él, amikor művészet-szemléleti szem-
pontok szerint csoportosulnak a frontok s ezek  

határozzák meg az irodalmi áramlatokat is . . .  
Tehát az id őbeni szerep határozza meg a  

folyóirat arculatát.  
Oszkár Davicsó, a „DELO" című  folyóirat  

szerkesztője a célkitűzéseire föltett kérdésre azt  
mondta, hogy a lap a teljes ember m űvészi áb-

rázolásáért és a modern irodalomért küzd. A  

folyóirat nem fordít hátat az irodalmi hagyo-
mányoknak, még azoknak sem, amelyek hátat  

fordítottak a maguk idejében a valóságnak, mert  

csak Úgy lesz teljes az írói szemlélet, ha ki-
szélesíti látókörét s ezzel gazdagíthatja majd a  

mai valóságot is.  

A „DELO" els ő  száma ilyen beharangozóval  
került az olvasó asztalára. Valóban érdekl ődés-
sel vette kezébe minden irodalmi érdekl ődésű  
ember, mert ha nem is éppen Vasko Popa versei  
azok, amelyek megragadták, de annál fokozot-
tabb érdeklődéssel olvasta Dobrica C s o s z i c s  
Moszkvai jegyzetei-t azokról a napokról, ame-
lyeket neves regényírónk az orosz írók kongresz-
szusán töltött. Leonid Leonov orosz írónál tett  

látogatása s az ott lejegyzett beszélgetés bete-
kintést nyújt a szovjet irodalom mai helyzetébe  

és sajátos kérdéseibe is. — Márkó R i s z t i c s  
írói reminiszcenciákat ad és éles fényben vilá-
gítja meg a „modern és a modernizmus" kér-
dését. írásában igyekszik egy irodalmi világ-
képet adni és arról is beszél, hogy a m o d e r-
n i z m u s mennyi kárt okozott már azoknak  

is, akiket megzavart az alkotó munkában és  

azoknak is, akik divatos formáit fölhasználva  

éltek vele. De azért nem lehet egyszer űen napi-
rendre térni felette, mert igen sok modern  

vagy modernista alkotásban megtalálhatni a  
realizmus értékes alkotóelemeit. Risztics visz-
szaemlékezéseiben és idézeteiben (különösen ér-
dekes Roger Caillois-tól vett idézete a Nouvelle  

Revue Francaise legutóbbi számából) csak frag-
mentumokat ad, de kétségtelen, hogy közelebb  
kerül az olvasó a divatos modernizmus és a  
modern irodalmi törekvések nagy különbségé-
nek felismeréséhez.  

A „SAVREMENIK" a másik újhangú folyó-
irat irodalmi életünk porondján. Különösebbe::  
meghatározott vagy megjelölt „programmot"  
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ez sem adott, de Velibor Gligorics és Dusán 
Kosztics neve a lap élén igéretet jelent. Szép-
irodalmi rovata minden előbbi lapnál népesebb; 
a szerkesztők, a lap hasábjain szerepl ő  írók és 
költők teljességre törekszenek. Szerb, horvát, 
szlovén, makedón írók szerepelnek egymás 
mellett: a „Savremenik" így valóban a jugo-
szláv irodalom keresztmetszetét adja az alko-
tók legújabb terméséb ől. Az elsők között ott 
találjuk Ivó Andrics, Mihailo Lalics, Veljkó 
Petrovics, Vjekoszláv Kaleb, Gusztáv Krklec, 
Deszanka Makszimovics, Veszna Parun, Szte-
van Raicskovics, Panics Szurep, Brankó 
Csopics, Milán Bogdánovics és Bozsidár Ková-
csevics nevét. 

Iró és olvasó figyelmét egyaránt magára 
vonja Vojiszláv Gyurics írása: „Irodalmi pro-
blémák egykor és ma". A terjedelmes tanul-
mány az írói formanyelvr ől, a művészi eszki-
zök különböző  változatairól beszél az egyes ko-
rokban. Mallarméval kezdi és eljut a világiro-
dalom nagy alkotóin keresztül máig, He-
mingway-ig. A szó, a nyelv, a stílus Homerosz-
tól Jean Paul Sartre-ig ezernyi változaton ment 
át, de a realista írói törekvések indokoltsága 
és igazoltsága kétségtelen az olvasók tömegeiben 
nyeri el a maga id őszerűségét és helytállóságát 
is. Idevág "an mintegy csattanó jön Hemingway-
től vett idézete: 

„Világosan beszélni, a dolgokat a maguk ne-
vén nevezni — ez jelenti az igazi haladást a 
hazug esztéticizmus haszontalan kúszáltságával 
és zűrzavarával szemben . .." 

A „REPUBLIKA" november-decemberi szá-
ma csak most jelent meg és igazán megkésve 
hozta Miroszláv K r le z s a Belgrádban el-
hangzott beszámolóját. Nemcsak megkésve 
hozta a folyóirat ezt a nagyjelent őségű  iroda-
lom-esztétikai beszámolót, hanem nehezen hoz-
záférhetően is. De üdvözölni kell a folyóiratot, 
hogy teljes egészében lehozta ezt a szöveget, Hi-
szen irodalmunk és művészettörténetünk egyik 
legviharosabb és legtöbb eseményben gazdag 
korszakát vázolta fel az esztéta világirodalmi 
vonatkozásban is. Krlezsa tanulmányának az  

kölcsönöz különös . jelent őséget, hogy nem csu-
pán az alkotókra terjed ki s nem állapodik meg 
pz alkotásoknál, hanem elmélyed a bírálat sze-
repében is s a maga sajátos krlezsai megfogal-
mazásában kimondja: éppen olyan mértékben, 
amilyen mértékben megköveteljük az eredeti-
séget és a mesterségbeli tudást az alkotóktól., 
olyan mértékben fennáll ez a követelmény a 
kritikusokkal szemben is, hiszen ők adnak vissz-
hangot a műnek, ők indítják el a művet arra 
az útra, hogy elfoglalja a társadalom tudatá-
ban az őt megillető  helyet. A „Nilus és a Gan-
ges régi romantikus vizek", de a „nyugat maj-
molása nem kevesebb kárt okozott" s ezt való-
ban kézzelfoghatóan igazolja „Nyugat-Európa 
egy művészeti korszakának haldoklása is". Vé-
gül minden probléma és minden dilemma meg-
oldásáért folytatott alkotó harcnak legfontosabb 
tette az, ha az alkotó „jó, okos és logikus dol-
gokat ír". „Semmi más." Leszűkítve ennyire ez 
valóban egy tömör konklúzió, de amit Krlezsa 
a belgrádi írótalálkozón pár órán át kifejtett, 
nagyjelentőségű  hozzájárulás volt ahhoz, amit 
mi az alkotók anyaggyűjtésének és m ű  h e-
1 y ük gazdagításának, tökéletesítésének (vagy 
ha így jobban tetszik: modernizálásának) neve-
zünk. 

A folyóirat e kettős száma még néhány je-
lentős művészi darabot hozott. Goethe „Faust"-
jának modern fordításával most találkozunk 
Tito Strozzi, neves színművész tollából; egy 
részlet csupán a halhatatlan m űből, de kép is, 
amely határozott körvonalat ad az egészr ől. 
(Valóban végs ő  ideje már, hogy a nagy klasz-
szikusok új fordításokban kerüljenek a néz ő , 
az olvasó, a hallgató elé . . .). 

Nem lehet és nem szabad szó nélkül elmenni 
Ivó Andrics remek novellája mellett, amelyet 
most tett közzé a Republikában. Az „Asszony 
a kövön" egy világ, egy régi, letűnő  világ bú-
csúja, távozása ennek a hervadó m űvésznőnek 
a sóhajtásaiban. Milyen fínoman és milyen tö-
kéletesen mutatja be ebben Andrics, hogy a 
művészet igazán nagy dolgokra hivatott s nem 
önmagáért való . . . 

Kiadja a Vajdasági Magyar Kultúrtanács, Noviszád — Szerkeszt őség és kiadóhivatal: 
Noviszád, A. Rankovicsa u. 19/1. — Postafiók: 160. — Telefon: 20-63. — Postatakarékszámla: 
300—T-275. El őfizetési díj: Egy évre 500 din, fél évre 260 din, egyes szám 50 din. — Lapzárta 

minden hó 10-én. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. 
Nyomatott a szuboticai ,;Minerva" nyomdában. 
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Könyvkiadásunkban rövid egyesztend ős munkája után igen 
jelentős helyet foglal el a — MINERVA könyvkiadó. Szerb-horvát 
és magyarnyelvű  kiadványai a modern, hazai és világirodalom 
legkiemelkedőbb alkotásait helyezték az olvasó asztalára olyan 
gondos és művészi igényű  grafikai kiállításban, amely méltán meg-
állja a helyét a többi nyomdaműintézeti munkák mellett. 

A MINERVA könyvek ma már ismertek az olvasó el őtt. 
Sorozataiban értékes művek láttak napvilágot. 
A „NAŠA KNJIGA" sorozat egyik legkiemelked őbb könyve 

DESZANKA MAKSZIMOVICS: 

Kitárt ablalc. 
című  regénye, amelynek cselekménye a két háború között ját-
szódik le. A fővárosi sajtó elismeréssel fogadta. Ára egészvá-
szon kötésben 420 din. 

Megjelent még: VASZA POPOVICS: Ámító  utazás S z r é m- 
t ő l Párizsig 	 kötve 380 din. 

VLAJKŐ  ILICS: A halál tornácán regény kötve 520 din. 
ZSIVKO MILICSEVICS: Tanulmányok 	kötve 480 din. 

Az „IZBOR" könyvtára sorozat értékes m űve 

BRANISZLAV NUSICS: 

Bert Al;lba. 
A nagy szatirikus író legjobb humoreszkjei 
Előkészületben Szima Pandurovics Válogatott költeményei 

A „MINERVA" könyvtár a világirodalom gyöngyszeméit hozza: 
SINCLAIPE LEWIS M e n t r e p 	 kötve 360 din. 
JOSE EUSTASIO RIVERRA Örvény 	 kötve 400 din. 

ERICH MARIA REMARQUE Visszatérés 
A népszerű  élményíró egyik legkedveltebb m űve kötve 480 din. 

AGNÉS SMEDLEY Egyedül  
Ez a regény a forrongó Ázsia életét mutatja be kötve 420 din. 
E sorozat egyik legkiemelked őbb műve 

RICHARD WRIGHT világhír ű  néger író 

BerisZiilŐtt 
című  világirodalmi Sikert elért regénye 	 620 din. 

SAJTÓ ALATT 	JOHN KNITTEL E 1 H a k i m 
VICKI BAUM Berlin Hotel 

HEINRICH SIENKIEVICZ: Q u o v a d i s? 

A „MINERVA" könyvkiadó magyarnyelvű  kiadványai 

KVAZIMODO ISTVÁN 

Testamentum 
Ez a regény olyan él ő  könyv, amely mellett 
nem lehet általános kritikai megállapításokkal 
elmenni. A zsidóság tragikus útját a nagy háború 
éveiben még kevesen mutatták be olyan reáli-
san mint Kvazimodó ... Népszerű  regény ez, 
amelyből négy nap alatt mintegy négyszáz pél-
dány kelt el. Ára 300 dinár 

A „MINERVA" ifjúsági könyvtár kiadásában megjelent 
CSOPICS BRANKO M e s e a medvér ő l 	Ára 30 dinár 
ALFRED DE VIGNY Loretta 	 Ára 30 dinár 

Minerva 
könyvek 

MINERVA könyvkiadó Szubotica, November 29 tér 3., Beográd, Terazije 13 



A VAJDASÁGI MAGYAR KUI,TÚRTANÁCS  

a korábban meghirdetett színdarabok mellett  

a következ őket is az egyesület rendelkezésére  

bocsátja:  

Ostrovszki : Erd ő  
Móricz-Garay: Forró mez ők  

Nusics: Gyanus személy  

Bródy Sándor: Tanitón ő  
Indig Ottó: Ember a híd alatt  

Krasna: Drága Ruth  

Polyákovics: Nyugalom háza  

Biró-Laták: Sárga liliom  

Fauchois: Szegény Mavrier  

Muscatescu : Titanic kering ő  
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Dickens-Garay: Copperfield Dávid 
Retlom-Garay: Csizmás kandur 
May Károly-Garay: Rézb ő rű  gavallér (Winnetou) 
Defoe: Robinson Crusoe 
M. Sirola: Három jóbarát 
Aranykacsa  

Fentieken kivül kiadtuk a „Magyar népdalok" harmadik füzetét 

Megrendelhet ő :  

A Vajdasági Magyar Kultúrtanácsnál,  
NOVISZÁD, ulica Narodnih heroja 19/I.  
Póstafiók : 160. Folyószámla a Nemzeti banknál 300-T-275 



j könyvek * Új könyvek . új könyvek 

Történelem : 

JOHN READ : 

Tíz világrenget ő  nap 

Egy haladószellemű  amerikai ujságíró számol be érdekfeszít ő  
riportkönyvében az 1917-ben lejátszódott drámai eseményekr ő l, 

Szépirodalom: 

KOSZTOLÁNYI DEZSÖ: 

Pacsirta 

Az első  világháború előtti város alakjai jelennek meg szemünk 
előtt Kosztolányi egyéni, mindíg új vetítésében. 

Ifjúsági irodalom : 

MARK TWAIN : 

  

    

Koldus és királyfi 

Minden korú fiatal emberek számára írta ezt a könyvet a 
nagy amerikai író. Pompás, mindvégig érdekes és tanulságos re-
gény, bemutatja a középkori Anglia minden csillagását, de minden 
nyomorát, szenvedését is. 

Megrendelhető  

Testvériség - Egység könyvkiadóvállalatnál 
NOVISZÁD, Teodorovics utca 11 
Telefon 26-33, 23-02 — Póstatakarék számla 300-T-251 


