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PARLAG  

Regényrész Ćet  

DEÁK FERENC  

Töltse fel szuperrel!  
A vörös, műbőr kezeslábasba öltözött ember, olyan ötven körüli,  

kerek, hamiskásan hunyorg б, lassú mozgású, inkább paraszt, mint  
polgár származék. Halász Máté figyelte minden mozdulatát. Amfg  

a tömlőt tartotta, amíg az üzemanyag zuborogva ömlött a tartály-
ba, az ember az eget meg a jócskán kopaszod б  akácokat szemlélte.  
Bal keze fontoskod б  mozdulattal hátravetve, lába széles terpesz-
ben, térdben kicsit megroggyantva ... Száját összecsücsörítette,  

mintha valami különös, titkos bels ő  élvezetben lenne része.  
Máté valahonnan ismerte ezt az egész +jelenetet. Valahonnan, de  

nem 'benzinkúti környezetb ől. Ahogy nézte, egyre inkább rabja lett  

a látványnak. Egyrészt a titok, hogy ő  ezt már látta ... Nem is  
hogy látta, hanem hogy Ismeri!!! Valahol benne van. Kapkodva  

pr6bál+ta fellelni emlékeiben a dolog nyitját. Sietett vele, mert a 
tartály lassan megtelt, talán még pár másodperc, és az egésznek 
vége! Nem, ezt nem lehet Igy, egyszerre kitalálni .. . 

A szerelvényfal felé kaparászott: Ott a kazettában a cigaretta, 
rá kéli gyújtania!!! јsztönszerű  mozdulat volt ez: ha valami nem 
megy, azonnal nyúl a cigaretta után.  

Egy hideg, bársonyos, de hidegen puha kéz állítatta meg a moz-
dulatát:  

Tudod, hogy itt nem szabad...  
Ijedten rántotta vissza a kezét.  

Hát ez annyi, mint ... várjunk csak... 
Máté a számlapról leolvasta: 210 dinár. Pénztárcája után nyúlt,  
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de aztán eszébe jutott, hogy a kabátja zsebében van b őven apró.  
Amikor azt a tíz doboz Ibar cigarettát vette, az egyetlen ajándékot, 
amit most magával vitt, akkor az aprót nem rakta a tárcájaba, 
hanem csak úgy belegyíírte a zsebbe. 

Kurva sokat zabál, mi? 
Az ember a bal kezét ismét hátra vetette, a másikkal meg a szél-

védő t kezdte maszatolni egy agyonrongyolódott spongyával. 
Máté nem szerette az ilyen alkalmi beszélgetést. 

Sokat zabál? Mennyit, na! De tedd szívedre a kezed!!! 
Ez 'abba nem hagyja. Már nyújtotta ki az ablakon a pénzt, hogy  

minél előbb túlessen az egész nyavalygáson, de az a vörös m űbőr-
ember csak maszatolta a szélvéd őt, és hamiskásan mosolygott. 

Ne légy goromba ... Máté .. , az istenért ... Kérdez az em-
ber tőled valamit. 

No még csak ez hiányzott. 
A benzinkutas még mindig maszatolta a szélvéd őt, és néha oldal-

vást besandította kocsiba, de a pénzt nem vette el. 
Fizess te, kérlek! — A nő  kezébe nyomta a pénzt, ő  pedig a 

benzinkút mögötti vécébe sietett. 
Klára átcsúszott a kormánykerék mögötti ülésre, és kiszólt: 

Ez így csak mocskosabb lett. Vagy nem? 
Nyomjon rá onnan belülről egy kis szentelt vizet ... Ott bal-

oldalt.. . ott lent ..  

Víz fröccsent a szélvéd őre, és a mocsok most olvadni kezdett.  

Mosolyogni próbált az emberre, de nem ment. Ahhoz sok minden 
hiányzott. Elsősorban, hogy Mátéban legyen egy szemernyi hétköz-
napi derű . Nem valami frenetikus, csinnadrattás, elsöpr ő  öröm. 
Csak az a hétköznapi jóindulat, az a nyitott lélek, az a szigor 
mentes tekintet .. . 

Az ember intett, hogy nyomja meg ismét a fecskend őt, 6 meg-
nyomta.  

A világ lassan megtisztult el őtte. Az a november végi felemás 
tisztaság jött be a fényes szélvéd ő  üvegen, amit, ha nem is szere-
tett, de respektált. 

Az ember átv сtte a pénzt, belökte a piros m űbőr táskácskába, és 
lomhán hátat fordhott. 

Máté Ott állta kocsi előtt, ,és nézte a szélvéd őt, majd :beszólt:  
Vezetsz?  
Nem!  



PARLAG 	 715  

Átcsúszott a másik ülésre, ,és most ő  szeretett volna nagyon gyor-
san rágyújtani.  

Máté nagyot бhaj.tott, amikor :beült és a volánra ejtette kezét: 
Ez kimosta itt a rongyát. Csupa mocsok a kocsim!!!  

Szívességet tett. A szélvéd ő  tiszta. 
Az igen. A pofám tiszta, de a testem koszos!!! Na, gye- 

rünk ... 

Klára azt fiigyelte, vajon ezek után Máté dühösebben, idegeseb-
ben vezet-e. Hosszabb útra még nem ment eddig véle. Máté nem 
vezetett se gyorsabban, se dühösen. Máté most is CSAK vezetett.  

Nem vagy már dühös?  
Máté nem válaszolt, arcán az ég világon semmi se látszott. Tem-

pбsan szívta a cigarettát, id őben leverte a hamut és pontosan a 
hamwtartбba, bár oda se nézett. Egyetlen dologra összpontosította 
figyelmét: arra a különös jelenetre a •benzinkutas emberrel. Arra a 
pózra. Ez így nem j б, mert az tulajdonképpen nem volt p бz, ha-
nem egy különös állapot. Valami, aminek múltja van, ami mögött  

sokkal több van, mint azt az ember éls ő  pillanatra gondolná. Per-
sze: ezen töprengeni nem valami kifizet ődő  dolog, de valamitől  
még mindig sokkal jobb.  

Ez a nő  tát mindenáron beszélni szeretne vele. Fecsegni szeretne.  
Talán nem is fecsegni, ez így kicsit azért mégis er ős kifejezés itt,  
hisz Klára nem „sorozatgyártmány". Talán azért szeretne beszél-
getni, mert olyan helyre viszi, ahol még nem járt, amir ől jбformán  
fogalma sincs. Mert ő  aztán nem beszélt Klárának, de másnak se  a 
f aluj áról.  

Messze van még?  
Unod?  
Nem éppen, de  .. . 
Unod.  
Ne beszélj helyettem.  

Sokáig hallgattak, amikor Klára egyszerre t űrhetetlennek tar-
totta a csendet, és a kazettából kivette a cigarettát. Máté nem vá-
laszolt, csak nemet intett a fejével. 

A műúton néhányszor alaposan megcsúszott a kocsi, mert j б  szá-
zassal mentek. 

Hát nem tudják letakarítani az бcska szekereiket? 
Máté hallotta, értette, de erre nem tudott válaszolni. Pedig 

akart. Hogy egy kicsit enyhítsen a helyzeten. Mert val бban: nem  
tudták-e a parasztok, hogy szárhordás idején, amikor a sár val бban 
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nyakig érő, hogy ilyenkor azt a sarat le kell tisztítania kerekekr ől,  
mielőtt a műw&ra fölhajtanak? És бcska szekerek-e azok? Nem  h1-
szi, hogy ócska szekerek. Tudja, hogy nem azok. És amikor már  
úgy körülbelül megfogalmazott valami válaszfiélét, az úton szeke-
rek tűntek fel. Lassított.  

A műúton három szekér állott ,  lenn a földeken kett ő . Egy föl-
fordulva hevert.  

Lassabban hajtott.  
Az emberek lázasan dolgoztak a felfordult szekér körül. A szár-

kévéket dobálták oldalra.  
Máté közvetlenül a három szárral rakott szekér mögött, a kanyar  

legelején megállt.  
Valami !baj van?  
Csak te ülj ,itat és cigizz!  

Kiszállt és az út szélére ment. Ment volna ő  tovább, de a sár  
Olyan mély és ragadós volt, hogy az útpadkán megtorpant.  

Egy maszatos, nyögő , emberre alig hasonlít б  valamit emeltek ki  
a kévék alól.  

Máté toporgott. A hűvös szél átjárta könnyű  öltözetét.  
Segíthetek?  

Az emberek nyilván nem hallották, mert senki sem fordult hát-
ra. Itt most hangosan kellene odakiáltani, de ez valahogy nem  

megy. Visszafordult a kocsi felé. Klára knnyitotta az ablakot, és  

őt nézte. Valamit akart neki mondani, mert intett a kezével, de  

Máté hirtelen elfordította a fejét.  

Valami baj van?!!!  
Meglepődött a saját hangjától. Valahonnan a gyomrából jött, és  

nevetségesen rikácsoló meg trombitáló volt. Nagyon szégyellte, de  
az emberek egy pillanatra hátrafordultak, a sérültet elengedték, s  

az visszahanyatlott a sárba.  
Az emberek csodálkozás és meglepetés nélkül nézték. Akkor  

megismételte a kérdést szerbül is. Csak hallgattak.  

Émelyegni kezdett a gyomra, és nem tudott hova nézni. Mutas-
son-e a kocsijára? Lépjen le az útról és vegye a karjába a szeren-
csétlen öreget, •mert öreg volt itt mindahány, vegye a karjába és  

vigye az autóba?  
Ismét lázasan motozott agyában, hátha eszébe jut valami szlová-

kul vagy románul. Semmi. „Hol is vagyunk mi most? Csentát j б  
ideje elhagytuk, de Perlezt még nem..." Ő  földrajzi helyzettel  
küszködött, azok ott a sárban ismét a sérültet vették karjaikba.  
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A jó istenit!  
Becsapta a kocsi ajtaját, és mélyet lélegz оtt.  

Hát mi ebben a rendkívüli?  
Klára csak nézett rá. Nagy, meleg barna szemét le nem vette  

rбla.  
Valiban: mi ebben a rendkívüli? Az :ember megy a kocsijával,  

látja, hogy lenn a földúton baleset történt, megáPl, leszól: kell-e  
segítség, erre nagy szamarat csinálnak bel őle. Pedig ez egy szabá-
lyos baleset. Lehet, hogy az öregnek gerince tört. És nem igaz,  
hogy nem értették, amit lekiabált nekik az útpadkár бl. És hogy  
néztek rá?! Mint egy eltévedt j бszágra.  

Klára csak figyelte, minden pillantása egy nagy fényképet ra-
gasztott be a tudataba Mátéról. Teljes erejével harcolt az ellen,  
hogy Mátét sajnálja.  

Máté megigazította nyakkendőjét, a slusszkulcs felé nyúlt, ami-
kor rájött, hogy a motor működik. Ez megint kihozta sodrából.  A 
motort működni hagyta, és már majd tíz perce zabálja az üzem-
anyagot. Nyelt egyet, és lassan, fegyelmezetten tovább hajtott.  

Éhes vagy?  
Klára intett most nemet, ahelyett, hogy válaszolt volna. Nyilván  

megsértődött. Hát ez az ő  dolga.  
Nézd, ha beérünk Zrenjaninba, a R бzsában megebédelhetünk.  

Nem lóverseny ez, hogy...  
Klára nem válaszolt, csak hallgatta a kicsit rekedtes, alig lükte-

tő  beszédet. Eddig is ilyen volt, mindig ilyen volt, de nem ennyire  

sima. Vagy a motor zúgása vesz el belőle valamit. Vagy ez az egye-
nesség, ami — bár fut a kerekek alatt — sehogy se fogy, csak nö-
vekszik.  

Écskánál Máténak az jutott eszébe: legjobb lenne itt valami hal-
étellel meglepni a lányt, meg magát is. Rég nem evett halat.  A 
kecsege az, amit leginkább kedvel, de vajon itt Écskán van-e ke-
csege? És ilyenkor van-e egyáltalán kecsege? Jó lesz бvatoskodnl.  
Nagyot nyelt, és ezzel el is intézte a halkérdést.  

Nem duzzogunk, ugye?  
Klára most feléje fordkotta arcát, és halványan elmosolyodott:  

Hát ez meg hogy jut eszedbe?  
Úgy tűnt. De ha tévedtem, nem kell beszélni róla.  
Én csak nem akarok terhedre lenni. Nem szereted, ha az  

emberek fecsegnek.  
Te nem fecsegsz. Nagyon rendes vagy.  
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A lány hanyagul hátravetette fejét, és lehunyta a szemét. Ha-
talmas bók volt ez Máté részér ől. „Nagyon rendes vagy." Felkiál-
tбjel nélkül. Ettől elernyedt. Tulajdonképp mindig akkor lazított,  

amikor ilyen felemás helyzetbe ;került. Elengedte magát, mert ez  

arra se volt elég, hogy egy szemernyi öröm kikeljen benne, de ne-
heztelni se tudott miatta, hisz ismerte Mátét, és senki se fenekelte  

el, hogy mellette legyen. Különben is: maga az a tény, hogy meg-
engedte neki, hogy vele jöjjön — rendkívüli esemény volt. Soha  

nem beszélt ,a szüleiről, se a faluról, ahonnan feljött. Nem mintha  
szégyellte volna, inkább lényegtelen dolognak tartotta, ami a múlt-
ban maradt s ami csak kolonc lenne, ha minduntalan el őráncigálná.  
Ez ésszerű  lelki berendezésében így volt rendjén.  

Biztosan tartogatsz valami meglepetést.  
Mire gondolsz?  
Háta faludra, a házatokra, a szüleidre  .. . 
Nem tudtam, hogy szereted a meglepetéseket.  

Attól függ.  
Olyan ez, mint a narkotikum. Gondolom: hogy az ember  

várja, lesi a meglepetéséket. Én semmit sem várok. Ahhoz külön  
be kell rendezkednem.  

De információként elmondhatnál egyet-mást.  
Ami nekem újság lesz, az neked is megfelel majd információ-

nak, jó?  
Klára elnevette magát. Kisgyerekes okoskodás volt ez Mátétól,  

amit ő  annyira szeretett. Klárának nem vóltak el őítéletei, de az  
ilyen nyakatekert magyarázatokban mindig fellelte Máté eredend ő  
misztikusságát. Azt, hogy a kanyargósság megett egy egyszen ű  
gyermek lapul meg. Egy kis parasztgyerek.  

Ettől megpróbált vidám lenni.  
A szekerektől egyre ,bajosabb volt a régi tempóban hajtani, de  

ez nem idegesítette Mátét. Megvolt az a jó tulajdonsága, hogy ér-
zelmek nélkül igazított, ha nyilvánvalóan nem volt más, jobb  

megoldás.  
Alkonyodik — mondta halkan Klára. Inkább úgy, mintha  

saját magának nyugtázná.  
Itt vagyunk már egy köpésre  .. . 
Várnak 'bennünket?  
Azt nem merném állítani. Hogy jövök, azt tudják. Az apám  

legalábbis.  
Az anyád?  
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Az anyám nyolc esztendeje halott.  

Bocsáss meg.  
Nem Іtёг t6nt semmi. Meg kellett volna már el őbb mondanom,  

de valahogy nem jött be .. .  
„Nem jött be..." Klára nagyot sáhajtott. Azt akarta kérdezni:  

vajon mindennek „be kell-e jönnie", hogy az ember beszélhessen  

róla?  
Szinte észrevétlen átfutottak egymás után két községen is.  

Amikor az utóbbbiból kikanyarodtak, Máté halványan elmoso-
lyodott. Mára csatornahídon voltak, amikor megszólalt:  

Láttad ezt a falut?  
Nem figyeltem rá.  
Pedig ez nem olyan, minta többi.  
Nagyobb?  
Román község. Ötven évvel ezel őtt alkonyatkor már nem volt  

ajánlatos még csak a közelében sem lenni.  

Ne akard azt mondani, hogy emberev ők voltak.  
Azt nem. De kifosztatták és agyonverték a szerencsétlen uta-

sokat.  
Te ötven évvel ezel ő tt még nem nagyon mászkáltál erre.  
Nem, de ott felénk ezt mesélték, amikor gyerek voltam. Azt  

mosolygom.  
És igaz volt?  
Hogy agyonverték az utasokat?  
Hát arról ,beszéltünk! — csattant fel Klára, de hogy elejét  

vegye a civakodásnak, idegesen bár, de nevetett hozzá egy rövid  

futamnyit.  
Én soká hittem is ezt, és ha papám magával vitt a szekéren  

Becskerékre, hazafelé Іjёvet, ahogy behajtott Tárnokra, akkorra  

már öreg este volt rendszerint, én, kérlek szépen, az els ő  házaknál  
a hangosabb kutyaugatásra behugyoztam.  

Te jó isten! — sóhajtott fel Klára, és oldalt kinézett a szo-
morú vidékre.  

És most azt kérded magadban: honnan ez a trágárság?  

Máté, tőlem aztán lehetsz +trágár, káromkodhatsz, meg min-
den, de ne beszélj mindig másról!!!  

Most másról .beszéltem?  
Azt kérdetitem: igaz-e, hogy ezek a románok olyan vadak  

voltak?  
Szamárság.  
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Akkor miért beszélsz róla oly nagy előszeretettel?  
Ment én hittem. Gyerekeknek mindent be lehet adni. Nekem  

aztán jól beadták. Az imént, ahogy az a két kék kötényes emcber  
visszafordult az útkeresztez ődésnél, a sarkon, ahogy a répavillát  
leemelték a vállukrбl, kis híján 'behugyoztam.  

Idára ismét oldalt pillantott, nagyot nyelt:  
Csak te engem inzultálj nyugodtan. Majd megszokom.  

Máté most hirtelen kizökkent a beszélgetés medné'böl. Nagy zök-
kenő  volt ez, és egy ideig azon töprengett: mi is az oka a kelle-
metlen helyzetnek. Hisz ő  csak azt prбbálta elmesélni, hogy még  
most is, a gyermekkori emlékektđl ilyen hatalmas idő- és tapaszta-
latbeli távolságban hogyan m űködnek a régi reflexek. Ebben nincs  
semmi trágárság.  

Ebben nincs semmi trágárság ... — mondta, ismételte meg  
gondolatát, de ez se válasznak, se tagadásnak nem volt j б  arra,  
amit Klára az imént mondott.  

A gép dolgozott, Máté agya pedig zsibbadni kezdett. Borzasztó,  
hogy bizonyos szuperiorikus helyzetéb ől hogyan tudott néha rövid  
pár pillanat alatt szinte a megsemmisüléssel határos mélységbe, je-
lentéktelens gbe zuhanni. És ez a lány azért maradt meg mellette,  
mert ismerte, megérezte azt a gyöngeségét, s ehhez kötötte magát.  
Most ügyetlenül rnotozatt gondolataiban, keresett valamit, amivel  

egyszerre szerezhetné vissza magabiztos fölényét.  

Ebben, amit elmondtam, az az inzultáció, hogy hugyoznom  
kell! 

Nem a hólyagodról 'beszélek! Azzal te engem nem tudsz se  
felizgatni, se megbotránkoztatni.  

Pedig .. 
Azzal •ütsz főbe, hogy nekem a két románról beszélve külön  

megjegyzed: répavilla volta kezükben.  
Az volt.  
Tőlem akár karikás ostor is lehetett volna. Rendben van: itt  

a közegedben vagy, de ne akard minden nyavalygós részlettel a  
tudtomra adni, hogy idegen vagyok, hogy ez az út nem nekem  
való! Eljöttem, .és kész. Egész úton azt olvasom le az arcodról,  
hogy gyűlölöd magad, mert engedtél nekem, hogy most itt ülök  
és hamarosan belépek abba a házba, ahol születtél. Belépek a pa-
raszt múltadba.  

Néhány majorsági épület trappolt feléjük az út bal oldalán. Te-
tő  egyiken se, ablakok helyett hatalmas lyukak. Ahogy közeledtek,  
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mintha lassan bomlani kezdtek volna a ritka mészfoltokkal térké-
pezett falak.  

Máté most ezt nézte, és várta, mikor borul le az a néhány épü-
let. Aztán ismét a lány szavait vette el ő : a paraszt múltat. Szar  
mórság. Arra aztán még csak nem is féltékeny. Talán büszke rá,  
de nem féltékeny. És a ház, amelyben születtem! Erre ismét elmo-
solyodott.  

Most ne élvezkedj! Veled vagyok, és ne akard megjátszani a  
közömböst.  

0, istenem! Miért darálsz nekem ennyit össze?  
A répavilla satöbbi miatt!  
De az volt!  
Én még a te kék kötényes románjaidat se láttam. Én nem  

mást, hanem téged akarlak látni.  
A répavilla is én vagyok.  
Hogyne!!!  
Ágai végén kis gömböcskék vannak, hogy fel ne szúrják  a 

cukorrépát ... Huszonöt ,éve nem láttam, de eszembe se jutott so-
ha! És képzeld: most •egyb ől eszembe jutott a neve és használatos-
sága. De amikor elmondtam neked, akkor csak a két románra  
gondoltam, a kucsmájukra, a „pektárra", ami rajtuk volt. Tudod  
mi a pektár? Bárányb őr mellény, ami alá bőven öltözködhetsz.  
Barna háziposztóból a nadrágjuk, cifra gyapjúharisnyában a szára,  

a lábukon meg bocskor. Még a színes b őrdíszítést is láttam ott  a 
pektárjukon. De a répavillát csak egy villanásra láttam, és •máris  
tudtam, hogy huszonöt esztendeje eszembe se jutott. Nagy öblös  
villák ezek, az ágak között majd tíz centi a távolság. Ha jó a ter-
més és értőn meríted meg a répakupadban, nyolctíz kilónyit is  
magára vesz.  

Kész szakelőadása répavilláról, hogy kiugorjak a robogó  
kocsiiból!  

Klára rágyújtott. Szippantott néhányat, aztán fogta a dobozt,  
kivett belőle még egy cigarettát, ezt is meggyújtotta, és engeszte-
lésképp odanyújtatta Máténak.  

Hosszú Іјdб  után megjegyezte:  
Azt ígérted, egykettő  megérkezünk.  
Azt mondtam: itt van egy köpésnyire. Nekem úgy t űnt, hogy  

közel vagyunk. De most nagyon elhúzódott valaihogy. Régi, ismert  
~tak, ha nem járod őket, egy idő  múlva megnyúlnak.  

Ez a te külön bejáratú filozófiád?  
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Most jutott eszembe. Csak úgy .. . 
Azért jutott eszedbe, mert ki kellett magyarázkodnod. Ez az 

átkozott út nem azért hosszú, mert rég nem jártad, hanem mert én 
veled vagyok és nyaggatlak. 

Lehet, hogy így van — bólintott rá gyorsan Máté. 
Akkor ne beszéljünk. 

Máté már meg is kezdte a hallgatás reá es ő  részét. 
Az jutott eszébe, hogy annak a répavillának van itt más szerepe 

is. 
Ugye, ott a benzinkútnál voltam a vécén? 
Máté, az istenre kérlek, hagyd már abba. Amióta azt a fel-

fordult szekeret láttuk, mintha valami ördög bújt volna beléd. 
Az ott a te falud? 

Az. 
Máté most lelassított, aztán megállította a kocsit. Kiszállt, kö-

rülnézett, aztán egy szárkúp mögé ment. 
Csak állt ott, és nézte az eget, a végtelen tájat, a kukoricatarlót, 

mélyen magába szívta a kesernyés, párás leveg ő t. 
Az út felől most a kocsi szirénája szólalt meg, felrebbentette 

gondolataiból. Körülnézett, zavartan topogott, aztán elnevette 
magát: a hólyagjával minden rendben van. Nem vizelni jött ő  ide, 
csak egy kicsit egyedül akart lenni a földdel. 

A kocsi szirénája ismét idegesen felhangzott. 
Máté mosolyogva ment vissza az útra. Nagy körülményesen le-

tiszt ѓtotta cipőjéről a sarat, aztán fázósan bebújta kocsiba. 
A falu közeledett most olyan sebességgel, mint az imént az a né-

hány majorsági épület. 
Máté úgy döntött, hogy mégiscsak elmondja Klárának azt a kis 

történetet a répavillával kapcsolatban. 
Perlaki sógorom répáját szedtük közösen. A fagyok már 

nagyban pusztítottak. Apám az utolsó fuvarnál segít ő  nélkül ma-
radt. A rakpart olyan négy-öt kilométerre volt a répaföldt ől. „Na, 
hozd azt a répavillát, majd te segítesz letúrni." A mázsánál lemér-
ték a szekeret, :beírták a levonást, apám erre dühibe gurult, hogy ez 
a répa tiszta, nincs rajta sár egy szem se! Elég soká tartott a civa-
kodás, aminek aztán az lett a vége, hogy egy nagy rakás tetejére 
kellett felhánynia répát. Azt hittem, nvinden inam, izmom szétsza-
kad, de csak felhánytuk a répát a rák ős tetejére. Mi a töltésrő l 
hánytuk a répát, ami azt jelenti, hogy a rakpart fel ől ez még ma-
gasabb volt. Legalább hat-hét méter. Akkor, már elhajtottunk az 
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állástól, halljuk, hogy zuhog valami. A túloldalrб1 a berakodó  
munkások kiabáltak nagyon. Az történt, hogy a répahegy megcsú-
szott, és betemetett egy munkást meg egy arra ténferg ő  gyereket.  

Rettentő  lázasan dolgoztunk mindnyájan a répavillákkal, mire  
előtűnt előbb a gyerek mocskos, vértelen arca a répa között, aztán  

a rakodómunkás lába. Ez a kép: a gyerek vértelen, mocskos arca...  

nem nagyon lehetett megkülönböztetni a répától... Meg az em-
ber lába, bocskor nélkül ... És hogy állandóan attól féltem: a kis,  

ügyes vasgolyók ellenére felkoncolom valamelyiküket a répavillá-
val. De segíteni is kellett nagyon, hogy kimentsük őket onnan.  
Na... Itt vagyunk. A sarkon kell lefordulni jobbra.  

Klára nagyon szomorúan ült, körmeit 1p іszk І gа tta. Aztán halkan  
megszólalt:  

Mi a fenének hagytad, hogy jöjjek?  
Belgrádban úgy érezte, nincs az az akadály, amit le ne gy őzne  

Mátéért. Ott, ahol nincs se sár, se varjak nincsenek, nincs répavilla.  

Most érezte életében el őször, hogy nevetséges. Hogy az a pátosz, 
amit magában a szenvedélye megtet őzésére ápol, egy nagy hazug-
ság. Az az egész nem más, mint összkomfortos enyelgés. Egy j бké-
pű  „javakorabeli", morc férfit birtokolni, amikor minden mellék-
körülmény megvan hozzá. Az „akadályokat" hozzácsinálja, és 
megvan az izgalmas nőstényharc egy „elveszett" férfiért. Most, 
hogy azt a felborult szekeret látta, meg a városból alig kilép ő  Má-
tét, ahogy a műút peremén egyensúlyoz, hogy bele ne billenjen a 
nyakig érő  sárba, meg aztán azzal a két románnal, ahogy leadta a 
sztorit, most egyszerre rájött, hogy kilátástalan, keser ű  kaland ez 
az egész. Mert van, amikor hetekig alig vált vele .néhány mondatot, 
akkor is száraz, lélektelen dolgokról beszélnek, hogy legyen valami 
„tömés" a jól, lelkesen végigcsinált szerelmi .játékok között, (össze 
ne koccanjanak!), most pedig egy utcasarkon két kék kötényes r о-
mán paraszt, meg a kezében a répavilla egyszerre megolvasztja 
nyelvét-lelkét, és ha nem is szenvedéllyel, de átbillen egy másik vi-
lágba, ahol már nyugodtan 'lépeget a sáros kukoricaföldön, és most  

a méregdrága kocsiját egyenesen nekivezeti a kövezetlen sáros út-
nők!!!  

Az istenért, mit csinálsz?!!! 
Hazahajtom. Talán csak nem hagyom itta Nagyutcán? 
De hát beleragadunk! 
Egyelőre csak csúszkálunk. Később majd felhajtok a járdára.  

Ha két kereke szilárd talajt talál, nincs baj vele!  
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A kocsi nagyokat nyögve csúszkált az ázott utca kell ős közepén.  
Aztán oldalra hajtott, oda, ahol nyáron gyepes volt. Itt valamivel  
könnyebben jutott elő re.  

Máté arca nyugodt volt. Tudatában volt, hogy a masina nem  
érez, és úgy dolgozik, ahogy az ember irányítja, így hát ő  sem  
érzett.  

Klára csak most figyelt fel a föld, a sár színére. Szurokfekete  

volt.  
Ettől megijedt.  
Máté бvatosabban hajtott, mert a traktorok is keresték itt már  

a keményebb, jobb utat, és bizony felszántatták jobbr бl-+balról egy-
aránt az utcát.  

A kocsi most farolni kezdett, aztán vinnyogva jelezte, hogy  a 
kerék ,beleiil+t a sárba.  

Máté az üresbe dobta a sebességvált бt, és Klára felé nyújtotta  
jobb kezét:  

Na, itt egy kicsit ácsorgunk ... Kérek egy cigarettát  .. . 
Klára, minta serény diak, sietve nyú+jtotta felé јa dobozt, aztán  

meggondolta magát, 'és ő  gyújtott egyszerre két cigarettát is. Az  

egyiket Máté szájába dugta:  
Messze vagyunk még?  
Jб  ötszáz méterre.  
Itt alszunk?  
Ne darálj már megint! Hadd szívjam el nyugton, j б ?  

Csúnya, mindent elszürkít ő  este lett.  
Klára szívesen sírt volna egy sort, att бl könnyebb lett volna a  

lelke. De nem mert. Az imént, csak alig nyolc-tíz perccel ezel őtt  
még látta — olyan ijeszt ően fekete volt a föld. Legalább annyira  
meglepte ez, mint amikor először, még álmos, égő  szemmel a vo-
natablakbбl megpillantotta a tengert. Az giccsesen tintakék volt,  
ez komoly, fekete. És ahogy rendezkedett magában, egyszerre leír-
hatatlan vágyat érzett, hogy azt a furcsa embert, akiben egy kicsit  
betegesen szerette azt, hogy annyival id ősebb nála, megölelje.  

A hideg, nyirkos levegő  egyszerre fogta körül: Máté nem volt  

mellette, a kocsiajt б  túloldalt tárva-nyitva.  
Kiáltani akart, de Máté hangját hallotta valahonnan a távoliból.  

Nem értette, mit 'beszél, de hallotta, hogy egyszerre többen is kia-
bálnak válaszként neki.  

Átnyúlt az üres ülésen, és berántotta az ajtót.  
A motor még mindig működött.  
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Erősebbre kapcsolta a fűtést, és .egy könnycseppel a szeme sar-
kában elszenderült. 

Arra ébredt, hogy a kocsi úszik. Máté ott ült mellette sárosan  

és elégedetten. A szélvéd đ  csupa maszat volt, de látta a két ázott  
lónak 'a farát. 

„Ez őrült, esküszöm! Őrült!" Klára ezt ismételte magában, hogy  

dühét és kétségbeesését valahogy egyvonalban tartsa és el ne b őgje  
magát a szégyentől és a feneketlen .sár gondolatától.  

Nagy, vörös téglával kövezett udvaron állták. Tiszta, nagy ud-
var. Az eső  mosta a vörös téglákat, mosta a lovak patája vitán  

maradt sársebeket. A kocsi lámpái fényében egy dr бtkerítés, mö-
götte valahol távol ludak fehérlettek. A kerítésre egy kutya ug-
rált, és boldogan csaholt.  

Megérkeztünk.  
Nagyon fáradt vagyok. És ... £ázom.  
Tessék! —Máté kinyitotta az ajtOt, el őszedte a kis fekete 

bőröndöt, meg Klára takaros neszesszerjét, a felölt őt, meg a lány 
vöröskockás kabátját. 

Senki se 'vár bennünket... Vagy nincsenek itthon?  
Apám nyilván megint kódorog, csak hogy... Na, tessék,  

fáradj be.  
A tornácajtót nagy mozdulattal nyitatta ki a lány el őtt. Az  

agya ismét zsibbadni kezdett. „Csak most észre fi vegye!!!" 
A lány ott állta tornácon, aztán beirányította az üvegezett ve-

randába. Felcsapta a villanyt, körülnézett, és mélyet lélegzett.  

Marha állat vagyok ... — motyogta, és jobbra irányította a  
lányt. Mint valami pajzsot tolta maga előtt egész a „lenti házig".  
Ez is része volt az épületnek, de valamikor főleg itt éltek, laktak  
nagyszülei. Amikor éltek még, és az öreges topogásuk is annyi  

örömöt jelentett a számára, mint ma már semi. 
Kérlek, ne toloncolj, nem látok semmit!!! — kiáltott fel Klá-

ra végső  kétségbeesésében. Ő  is érezte, hogy Maté mögötte most 
tulajdonképpen megbújik, és ez bántotta, hisz nemcsak hogy a ház-
ban, de a vidéknek ezen a részén is el őször jár.  

Ebben a pillanatban kinyílott 'a.z egyik ajtó, és a benti er ős fény  
miatt csak árnyképében megjelent egy nőszemély. Hangosan, mint-
ha a jövevények siketek lennének, j б  estét kívánt, és invitálta  
őket befelé, közben ő  kicsit félreállt, hogy utat adjon.  

Ott álltak a konyha közepén. Az asszony kezet nyújtott nekik,  
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és elnézést kért, hogy nem fogadta őket az udvaron, de rengeteg 
dolga van idebent. 

Máté körülnézett, de óvatosan, hogy ne látsszon a határtalan kí-
váncsisag: mi is változott itt azóta, hogy utoljára itt járt? 

Az asszony, olyan fiatalos ötven körüli, aki magát Verka néni-
nek mutatta be, észrevette az óvatos szemlél ődést, és máris rákap- 
csolt: 

Nézze, nekem igazán szent minden, amit ebben a házban a 
megboldogult édesanyja csinált, hagyott, de hát azért meszelni, 
tisztán tartani, meg fel is kell újtani ezt-azt ... Ez a maga felesé-
ge, Máté? 

Hát ... olyasvalaki... 
Klára elvörösödött, és kifakadt: 

Nem olyasvalaki! Hogy mondhatsz ilyet!!! 
Máté hiába vizsgálódott, most már egész nyíltan és kihívóan, az 

anyját sitt semmiben nem találta. Kiirtották! 
Fogta magát, sarkon fordult, és elhagyta a konyhát. Távozóban 

még hallotta, hogy Verka néni szélesen körüludvarolja Klárát, és 
feketét ígér neki. 

Nem akarta mondani, értelme se volt nagyon, hogy a tornácot 
meg a verandát nemrég üvegeztethették, hogy az udvarról sok 
minden hiányzik, de leginkább az a feny ő  .. . 

Állt Ott a „lenti ház" verandájának ablakánál, és nézte 'a sötét 
udvart. Látta a csillogó szempárt ott egész közel: a kutyát se is-
merte, de a kutya valami „örökség útján" tudja, hogy ő  ide tarto-
zik. 

Ez, persze, marhaság! Ő  egyáltalán nem tartozik már ide. Ha 
úgy lenne, akkor apja most idehaza lenne és melegen nézne a sze-
mébe, forralt bort hozna szegfwszeggel meg egy kis borssal .. . 

Állt ott Máté az ablaknál, és nézte a párhuzamosan ide-oda sé-
táló szempárt ott a sötét udvaron. Azon töprengett most, hogy van 
az, hogy ez a kutya, ez a nem is kicsi és a vontatókra oly nagyon 
acsarkodó eb NEKI örül!!! Nyolc esztendeje, amikor anyja Reme-
tésén itt járt, ez még meg se született. Fiatal kutya ez, legalábbis 
úgy tűnt iieki a kocsi reflektorfényében. 

Odabent az asszonyok nevették valamin, az udvarról pedig a 
kutya hívó szűkölése hallatszott. 

Egy zsák dara volt ott a közelében, arra ült le, kezében még 
mindiga kocsiból kiemelt holmi, kivéve Klára kabátját. 
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A nyirkos hideg átjárta. Megrázkódott, de valahogy jól esett ne-
ki most ez a kegyetlen környezet. Megfelelt a bens őnek.  

Talán negyedórányit ült a darás zsákon, aztán felállt, és megin-
dult a „fenti ház" szobáinál „tiszteletét tenni". Egyet 'kivéve, a  

többi szoba vai бbon érintetlen maradt. Abban az egyben számára 
teljesen felismerhetetlen emberek, gyerekek, öregek kicsi és nagyí-
tott fényképei voltak. Egyik-másikon régi montenegrói díszruha, 
karddal meg mordállyal. Itt azonban nem id őzött sokat: iparko-
dott az ő  valamikor! szobájába. Ez tulajdonképpen nem is volt az 
ő  szobája, de szép emlékű  nagyanyja 'ide gyűjtötte be azokat a 
tárgyakat, amelyeket ő  használt, vagy amelyek őt szolgálták. 

Már matuzsálemi kort ért meg ez a nagyanyja, akir ől később, 
egész véletlenül megtudták, hogy román ered сtű  volt, de még ak-
kor is ragaszkodott az eldobásra szánt dolgaihoz. Talán három-
négy nyarat töltött ebben a szobában, de itt volt egész gyermek-
kora. 

Ahogy óvatosan lépegetett át a szobákon, úgyválahogy érezte 
magát, mint az autóban, amikor a Tárnoktél hazáig tartó út száz-
szorosára nyúlt. 

Későb'b sokáig törte a fejét a dolgon, de sohase tudta teljes egé-
szében felfogni, hogy kerül,t Klára egyszerre mellé. 

Mikor csatlakozott hozzá? 
És milyen észrevétlenül. 
Akár egy szellem. 
Nem szólt egy ,szót se, csak lépegetett melletti. Alig lélegzett, 

ami azt jelentette, hogy nem futott utána. Lassan, csendben lépe-
getett, és — ezt később vette észre —cipőjét kezében tartotta. 
(Sokszor eszébe jutott ez a jelenet, meg is fogadta, hogy az els ő  
adódé alkalomkor leszidja miatta Klárát a sárga földig, de soha-
sem került rá sor. Talán, mert valóban lényegtelen dolog volt.) 

Amikor belépett a szobájába, kellemes meleg fogadta. Itt való-
ban minden a hélyén volt, még a iszoba szaga is a régi! Nem az ő  
szaga, hanem a falaké. Nem az ő  holmijának a szaga, inkább a  
már nagyon idős, agg nagyanyja holmijáé.  

Klára ott állt az aj!t бban, és nézte, hogyan jár körül Máté a kis, 
alig négyszer négyes szobában, hogyan szimatol és hogyan heve-
redik le az egyetlen ágyra, nagy sóhajtással, közben a b őröndöt, 
neszesszert meg a felölt őjét szorosan tartja szétvetett kezében. 

Klára becsukta maga mögött az ajtót, és sokáig nem mert szólni. 
— Ezt akartad látni? 
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Klára fanyalogva körülnézett, szerette volna, ha mást kérdez 
tőle, de nem volt kiút:  

A te gyerekszobád?  
Máté ,felült, a koffert, neszesszert és a felölt őjét egymás mellé  

lerakta az asztalra, aztán felállt, és szigorúan Klára szemébe nézett:  

Ne légy ízetlen!  
Te jб  ,isten! Mit mondtam már, megint?  

Százszor elmondtam, hogy én tanyán születtem, hogy nekem  

sohase volt gyerekszobám. Ez itt apai nagyszüleim háza. Ez az át-
kozott Halász-ház.  

J6, jб ! Vedd úgy, hogy csak egyszer űen BESZÉLNI akartam  
valamirő l. A falon lévő  temérdek képet meg szabad nézni? 

Parancsolj ! 
Máté levetette cipőjét, a kofferből egy pár magasszárú, filcbélés-

sel ellátott cipőt vett elő, azt vette fél. Aztán kirámolt mindent a 
bőröndből. A Philips borotvakészüléket azonban visszadobta a 
kofferbe.  

De hisz ... van csatlakozó! 
Nem fogok borotválkozni. Hadd pihenjen az arcb őröm egy-

pár napot. 
Klára felszisszent. 

Másként is megmondhattad volna! Tudok tartózkodni! 
Egyáltalán nem kell megtartóztatni magadat. Én egyszer űen  

csak nem borotválkozom.  
Hát hogy képzeled? — Akkor odalépett Mátéhoz és simo-

gatni kezdte az arcát. Elmosolyodott, aztán megcsókolta. — Bo-
csáss meg. Egy kicsit minden furcsa. És ez a te Verka nénid, amíg  

'a kávét készítette — igya meg a piszkos szirupját máskor egye-
dül —, azt kezdi nekem döngicsélni, hogy a apád rettenetesen za-
bos rád. Hogy látni se akar. Hogy nagy szégyen vagy a számára,  

meg ilyeneket .. . 
És miért nem küldted az anyja valagaba? 

Klára mondani akart valamit, de Máté közbevetése torkára for-
rasztotta a. szót. Csak hápogott, krákogott, aztán idegesen katorá-
szatt •a táskájában. Rágyújtott, és cigarettás jobb kezének mutató 
és nagyujjával zavartan simogatni kezdte homlokát. A helyzet, 
amibe belepottyant, már azt a lehet őséget is megvonja tőle, hogy 
elbőgje magát, ha nem talál kiutat. 

Jбl belepottyantam! 
Máté egy régi dubrovniki képeslapot nézegetett: 6 küldte érett- 
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ségiző  korában és nagyon fennkölt állapotban. Kész férfinak érez-
te magát, csak a szüzessége volt még meg.  

Ebbe a ganéba?  
Máté, kérlek, kímélj egy kicsit, a te .. .  
Már nem tudtam, mit kezdjek veled. Éjjel-nappal nyomtad a  

dumát, hogy szeretnél eljönni velem, egyszer. az EREDÉSEMHEZ.  

Hát itt vagy! Az ember eredése! ! ! 0 istenem! Hát hogy lehetsz  

ilyen romantikus szamár, hogy az ilyen agyrémekben higgy! Az  
ember eredése! Lehet, hogy amikor így kimondod, van benne va-
lami költői, valami fennkölt! De önmagában véve ... egy büdös,  
nagy, sötét lyuk! Egy árok, egy ingovány! Olyannyira ,gyűlölöm  
az EREDÉSEMET, hogy már nyolc esztendeje önmagamat se t ű-
röm. Hát belő lem ne legyen eredése senkinek! Nézd!!! — Egy húsz-
szor harmincas, utólag nagyított és színes tussál átmázolt fényké-
pet vett le a falról. — Ezt nézd!!! Ez a tompa fej ű  majom én va-
gyok. Tizenkét éves voltam, amikor a sarki Sajtinácznál hegedülni  

tanultam és a kölcsönheged űvel lefényképezkedtem. LOPTAM hoz-
zá a pénzt! Ekkora kicsi kép volt, de nagyanyám a tudtom nélkül  

előkotorta, és felnagyította. Ez vagyok én! A kis, szaros tolvaj! Az  

életemben mindig mindent megtettem volna, csakhogy a képessé-
geimről valami bizonyítványt hagyhassak kés őbbre! Loptam, csak-
hogy egy álbizonyítványt, hamis bizonyítékot biztosítsak önma-
gamról. Bárki a hóna alá kaphat egy heged űt és belebámulhat  
nagy, könnyes szemmel a lyukba, ahonnan a madárka kiröppen: az  

már biztos, fel nem fedezett hegedúvirtu бz! Hát én az voltam. He-
gedűvirtuóz a javából. És ha most az apám itt megjátssza az er-
kölcsös jóistent, akkor se tesz semmi mást, mint hogy kihangsú-
lyozza, mekkora jelent ősége van a számára a legfiatalabb fiának.  

És ugyan miért neheztel rám?  
Menj, és kérdezd azt a Verka nev ű  nőszemélyt!  
Azért csak megmondhatod?  

Klárának megint bőghetnékje volt, és épp mondani akart vala-
mi nagy gorombaságot, amikor valahonnan ajtók nyitódása hallat-
szott.  

Akkor valaki kopogott a Máté szobájának ajtaján is.  

Tessék!  
Kis csend. Valaki odakint most szedi össze a szavakat, hogy be-

szóljon.  
A vacsora ... majd ha... izé . . . 
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Ismét csend. Máté odalép az ajtóhoz és egyetlen mozdulattal 
feltépi. Verka áll ott, és arca piros, tekintete a földön. 

Na mondja már! 
A Károly is jön. A bátyja. Akkor együtt vacsoráz ... szó-

val együtt lesz a vacsora. 
Károly üzent? 
Nem most. Még tegnap reggel. Csakhogy én elfelejtettem. 

Nekem, tudja, sietni kell, mert már jócskán este van... 
Na és? 
Tudja, hogy van falun. Sokat mesélnek. A falu szeme min-

dent lát. 
És mit nem kell, hogy lásson? 
Én elkészítem a vacsorát, aztán hazamegyek. 
Hát nem él az apámmal? 
Nem lakik itt. A falu összevissza beszél. Nekem az nem 

kell. Én csak mosok meg főzök rá ... Nagyon elanyátlanodott. 
Meg a jószágot is éllátom ... Jaj, kihűl a szoba, pedig már két 
napja tüzelek itt, hogy barátságosabb legyen. 

Az apám fúj valamiért, mi? Na, most nekem adja le ezt! 
Verka néni már csukta be az ajtót, hogy ki ne h ű ljön a szoba, 

és úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Máté er ősen 
megragadta a kilincset, mire az asszony megszeppent: 

Hát a Csordás gyerek miatt. A kendergyár miatt. Ezt maga 
jobban tudja, mint én ... Már megbocsát, de nekem mennem kell, 
a vacsorát készítem ... — Ezzel mégiscsak behúzta maga után az 
ajtót, és elveszett a szobák, ajtók mögött. 

Láttad? Hallottad? 
Klára vállat vont, mást mit tehetett volna. Az imént ilyesva-

lamit döngicsélt neki is ott a konyhában, ott se értett bel őle mást, 
mint hogy nem éppen kedves vendégek. 
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A DOMBI' ALTEMPLOM LEJÁRA'T'ÁNÁL 

Add nekem azt a keresztet, 
Karcolj rám boszorkányszögeket, 
Mosd meg véres kardodat, 
Hadd szakadjon az alkonyat! 

Hadd szakadjon az alkonyat, 
Önstd ki keserű  borodat, 
Vesd ki földedből csontomat,  
Add ki halotti zsoldomat!  

Hadd szakadjon az alkonyat,  

Hányd szét 'körben a dombokat,  
Űltess sárkányfogakat,  
Sötétlő  koponyaodvakat!  

Ködben elúszó hajfonat,  
Еgre felfestett gondolat,  
Rozsdában .alvб  diadém,  
Körötted minden csupa vér!  

Függsz elszakadt idegen,  
Elnémult erdőszéleken,  
Hálsz kőre megvetett fekhelyen,  
Erszénybe rejtett érmeken.  

Add nekem azt az ezüstöt, 
Holdba nőtt égi füstöd, 
Mosd csak meg véres kardodat, 
Hadd szakadjon az alkonyat! 
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Korokat nyöszörgő  dadogás,  
Félúton kialudt lobogás,  
Mint kibe lelke beszorul,  
Dörömböl, mégse szabadul!  

Add nekem azt a keresztet,  
Karcolj rám boszokányszögeket,  
Most meg véres kardodat,  
Hadd szakadjon az alkonyat!  

PARASZT KIFAKULT FOTOJA  

Hideg a tél a szvetterben  

Zörög az ág a vad szélben  
Rászáll az isten madara  
Nincs madarász ki megfogja  

Borul a szárkúp kalapja  
A kutya 'a havat harapja  
Elfut hol visz a barázda  
Ugat a jegenyefákra  

Igy jön az újév a hál'adás  
Zuhog sokezer kalapács  
Törik a diót is kalácsba  
S szénát vetnek a farácsba  

Hogyha a szádat kitátod  
Szólsz mint az agi,tátоr  
Vagy mint a papa templomba  
Selyemmel talpig bevonva  

Nem jó a selyem a fagy ellen  
megfagy benne a szent szellem  
Vagy még inkálib a szentlélek  
Amiről hiába beszélnek  

Fönn hál az a galambdúcban  
Lenn a világ fekszik gúzsban  
S ha onnan egyszer kiröppen  
Elevez a ködökben  
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Nézel utána csöndben  
Az orrod is elcsöppen 
És hol lehet a zsebkendő  
Meg mit hoz az új esztendő ? 

Hideg a tél a szvetterben 
Zörög az ág a vad szélben 
Rászáll az isten madara 
Nincs madarász ki megfogja 

KRÚDY ÖREGKORA  

A frissen meszelt fal, 
a nyikorgó ajttб . 
Elpattant díványrugó. 
A neszek, a harangszó, 
a bezárt templomkapu; 
a szalmavirág-koszorú. 
A csecsebecsék, a régi újság pora, 
a sarkon a kiszögellés, 
a farkasfogas kalap, 
az ezüst csillogása napestig. 
Az aranypénz hangja, 
kétséges levegő , 
a szélzúgás, a fák, 
csukott kocsi, zivatarban, 
később már, mélyebb hangon, ősz. 
Utóbb 'az állomás, a füst, 
a köhögés, valahol belül. 
a becsukott naptár, 
lakat,  
lánc, 
az óralánc, még egyre fityeg ő . 
A mellény meg az ing meg a gallér, 
a cipő, a felvett meg levetett, 
a hó, a sötét, a késve kel ő  csillag, 
a nyomokat vigyázó eb. 
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A hegyek, аa viruló csapás,  
hátra leső  vad,  
a viharlámpa, a sisterg ő  lámpaüveg,  
az örökös havazás.  
A köd, amely hallgat,  
ágreccsenés — ez nagyot .sz бl,  
a fül kiveti a vattát,  
szivar hamuja lehull, forog.  
Huzatos folyosб , körerkély,  
hosszú és üres hallgatás,  
meglepett galambok, ablakszárnycsattanás.  
papír fehérje, frissen meszelt fal.  

Akkora nyikorgó ajtб .  
Elpattant díványrugó. 
A neszek, a harangszó, 
a bezárt templomkapu, 
a lakat, 
a 'lánc. 
Korbács, f arkaszsirban áz б , 
a levél, az avar, a szög. 
A kampб, hurkolni, megkötni, 
meg a felvont szemöldök. 
Meg a dél, meg az este,  
meg az éjfél, bőrkötés, aranynyomat,  
hajnal, nyakkendő lobogás,  
kesztyű , megfogható.  
Kesztyű , megfoghatatlan,  
árnyék, frissen meszelt fal,  

meg a nyikorgó ajtó,  
s a leszakadt nadrágkapocs.  
Utóbb egy állomás, hidegl еlés, halom piszok,  
esőcsatorna, vízszag, klozett,  
messzebb sárga vízmosás,  
fent felhők, felhők és fellegek. 

Zaj, csipkével beszegett,  
elhalб  hang, álló éjfelek  
(bőrkötés, aranynyomat),  
hordбhang, pléhhang, fahang, 
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gyermekmenhely folyos бján kongó könnyű  
[léptek.  

Szirénák, füttyök, bezárt pince,  
bezárt templomkapu,  
lakat, lánc,  
gyertya, futó fuldoklás, merő  lobogás,  
tetőkre teregetve fehér vászon.  
A fal, a kitárt ajtó, 
az ezüst csillogása napestig, 
szék, ahogy odébbgyalogol, 
verőfényben lábtörl ő , küszöb. 
Egy lépcső, lefelé vezető , 
egy másik: felfelé; 
a korlát, a kapaszkodó, 
a mellény meg az ing meg a gallér, 
a cipő , az бralánc meg a hó,  
a hegyek, a viruló csapás, 
és sötétig tartó lucskos havazás. 



BARTHA GYÖRGY VERSEI 

A PARTON 

Csendes vagyok, magas fűben. 
A folyópart le-leszakad. 
A víz szennyes törzseket hord. 
Penészes, fehér vég felé, 
mint felpuffadt halat. 
Hideg tekintetek kísérik. 

DECEMBER 

Vak-tükör a Föld, 
és 
fölötte, jaj-égen 
csupa hideg burkos 
csillagok. 

ÉNEK 

Guggolok, zsibbadt lábamban hideg szúrás. 
Guggolok, a hamok'ban elveszik izzadtságom. 
Csak ritkás fűszálak száradnak köröttem. 
Guggolok, erős fényű  fehér 16 kerül elém. 
Guggolok, és nem érzem a fájdalmat szememben. 
Meghajolok istenek elő tt (elvesztem hangom). 
Guggolok, és éjjeli fagyos homok korbácsol. 
Guggolok, a homokba veszik vérem. 
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OK NÉLKÜL 

Fészkében ,látod a fekete madarat, 
hogy bánatunk ,búvik torkán 
és apró pettyes tojásain. 

A fekete madár, mondod, 
mégiscsak tarkaság. 
A magasság lábunk alá hullik, 
szavunk ok nélkül remeg. 

De betakar és eltemet. 
Betakar és eltemet. 

VÁNDORVÉR 

az állomáson 
felriaszt 
egy kutya vagy bagoly. 
figyeled tested párólgását. 
néha felhangzik 
a nehéz szuszogás. 
a nap is játszik veled, 
az idő . 

egyedül utazol? 
magad? 
és a fülkében 
a legyeket te ütötted agyon? 

BÚCSÚ ROSSZ IDđBEN 

ma 
ébredek 
és jaj, nincs a kis 
kék elefánt 
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UTOLSÓ OLDAL 

fehér 
szomorú, 
mint száradni 
kiterített cserzett ,b őr 
már nem véres 

fehér 
csendes, 
mint egy éjféli fa 
kiszürkült 
ráfagyott alvó verebekkel 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

TITO ÉS A NEMZETI KÉRDÉS (II.)  

L Ő RINC PÉTER 

JUGOSZLÁVIA ÉS NEMZETEI-NEMZETISÉGEI 

A szerb nemzettel és nemzeti kérdéssel együtt fejl ődött ki — ha 
nem is teljesen párhuzamosan és egyidej űleg — a horvát és szlovén, 
a macedбn és Crna Gora-i nemzet és nemzeti 'kérdés is. Az egykori 
vajdasági pártok közül a radikális párt elismerte az 1918 el ő tti .idők-
ben a külön horvát nemzet Tétezését (de harcolt is ellene!), mert 
nagyszerb vonalon állva ennek elnyomására és leigázására mutatott 
hajlandóságot. A liberálisak és demokraták csak részben ismerték 
el a külön horvát nemzetet, és már abban az id őben is a jugoszláv 
nemzet kialakítása felé haladtak volna, az integrális jugoszlávság 
felé — átugorva eközben a megel őző  fejlődési fokozatot, a külön 
jugoszláv nemzetek kifejl ődésének lépcsőfokát. Ez az elgondolás 
is lehetővé tette a nagyszerb hegemón koncepció kifejl ődését, amint  
ezt mára 20-as években hala Szerb—Horvát—Szlovén, hol a Ju-
goszláv Királyság elnevezés használata is tanúsítatta, hiszen, mint 
ismeretes, a körülmények már 1918 óta is úgy alakultak, hogy a 
nagyszerb burzsoázia elnyomó hatalma és uralma érvényesült az 
unitarista felfogás és elnevezés alatt is. 

A párt 1923-ig elfogadta még ezt a polgári elgondolást; mélyre-
hatÓb'ban és a saját elgondolásai síkján 1923 óta foglalkozott a nem-
zeti kérdés megoldásának lehet őségével. Ekkor merült fel el őször 
az a gondolat is, hogy a nemzeti kérdést lehetetlen egyszer ű  (pol-
gári!) alkotmány-revízió útján rendezni és megoldani. Ezt a kérdést 
is csak a társadalmi forradalom oldhatja meg. A párt állást foglalt 
a ,nagyszerb hegemanisztikus törekvések és az elnyomás ellen, amit 
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a horvát és szlovén burzsoázia is támogatott az 1918-1919-es év 
forradalmi mozgalmaitól való nagy félelme miatt: a szerb hadse-
regre rés burzsoáziára támaszkodva saját népe ellenében. 

Igy a párt 3. kongresszusa (1926) már újszer ű  határozatot hozott 
a nemzeti kérdésben. Fellépett az önrendelkezés jogáért a polgári al-
kotmány revíziója ellenében, mert kifejezte azt az eszmei hozzáál-
lást, hogy .a nemzeti kérdés csak a társadalmi kérdés megoldásáért  
folyó harccal karöltve oldható meg. A polgárság képtelen a kérdés  
megoldására, így a probléma végül is a munkásosztályra marad  
mint harci örökség. Hasonló álláspontot foglalt el .a párt IV. kong-
resszusa is (1928), felvetve már azt a követelményt is, hogy a nem-
zeti kérdés csakis a pánt harcával oldható meg, azzal a pártharccal,  
amely a parasztságot és az elnyomott nemzeteket is a párt köré  
csoportosítja: a parasztkérdés és a nemzeti kérdés egyidej ű  megoldá-
sáért száll síkra tehát a párt. Ez id őben Tito Zagreb város pártbizott-
ságának titkára volt, és szerepkörének megfelel ően nagy része volt  
az olyan országos jelent őségű  pártkérdések felvetésében és megoldá-
sában, mint pl. a frakciók és frakciózás elleni harc megindítása és  
továbbvitele Đura Đaković  oldalán. Azután maga is lebukott, és  
öt esztendőt börtönben töltött, hogy szabadlábra kerülése után mint  
a központi pártbizottság és a Politbüró új tagja vállalja, egyebek 
között, azt a megbízatást is, hogy Ljubljanában (1934) megszervezze 
mind a szlovén tartományi pártbizottság, mint pedig a központi 
pártbizottság értekezletét. Feladatának megfelel ően természetesen 
részt vett a vitákban és a határozatok megfogalmazásában is. Ezért 
valamivel bővebben kell ismertetnünk az 1934-es határozatot, amely 
szerint a dolgozó parasztság és az elnyomott népek mozgalma csak 
akkor járhat sikerrel, ha a munkásosztállyal kerül kapcsolatba, ha 
a harcot a munkásosztály pártja irányítja — a napi kérdések körüli  

kisebb összeütközésekt ől kezdve egészen a társadalmi felkelés vég-
hezviteléig. Nem szabad e harc közben megfeledkezni arról sem, 
hogy a nacionalisták és a fasiszták arra késziúlnek, hogy leigázzák 
a horvát, szlovén, macedón népet, de az egyes kis еb'bségeket (nem-
zetsiégeket), igy pl. a magyarokat is, s ebben saját reakciós (na-
cionalista és fasiszta beállítottságú) polgárságuk -- a horvát, szlo-
vén, macedón polgárság egy része, de a magyar leventemozgalom is 
segítségükre van, saját népének leigázását vállalva és segítve el ő ! A 
katonai monarcho-fasizmus pedig, mondjuk Horvátországban, az 
egyház révén igyekezett megszervezni a klero-fasiszta mozgalmat 
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— ugyanilyen céllal. Igy talált egymásra a t őkés kizsákmányolásra  
való törekvés a nemzetek elnyomásara való törekvéssel. Éppen ezért  
a párt tisztabon volt azzal, hogy a forradalom sorsa azon múlik,  
sikerül-e megnyernie szövetségesének a dolgozó parasztságot és az  
elnyomott népeket. Tekintettel arra, hogy a cél is, az ellenség is  
közös volt, el lehetett érni ezt a célt, hiszen csak a Kommunista  
Párt volt következetes mind a parasztságért, mind pedig a nemze-
tekért és nemzetiségekért vívott harcban!  

1937-ben került Tito a párt élére, miután egy ideig Moszkvában  
képviselte a pártat és a szervez ő  titkár funkcióját is betöltötte. Ek-
kor azért harcolt, hogy a pártot ne oszlassák fel, mert ez a párt,  
mint állítatta, egészséges és fejl ődőképes, ha .hazulról és nem külföld-
ről irányítják, ha a pártbizottság hazamegy az ,országba a munkásság  
és a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek tömegei közé! Miután ez  
valóban megtörtént, Tito irányfthsa alatta párt rövid id ő  alatt  
fellendült, és hamarosan óriási tekintélyre és népszer űségre tett  
szent az egész országban (1937-1941). 

A központi pártbizottság 1937-ben meghozott utasftása az 1934-
es határozat szellemében szólta párt tagságához s ezen keresztül  a 
széles néptömegekhez is: nem szabad lebecsülni a pártonkívüliek  
harcát az elnyomott nemzetek soraiban a monarcho-fasiszta dikta-
túra ellen! Meg kell érteni harcuk lényegét, szövetségre kell lépni  
velük, irányt adva harcuknak. Támogatjuk — hangoztatta Tito —  

mind a horvát, mind a .macedón s más népek nemzeti mozgalmat,  
mint a népi tömegek harcát, leleplezve egyúttal a fasiszta szerveze-
tek „nemzeti" elnyomó törekvéseit! Be kell hatolnia fasiszta tömeg-
szervezetekbe is, hogy leválaszthassuk ott a haladó tömegéket a  
reakciós, elnyomó vezető  rétegről! Hasonlóan szólt az ötödik (1940) 
pártértekezlet határozata is, mely felhívta a népeket a fasizmus  
elleni harcra, és megállap гtotta, hogy a polgári pártok — reakciós  
törekvéseik következtében — felbomlás el őtt állnak és előbb-utóbb  
széthullanak.  

Mindez főként a , ;belső" nemzeti kérdésre vonatkozott, de már  

az erősödő  hazai és a világfasizmus árnyékában, az er ősödő  kísér-
tetet pedig csak egy egységes párt, a nemzetek és nemzetiségek egy-
séges harca győzhette le.  

1934-ben a IV. értekezleten elfogadják a Horvát és a Szlovén  

Kommunista Párt megalakításának tervét. 1937-ben meg is alakul-
nak e pártok, de nem annak a korábbi felfogásnak az alapján, mely  

szerint ezek egyenesen a Kommunista Internacionálé alá tartoznak,  
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minden kapcsolat nélkül minden más jugoszláv kommunista szer-
vezettel, hanem a tit бi elv alapján, еgy гmással szoros kapcsolatban  
szövetségi felépítés ű  jugoszláv Іp гtІt alkotva, amelyen át vannak  
kapcsolatban az Internacionáléval.  

1937-±ben került Tito a párt élére, és 1938tiban már három vezet ő  
ideolбgus fogott hozzá a nemzeti kérdés tanulmányozásához. Vaj-
daságban Žarko Zrenjanin-U ča, Szlovéniában Edvard Kardelj-Spe-
rans, Horvátországban Otoikar Ker§ovani. Keršovani a börtönben  

kezdte írni és 1941-ben fejezte be kéziratát, akkor, amikor a horvát  

usztasak és a hitleri fasiszták — uralomra jutva — Cesarecékkal  

együtt őt is kivégezik Kerestinacon! Könyve így 1941-ig, de 1945-ig  

sem hathatott, nem is jelenhetett meg. Ezért csak Kardelj és U ća  
könyvei lehetnek az asztalomon.  

Mindketten elismerik — mint Tito és a párt is ebben az id őszak-
ban — az egyes nemzetek külön individualitását, de egyúttal meg-
fogalmazzák a testvériség-egység elvét is a közös antifasiszta sza-
badságharc és a kés őbbi szövetségi szocialista köztársaság megterem-
tésének lehetősége alapján. Ez a köztársaság lesz egyként hazája  

minden jugoszláv nemzetnek és nemzetiségnek.  

Zrenjanin-Uća feladata volt az is, hogy a pántaktívák kurzusain  

és szemináriumain ismertesse a párt elgandolásai't; eleget tett meg-
bízatásának, de nem csupán az Ily ikurzusok szervezésével és meg-
tartásával, hanem az azokon tartott beszámol бk sokszorosításával és  
terjesztésével is. Egyik legfontosabb és legterjedelmesebb ily m бdon  
készült brosúrája volt az itt említett röpirat is a nemzeti kérdésr ő l,  
amely meghirdette azt a tit бi koncegciбt, hogy az imperializmus és  
a fasizmus nem csupán a munkásosztályt zsákmányolja ki, hanem  

rabságba döniti és leigázza, elnyomja és kifosztja a függő  és gyar-
mati népek, nemzetek egész sorát, rabsággal fenyegeti a kis nem-
zeteket. Ezért egyedid a proletariátus ,küzdheti ki a nemzeti sza-
badságot, egyedül a munkásosztály — persze együtt az elnyomott  

nemzetekkel — oldhatja meg véglegesen a nemzeti kérdést. A bur-
zsoázia, éppen ellenkez őleg, az ,elnyomottakb бl préseli ki hatalmas  
jövedelmeit, profitját, aminek a terheit aztán leginkábba rabigába  

döntött népek munkásosztálya érzi meg. Ezért — írta és mondta  

is — a népfelszabadító háború legfőbb jelszava ez lesz: a nemzetnek  
jogában áll saját kívánságai szerint rendezni be életét, a gazdasági  

kizsákmányolás ellenében. Igy egyútital a nemzeti kérdéssel kapcso-
latos agrárkérdés megoldását is meghirdeti. (Ezzel b ővebben Sve-
tozar Markovié-Toza foglalkozott írásaiban és könyveiben.) Z аrko  



TITO ÉS A NEMZETI KÉRDÉS (II.) 	 743  

Zrenjanin szerint a földosztásban els ősorban a helybeli agrársze- 
génység részesül majd, tekintet nélkül ,nemzetiségi hovatartozására.  

Mindez vonatkozik Jugoszláviára is; népfelszaiba 'dítб  mozgalmak  
a munkásosztállyal karöltve fejtik ki harcukat a nemzeti kérdés  
megoldásáért. Ebben a harcban a szerbek maguk is részt vesznek,  
mert az elnyomó nagyszerb burzsoázia ugyanúgy szipolyozza a szerb  
népet, mint a nem szerb népeket. Mióta Hitler Németországa Ju-
goszlávia szomszédságába került (1938 љbaв  Hitler bevonult Ausztri-
ába), a nemzeti elnyomatás telepedett meg szomszédságunkban, s  
most már közvetlenül fenyeget 'bennünket is. Ezzel a szerb nemzeti  
önállóság is veszélyeztetve van! Ellene vagyunk a burzsoá nacio-
nalizmusnak, de a nemzet semmibevevésének, a nemzeti nihiliz-
musnak i 's! Vajdiaságban is csupán a társadalmi forradalom oldhatja  
meg a nemzeti kérdést. Annál is inkább, mert a szerbiai burzsoázia  
gyarmatának tekinti a Vajdaságot és „bennszülötteknek" Vajdaság  
népeit. Ezek voltak Zrenjanin alapvető  nézetei.  

Edvard Kardelj-Sperans A szlovén nemzeti kérdés fejl ődése című  
könyve is 1938-bon jelent meg el őször.J' A könyv felöleli a szlovén  
nemzet fejl ődésének és népfelszábaditб  harcának minden szakaszát.  
Minket üttkülönösképpen az 1918-1941, pontosabban az 1937-
1941 közötti szakaszra vonatkozó mondaniválója érdekel, mert eb-
ben az időszakban új fejezet nyílta szlovén nemzeti fejl ődésben,  
hiszen lezárulta több mint ezeréves Іnёше t uralom időszaka, ugyan-
akkor azonban ismét az új német uralmi korszak réme fenyegetett,  

különösen 1938 -tól, a könyv megirásanak idejétől kezdve: ugyanis  
Hitler Ausztriába való betörésével német—jugoszláv, azaz szlovén  
—német határ létesült. A szlovén nemzetnek ekkor (a Hitlerrel  
összefogó) nagyszerb burzsoázia elnyomásra és kizsákmányolásra  
irányuló hegemonisztikus törekvései ellen .is harcolnia kellett. A  

versailles-i békeszerz ődés értelmében a szlovénak ekkor, részekre  

bontva, négy államhoz tartoztak. A nemzeti kérdés a szocialista  

forradalom kérdéséhez kapcsolódik, annak ellenére is, hogy teljes  
egészében a proletárforradalom meg nem oldhatja. Mégis, a nem-
zeti felszabadulás céljait követ ő  antiimperialista, demokrata er őknek  
egyetlen igaz szövetségese éppen a társadalmi forradalom. Más szö-
vetséges után hiába kutat. Egy olyan Jugoszlávia, amely antifasiszta  

és antiimperialista harcot folytat a szerb, horvát, a macedón s más  

népek testvéri szövetségében, a szlovén nép nemzeti törekvéseinek  

s Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1961.  
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is legfőbb, ső t egyedüli letéteményese. Olyan legyen ez a Jugoszlá-
via, hogy határai között népei sikeresen védhessék meg magukat a 
külső  agresszió ellen is, olyan ország, amelyben a népeknek legyen 
mit védeniük, mégpedig a munkásságra, a parasztságra és a dolgozó 
középrétegre támaszkodva. Viszont a munkásság és szövetséges ré-
tegei is a gyarmati és imperialista elnyomás elleni harccal egyesült 
nemzeti kérdés érdekeltjeiben, széles tömegbázisban találhatják meg 
egyedüli támogatóikat! 

A nemzeti önrendelkezés jogáért harcol a nép, egészen az elsza-
kadásig, jól tudva, hagy az elszakadás nem kötelessége, hanem 
Joga a népeknek. Mert éppen e jog elismerése közelíti majd leginkább 
egymáshoz az egymással együttm űködő  népeket. A nemzeti egyen-
jogúság köti egymáshoz a népeket, és ez nem csupán politikai füg-
getlenséget, hanem a népeknek a gazdasági kizsákmányolás alól való 
felszabadulását is jelenti! Ebben a dolgozók minden rétege érdekel-
ve van, tehát a nemzeti mozgalom demokratikus és általános népi 
mozgalom. 

Ennek a mind eszmekörében, mind pedig terjedelmében nagy 
könyvnek minket itt érdeklő  legfőbb gondolatai ezek, azok, amelyek 
a népek közös harcát, a testvériséget és egységet és a demokratikus 
dolgozó rétegek egységes harcát emelik ki. 

Ebben az írásban a nemzeti kérdésben elfoglalt titói gondolat 
kifejtése ,és ismertetése a célunk, s így a gyakorlatról, a fentebb 
ismertetett két könyv eszmevilágáról csak .annyit mondhatunk, hogy 
ez teljesen megfelelt a titói gondolatnak, s többék között ezért gy ő-
zedelmeskedhetett a népfelszabadító harc mind a küls ő, mind a 
belső  fasiszta elnyomók felett. Ez a koncepció elismeri a külön 
nemzeteket, de egy olyan nagy testvériségben és egységben kapcsolja 
és egyesíti is harcukat, amelynek útja az „emberiség" gondolata felé 
irányul, abba torkollik. Ez azonban nem jelenti egyúttal a nyelvek 
és kultúrák egybealvadását is. Ellenkez őleg, elismeri és szorgalmazza 
ez az elmélet és gyakorlat a külön nyelvek és kultúrák további egyé-
ni fejlődését, mert elismeri a népek individualitását és egyenjogú-
ságát. 

Ezeket az elgondolásokat a népfelszabadító harc és az új Jugo-
szlávia fejleszti tovább, mégpedig gyakorlattá váltva őket. Csábító 
feladat lenne a gondolatok gyakorlati megvalósulásának szakaszát 
is felvázolni — sajnos erre nem Jut már terünk. Összefoglalásképpen 
csak annyit mondhatnék még, hogy ha Pontosan 100 évvel ezel őtt s 
még azután is sokáig a külső  nemzeti kérdést (egy-egy külső , elnyo- 
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mó hatalom alól való felszabadulás kérdését) kellett megoldani, a  
külső  hatalom ellen irányuló harc eszközeivel; majd a régi Jugo-
szláviában a belső  nemzeti kérdés (a nemzetek egymashoz való vi-
szonyának kérdése) várt megoldásra; akkora titói id őszakban a két  
kérdés (a belső  és külső  nemzeti kérdés) egyszerre jelentkezett, s a  
kettőt együtt kellett megoldani, a hazai és a megszáll б  fasiszták el-
len irányuló felszabadító harc során — a népek testvéri, összefog б  
egységében. A bels ő  és külső  elnyomás elleni harc egyszersmind  
antifasiszta és antiimperialista felszabadító háborút is jelent — 
Vagyis a né ek szabadsá áért, fü etlensé éért és e en 	'sá áért gY 	P 	g 	gg 	g 	gYo J ~ g  

folytatott harcot.  
Mindez egyrészt új fényben világítja meg a mindig új, mindig  

aktuális testvériség-egység jelszavát, a titói jelszót; másrészt vi-
szont kihat (s ez is új vonás e kérdésben) a világ népeinek és nem-
zeteinek harcára: az arabokéra és az afrikaiakéra éppúgy, mint az  

amerikai és ázsiai, még teljesen fel nem szabadult népek felszabadító  
mozgalmaira. Éppen ennek a koncepciónak széles kör ű  hatása tette  
Tito nevét világszerte .ismertté és népszer űvé.  

A felszabadulásig ez a jelszó Jugoszlávia nemzeteit és nemzetisé-
geit egyesítette, mint olyan harci, forradalmi stratégia, amely a  
munkásosztályt, a dolgozó parasztságot, az értelmiséget és az ország  
minden elnyomott népét (a szerb nép maga is elnyomott volt!) fogta  
egybe a közös nagy harcra. Ez a jelszó minden már akkor aktuális  
kérdés megoldását tette lehet ővé. (Az agrár- és parasztkérdés meg-
fogalmazására ugyanebben az időben kaptak megbízatást a vajdasá-
gi Zarko Zrenjanin-Uća és Svetozar Markovi ć-Toza.)  

Igy, 1941-ben a párt és Tito felhívják Jugoszlávia összes nemzetét  
és nemzetiségét a közös, egységes antifasiszta és népfelszabadító harc-
ra és háborúra — ezzel együtt pedig az új, igazán demokratikus  
Jugoszlávia megteremtésére is. A nemzeti kérdés a rnunkásosz ~tály-
nák és élcsapatának ügyévé vált, tekintettel arra, hogy más er ő  
nem akadt az országban, amely vállalta — és vállalhatta volna! —  

ezt a harcot, ezt a szabadságharcot. A népfelszabadító harc egyik  
legfőbb jellegzetessége éppen a nemzeti és társadalmi, demokratikus  
felszabadulásért folytatott harc szerves egységgé kovácsolása.  

Tito a népfelszabadító harc hevében írott tanwlrnányában (Harc  
Jugoszlávia felszabadulásáért, Borba za oslobo đenje Jugoslavije)  
hangsúlyozta, hogy a jobb jöv ő  felé, a nemzetek egyenjogúsága felé  
vezető  út a népfelszabadító háborún át vezet célhoz. Kiharcoljuk,  
írja, mind a szabadságot, mind a függetlenséget, mert az új Jugo- 
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szlávfában nem lesz többé sem nemzeti elnyomás, sem pedig társa-
dalnni kihasználás. A mi háborúnk — igazságos háború, jogos há-
ború. A párt egyformán harcol mind a horvát, mind a macedón, 
mind a többi elnyomott nemzet és nemzetiség egyenjogúságáért.  A 
harcban legnagyabb számban maguk a szerbek vesznek részt mind  
a megszállók, mind az elnyomó csetnikek ellen. A többi nép leghí-
vebb szövetségese éppen a szerb nép — amely szintén elnyomás  
alatt él — és amely nem kívánja vissza az elmúlt id őket! De ezt a 
régi Jugoszláviát egyetlen népünk sem kívánja vissza! Célunk oly 
társadalmi berendezés, amely a testvériség-egységen alapszik, összes 
népeink egyenjogúságán és minden társadalmi réteg szabadságán Ps  

demokráciáján. Hasonlóképpen irt ebben az id őben Kardelj is ((it-
ban az új Jugoszlávia felé, Pint nove Jugoslavije) mondvan: ha azt 
kívánjuk, hogy a néptömegek megvédjék Jugoszláviát, akkor e föl-
det igaz hazájukká kell tennünk! 

Ennek az elméletnek teljesen megfelelt a népfelszabadító harc 
gyakorlata is, amely nem az AVNOJ második ülésszakán (1943.  
XI. 29.) fogott hozzá el őször a nemzeti kérdés megoldásához. 

Ha a népfelszabadító harc bármelyik okmánygy űjteményét la-
pozgatjuk is, gyakran találunk olyan felhívásokra, kiáltványokra, 
amelyek minden népet és nemzetiséget azzal hívnak fel a közös, 
együttes szabadságharcra, hogy kiemelik, csak a harc útján valósul-
hat meg minden nép közös, demokratikus, szabad és független hazá-
ja, a testvériség-egység, a nemzeti egyenjogúság országa. Ezt mondják 
a vajdasági Tartományi Pártbizottság vagy Kerületi Pártbizottságai-
nak kiáltványai is. Ezzel teremtették meg az új, a jobb Jugoszláviat,  

a hazát. Tito ezt a következőképpen fejezte ki: 
„De a nép maga vette kezébe sorsát, és nemcsak f elszaibadította 

az országot, hanem új alapokon új és jobb Jugoszláviát teremtett, 
és elűzte mindazokat, akik azt megérdemelték ... A Népfront tö-
meges megerősödését, megszilárdulását és szívósságát nyilván nem  

kis mértékben elősegítette a nemzeti kérdés helyes megoldása ..."  

Tito a továbbiakban arról beszélt, hogy az új Jugoszlávia megterem-
tésének szerves része Jugoszlávia népeinek testvérisége és egysége is,  
ami annál is jelentősebb, mert „Jugoszlávia soknemzetiség ű  állam,  
ahol a haború el ő tt nem volt meg a nemzeti egyenjogúság, hanem  
ellenkezőleg, a nagyszerb hegemónia durva elnyomása uralkodott".  
Éppen ezért nem volt könny ű  harcba vinni Jugoszlávia népeit és  
nemzetiségeit. Ez csak úgy sikerülhetett, hogy a népek hittek a párt  

szavának, annak, hogy a лépfelszabaditó háborúban új országot  
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teremtenek maguknak, amely minden nemzetnek és nemzetiségnek 
igaz hazája lesz.* A felszabadulás utáni Jugoszlávia egyre gyorsabb 
ütemben valósítja meg az ígért gyakorlatot, s egyre inkább érzi itt 

magát itthon minden nemzet és nemzetiség. 
Ugyanezeket az elveket igyekszik Tito érvényesíteni a nemzetközi 

gyakorlatban is. Igaz nemzetköziséggel harcol Tito az el nem köte-
lezett országok közös, egységes, forradalmi és népfelszabadító, an-
tiimperialista és antikolonialista frontján a jobb jöv őért, amely a 
világ minden népének meghozza a teljes nemzeti szabadságot és 
függetlenséget is. Harcol egyúttal azért is, hogy a pártok is függet-
lenek legyenek, mert — amint a mi hazánkban, úgy világviszony-
latban is — a teljes függetlenség és egyenjogúság biztosíthatja csak 
az igaz testvériség-egységet, az igaz nemzetköziséget. 

• Josip Broz Tito: Beszédek és cikkek, Forum Köayvkiadó, Novi Sad 1962, 123., 124. és 
127. old. 



A KÖZVETLEN ÖNIGAZGATÁSA DOLGOZIK 
HATALMÁNAK ESZKÖZE ÉS PRÓBAKÖVE 

BALINT ISTVÁN  

„A társult araunka szervez đdése és a küldöttrendszer  
működtetése társadalmunk forradalmi átalakulásának  
alapját jelenti. Ezzel Létrejöttek az el őfeltételek, hogy  
a un,kásosztály és az összes dolgozó közvetlenül  

irányítsa az összes társadalmi teend őt. Maga a képvi-
selđházirendszer is széles önigazgatási alapot kap, és  
a munkásosztály politikai hatalmának hatóeszközévé  
válik. Az elmondottak gyakorlati megvalósításában, az  
említett rendszer nyújtotta óriási iLehet őségek igénybe  
vételében azonban sakkal gyorsabban és követikeze-
tesebben kell elđrehaladnunk.  

(Tito elnöknek a társult munkárá,l sz&ló  

törvény aláírásakor mondott beszédéb đl)  

„A dolgozók a társult munkában és a társadalomban érvénye-
sülő  uralkodó helyzetük megvalósításában, az önigazgatási demok-
ratikus összekapcsoltság, a kölcsönös függ őség, felelősség és szolida-
ritás, valamint a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának viszo-
nyai között SZABADON, KÖZVETLENÜL ÉS EGYENJOG r7AN  
igazgatják munkájukat és a társadalmi összmunkát a társult munka  
alap- és más szervezeteiben, más önigazgatási szervezetekben 'és kö-
zösségekben, valamint az egész társadalomban" — igy hangzik a  
társult munkáról szóló törvény els ő  mondata. Ezzel a törvény leg-
főbb célját, ugyanakkor azonban a szocialista társadalmi viszonyok  
kibontakozásának legnehezebb problémáját fogalmazták meg. Mert  
nincs társadalmilag nehezebb feladat, mint megteremiteni, szavatolni  

— a szükséges feltételeket szakadatlanul újratermelni valamennyi  
dolgozó szabad, közvetlen és egyenjogú .döntéshozatalát. A társa-
dalmi alapsejttől a föderáci б  állami funkciójáig számtalan lépcsőfo- 
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kin kell megoldani az összetett feladatat: hogyan lehet a döntésho-
zatal, a társadalmi ügyek intézésének alapsejti szintjén szavatolni, 
hogy minden dolgozó tényleg egyenjogúan és közvetlenül vegyen  

részt az ügyek intézésében; hogyan kell megtalálni azt a társadalmi 
mechanizmust, amely lehet ővé teszi, hogy minden következ ő  szinten 
a döntés továbbra is a legalsó szinten közvetlenül és egyenjogúan 
megteremtett állásfoglalást fejezze ki, ne legyen más, mint a köz-
vetlenül és egyenjogúan meghozott döntések összehangolása. Nyil-
vánvaló, hogy ezt a célt nem értük el egy csapásra az alkotmány 
vagy a társult munkáról szóló törvény elfogadásával, hanem csak 
hosszú folyamat, bonyolult fejlődés eredményeként juthattunk el 
idáig, az önigazgatási szocialista viszonyok szakadatlan gazdagítá-
sának és 'bővítésének hosszú folyamatában. És sohasem lehet végleges 
eredményt elérni. Bármikor és bármely szinten megtörténhet, hogy 
az adott szint önállósul, elszakad a dolgozók szabadon, közvetlenül 
és egyenjogúan meghozott döntését ől, vagy hogy megcsorbul a köz-
vetlen és egyenjogú döntéshozatal az alapsejtben. 

Ennek a rendkívül összetett társadalmi folyamatnak egyetlen 
mozzanatát ragadnánk ki: a közvetlen döntéshozatál kérdését. Mivel 
viszont ezt a kérdést kiragadjuk a folyamat egészéb ő l, mindjárt fi-
gyelmeztetnünk kell arra is, hogy ez a kiszakítás csak fettételes lehet. 
A közvetlen önigazgatás is csak a fent említett bonyolult társadal-
mi folyamat eredményeként lehet teljes és csorbítatlan. Még ha nem 
is a szabad ite гmelбk társadalmának osztály- és állam nélküli fázisát 
vesszük kiindulópontnak — amikor az ember tudatosan úrrá lesz 
nemcsak a természeti er ők, hanem az általa létrehozott társadalmi 
erők felett is — a közvetlen önigazgatás annál Іteljesњb, minél job-
ban érvényesül a dolgozók hatalma a társult munka alapszerveze-
tének határán kívül is. És fordítva: annál 'könnyebben átlépjük a 
társult munka alapszervezetének 'határát, minél teljesebb a közvetlen 
önigazgatás ebben az alapsejtben. Objektíve: a társult munka alap-
szervezetének határai közé szorulás az önigazgatás helyett a centra-
lisztikus és önigazgatás-ellenes irányzatokat er ősíti. Szubjektívé: a 
dolgozók érdektelenségét, passzivitását szüli a tehetetlenség, korlá-
tozottság érzésének erősítésével. Igy nézve, a közvetlen önigazgatás 
kérdésének .kiszakkása az egészb ől tudatos leszűkítés. Azért vállal-
kozunk rá, merte bonyolult folyamat néhány mozzanatára éppen 
ezzel világíthaitunk rá, figyelembe véve azt is, hogy a bonyolult 
folyamata közvetlen önigazgatástól indul el, és oda is tér vissza. 
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I. 

A marxizmus klasszikusainak tanulmányozói közül sokan felfi-
gyeltek arra, hogy Marx és Engels eltér ő  példát említ a negáció ne-
gációja törvényének a társadalomban váló érvényesülésével kapcso-
latban. Engels szerint a jöv ő  társadalma, közösségi mozzanatát .il-
letően, az ősközösséghez való visszakanyarodás a negáció negációjá-
nak fakán, Marx szerint pedig a kapitalista tulajdon el őtti egyedi  
kistulajdonhoz való visszakanyarodás, (a kisajátítók kisajátíttatnak)  
ami szintén a negáció negációjára utal. A marxista vizsgálat azonban  
nem tulajdonított különösebb fontosságot a két klasszikus közötti  
eltérésnek, részben azért sem, mert a sztalini misztifikálás és sablo-
nok miatt a dialektika törvényeinek vizsgálata is eléggé háttérbe  
szorult. Pedig érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert ez az eltérés a  
marxizmus legbonyolultabb problémájához, a jöv ő  társadalmának  
kérdéséhez kapcsolódik. Ez most már nem is absztrakt elméleti kér-
dés, hanem a gyakorlati építőmunka problémája: hogyan lehet lét-
rehozni egy Olyan itársadalmat, amely egyid őben az egyed és a kö-
zösség legteljesebb kibontakozása, Іtећ t lehetővé teszi az egyed  
legteljesebb kibontakozását is, de éppen azzal, hogy a közösségben  
úrrá lesz az egymásközti viszonyaikból kinöv ő , mindeddig fölöttük  
állónak tűnő , velük vakon játszadozó társadalmi er őkön.  

A jugoszláv társadalmi gyakorlat és az ebb ől a gyakorlatból ki-
növő , de oda forradalmi er őként 'visszáható jugosziláv elmélet már  
kikezdte ezt a problémát. Legteljesebb elméleti feldolgozása a tár-
sadalmi tulajdon értelmezésében van meg, f őképpen Edvard Kar-
daljnak ezzel kapcsolatos fejtegetésében. A szocializmus épitésének  
legösszetettebb kérdése, egyben a tudatos társadálmi er ő  legbonyo-
lultabb feladata annak megoldása, hogy a társadalmi tulajdon ne  
legyen sem áLlámi tulajdon formájában a dolgozóktól elidegenült,  
sem pedig csoporttulajdoni formában a társadalom egészéb ől ki-
szakított. Az egész jugoszláv elmélet és gyakorlat ennek a bonyolult  
problémának a megoldására .irányul, azóta, hogy Tito vezetésével  
szembeszegültünk a szocialista társadalom építésének bürokratikus,  
sztalinista modelljével, majd utána elméletileg megfogalmaztuk az  
önigazgatás gondolatát, és egy hosszú folyamat során mind teljesebb  
mértékben találjuk meg érvényesítésének gyakorlati formáit.  

A Tájékoztató Irodával való szakításunk ugyanis nemcsak nem-
zeti függetlenségünk hangsúlyozása ésérvényesítése volt, hanem  



A ,KúZVETLEN tNIGAZGATAS . . . 	 751  

elméleti és gyakorlati szakítás is a szocializmus építésének az elem-
benelenedett, a dolgozóktól elszakadt végs őkig bürokratizált .szta-
lini modelljével. Erre a modellre az volt jellemz ő, hogy az  állam 
teljes egészében önállósult, egy bürokratikus réteg ,kezében szembe-
került a dolgozókkal. A párt tél jesen összeolvadt ezzel az elbürok-
ratizálódott állami gépezettel, a gazdaságot pedig teljes egészében  
ennek a dolgozóktól elszakadt gépezetnek rendelték alá. Persze en-
nek voltak más következményei is — az embertelen fellépés az ál-
lampolgárokkal szemben, a 'kommunisták és minden ellenszegülés  
állami terrorral való üldözése stb. —, de itt csak a társadalmi  
rendszernek azokra a vonásaira utalnánk, amelyek felismerése egyik  
elindítója volt az önigazgatás kibontakozásának.  

Könnyebb volt azonban felismerni a sztalini hibákat, mint meg-
találni a megoldást a szocializmus új modelljének megteremtésére.  
Számtalan tényezővel kellett ugyanis számolni: az állam, ameddig  
létezik, mindig az osztálytársadalom része. keletkezésében közre-
játszott az, hogy a társadalom megoldhatatlan bels ő  ellentmondá-
sokba bonyolódott; éppen ezért, amíg azallam létezik, a közvetlen  
demokrácia — ezt a szót is csak föltételesen használva, hisz a de-
m'okrácia és államforma — csak bizonyos fokig és egy bonyolult  
folyamat részeként érvényesülhet. Továbbá számolni kell azzal is,  
amire már Engels utalt: az állam nemcsak er őszakszerv már a szo-
cializmus elő tti társadalmakban sem, hanem a társadalom önvédelmi  
szerve, amely megakadályozza és bonyolult mechanizmusával elejét  
veszi, hogy a társadalom feleméssze önmagát. Ez az önvédelmi sze-
rep még fokozottabban jelentkezik a szocializmusban, amikor a fia-
tal szocialista államot meg kell védeni minden küls ő  és belső  ve-
széllyel szemben. Mindezen felül bonyolult folyamat magának a  
közvetlen demokráciának a mechanizmusa is — Sartre a dialektikus  

ész kritikájáról szóló vaskos könyvét egészében a csoportpraxis  

különféle szintjei kialakulásának szentelte, azt vizsgálva, hogyan  

olvadnak össze az emberek mind nagyobb csoportokba, végül a tár-
sadalomba. A közvetlen demokráciának az érvényesítése még az  

egykori görög városállamban — a rabszolgatartásra, vagyis a pol-
gároknak sem tekintett lakosok zömének ebb ől a közvetlen demok-
ráciából való kirekesztésére épült rendszerben — sem volt egyszer ű .  
Minél nagyobb közösségek forrnak össze végül az államban, annál  

nehezebb. Mert az igazi feladat: hogyan olvadnak a ѓt гsаdalom  
tagjai kisebb-nagyobb csoportokba, sejtekbe, szervezetekbe, azok  
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pedig az egész társadalomba, anélkül, hogy ez a társadalom bármély 
szinten elszakadna, önállósodna, elidegenedni, szembekerülne azok-
kal az egyedekkel, amelyekb ől összeáll. Ennek a 'bonyolult feladat-
nak a megoldását csak az alapsejt szintjén vizsgáljúk, ezért válasz-
tottuk témánknak a közvetlen önigazgatást. 

A jugoszláv önigazgatás kibontakozásában ugyanis a dolgozói 
közösség vált csomóponttá. Az önigazgatás fejl ődésének folyamata 
úgy játszódott le, hogy a dolgozói közösségen belül mind teljesebbé 
vábt a közvetlen önigazgatás, a dolgozói közösségen kívül pedig 
mind nagyobb lett a dolgozók hatása a dolgozói közösségeket ösz-
szefogó nagyobb 'közösségekre. Az alkotmány meghozatala elött 
szerzett tapasztalatok arra tanítottak bennünket, hogy ezt a célt 
csak egységes folyamatban érhetjük el. Mert nyilvánvalóvá lett, 
hogy nem elegendő  az önigazgatás csak a dolgozói közösségeken be-
lül, mert az önigazgatásnak a gyár falai közé szorulása bent a cso-
porttulajdonosi elemeket, a dolgozói közösségeken kívül pedig  a 
kapitalizmus kezdeti fokára jellemz ő  piaci anarchiának az állam 
bürokratikus beavatkozásával elegyed ő  formáját hozza létre. De 
hosszú utat kellett megtennünk, amíg ez a prábléma ,tudatosodott. 

Mint ismeretes, kezdetben az önigazgatás úgyszólván csak a 
személyi jövedelmekre korlátozódott, és mindössze egyetlen szervi 
létezett, a munkástanács. Err ől a kezdeti ponMról indultunk el, hogy 
az önigazgatás minél több ügy intézését vegyi át dolgozói közössé-
geken bélül, és hogy ez az önigazgatás minél közvetlenebb legyen. 
Csak ez a folyamat tudatosítatta bennünk — már az új alkotmány  

meghozatala elő tt —, milyen nehéz feladat az egész társadalomban  
érvényesíteni, hogy a dolgozói Кёzё sќgek szintjén megteremtett  
önigazgatás hasonlóképpen és a dolgozáktól való elidegenülés nélkül  

érvényesüljön a községekben, a köztársaságokban és tartományok-
ban, majd a föderációban. Ugyanígy tudatára ébredtünk, hogy mi-
lyen nehéz feladata dolgozói közösségeken belül tényleg egyenjo-
gúvá és közvetlenné tenni az önigazgatást, hogy ez azután fokoza-
tosan, alapot adhasson a többi társadalmi ügy egyenjogú és közvet-
len intézésére is. Ebb ől a bonyolult éstöbb irányú folyamatból csak 
azért emeltük külön ki a közvetlen önigazgatás 'kérdését, mert az a 
társadalmi ügyek valamennyi dolgozó részér ő l Mörténő  egyenjogú 
és közvetlen igazgatásának alapját teremti meg. 
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11. 

A döntő  fordulatot e tekintetben már az alkotmányfüggelékek  

meghozták. Az alkotmányfüggelékek ugyanis pontról pontra fel-
sorolták, melyek azok az ügyek, amelyek intézését nem lehet sem-
milyen önigazgatási szervre vagy másvalakire átruházni, hanem a 
dolgozók csakis közvetlenül intézhetik. Ezek közé az ügyek .közé  

tartozott a normatív rendezést ől a jövedelemelosztásig a dolgozói  
közösségek számos közös érdekű  ügye. Ezzel az alkotmányerej ű  
rendelkezéssel tehát törvényes, alkotmányos kötelezettséggé vált a  

közvetlen önigazgatás megszervezése, annak szavatolása, hogy a dol-
gozók tényleg maguk döntsenek azokban a kérdésekben, amelyekben  
a döntéshozatalt nem ruházhatják senkire át. Ezzel azonban csak  
az alapot adták meg a közvetlen önigazgatás kibontakozásához,  
hiányzott a közvetlen önigazgatás mechanizmusának, formáinak tör-
vényes feldolgozása, ehelyett minden idekapcsolódó kérdés rendezé-
sét egy-egy dolgozói közösség szubjéktfv er őire bízták, aminek kö-
veitkezménye a nagyfokú tarkaság lett a közvetlen önigazgatásban,  
legrosszabb esetben pedig ennek a közvetlen önigazgatásnak a meg-
csorbulása.  

Az alkotmányfüggelékek ugyanis a közvetlen önigazgatásnak  
egyetlen formáját ismerték: a ,dolgozói gy űléseket: Egy-egy másik  
formát megemlítettek, például a referendumot, és ez mint lehet őség  
bele is került az alkotmányfüggelékék alapján készített alapszabá-
lyok zömébe, de csak mint lehetőség, és gyakorlatban úgyszólván  
egyetlenegy dolgozói közösség sem élt ezzel a lehet őséggel, vagy  
csak elvétve élt vele. Az alkotmányfüggelékek tehát abban látták a  
közvetlen önigazgatás lehet őségének szavatolását, hogy a dolgoz бk  
gyűlésére mindenki egyformán elmehet, Ott mindenki egyenjogúan  
véleményt mondhat, és a döntés végül a többség akaratával össz-
hangban születik meg. Ezzel a rendelkezéssel elvben szavatolva is  

vdlt a közvetlen önigazgatás érvényesülése. Az alkatmányfüggelé-
kek kimondták, hogy vannak kérdések, amelyekr ől a dolgozбk csak  
közvetlenül dönthetnek, ennek a döntésnek a dolgoz бk gyű lésén kell  
megszületnie, .és ezeken a dolgozói gy űléseken mindenki egyenjogúan  
és közvetlenül részt vehet.  

A gyakorlatban azonban ezzel kapcsolatban több probléma vet ő -
dött föi. Legelőször is prablema,tikussá vált az egyenjogúság. A dol-
gozói gyűléseken való részvétel, fellépés, felszólalás ugyanis sokban  

függött a dolgozó képzettségét ő '1, informáltságától, attól, hogy mi- 
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lyen adatokba van betekintés és még a rendelkezésére álló adatok  

között is hogyan tud olvasni, hogyan tudja azokat használni. Igy  

aztán az egyenjogúság helyett gyakran a többség befolyásolhatósága,  

az adatok és a szakmai tudás birtokában lév ő  szakapparátus fölénye  
érvényesült.  

Ugyanígy problematikussá válta közvetlenség is. A dolgozói gyű-
léseken ugyanis csak egészen kis közösségekben, munkaszervezetek-
ben vehet mindenki egyenjogúan és közvetlenül részt. Minél nagyabb  

volt egy munkaszervezet, a tmösz (társult munka önálló szervezete),  

ahogy az alkotmányfüggelékek alapján hívták őket, annál nehezebb  
volt ennek a közvetlenségnek az érvényesülése. Кülönben is egy  
akár háromszáz tagú munkaszervezetben is a határozathoz szükséges  

több mint 150 ember jelenléte a dolgozói gyűlésen azt inkább mí-
tinggé tette, mint tényleges önigazgatássá. Igy aztán a dolgozói gy ű-
lésnek mint közvetlen önigazgatási formának a jelenléte nem zárta  

ki az önigazgatással való manipulálást, lehet ővé etette, hogy az ön-
igazgatás könnyen megcsorbuljon, a közvetlen önigazgatás puszta  

formalitássá váljon, messze legyen attól, hogy minden dolgozó tény-
leg egyenjogúan és közvetlenül beleszólhasson a dolgok intézésébe.  

Ez a közvetlen önigazgatás formálisan is madh аtó: ahhoz,  
hogy határozatképes legyen a dolgozók gy ű lése, a dolgozók felénél  
eggyel több jelenlev őre van szükség, mg a határozat meghozatalá-
hoz a jelenlevők felénél eggyel több szavazatra van szükség, ami  

azt jelenti, hogy a határozat végül a dolgozók egynegyedénél. mind-
össze eggyel több ember, vagyis az elenyész ő  kisebbség hozza meg,  
ami már eleve kizárja azt, hogy a dolgozók gy ű lése a többség való-
ságos közvetlen önigazgatása legyen.  

Az alkotmány ezekre a problémákra is megoldást keresett. Per-
sze annak tudatában, hogy a dolgozók egyenjogú részvételét sem-
milyen alkotmány, semmilyen törvényes rendelkezés nem szavatol-
hatja, hisz ennek az egyenjogúságnak a megteremtése nehéz xársa-
dalmi feladat, az önigazgatás közvetlensége viszont tudatosan fej-
leszthető  és gazdagítható. Az alkotmány abból indul ki, hogy ehhez  
a nehéz munkához minden segítséget meg kell adnia szubjektív  

erőknék, vagyis az alkotmánynak és a ,törvénye'knek minél keveseb-
bet kell az .intézményes formákat, az önigazgatás szerveit és formáit  

illetően a szubjektív erőkre bízni, hisz azokra még így is rengeteg  
feladat vár az intézményes formáknak megfelel ő  tartalommal való  
kitöltésében. E tekintetben az alkotmány azonban már felhasználta  

a legöntudatosabb, Megfejlettebb munkaszervezetek szubjektív er ő i- 
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nek valamennyi vívmányát és tapasztalatát. Többek között azok-
1iak a munkaszervezeteknek a tapasztalatait, amelyek a dolgoz бk  
gyűlését mint a közvetlen önigazgatás egyetlen formáját kisebb  
csoportokban ,bonyolították le, 'Létrehozva a döntések munkaszer-
vezet szintjén történ ő  összehangolásának mechanizmusát meg  a 
többi, a közvetlen önigazgatás gyakorlatából, nehézségeib ől és vív-
mányaiból következő  hasonló tapasztalatot.  

A társult munkáról szóló törvény tervezete már ezeket a tapasz-
talatokat hasznosította. A dolgoz бk önigazgatásának érvényesíté-
se a társult munkában címet visel ő  negyedik része így foglalta 
össze a döntéshozatal formáit: „Társadalmi-gazdasági és más ön-
igazgatási jogaik érvényesítésér ő l a dolgozбk a dolgozбk gyű lésein  
referendummal és az egyéni véleménynyilvánítás más formái révén  

döntenek; küldötteik révén a munkástanácsban, a határozatok  

végrehajtásának, valamint e szervezetek szervei ,és szolgálatai mun-
kájának ellenőrzésével, továbbá küldöttségeik révén az önigazga-
tási érdekközösségek közgy űléseiben és a társadalmi-politikai kö-
zösségek .képviseleti testületeiben." A törvény .kiindul б  pontja te-
hát a döntéshozatal egységes rendszere, amely a közvetlen és egyé-
ni 'véleménynyilvánítás wtján hozott döntésekkel kezd ődik, és a 
küldöttek közvetítésével a különféle egyéb szinteken hozott dön-
tésekig terjed. 

A közvetlen önigazgatást illetően a törvénytervezet három lé-
nyeges úpdonságat vezet be a közvetlen önigazgat á•.3 előző  rend-
szeréhez viszonyítva. Legel őször is szakít azzal a gyakorlattal, 
amely lehetővé tette, hogy a dolgozók negyedénél eggyel több ha-
tározhasson, ehelyett valamennyi 'lényeges határozatnál megköve-
teli az alapszervezet dolgozói többségének igenl ő  szavazatát, vagy-
is formálisan is érvényesíti az elvet, hogy a döntéseket csakis a 
többség hozhatja. A másik újdonság, hogy a dolgoz бk gyű lése mel-
lett megteremti a közvetlen önigazgatás egyéb formáit, els ősorban 
pedig annak formáit, hogy minden dolg оzб  egyenjogúan és köz-
vatlenül állást foglalhasson, s őt állásfoglalása kötelező  legyen egy-
egy döntés meghozatala szempontjáb бl. A törvénytervezet 440.  
szakasza ugyanis felsorolja a közvetlen önigazgatás valamennyi 
formáját: „Az 'alapszervezet dolgozói egyéni véleménynyilvání-
tással, referendum révén, a dolgoz бk gyűlésein, aláírásukkal, illet-
ve külön írásbeli nyilatkozatokkal és az egyéni véleménynyilvání-
tásnak a törvényben, alapszabályban vagy önigazgatási megegye-
zésben előírt más formáival döntenek." 
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Lényeges újdonság az is, hogy a törvénytervezetit pontról pontra  

felsorolja azokat az ügyeket, amelyekben a dolgozók kötelez ően  
referendummal döntenek. A 'következ ő  szakasz ugyanis így hang-
zik: „Az alapszervezet dolgozói referendummal döntenek az alap-
szervezet dolgozói munkájának társítására vonatkozó önigazgatási  

megegyezésről; a munkaszervezetbe, összetetet szervezetbe és ügy-
viteli közösségekbe való társulásra vonatkozó önigazgatási meg-
egyezésrő l; az alapszervezet tervének irányelveir ől; az önigazga-
tási szervezetek és közösségek terveinek alapelveirdl szóló önigaz-
gatási megegyezések megkötésének, valamint Ia társadalmi-politikai  

közösségek terveinek alapelveir ől szóló megállapodások megköté-
sének elemeirő l; az alapszervezet, a munkaszervezet és összetett 
szervezet alapszabályáról; az alapszervezet szervezeti változásái-
rбl; a munka-, valamint a termel ő- és ,pénzeszközök társításáról,  
továbbá a pénzeszközöknek a dolgozók személyi jövedelmére és kö-
zös fogyasztására való elosztás alapelveir ől és mércéiről; az egyéb  
önigazgatási megegyezésekről, ha ez et a törvény meghatározza; a 
dolgozók holt munkája alapján ij гб  térítésre való jogosultságról s  
a térítési jogosultságról való lemondásról szóló határozatról; to-
vábbá a törvénnyel összhangban az alapszervezet alapszabályában  

meghatározott más kérdésekr ől".  
Ezek az újítások döntő  áttörést hajtanak végre a közvetlen ön-

igazgatás továbbfejlesztése vonalán: kötelez ővé teszik a többség  
határozatát, meghatározzák a közvetlen önigazgatás formáit, és föl-
sorolják mindazokat a kérdéseket, amelyekben kötelez ően referen-
dummal, tehát valamennyi dolgozó egyenjogú és közvetlen véle-
miénynyilvánításával hoznak döntést. Ezt ki kell egészítenünk még  

azzal is, hogy a törvénytervezet feldolgozza a dolg оzбk gyűlésével  
kapcsolatos tapasztalatokat is, és els ősorban abból indulva ki,  
hogy a túl nagy taglétszámú gy űléseken nem folyhat tényleges ön-
igazgatás, gazdálkodási egységekre és az alapszabályban megsza-
bott más részékre bontják a társult munka alapszervezetét, hogy „a  

véleménynyilvánítás a munkafolyamat e részeinek dоlgozói gyű lé-
sein" történjen, vagyis a ґtl nagy és csak formálisan határozó gy ű-
lések helyett a dolgozók kisebb gyülekezeteit hozza létre, amelye-
ken már tényleges vita folytatható, az álláspont ,tényleg a részve-
vők közös, összehangolt véleménye alapján alakul ki.  

A társult munkáról szóló törvénytervezet nyilvános véleménye-
zése során, az egész országra kiterjed ő  nagyszabású társadalmi ak-
ció keretében :a .közvetlen önigazgatásnak ez a továbbfejlesztése  
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kedvező  fogadtatásra talált. Ugyanakkor azonban rámutattak arra  

is, hogy a törvénytervezet néhány rendelkezését szabatosabban  

kell meghatározni, részletesebben feldolgozni. Els ősorban arra  
mutattak rá, hogy: 1. mivel az írásbeli nyilatkozatok és a referen-
dum útján csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, jelent ős mér-
tékben megnövekedik az előzetes megvitatás, a szavazás el őkészí-
tésének jelentősége, nehogy a dalgozбk közvetlen önigazgatása  
pusztán arra szorítkozzon, hogy elfogadnak vagy elvetnek egy  

tőlük függetlenül előkészített határozatot, tehát a törvényben is  

jobban fel kell dolgozni az írásbeli véleménynyilvánítás vagy re-
ferendum előkészítésének mechanizmusát, hogy ezt se bízzuk pusz-
tán a szubjektív erőkre; 2. mivel a közvetlenül meghozott határo-
zatokat a küldöttek viszik tovább, ,а  törvényben Jobban fel kell  
dolgoznia dolgozбk meg a küldöttek közötti viszonyt, a közvetle-
nül hozott határozatok meg a küldöttekb ől összetevődő  szervek  
közötti viszonyt.  

Ezek meg a hasanl б  vélemények tették lehet ővé, hogy a végle-
gesen elfogadott törvény iben a közvetlen önigazgatás .kérdése még  
teljesebb feldolgozást és szabatosabb megfogalmazást kapott. Nem  

abban az értelemben, hogy sokat változták a már vázolt alapelvek  

és lényeges újítások, hanem a törvény még a törvénytervezethez  

viszonyítva is teljesebb, átfogóbb megoldásokat adott, els ő sorban  
az előzetes vita megszervezése és ebben a vitában fontos helyet  

kapб  dolgozбi gyűlés hatáskörének, felépítésének teljesebb kidolgo-
zása vonalán. A leglényegesebb újítások a törvénytervezethez vi-
szonyítva a következők:  

A törvénytervezetben már említett 440. szakasz, amely a köz-
vetlen önigazgatás formáit sorolja fel, a törvény 462. sza'kaszakén ~t  
még hat bekezdéssel b ővül, és mind a hat bekezdés a dolgoz бk sze-
mélyes véleménynyilvánítását meg еlőző  előzetes vitára vonatkozik.  

A referendumra vonatkoz б  szakasz bővül, és amíg a törvény-
tervezet csak úgy sz бlt, hogy a felsoroltakon kívül a dolgozбk  
csak akkor dönthetnek más kérdésben is referendummal, ha azt az  

alapszervezet alapszabályában lefektették, a törvény kimondja,  

hogy: „a dalgozбk személyes véleménynyilvánítással referendum  
útján döntenek más kérdésekről is, ha az alapszervezet dolgoz бi-
nak többsége így határoz."  

A külön írásbeli nyilatkozat útján történ ő  határozathozatal a  
törvényben külön szakaszt kap.  

Ugyanígy külön szakasz foglalkozik a dolgoz бk gyű lésével,  



758 	 H1D  

amely kimondja, hogy a dalgozбk gyűlésén „kezdeményeznek, ja-
vaslatot tesznek, véleményt nyilvánítanak és összehangolják az  
álláspontokat, megállapítják a küldöttségek és a 'küldöttek múkö-
désére vanatkoz б  irányelveket, valamint törvényben, önigazgatási  
megegyezésben és alapszabályban meghatározott feltételekkel és  
módon határozatokat hoznak".  

Az utóbbihoz csatlakozik a törvény 470. és 471. szakasza,  

amely nemcsak szabatosabban fogalmazza meg, hogy a dolgozók  

gyűlése tevékenységi egységek vagy a munkafolyamat más részei-
nek dolgozói gyű léséből tevődik össze, hanem lényeges változás az  
is, hogy a törvénytervezet 447. szakaszával szemben — ame!ly azt  

határozta meg, hogy a ,dolgozók milyen kérdésekben nem határoz-
hatnak ilyen részleggyűléseken — a törvény 471. szakasza jelen-
tősen bővíti .a részleggyűlések hatáskörét kimondva, hogy „a te-
vékenységi egység vagy az alapszervezet alapszabályában megha-
tározott más részleg dolgozói az illet ő  egység, vagy más részleg  
dolgozói gy" ésén, a törvénnyel összhangban határozatot hozhat-
nak a személyi jövedelemre szolgáló eszközök elosztásáról és a  
közös munkával megvalósított eszközök felhasználásáról, vala-
mint az alapszabályban meghatározott más kérdésekr ől".  

ІЈjdonság a törvényben az is, hogy kategorikusabban megfo-
galmazza az előzetes vita megszervezésével kapcsolatos feladato-
kat, kimondva egyrészt azt, hagy a munkástanács a javaslatokat  

kötelоs a szakszervezetnek megküldeni, másrészt kimondva, hogy:  

„ha e szakasz 1. bekezdésében említett kérdésekr ől nem szerveznek  
előzetes vitát, a munkástanács e kérdésekr ől nem hozhat határoza-
tat.  

A társult munkáról szóló törvény tehát számos vonatkozásban  
tovább fejleszti az alkotmányfüggelékek alapján kötelez ővé tett,  
de mindeddig csak egyetlen formát, a dolgozók gy űlését ismerő  
közvetlen önigazgatást. Jobban felddlgozva és szabatosabban meg-
határozva még a törvénytervezetben felvetett újításokat és elve-
ket is, megadja a közvetlen önigazgatás institucionális keretét.  A 
közvetlen önigazgatás tulajdonképpen csak ezzel válik tényleges-
sé. A társult munkáról szóló törvény ugyanis araár nemcsak azt  
mondja ki, hogy melyek azoka kérdések, amelyekr ől a döntést a  
dolgozók nem ruházhatják senkire át, hanem két lépéssel tovább  
menve meghatározza annak fcrmáit és módozatait, hogy ezekben  
az át nem ruházható kérdésekben tényleg közvetlenül és egyenjo-
gúan döntsenek, másrészt meghatározza annak mód ját is, hagy az  
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átruházott kérdésekben hozott döntéséken is itt maradjon a köz-
vetlen önigazgatás nyoma. A jelenlegi institucionális keret a kö-
vetkezőképpen összegezhet ő : a társult munka alapszervezetének  
dolgozói csakis közvetlenül, méghozzá nem a formális, hanem a  
tényleges többség hozzájárulásával határozhatnak a leglényege-
sebb kérdésekben; ezekrő l a kérdésekről minden dolgozó szemé-
lyesen véleményt mond, velük kapcsolatban kötelez ően állást fog-
lal, igennel vagy nemmel szavaz; hogy e szavazás ne legyen for-
malitás, valamilyen formális demokratikus határozathozatal,  a 
referendum vagy a személyes véleménynyilvánítás más formái  
alapján eldönthető  kérdésekben előzetes vitát kell szervezni, 'ame-
lyek lehetővé teszik, hogy valamennyi dolgozó bekapcsolódjon már  
magának a szavazásra bocsátandó határozatnak a megfogalmazá-
sába is; az előzetes viták formalizmusának, a mítingszer ű  össze-
jövetelnek az elkerülésére pedig a törvény létrehozza a részleg-
gyűléseket, amelyeken a dolgozók kisebb csoportjai tényleges vitát  
folytathatnak, egymással összehangolhatják álláspontjaikat. Mind-
ezt kiegészíti annak a mechanizmusnak a részleges földolgozása,  
amely szavatolja, hogy a dolgoz бk a közvetlen véleménnyilvánf-
tással hozott határozatoknak, a küldöttek révén, érvényt szerez-
zenek a többi önigazgatási szervben is.  

Persze, még mindig sok minden marad a közvetlen önigazgatás-
sal kapcsolatban, ami továbbra is a szubjektív er ők mindennapos  
és tudatos tevékenységére van bízva. Mivel a társult munkáról  
szóló törvény még mindig csak a formát, az institucionális keretet  
adja meg a közvetlen önigazgatáshoz, még mindig fönnáll az  a 
veszély, hogy ezen vagy azon a ponton, ebben vagy abban a tár-
sultmunka-alapszervezetben vagy más társultmunka-szervezetben  
ez a közvetlen önigazgatás formálissá válik. A törvényben megha-
tározott forma azonban olyan fegyvert ad a társult dolgoz бk ke-
zébe, amely oda hathat, hogy az önigazgatás tényleg mind közvet-
lenebbé váljon, 'és a megadott institucionális keret a tudatos szo-
cialistatársadalmi er ők szakadatlan munkálkodásával, tartalommal  
telítődjön. Ez már része annak a bonyolult folyamatnak, amely-
ről szólottunk, de a társult munkáról szóló törvény a közvetlen  
önigazgatás kérdésének fent vázolt megfogalmazásával lehet ővé  
teszi ennek a folyamatnak az elindulását a társadalom alapsejt-
jében, a társult munka alapszervezetében.  
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Vázlatok Hartig Tiborról"  

PÁNDI OSZKÁR  

„A házban hangszerek voltak: harmónium, gitár, heged ű, s ez lehe-
tővé tette az együttes muzsikálást. Persze annak, aki tudott, s nekem  

borzasztóan hiányzott, hogy még nem m űködhetek közre. Az igyekezet  
napról napra nőtt, ,és állandóan ösztönzött. Gondolom, akkor fejlődött  
ki bennem a hajlam, hogy keressem azt, amit nem tudok, ami még nincs.  

Talán éppen ezért kezdtem zeneszerzéssel is foglalkozni."  

Szerényen, de határozott következetes вéggel küzdötte fel magát az utóbbi  
néhány esztend ő  alatt Hartig Tibor a vajdasági zenei élet ismert egyé-
niségei közé. Eleinte mint megbizhat б  gordonkás hívta magára a figyel-
met, majd — hosszas és sokáig titokban tartott kísérletezés után — ön-
álló szerzeményeivel lépett a zeneért ő  és zenékedvelб  nyilvánosság elé.  
Zeneszerzőként való fellépése kellemes meglepetés volt, de az igazat  

megvallva, nem keltett nagy felt űnést, hisz a művek természetszer űen  

* Hartig Tibor Zrenjaninban született 1934. január 23-án. A belgrádi zeneakadémia m űvész-
képzđ  gordonka-tanszakának befejezése után zenekari állást vállalt. Évek óta az újvidéki Opera  

szólócsellistája. Időnként mint gordonkam űvész lép dobogóra. Rendszeresen közrem űködik a kü-
lönféle újvidéki kamaraegyüttesekben. Szerzeményeivel 1966 óta jelentkezik. A zene mellett si-
keresen foglalkozik festészettel, rajzolással, kedvenc m ű faja a portré-karikatúra. Munkái legtöbb-
ször a Magyar Szó és Dnevnik oldalain jelentek meg, önálló tárlatát az újvidéki Hadseregott-
honban rendezte meg.  

Az írásunkban felhasznált idézetek és iletrajzi adatok 1977 márciusában adott nyilatkozatának  

részei.  
Művei: 1. Marionett, (gordonka—zongora), 1958; 2. Első  vónósnégyes, 1965; 3. Gyermek sir-

emléke (gordonka—zongora), 1966; 4. A lepke és a lányka (gordonka—zongora), 1966; 5. Majd  
(ének—zongora), József Attila versére, 1968; 6. Tekinteted (ének—zongora), Lyermontov szövegér°,  

1969; 7. Gordonkaverseny (vonószenekari kísérettel), 1971/73; 8. Kertész leszek, Homály borult as  

erdőre, De szeretnék (háromszólamú gyermekdalok), József Attila verseire, 1974; 9. A romlás  

virágai (kantáta énekhangra, vegyes karra, vonószenekarra, zongorára és üt őhangszerekre), Baude-
laire verseire, 1974 — el đadatlan; 10. Egyedül (ének—zongora), József Attila szövegére, 1974;  
11. U dosluhu sa letom (ének—zongora), Pero Zubac versére, 1976; 12. Piroska és a farkas  
(táncjáték gyermekeknek a szerz ő  librettójára), 1976; 13. Versenymű  brácsára és vonószenekarra,  
1976.  



VALAMIT KERESNI ... 	 761 

születtek a gyakorló csellóm űvész mindennapjaiból, mintegy bels ő  hasz-
nálatra, vagy éppen mint az els ő  bemutatott alkotása, az Első  vonósné-
gyes, az akkoriban (1966-,bon) sikeresen rn űködđ  СЈjvidéki Kvartett szá-
mára. Bármennyire különös, az elsó m űvek, nyilván a műhely falai közé  
zárt sokéves készülődés időszakának vajúdásai, útkeresései után, már tel ,  
jes mértékben mutatják Hartig alkotói stílusának valamennyi lényeges  
ismérvét. A későbbi változások, egy fokozatos fejl ődés jegyében, csupán  
a tapasztalatokból 'lesz űrt s a modern zenei irányzatok eredményeit ő l  
óvatosan átvett zeneszerz ői eljárások, főleg szerkesztési megoldások  
többletével gazdagították alapvet ő  'kifejezésmódját.  

Térjünk azonban vissza a harmincas-negyvenes évek bánáti városába,  

Zrenjaninba, ahol a piac és az evangélikus templom t őszomszédságában  
lakott a tizenegy gyermekes Hartig család. Az édesapa a közeli temp-
lomban orgonázott, s Tibor, a legfiatalabb gyerek még emlékszik rá,  
hogy az élők sorából korán elköltözött apa vasárnap délel őttönként  
magával vitte az Istentiszteletekre, s az orgonapadra ültette. Az anek-
dotaszerű  emlékezés az óvatlan pillanaban pajkosan lenyomott billen-
tywkért kapott atyai nyakleveseket is felidézi, de melegen szól a testvé-
rekről, valamennyiüknek a zene és a rajzolás iránti hajlamáról, lelkese-
déséről mondván, hogy azt, aki „nem volt képes felismerni a hangnem  
három alapakkordját, kinézték a családból".  

A protestáns korál hangzásvilága és a Bach-m űvek légköre hatja át  
ezeket az els ő  zenei élményeket; az el őbbiből az évek folyamán sikerült  
kilábalnia, az utóbbi életre szólóan leny űgözte. De az első  zeneszerz ő ,  
ajki, saját bevallása szerint, ifjúkorában teljesen kielégítette, Beethoven  
volt. Az ő  zenéjében kristálytisztán csendültek fel a „tüneményes" akkor-
dok, melyeket testvéreivel találgatott, s melyeket, kezében gitárral, sok  
fejtörés után kisebb-nagyobb sikerrel meg is szólaltatott. A zenei lég-
körhöz hozzátartoznak a Strauss-kering ők, sőt a népszerű  operett- és  
táncszámok is, melyek a kultúrigényérő l közismert mezővárosban a fil-
harmonikus zenekar, illetve a számos szórakoztató kisegyüttes el őadásá-
ban sűrűn hangzottak fel.  

A tizenegy gyerekből csak kettő  lett hivatásos zenész. N ővére, Anna  
iratkozik be elsőnek a zeneiskolába, ő  beszéli rá öccsét, szegődjön mellé,  
ha másért nem, hát legalább azért, hogy segítsen vinni a csellót, ami egy  
fiatal lány számára egyébként is elég kellemetlen.  

„Tizennyolc éves koromig gimnázium, inasévek, képz őművészet. Pró-
bálkoztam. Ekkor iratkoztam be a zeneiskolába, ami teljesen reményte-
len jövőnek tűnt, de a tanárom nagyon biztatott. Valóban, amikor be-
léptem a zeneiskolába, az els ő  órától kezdve egy óriási béklyótól sza-
badultam, a tudás nyújtotta tér nyílt meg el ő ttem."  

Három év alatt fejezi be a hat esztendeig tartó alapfokú zeneiskolát,  
s szinte egy szuszra az újvidéki középiskolát meg az akadémiát Belg 
rádban. Tanárai közül Josif Taftit említi, aki tehetségét felfedezte, majd  
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Marko Stokanovi ćot és a két főiskolai művész-professzort, Viktor Ja-
kovićot és René Forestet. Az utóbbi a párizsi iskola hagyományai sze-
rint oktatta, s Hartig a nála töltött két esztend őt tartja a legtartalma-
sabbnak.  

Amikor az akadémia oklevelével 'megkezdi hivatásos tevékenységét, 
az elkerülhetetlen csalódásók mind komorabb gondok közé sodorták. 
Sokáig tartott, amíg felfogta, hogy az érvényesülés hgikája nem követi 
mindig annak az értékrendszernek a szabályait, amelyhez, kiváló diák 
lévén, az iskolapadban jó érzéssel hozzászokott. A zeneszerzés nyújt 
számára, vigaszt, ebben oldja fel gondjait, s a kottapapír fölé hajolva 
keresi a megoldást legmélyebb emberi problémáira is. 

Zeneszerz ői fejlődésére két tényez ő  hatotta legmélyébben: a már em-
lített körülmény, hogy Hartig ma is els ősorban gordonkás, tagja a Ju-
goszláv Előadóművészek Szövetségének, és az a tudat, hogy nem hiva-
tásos zeneszerz ő . Azért komponál, mert úgy érzi, szüksége van rá, nem 
is nagyon törődik műveinek a sorsával, nem tolakszik a nyilvánosság 
elé. Saját bevallása szerint a programzene elkötelezett híve, ami bizo-
nyára képz őművészeti érdekl ődésének közvetlen eredménye, és azt sem 
tagadja, hogy nagyon keveset foglalkozott a szakmai problémákkal, az-
zal, hogy mások hogyan komponáltak. A fejlődési vonal, a bach—bee-
thoveni kiindulóponttól, Debussy, Ravel, Puccini muzsikájának átmeneti 
hatása után közvetlenül vezeti a vajdasági zenei gyakorlathoz; Rudolf 
Bruči Rondo giocoso-jónak játszása közben a zenekarban felismeri az 
egészhangú skálát, zeneszerz ői kifejezésmódjának alapvet б  hangképletét. 
Még egy vajdasági alkotó lesz rá hatással. Legutóbbi m űvében, a Brácsa-
versenyben, Király Ern ő  'közvetítésével alkalmazza az avantgarde zene-
szerzői eljárások néhány, már általánosan elfogadott típusát. 

,,Számomra fontos, hogy a zene érthet ő  legyen, ami nem zárja ki a 
korszerű  hangzás állandó kutatását" — mondja. Ez a korszer ű  hangzás, 
legalábbis ezt tanúsítják a partitúra-eleunzések, Hartig számára az egész 
hangú sorok és a bel őlük eredő  hangköz-kombinációk következetes al-
kalmazását jelenti. Mondhatnánk, ez képezi zenei gondolkadásm бdjá-
nak alaprendszerét: 
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A fenti példa a Gordonkaverseny vonószenekari bevezet ője, a következő  
egész hangú soron alapszik:  

& ± b__ b- І- 

Az ilyen egész hangú dallamszerkesztési és harmonizálási elv jellemzi  
a Harcig-művek zenei anyagának túlnyomó részét. Behatóbb tanulmá-
nyozással ki lehetne mutatni ennek a hangzási rendszernek a visszahatá-
sát a szerző  zenei gondolkodásmódjára, s érdemes volna foglalkozni az-
zal is, hogy mennyire terelheti korlátok közé az alkotói elképzelést,  
szándékot. Mert annak ellenére, hogy Hartig pillanatnyilag, úgy t űnik,  
teljesen azonosult ezzel a számára legmegfelel őbb képlettel, fennáll a  
veszély, hogy az eleinte újszer űnek mutatkozó sablon idővel egysíkúvá  
válik.  
Е rdekes megfigyelni másfelől, mennyire él szerzőnk műveiben a nyil-

ván Bachtól ösztönösen örökölt barokk muzsika. Példaképpen a Brácsa-
verseny szб lájának szövegéb ől idézünk, amely fő leg ritmikai és metrikai  
szempontból elevenen emlékeztet a barokk mester közismert partitúrái-
nak, szonátáinak gyors tételeire:  
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A szólamvezetés még néhány hasonló sémájára hívnánk fel a figyel-
met, melyeket Hartig el őszeretettel alkalmaz partitúráiban, s amelyek a  
barokk muzsika gépies menetének hatása mellett magukban hordják —
a gyakorló gordonkás logikájának megnyilvánulásaként — a vonós  
hangszerek balkéztechnikájából ad бdб  hangkombinációkat. Az utóbbiak  
biztosítják a művek simább megszólaltatását, azt a követelményt, amit  
zenészek egymás közt a „j бl fekszik a hangszeren" fogalommal szoktak  
meghatározni. Az ilyen figuratív motívumok nemegyszer füzérszer űen is-
métlődnek, mint mondjuk az Els ő  vonósnégyes Maestoso cm n melankolia  
tételében :  

b o 
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(A brácsa és a gordonkaszólamot nem iktattuk a példába.)  

A rövid idézet egyúttal a kisebb hangközökben mozgó dallamvezetés  

jelenségét is érzékelteti, amely szintén egyik stílusvonása Hartig partitú-
ráinak, akár a skálaszerű  futamok. A Piroska és a farkas cím ű, gyerme-
keknek írt balettből vettük a példát: 
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(A partitúrából az elsó és második heged ű  és a brácsa szбlamát ragad-
tuk ki.)  

Gyakoriak Hartignál a kromatikus menetek is. Kézirataiban számos  
az előjel, melyeket (a korai Gyermek síremléke cím ű  gordonkaminiatűr  
kivételével) sohasem jelez a sorok elejére, ezzel is bizo пyítva, hogy ze-
néje kívül álla hajdani dúr-moll skálák hangrendszerén.  

Volnának még Persze említésre méltó részletek, például a tonalitásokra  
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vonatkozó s a fenti megállapításoknák ellentmondó Vonósnégyes máso-
dik tétele, amely a gitárral való ifjwkori barátkozás visszhangját őrzi 
oly módon, hogy a tetszet ős dallamhoz a gordonka pengető  kíséretet 
szolgáltat. Vagy egy másik zeneszerz ői fortély: a mai zenében ritkaság-
nak számító díszítés a mordent (alparányzó) id őnkénti használava. 

A részletek sorolása helyett elégedjiink meg azzal a megállapítással, 
hogy Hartig Tibornak mindezekből az elemekbő l sikerült felismerhet ően 
egyéni kifejezésmódot kovácsolnia. Muzsikájának alaphangulatában, úgy 
véljük, majdnem mindvégig ott rejlik egy meghatározott, disszonáns fe-
szültség érzése, egy megnyugvást nem ismer ő  fanyar iz, akkor is, amikor 
vidámabb mondanivalót közöl. Lehet, hogy a „valamit keresni" szán-
déka még mindig túlságosan fogva tartja, nem engedi felszínre az ol-
dottabb, nyugodtabb árnyalatokat, bár a legújabb m ű , a Brácsaverseny 
már nyomatékosan jelzi az el őbbi — egész hangú sorokon alapuló — 
rendszer elhagyását a szabadabb, kontrapunktszer ű  dallamvezetés irá-
nyába. 

„Élő  példája és bizonyítéka vagyok az óriási lehet őségeknek. Egy nap 
beállítottam a rádióállomásra, és azt mondtam, hogy vannak szerzemé-
nyeim. Minthogy gordonkás voltam minden ajtó kinyitott el őttem. Ma 
már a legnagyobb súlyt arra fektetem, hogy mit nem kell leírni. A ba-
lett után most nagyon megkaptak a színpadi m űvek. Ott ülök már tíz 
éve az Operában, és úgy érzem, a színpadi m űfajok adják a legteljesebb 
kifejezést. Terveim a jöv őben ismét egy balettre vonatkoznak, de ez 
még titok, errő l nem akarok beszélni." 



MIT ÉS HOGYAN, DRÁMÁK ÉS ELŐADÁSOK 

Jegyzetek a 22. Sterija Játékok margójára  

GEROLD LÁSZL б  

1.  

Ha a szarajevói kis- és kísérleti színpadok fesztiváljának els őleges 
feladata megmutatni, hol tart a jugoszláv színjátszás kísérletez ő  kedve, a 
vajdasági színházak találkozójának — és a hozzá hasonló jelleg ű  regio-
nális rendezvényeknek — értelmét a szinházakkénti legjobb produkcióik, 
egy szezon legjobb élőadásainak összegyűjtésében kell keresni, a Dubrov-
niki Nyári Játékaktian az adott térlehet đségek és a drámai művek, maiak 
és régiek viszonylata az izgalmas, a Sterija Játékok sajátossága pedig 
hazai drámairodalom intézményesített felkarolásában, népszer űsítésében, 
az újdrámai szövegeket megismertet đ , affirmáló fontos szerepben és a 
színjátszásnak, a színházi formanyelvnek a hazai — új és régi — m űve-
ken muroatkozó színvonalában, a színházaknak a jugoszláv dráma irn-
ti professzionátus hozzáállásában keresend ő . Következésképpen: egy-egy  
évi rendezvény sikerét vagy sikertelenségét is ennek a kett đsségnek a  
figyelembevételével lehetséges, kell megítélni, logikus, ha a mit és a ho-
gyan, a drámák és előadások vizsgálatát próbálom a 22. Sterija Játékok  
kapcsán elvégezni.  

A gyakorlat már régen megtanított bennünket, hogy a szavaknak,  a 
nyilatkozatokba foglalt tetszet ős, folyékony, elegáns, sziporkázó monda-
toknak nem kell hinni, vagy legalábbis nem kéli mindent elhinni abból,  
amit a nyilatkozó saját — talán jogos — szempontjai szerint tudtunkra  
kíván adni, elfogadhatóvá akar tenni. Most, a 22. Sterija Játékok össze-
foglalбját írva, mégis arra kényszerülünk, hogy nyilatkozatból vett idé-
zettel kezdjük vizsgálódásunkat. Erre az a tény is feljogosít, ,  hogy új  
művészeti igazgatбja van az ország els ő  számú dráma- és színházi fesz-
tiváljának, s az efféle vezetđcsere szükségszerűen új elképzelések, kon-
cepciók kiváltója is. Az új művészeti igazgató, aki egy személyben a  
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szemle szeléktora is, Vladimir Stamenkovi ć  írja az idei rendezvény ka-
talógusában: ,,... megbízatásom els ő  évében el kellett tekinteni attól az  

elvemtől, amelyet különben különösképpen fontosnak tartok, ha szín-
házró1 van szó: bármennyire is rokonszenvezek azzal a drámafajtával, 
amelyben a lehető  legdirektebb formában reflektáhdik a való élet, a  

mindennapiság, ebben a repertoárban, amelyet ezúttal felkínálok, nem  

favorizálhattam az efféle drámairodalmat és színházi produkciókat ál-
talában, mert ebben az esetben le kellett volna mondanom arról, hogy  

meghívjam a legjobb, a vitathatatlanul legértékesebb el őadásokat, ame-
lyeket a jugoszláv színjátszás — hazai m űvek színpadra állításával —  
ebben az évadban fel tud mutatni."  

Az idézet sok mindenr ő l árulkodik. Arról, hogy Stamenkovi ć  minden-
nél fontosabbnak tartja az új, naprakész aktualitású m űvek felkarolá-
sát, de arról is, hogy ilyenek nemigen voltak, illetve ezek színpadi rea-
lizálása lényegesen alatta maradt az egyéb, f őleg klasszikus művek meg-
jelenítésének, s err ől a műsornak kellett tanúskodnia. S tanúskodott is. 
De nagy kár, hogy — ha másként nem, zárójelben — nem jelezte a 
program mindenese, mirő l, melyek azoka művek és előadások, ame-
lyekről ilyképpen 10 kellett mondania, mert akkor arról is lehetne szól-
ni, vitatkozni, hogy megérte-e lemondani róluk, jól tette-e Stamen'kovi ć , 
hogy így járt el. Enélkül csak találgatni lehet, elfogadnia kapott m ű -
sort vagy támadni azt. Ami pedig az új drámatermést illeti — erre  
utal a nyilatkozat is —, az utóbbi, a vitatkozás kínálkozik kézenfek-
vőbbnek, célravezet őbbnek. 

Azonnal megmagyarázom — miért. Tény, hogy az idei m űsor szín-
padi megvalósítás tekintetében az el őbbieknél kiegyensúlyozottabb és 
vitathatatlanul színvonalasabb volt, ami nemcsak az évi produkció, a 
színházi termés, hanem a jó érzékkel válogató szelektor érdeme is.  
Ugyanakkor viszont az is tény, hogy a két leggyengébb el őadás éppen  
új hazai dráma alapján készült, s ő t annak a két hazai drámának —  A 
puccs és A döntés éjszakája — alapján, amelyeket Stamenkovi ć  éppen  
drámaként a legtöbbre értékelt, Olyan jelentós szövegnek tartott, hogy 
minden mással szemben előnyben részesített. És ha valamelyik oldalról 
támadható az idei műsor, az idei válogatás, akkor éppen ez az, A puccs 
és A döntés ,éjszakája az egész műsor legproblematikusabb része. A két  

szöveg és el őadásának problematikussága nem véletlenül mutatkozik meg  
abban a tényben, hogy a nyolc el őadás közül éppen ez a kett ő  az, ame-
lyet a hivatalos bíráló bizottság egyetlen díjra sem érdemesített. Attól  

függetlenül, hogy egyetlen zs űri sem tévedhetetlen, a két dráma, illetve  
előadás teljes пΡnellőzése több mindenre figyelmeztethet. Többek között  

arra, hogy vagy a színházak viseltetnek felel őtlenül az új hazai drámák  
iránt, nem sokat ,tör ődnek színpadra állításukkal, csupán fölösleges rossz-
nak tekintik, amit azonban kapásból könnyen megcáfolhatunk azzal ;  
hogy A Puccs színre viteléhez a Belgrádi Drámai Színház négy vendég  
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művészt is szerzđdtetett, a rendez ő  Željko Ores~kovićot, a díszlet- és jel-
meztervező  Vladimir Marenićot és a két főszereplđt, Gojko Šantićot  és 
Marko Todorovićot, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház viszont, bár koc-
káztatott azzal, hogy fiatal, majdnem kezd ő  rendezőre bízta a Lukić-
drámát, ugyanakkor a társulat legjobb vagy legperspektivikusabbnak  
mutatkozó er őire is bízta, nem szólva arr б'l, hogy kiállítás tekintetében  
valóban bőkezű  volt a színház, nem sajnált sem pénzt, sem pedig fárad-
ságot. Vagy valóban a jugoszláv drámaírókkal van baj, ha ez az a két  
mű, melyek nemcsak általánosságban, hanem részleteikben sem mondha-
tók sikerülteknek. Vagy Stamenkavi ć  ízlésével, mércéjével volt baj. Szá-
munkra, főleg az utóbbi szempont, a válogatás lehet érdekes, vonzó  
téma.  

Alig fejeződtek be az idei Játékok, már hallottunk vagy olvastunk né-
hány véleményt, amelyek éppen azt célozták, hogy a szelektor nem bi-
zonyult a legjobb válogatónak, mármint ami a drámaszövegeket illeti.  
A tévé utolsó fesztiváli krónikájában hallottuk azt a megjegyzést, hogy  
Mindrag Žal .ica Római nap című  drámájának helye 'lett volna az idei  
műsorban. A Većernü list kritikusa viszont fontosnak tartotta ,megemlí-
teni, hogy „nem világos, miért nem került a fesztiváli m űsorba Čedo  
Prica Kenyér és Slobodan Šnajder Metasztázis cím ű  drámája, melyek  
részben megcáfolhatták volna azt a látszatot, hogy színházaink csak  
azokat a szövegeket t űzik műsorra, amelyek időben távol játszódnak, s  
amelyek társadalmi konfliktus nélküliek". Nyilván nemcsak két elszi-
getelt, véletlen véleményr ől van szó.  

Lássuk tehát az idei fesztivál és az új hazai drámairodalom viszony-
latát.  

A benevezési határidő  lejárta után címbe szedve kürtölték az újságok  
a szenzációt, újabb rekord született. A több mint hetven ,benevezett el ő -
adásból 38 új hazai drámai szöveg alapján készült. Majd következett a  
köztársasági és a tartan ъányi szelektálás, és az ún. szűkebb keretbe,  
amelyből a főszelektor válogatja ki a rendezvény m űsorát, 15 újabb ke-
letű  hazai dráma alapján készült el őadás jutott. Id őközben a színházak,  
mert az előirt határidđre, 1977. január elsejéig nem tartották meg  a 
bemutatókat, visszavontak hét új dr áma alapján készült el őadást. Ettő l  
függetlenül a szűkebb keretbe jutott 15 dráma figyelemreméltó produk-
ciómennyiség. Közülük a nyolc el őadásos végleges műsorban négy kapott  
helyit. Két előadás régi, klasszikus szöveg, kett ő  pedig dramatizáci б  
alapján készült. A négy új drámai rn ű  közül egy (Franček Rudolf: A 
köd bőre) nem is dráma, hanem filmszcenári б, egy pedig (Ivan Kušan: 
Csaruga) majdnem kizárólag a szórakoztatást célzó, inkább a színpadi  
komédiázásra nyújtó alkalomnak tekinthető, semmint komoly igényű  drá-
mai műnek. Marad tehát A puccs és A döntés éjszakja. És a harminc-
valahányból két 36 vagy legalább közepes dráma talán nem is bizonyulna  
kevésnek, joggal dicsekedhetne drámairodalmnnn1с  és a fesztivál is. Csak- 
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hogy nem lehet. Mert mindkett đ  megengedhetetlenül gyenge, nemcsak  
drámaként árul el sok fogyatékosságot, hanem el đadásnak is legalább  
annyira üres. Nem beszélve természetesen arról, hogy mindkét kiválasz-
tott dráma nem mai tárgyú. A puccs a szerb középkorban játszódik,  A 
döntés ,éjszakája pedig időben is, térben is meghatározatlan, meggondo-
latlanul keveri az antik és a mai világot. Nem valószín ű , hogy a sze-
lektor által kihagyott m űvek és előadások (Miroslav Jančić : Kolo; Miad-
rag Žalica: Római nap; Josip Kosor: Álarcok a paragrafusokon; Veljko 
Radović : Érem; Čedo Prica: Kenyér; Milan Grgi ć : Jimmy elmegy; Fe-
dja Šehovi ć : Kurvák; Slabodan Šnajder: Metasztázis; Rexhep Qosja: Az  

élő  szfinx; Tone Partlji č : 0, nem, csukák meg éppen nincsenek; Žarko 
Komanin: Tűzhely) kivétel nélkül gyengébbek A puccsnál és A döntés 
éjszakájánál. Anélkül, hogy .módomban és szándékomban lenne minden 
mellőzött drámáznak a sajtófogadtatására, kritikai értékelésére kitérni, 
csupán jelzésként utalnék néhány dráma kritikájára. 

Milan Grgić  drámája a mai ember magányosságáról, szellemi világá-
nak szegénységéről szól. Hősei látszólag jólétben és szoros egymás kö-
zötti kapcsolatban élnek, de tulajdonképpen nagyon távol egymásul, és 
mindannyian érzelmileg és szellemileg végtelenül szegények. Hetente 
egyszer, szombat este, változtatnak megszokott, mechanikus életükön, 
ekkora játék mechanizmusának és varázsának hódolnak, különféle szó-
rakoztató társasjátékokat találnak ki, s ezeket játsszák, míg végül is egy 
ilyen szombat este tragikus kimenetel ű  nem lesz. Jimmy, a társaság új 
tagja Olyan játe'kokat talál ki, amelyek a dráma szerepl őit valódi önma-
gukra ébresztik, éppen abba a világba vetik vissza őket, amelyből játék-
kal menekülni próbálnak. Logikus, hogy Jimmynek el kell t űnnie, s en-
nek érdekében meggyilkolásától sem riadnak vissza, majd pedig vissza-
zökkennek megszokott, mechanikus, üres életükbe. A Prolog kritikusa 
megállapítja, hogy ez a jó néhány nyugati drámával könnyen rokon-
ságba hozható mű  nyelvi anyagában sikerült, párbeszédei azonban nem 
a legszerencsésebbek és dramaturgiai ügyessége sem kifogástalan, de mind 
Dino Radojević  rendezése, mind pedig a jó nev ű  színészek — Kreš~irnir 
Zidarić, Drago Kr ča, Vjera 2agar-Nardel'li és Ljubica Mikuli čić  — si-
kere elvitathatatlan. A már említett, hiányolt Čedo Prica-dráma, a Ke-
nyér szintén az ún. társadalmi színm űvek közé sorolható. A naponta 
tonnaszámra veszendőbe, szemétre kerül ő  kenyér, az eurбpai civilizácib-
nak ez a jelképerej ű  tápláléka az erkölcsr ől, pontosabban a veszendőbe 
menő , süllyedő , értékét vesztő  erkölcsről szóló drámai példabeszéd köz-
ponti, sznmbólusnszer ű  motívuma. Ahogy Dalibor Foreti ć, a Vjesnik kri-
tikusa írja, a dráma sajnos nincs híján a didaktikus részeknek, de így is 
„kellemes' új szint hozott a színházi műsorba". A Gavella Színház belg-
rádi vendégszereplése utáni kritika némileg tartózkodóbb, de lényegé-
ben nem elutasító, az el őadásban az „új realizrmus" színpadi megvalósu-
lását Tatja. A szintén hiányolt Šnajder-dráma, a Metasztázis, amelyet 
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varaždiniak játszanak, a kispolgári mentalitásról szól, a belénk rögz ő -
dött kispolgáriasság kísérteteit idézi meg, az el őadás — olvashattuk 
V jesnikben — „ meggyőzte közönségét arról,, hogy a mi koordináta-
rendszerünkön belül ,gondolkodik', csakhogy nem sikerült bennünket 
teljesen megnyernie ahhoz az igazsághoz, amelyet hirdet". Ett ől függet-
lenül jelentős vállalkozás, amelynek külön érdeme a karszer ű  színházi 
formanyelv alkalmazása. Veljko Radovié Érem cím ű  drámáját, amely a 
Crna Gora-i Nemzeti Színház m űsorán szerepel, els ősorban az dicséri, 
hogy pontos, határozott formában teszi ,nevetségessé a patriarkális men-
talitású, szinte kizárólag öntetszelg ő  retorikában tobzódó világszemléle-
tet. Radovié nem pamfletet írt err ől a zárt közösségr ől, amely iránt Oly-
kor láthatóan szentimentálisan is viszonyul, hanem számára az apró vi-
déki lelkek és felszines jellemek, a földszinti szenvedélyek, az el őítéletek 
és a törékeny illúziók csak alapot jelentenek a pillanatnyi sikert élvez ő , 
e világból kiszakadt fiatalember, ökölvívóbajnok szembesülésére egykory 
környezetével, barátaival. Nem nagy dráma, de van egy sajátos atmosz-
férája meg szokatlan izzású bels ő  drámai feszültsége is. Két évvel ez-
előtt a maribori társulat tisztes .középsikerrel a Sterija Játékokon is be-
mutatta Tone Part'lji ć  Csukák meg nincsenek című  társadalmi komédiá-
ját — .megérdemelte volna akkor a komédiáért járó verseci díjat, de 
nem kapta meg —, amely araár műfaji, tematikai jelent ősége miatt sem 
volt elhanyagolható pontja akkori színházi pillanatunknak. Partlji ć  meg-
írta a vígjáték folytatását, a második résznek szintén jelent ős sikere van 
Szlovéniában. Jó humor, hatásos lélektani poének, kiváló rendez ői ötle-
tek segítik sikerre Partlji č  vígjátékát, amelyet azonban — bár bevallása 
szerint nagyon gondolkozott rajta — a szelektor mégsem hívott meg 
rTjvidékre. Szintén két évvel ezel őtt láttuk 2arko Komanin T űzhely 
című  tragédiáját, nem a legszerencsésebb el őadásban. A drámát azóta 
másutt is jásztották, s a kritikák egybehangzó véleménye szerint igen 
színvonalas, érdekes el őadásban játsszák a belgrádi Nemzeti Színházban, 
Magelli rendezésében. Egyesek ezt az el őadást is hiányolták az idei mű -
sorból. Mindenesetre érdekes lett volna új interpretációban is látni, már 
csak azért is, mert ilyesmire Držié, Sterjia, Nuši ć  vagy Krleža műveit 
kivéve nemigen volt még példa a Játékok történetében. 

A teljesség igénye nélkül csak utalni kívántam néhány el őadásra —
felhasználva a róluk olvasott véleményéket —, hogy jelezzem, Stamen-
kovié talán jobban is választhatott volna a m űsoron levő  mai drámák 
közül. Ezt A puccs és A döntés éjszakájánák szinte egyértelm űen elma-
rasztaló fesztiváli fogadtatása csak még jobban nyomatékosítja. Két, 
minden szempontból elhibázott produkció helyett nem lett volna nehéz 
félig vagy kevésbé elhibázottakat találni. 

A Puccs is, A döntés éjszakája is a hatalom kérdésével foglalkozik, 
sđt kissé mindkettőnék tárgya a hatalom viszonylagossága és a hatalmi 
mechanizmus működésének a leleplezése. Az utóbbi f őleg A puccsban 
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nyilvánvaló. Az apa .és fia, Stefan De čanski és Dulan trónviszályát idéző  
műben azonban csak egyetlen igazi drámai mozzanat található. Stefan 
papi biztatásra elhatározza, hogy puccsot szervez önmaga ellen. Egyik 
bizalmasát Dušan emberei közé ki ~ldi azzal a feladattal, hogy király-
gyilkosságra biztasson, s amikor majd ezek ráállnak, akkor đ , Stefan, 
az uralkodó rájuk ront készenlétben álló katonáival, és foglyul ejti a 
lázadókat. Az ötlet jó, a folytatás is: Dušan nem dl be, nem akar  

gyilkosként uralomra jutni, amikor azonban váratlanul gyilkosság tör-
ténik, mmegölik egyik kedves  emberét, felbőszül, kardot ránt, és sorra ö1  
mindenkit, aki elébe kerül. A mészárlásban apját sem kíméli, de el őbb  
eljátszanak egy igazi színházi jelenetet: az apa és a fia teátrálisan pózol 
a tömeg előtt, megjátszva a hatalmi idill nagyjelenetét — akik emlé-
keznek Háy Gyula Isten, császár, paraszt cím ű  drámájára, azoknak 
eszébe juthat Zsigmond és a pápa hasonló teátrális jelenete —, hogy nem 
sokkal ezután Dušan emberei megöljék az ural'kadót. Mindrag Ili ć  lt-
hatóan azzal fejezi be a drámáját, amivel talán kezdenie kellett volna, 
természetesen ez esetben nyugodtan elhagyhatta volna a m ű  négyötödét 
kitevő  expozíciót, az er ővonalak, szándékok, praktikák ismertetését, annál 
is inkább, mert ezek nem egyebek történelemkönyvi közhelyeknél. Álta-
lában a közhelyek szintje, ahogy Slabadan Seleni ć  is írta az Expresben,  
ennek a műnek a legmegfelel бbb értékmér ője. Sőt, ami igen érdekes, 
maga Stamenkovi ć  is úgy találta, hogy Ili ć  drámája nem éppen a leg-
sikerültebb. „Jó példája lehet annak — írja A puccsról —, hogy az 
ügyes színpadi megjelenítés feledtetheti a dráma fogyatékosságait, sót 
hatásos színházi élményt is nyújthat. Ili ć  drámájának alapvető  hibája 
szárazságában, kinyilatkoztatásszer űségében keresend ő, abban, ahogy 
egyesíteni próbálja .a modern eszmedrámát a régi romantikus színház mo-
tívumaival, arra törekedve, hogy egy történelmi példán mutassa be 
minden politikailag széthulló társadalom hatalmi gépezetének lényegét." 
Különös érvelés. Tehát: fából vaskarika-dráma, de nagyszer ű  előadás-
ban, s mégis mi történik? — az el őadás egyetlen tényez ője sem kap  
díjat, s a kritika is elveri rajta a port. Lehetetlen, hogy Stamenkovi ć , 
aki igen jó szemű  kritikusnak bizonyult, ne látta volna A puccs el ő-
adásának is a hibáit. Hogy mégis hogyan került ez az elvetélt m ű  és 
sablonos előadás a Játékokra, arra valóban csak a szelektor adhatna 
meggyőző  választ, ha kell ően önkritikus tudna lenni. 

A puccshoz hasonló félmegoldás ürügyével jutott el a Sterija Játé-
kokra Luki ć  drámája, A döntés éjszákája is. Ennek esetében Stamen-
ković  elismerte, hogy az újvidékiek el őadása igen gyenge, szegényes, fö-
lös~leges romantikus rájátszásokkal készült, ő  azonban mégis műsorba 
iktatta, mondván, hogy ez Luki ć  eddigi legjobb drámája. Nem tudom, 
mit szólt ehhez a szerz đ , de nem valószín ű , hogy túlságosan hízelg őnek 
tarthatta ezt a bókot, ami még sért ő  is lehet az Oswald király hosszú 
élete vagy más valóban kiváló művek írójára nézve. Retrospektívé 1e- 
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értékelése ez a vélemény a lukiéi apusnak. Azt azonban könny ű  meg-
tudni,, hogyan vélekedtek mások erről a mű ről. Petar Volk a Književne  
novineben leszögezi, hogy „vitathatatlanul túlértékelték" A döntés éjsza-
káját. Muharem Pervi ć  arról fr a Politikában, hogy „sematizmus és 10-
gicizmus, általánosítás és társadalmi-törté лelmi megalapozatlanság" jel-
lemzi, minek folytán az „etikus tárgyú disputa unalmas és halvány 
csevegéssé alakul". A Vjesnikben író Foretić  viszont azt rbja fel, hogy 
az „egész dráma holmi kísértetiesen hideg megvilágítású, Lukié kivont 
belőle mindent, ami az idő, a mindennapi élet és idealбgia ízét jelent-
hette volna". Ezért a politikai fantasztikus irodalomba utasítja. Bár 
„drámai szerkezete logikus és szilárd, párbeszédei esszészer űen pontosak, 
de ugyanakkor effektusai annyira kiszámították, mintha író helyett 
komputer írta volna dket. Alakjai sohasem válhatnak életessé, egyéni 
drámájuk ezért csak annyira lehet érdekes, mint egy bridzsparti egy 
esős délután szállodai unalmában, s a játszmában a néz ő  kizárólag csak 
kibic lehet, résztvev ő  soha". Egyedül a Borba kritikusának nincs rossz  
véleménye a műről, bár ő  is Csák az „emberi állhatatlanságról készült 
traktátusnak" s nem igazi drámánák rnin đsíti A döntés éjszakáját. Fore-
tić  — láttuk — a mű  szerkezeti fflépftését dicséri, Volk szerint csak a 
kezdőjelenet jó, sőt egyenesen remek, „,a gondolat határozottságával, 
tematikai jelzéseivel és azzal, ahogyan felállitja a m űvészet és a hatalom 
közötti viszonyt — kihívó". A kihívás döbbenete azcnbon elég gyorsan 
eltűnik, mindent hitemet a szalondrámák hamis meditációja és csevegése, 
mind távolabb kerül az élett ől, mind kevésbé hiteles, s kivész bel őle az 
a kegyetlenség, ami az efféle konfliktusokat általában jellemzi. Pervi ć  
szerint viszont ebben a drámában, melynek köz бppontjában a hatalom 
mechanizmusa áll, s amely arról szól, hogy a költ ő  megsértette a ha-
talmon levőket, barátait, akik azért szám űzték, a legjelentősebb moz-
zanat, hogy Lukié „az ismert drámai variációt új megoldással gazdagí-
totta". Ez a mód0sftás pedig abban áll, hogy a „költ ő  sem gáncs nélküli 
lovag, nem csak áldozat, s őt erkölcsileg igen problematikus, élete és 
költészete nincs összhangban, hiú, dicsvágyó, egoista, ez a költ ő  nem 
lázadó, hanem szakadár, aki addig szolgálta a hatalmat, amíg hasznát 
látta". 

Annak ellenére, hogy könnyű  elfogadni mind a kezdőjelenet dicsé-
retét, mind pedig az ismert drámai változat módosításáról elhangzott 
véleményt, Lukié drámája ettđl még nem lesz értékesebb. (Ezt termé-
szetesen sem Volk, sem pedig Pervi ć  nem állítja, ellenkezđleg, nekik is 
igen rossz véleanényük van a m űről.) Véleményem szerint A döntés 
éjszakájának alapvető  hibáját abban kell látni, hogy Lukié két dráma-
madellt akart vegyíteni, összemosni, s ez megbosszulta magát. Politikai 
drámát akart írni a polgári társalgási dráma modorában. Erre utal a 
nem véletlenül dicsért kezd őjelenet és a dráma további részeinek kap-
csolata. A költőt száműzték, ezt tudjuk meg egy vidéki тΡolitikus házá- 
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bon, ahová majd hamarosan megérkezik a szobafogságra ítélt, nemrég 
még országos hírű  poéta, s ahol a 1 ziak egyrészt izgatottan várják az 
ismerős ismeretlent, másrészt a maguk vidéki eszével felállítják a an űvész 
és a hatalom jól ismert ,képletét, de ebben saját állásfoglalásukat vagy 
csak jabbadára rokonszenvüket is kinyilvánítják, s igya száraz képlet 
egyszerre emberi tartalommal telít ődik. Sajnos, rövidesen ezután meg-
érkezik a költő  és társa, az elmaradhatatlan, +h űséges nđ, s az emberi 
tartalmak hihetetlen gyorsasággal kivesznek, visszaszárad modellé a törté-
net. A jelenlevők ,mr csak igen szépen csevegnek, de egyéniségük telje-
sen hiányzik ebbđ1 a csevegés "1. Sőt, nagyon sután, ügyetlenül társalognak, 
megpróbálnak lezsenek lenni, de az esszéisztikusan gyalult mondatok és 
a tudat alatt állandóan Ott motoszkáló tételesség gúzsba köti a nyelvüket, 
ostobák és korlátoltak lesznek. És az ilyen drámai szövegben, kontextus-
ban a Pervi ć  említette variáci бmódоsítás sem válik olyan jelentđségűvé, 
mint várhatnánk. Nem tud kiteljesedni a polgári modorú cseveg đ  szalon-
dráma sem, de a politikkai éle, ereje is elvész, vérbeli, tézises politikai 
dráma sem sikeredik belőle. Műfaji melléfogás, amit még csak aláhúz a 
szerzőt szolgaian követő, színpadra máso16 vértelen el őadás. (Nemcsak 
magánvéleményt jegyzek ide: többektđl hallottam, hogy Majtényi Mihály 
azonos tárgyú, problematikájú műve, A száműzött sokkal inkább dráma 

vérbő, életes figurákat felvonultató, igazi konfliktus köré szervezett, 
izgalmas színpadi alkotás, kár, hogy nem jutott még el az országos köz-
vélemény elé.) 

Ha .tehát a másik két mai kelet ű  szövegtől — A köd bđre és a Csaruga 
eltekintünk, mert bár az el őbbi igen érdekes, sđ t korszerű  elđadás~hoz 

nyújtott alapot, j6 érzékiket ötvözte a mesék, inéphiedelmek, népi szokások, 
népi alakoskodások játékos fantasztikumba csomagolt kegyetlenségeit a 
hódító, minden hagyományt e!ltiprđ , nyers katonai kegyetlenséggel, s bár 
emberi kapcsolatokat, alakokat csak vázlatosan állít elénk, erénye, hogy 
nem bölcselkedik, hanem megjelenít, mégsem tekinthet đ  igazi drámának. 
Nem túlzás azt állítani, hogy nincs is efféle igénye, mindenekel őtt az 
elđadást akarja szolgálni, s nem kizárólagos f őszerepre törekszik, a színház 
szolgálatába akar állni, s nem akar literatúra lenni a színház ellenében. 
És ugyanezért felesleges Kušan Csarugájában is holmi irodalmi értékeket 
vadászni, lévén, ,  hogy ez is mindenekelőtt az elđadást kívánja szolgálni, 
megbízható alapot nyújt egy ízig-vérig színházi produkcióhoz, s nem ön-
értékei miatt figyelemreméltó. Tehát a megszokott értelemben használt 
dráma fogalmát ez sem elégítheti ki, bár a vaudeville mufajában igen 
következetes dramaturgiáról tanúskodik. Az idei fesztivált ezek szerint 
dráma nélkülinek kell tekinteni. Stamen ІkoviE tehát ott bizonyult a leg-
gyengébbnek, ahol a legerđsebbnek szeretnénk tudni, látni a Sterija Já-
tékokat — a mai hazai művek kiválasztásában. Persze az sem hallgatható 
el, hogy egyértelműen kiváló új dráma nem is került színpadra az elmúlt 
évben, ettől függetlenül bizonyos cserék mégis talán jogosak lettek volna, 
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ha másért nem legalább a m űvek maisága érdekében, mert A puccs is,  
A döntés éjszakája is túlságosan általános, távoli, 'bennünket szinte nem  
érintő  mű . Semmiképpen sem a fejezet lezárásának kötelez ő  optimista  
kicsengése kedvéért, de mégis meg kell jegyezni, hogy a következ ő  Sterija  
Játékokon talán jб  néhány jó, sőt kiváló drámát láthatunk majd. A meg-
jelenő  bírálatok alapján ilyennek ígérkezik Pavle Lužan és Gregor Strni а  
már bemutatott két-két drámája, Du šan Kavačević  műve, Kapeczky  
László vígjátéka, s nyilván az év végéig araég színpadra kerül néhány  
jelentősebb drámai szöveg. Megtörténhet, hogy az idei sovány termés he-
lyett jövőre eddig nem látott gazdag, színvonalas drámatermésben lesz  
része a fesztiváli .közönségnek.  

Ha nem mutatkozott éppen szerencsés kez űnek Stamenkovi ć  az  új 
drámák kiválasztásában, annál jobb érzéket árult el a két dramatizáció  
műsorba iktatásakor, különösképpen pedig Ranko Marinkovi ć  regényének,  
A küklopsznak a meghívásában. A dramatizálás mindig kockázatos vállal-
kozás, a legszerencsésebb megoldások közé tartozik, amikor a rendez ő  
vállalkozik rá, mert akkor ő  Pontosan látja, tudja, maga elé képzeli a  
színpadi megvalósítást, az egyes jeleneteket. Kosta Spai ć  elsősorban saját  
maga számára készítette a dra,matizációt, s ez óriási el őny azokkal  a 
rendezőkkel szemben, akik mások dramatizációit állftjá.k 'színpadra. Ett ől  
függetlenül Spaić  bátran kett ős szerepet vállalt. Nemcsak a rendez ő  sze-
mével, elképzelésével közeledett a regényhez, hanem az író .megbízottja-
ként is, a színházat és az irodalmat egyformán kívánta képviselni. Meg-
próbálta a két műfaj, a próza és a dráma törvényszer űségeit összebékíteni,  
hogy mindkettő t maximálisan kielégítse. Színházi el őadásban gondolkozott,  
de a regényről sem feledkezett meg. S többé-kevésbé sikerült is szerencsé-
sendramatizálni A küklopszot, 'kivált az .első  rész mondható jónak. Itt  
vonultatja fel egy karszak jellegzetes figuráit, mutatja meg a háború, a  

megszállás előestéjén Zágráb kaleidoszkópját, átveszi a regénybeli törté-
nólmi atmoszférát, s ehhez a színjátszás eszközeivel adja 'hozzá a sajátos  

Ezeket, a megjelenítés hitelességét. Légkörb ől emberi állapotot teremt, tu-
datállapotot jelenít meg, méghozzá a legszerencsésebb pillanatokban olyan  

jól, szuggesztíven, hogy a főhős elveszettségi állapotát közel tudja hozni,  

jelen idejűvé tudja fokozni. (Természetesen ebben jelent ős része van a  
kiváló színésznek, Rade Šerbedz'xjánák is.) Ha Spai ć  csak színházi elő-
adást akart volna ,elénk varázsolni, hozzáértéssel azt is megtehette volna,  

s akkor nyilván egységesebb produkciót látunk, szfnházibb élményben  

lett volna részünk, kevesebb jogosan elmarasztaló véleményt írhattak  

volna Spaić  számlájára, de valószínűleg sokkal kevésbé lett volna jelen  
a színpadon Marinkovi ć  kiváló regénye. Spai ć  vállalta a hibákat — azt,  
hogy előadása nem egységes, hogy a második és harmadik rész egészen  

más jellegű , mint az első , hogy egyes epizódok nagyon is anekdotafz űek  
—, mindezt nyilván tudta vállalni: az egész érdekében. S ezt a bátorságot  

becsülni kell. Mert ahogy Pervi ć  írta a Politikában, A küklopszban éppen  
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a ,,,vállalkozás nagysága, a kollektív játék, a színpad szélessége, amelyen  
annyi szereplő  vonul végig, eszmék, álláspontok, szenvedélyek, érdekek  
ütköznek össze" — ez a nagyszer ű . S ezt Spaić  csak a regény minél tel-
jesebb átmentésével érhette el.  

Nem valószínű , hogy egy eleve követhető , biztos sikert ígérő  utat tapo-
sott ki Spaié, a dramatizálor és rendez ő, de tény, hogy ez is egy lehet ő ség  
a hazai literatúra és színjátszás eredményt hozó találkozására.  

Merőben más jellegű  vállalkozás, amit Ljubisa Georgievszki rendez ő  
casinált Vladimir Kosztov regényével, a Mara menyegz őjével. Georgievszki  
szintén saját rendezői elképzelésének rnegfelelóen dramatizálta a prózai  
művet, de mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy drámává formálja,  
egy másik műfajban mondja el a regénybeli kisvárosi félértelmiségiek,  
csodabogarakká. süllyedt kisszer ű  emberek történetét. Az el őadás egész  
Macedóniában, de fő leg az autentikus közegben, melyb ől az alakok vétet-
tek, Bitolában talált nagy visszhangra, elismerésre és teljes elutasításra,  

még az ügyészség is foglalkozott vele, azután engedélyezték az el őadást,  
majd a szarajevói fesztiválon osztatlan sikert is aratott, Stamenkovi ć  is  
műsorba iktatta, úgy látszott, megismétl ődik a tavalyi zam'bori csoda,  
hogy egy kisváras ismeretlen társulata országos sikert arat. De nem ez  

történt, hanem szinte teljes felsülés volta bitolaiák újvidéki szereplése.  

Többen foglalkoztak ezzel az esettel, szembeállították a szárajevó'i és az  

újvidéki előadást, és úgy találták, hogy aPart-szálló nagytermében tel-
jesen szertefoszlotta bitolai és a szarajevói megjelenítés intimitása, a szí-
nészek elvesztek, s velük együtt az egész produkció, akisvárosi történet  
zárt fülledtsége is elránt. Lehet, de talán mégiscsak arról van szó, hogy  
sem a dramatizáci б , sem a megjelenítés nem volt eleve Olyan stabil, hogy  
az új körülrnényék megpróbáltatását kiállta volna. Ett ől függetlenül nem  
egészen elhibázott vállalkozást kell a Mara menyegz őjében látni, s Sta-
menković  sem hibáztatható, mert műsorba Iktatta. Azt nyilván đ  is tudta,  
hogy a drámaínség ezzel a két dramatizáci бval és előadással nem enyhít-
hető , ellenkezőleg, csak nyomatékossá vált a kiváló új :drámák hiánya.  

De — ahogy jeleztük — majd a következ ő  évi Stenija Játékokon ..  . 

2.  

Ha a színpadi megvalósítás szerint vizsgáljuk a 22. Sterija Játékok  
előadásait, akkora drámaszövegek elemzésekor már említett produkciók  
közül mindenekelđtt Kukn Csarugájának megjelenítését kell újra és els ő-
sorban kiemelni. Majd A köd .bőre előadását, ezt követően A küklopszot,  
s ide kell sorolni az eddig nem említett Cankar- és Drži ć-dráma megje-
lení,tését is. Ezek voltak az idei Játékok színházi .szempontból figyelmet  
érdemlőbb produkciói. (Utánuk következik a Mara menyegz őjének, majd  
pedig A puccsnak és A döntés éjszakájának az el őadása.)  
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Ebből is látszik, hogy ezúttal inkábba rendez ők fesztiváljának tekint-
hető  a 22. Sterija Játékok. A rendezések voltak a legjellegzetesebbek. 

Nyilván nem a Csarugát rendez ő  Tomislav Radić  nevét kell elsőnek 
megemlíteni, amikor a rendezésekről szólunk, 6 nem az a rendez ője a fesz-
tiválnak, aki újszer űség vagy bátorság, kísérletez ő  kedv okán említhet ő .  
De a szórakoztató, népszer ű  elđadásak, mint amilyenek a vaudeville-ok 
mesterségbeli következetessége, ügyessége — és természetesen a kiváló 
színészek, az antiharamiát ellenállhatatlan kamikumtmal megformáló Re-
lja Basić, meg a többiek, Ana Kari ć, Ivo Serdar, Vonja Drach, Fabijan  

Šovagovi ć , Pero Juričić , Vera Zima, Franjo Majeti ć  — azt eredményezte, 
hogy a Csaruga a fesztiváli m űsor legegységesebb, a műfajon belül leg-
teljesebb előadása. Az ironikus, groteszk, szórakozást segít ő  gegek jб1 is-
mert sorozatát, mechnizmusát állították a cél szolgálatába, s ami különö-
sen jelentős, ebből a sok színpadi, filmes kacatból mégis eleven, friss, 
magával ragadó igazi szórakoztató színházi el őadás kerekedett. Visszaadta 
a színháznak azt, ami talán mindennél igazibb életeleme — a játékot, de 
nem feledkezett bele, hanem ahogy a harmincas évek — még mindig 
kísértő  — polgárian romantikus világát, feudalisztikus vidéki életszemléle-
tét bemutatja, kívülről, felülről, kellő  distanciából láttatja, ugyanúgy a 
szórakoztató színház jól kipróbált stílusát is karikírozza. Dupla fedel ű  
ötletei vannak, aki csak az els ő  fedő t emeli fel, s úgy kukkanta gegekbe, 
nem lát mást mulattató ötleteknél, de aki a második fied đ t is felemeli, 
aki mélyebbre néz, a titkos rekeszbe kukkant, az már az ilyen stílus 
karikatúráját is láthatja. Az el őadás stílusát a drámai, vígjátéki alap-
anyaghoz igazították. 

De nem ez volt az egyetlen el őadás, amely formanyelvi szempontból 
kielégíthette a fesztiváli közönséget, két, szigorúbb mércék szerint három 
produkciót kivéve a műsor nagy része színházi szempontból igen színvo-
nalas volt, ami egynészt a színházak igyekezetét dioséri, másrészt a sze-
lektor igényességéről is tanúskodik. Csakhogy amíg a Csaruga sok kis 
ötlet egymásutánjából formálódott egységes egésszé, addig a legtöbb el ő -
adásban egyetlen központi ötlet dominált, s ezek köré, mint valami  

tengely vagy vezérfonal köré szervez ődött az egész el őadás. A jobbak  
közül legkevésbé sikerültnek moлdható a Mara menyegzőjében a minden  
oldalról nyílt játéktér, az a rendez ői ötlet, amely az el őadás színpadi  
megoldásait eleve sugallta, a visszafogottabb, belső  ,izzású, a lávaként fel-
színre törő  nagy szenvedélyek, a túlzásoktól sem mentes groteszk ráját-
szások és a kisrealizmus miniat űrjei — bármennyire is a stílustalanság 
vagy a stilwskeveredés látszatát keltik — a közönség kíváncsiságának, 
mindent látni akaró érdekl ődésének teljesen kiszolgáltatott, néz ő- vagy 
testtközeli, tekintettel találkozó színházat, a színésznek a feladatával való 
teljes azanosullását kívánta meg. Hogy a szándék nem járt együtt a vár-
ható eredménnyel, azt részint a m ű  melodrámai jellegével, részint pedig 
a bitolai társulat szerény képességeivel tmagyarázhatjuk. Georgievszki a 
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félrecsúszott egzisztenciájú életet él đ  emberek, a földszinti köznapiság 
költészetét kívánta megmutatni, de ez csak az el đadás kivételes pillana-
taiban sikerült. 

Hasonlóan egyetlen rendez đi vezérötletbđl született a Miroslav Belovi ć  
rendezte Dundi Maroje. Nevezetesen abból, hogy valaha a n đi szerepeket 
is férfiak alakították, s hogy a tengerpart ferences rendi kolostoraiban 
nem volt ismeretlen szórakozás a színjátszás. Belovi ć  is szerzetesekkel 
játszatja el a délszláv irodalom legjelent đsebb, legéletesebb reneszánszkori 
vígjátékát, s ezzel a komikum új forrásait szabadítja fel. Vitathatatlanul 
van az előadásnak néhány eredeti, nagyszer ű  ötlete, mint például: a fia 
után nyomozó gazdag dubrovniki öregúr, Dundi Maroje nem a hagyomá-
nyos reneszánsztéri kútban rejt őzik el, hanem egy hordóban, amit azxán az 
ötletekből és csínytevésekb ől soha ki nem fogyó Pomet, aki nemcsak segít 
az apának, kedvére görget 1e-föl. Gondoskodik arról is, hogy kissé meg-
gyötrődjön, megszenvedjen az öreg zsugori. Néhány hasonló ötlett ől el-
tekintve azonban ez a Dundi Maroje is a hagyományos megoldások szint-
jén maradt. Amiben újszer űségét kell keresni, az az el đadás Pomet-köz-
pontúsága, de Nikola Sirni ć  minden bravúrja, virtuozitása ellenére sem 
vált belóle egy moliére-i sodrású, furfangú Scapin, pedig nyilvánvalóan 
efelé szerette volna irányítani a rendezés. 

Egy drámai, sőt tragikus előjelekkel teli, vészjósló időszak előestéjének 
széles emberi panorámáját, típus- és magatartásskáláját vonultatta fel a 
Marinković-regényt dramatizáló és színpadra szesJkeszt đ  Kosta Spai ć, s e 
valós történelmi-társadalmi-szellemi háttér elé állította h ősét, illetve an-
tihđsét, a hamleti vergődés körvonalait sejtető  zsurnalisztát, színikritikust, 
ezt a szenzibilis egyedet, aki inkább érzi, mint tudatosan látja, sejti, mint 
célratörő  programmal felvértezve harcolna a közelg ő  veszedelem, a háború 
küklopsza ellen. Ez a háttér és h ős kettőssége határozta meg az el őadás 
megoldásait, a színészek játékstílusát. A panoráma méreten felüli színpa-
dot, a nézőteret hosszanti és haránt átszel ő  hidakat kívánt, az epizódis-
táktól atmoszférát, történelmi hitelességet árasztó realista, már-már na-
turalista játékot, a f őszereplőtől, a Melchiort alakító Rade Šerbed . јjától 
viszont 'korszerű, idegemberi, belső  vibrálású, belső  árnyaltságú, szenzibi-
lis játékot. Lényegében — a méreteket kivéve — semmi új sem volt ebben 
az előadásban, de annál több céltudatosságot fedezhettünk fel, az eszkö-
zök, színpadi és színészi megoldások racionális alkalmazását láttuk. 

Nemcsak az kapcsolja össze Mile Korun és Jože Babič  rendezését, hogy 
mind a kettő  az ún. szlovén iskola receptje szerint készült, precízen ki-
dolgozott, magas fokú tudatosságot eláruló, de minden tökéletessége el-
lenére is valahogy hidegen hagyó, hanem hogy összetettebb el őadást is 
szült, mint a fesztiváli műsor többi produkciója. Korun több mint tíz év 
után ismét színpadra állította Cankar legvitatottabb, legellentmondáso-
sabb drámaszövegét, de ezúttal más látószögb ől mutatta meg a művész és 
az őt körülvevő  közeg konfliktusát. Akkor úgy látta, hogy a közeg a 
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romlott, a művész a tiszta, most pontosan az ellenkez ő  oldalról látja a 
konfliktust. A művész züllött szélhámossá lett csaló, de az őt körülvevő  
közeget nem mosta semmi új csodadetergensben hófehérre, csak kevésbé 
mutatja démoninak, sátánian elvetemültnék, mint egy évtizeddel ezel ő tt. 
(Korun véleménye változott-e meg a m űvész és közönsége kapcsolatáról, 
a valóság sugallta ezt a változatot, vagy esetleg konkrét szlovén körül-
ményekre, a pillanatnyi állapotokra való reagálást kell-e látni ebben a 
Szent-Flórián-völgyi kísértetben, izgalmas oknyomozó feladatnak ígérke-
zik annak számára, aki ismeri a helyi viszonyokat.) Ennek az új látó-
szögnek megfelelően választotta ki a rendez ő  az előadás stiláris, forma-
nyelvi eszközeit. A művészt és kedvesét a belső  felfokozású, egzaltált 
expresszionista megoldások alkalmazására utasította, a velük szemben 
állók viszont a realista emberábrázolás szerint építették fel szerepeiket, a 
kettő  között, ahogy ez a dráma szerkezetéb ől is adódik, a sátán hol 
expresszionista, hol viszont realista játékstílusa áll. Itt mindkét stnlusvég-
letnek határozott funkciója van. A -polgárok realista játéka nemcsak föld-
közelségüket, hanem szellemtelen világukat is jelzi. A művész expresszio-
nizmusa viszont egyszerre kell, hogy jelentse a szellem létezését és a 
szellem deformálódását is. Az viszont a rendez őt is és a celjei társulatot 
is egyaránt dicséri, hogy a kétféle stílust egységes cl đadásba tudták fog-
lalni. 

Hasonló kettősség jellemzi Jože Babi č  rendezését is a fiatal író, Fran-
ček Rudolf A köd bőre című  laza kötésű  műnénék színpadra állításában. 
A szürrealizmusnak két széls őséges megnyilvánulását kapcsolta egybe, a 
realizmus felé mutató népies, pontosabban folklór- és etnográfiaíz ű  vál-
tozatot és a hódító katonák képviselte expresszionista felfokozású, de 
mégis szürrealisztilkusan rítusszerű  erőszakot. Erős, harsány színek, játé-
kos koreográfia jellemezte ezt a talán leginkább kísérleti szándékú el ő-
adást, amely az utóbbi években szinte ,rendszeresen versenyben lev riesz-
tiek eddigi kétségtelenül legérettebb fesztiváli vendégjátékaként kerül be 
a Sterija Játékok krónikájába. 

A hátramaradt két előadás, az Ore~kavić  rendezte A puccs és a Mi ću-
nović  rendezte Lukié-dráma, A dömtés ,éjszakája, szintén rokonítható, de  
csak az ötlettelenség, az üres hagyományosság mindkét produkciót meg-
határozó jegyei alapján.  

3.  

A 22. Sterija Játékok az el őbbieknél kiegyensúlyozottabb, színvonala-
sabb képét mutatta meg a jugoszláv színházi életnek. F őleg a színjátszás  
eszközeit tekintve vonhatunk le ilyen végkövetkeztetést, bár azt is meg  

kell mondani, hogy a nyolc el őadás legjobbjai sem mutattak lendületes  
kísérletező , újító szándékot, de az adott lehet őségeket igen magas szakmai  
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fokon használták aki. A stabil színjátszói kép azonban csak a fesztiváli  

érem egyik oldala, a másik az új drámai alikotásók bemutatkozása, itt  
már szinte teljes kudarcról kell beszélni. Ha az okokat keressük, akkor  

ezeket egyrészt a gyengébb évi termésben, másrészt viszont a szelektor  

érthetetlen kompromisszumaiban kell látni, abban, hogy a standard, de  

üres drámák s nem a szintén nem hibátlan, de legalább mai tematikájú  
művеk mellett döntött, mintha megbízatása els đ  évében félénkebbnek bi-
zonyult volna, mint ahogyan ezt a fontos feladatkör, amit ellát, megki-
vánná.  



DOKUMENTUM  

KIRÁLY RÓZSA FÜZETEI  

(Levelek Brazíliába)  

ÉS EBBEN A HÁBORGбS VILÁGBAN  

És ebben a háborgós világban, amelyben mindenfelé csak a nagy kér-
dőjeleket láttuk, ért véget az én iskolai tanulásom. Decemberi születés ű  
vagyok 1905-ben. Tehát .én csak az 1912-ik években kezdtem az iskolát  

látogatni. Ezt azért írom így, mert az őszi időben fellépett az egész fa-
luban a vöröshimló. Az iskolát bezárták, tanítás nem volt. Mi a csalá-
dunkból hárman jártunk iskolába, de három hónapig nem dn еhettünk,  
mert az egész csaldan átment a himl ő , és még az utals б  is fel nem gyó-
gyult, iskolába nem mehettünk. Év végén az értesít őbe csak ennyit írtak:  
betegség miatt nem osztályozható. Igy az els őit ismételni kellett, és ezáltal  
lett csak négy osztályiam. Kétévi késés. Ha ez ma törtérnne meg velem,  

azt mondanám: No! Ez is jól kezd ődik! Talán jobb lesz abbahagyni. De  
azért mégis jб , hogy nem kellett abbahagyni, ha nehezen indult is, meg  

későn is, de elsántikáltam azt a hátralev ő  négy esztendőt. Hogy milyen  
eredménnye1? Ezt az olvasóim elbírálására bízom. Engem az nyugtatott  

meg a második osztályban, hogy az első  padban az első  helyen Arany  
Kató ült, az akkori lelkész lánya. Én meg a padn ők a másik végén a  
negyedik. Még ma is csodálkozom azon, hogy az én kopott, fakó ruhám  
hogyan is illett oda, amikor abban a padban csupa jómódú gazdáknak  
a lányai ültek. Vagy a nevemre voltak tekintettel? Mert akkor még Király  

lány voltam.  
És ezt a helyet tartottam a harmadik osztályban is, de a negyedikben  

már nagyság szerint ültünk, és akkor bizonya leghátulsó padba kerültem,  

mert a lányok között én voltam a legmagasabb. Rám nézve ez neon volt  

valami kedvező  a családban, mert hamar kin őttem a ruhámbбl, és az  
akkori háborús helyzetben nehéz volt újat vonni. Apánk a háborúban volt  

kezdettől a végéig, és kilencen voltunk testvérek. Én az ötödik voltam,  

akár felfelé számítva, akár lefelé. Néha a rokonok adtak olyan divatját  

múlta ruhákat, amiket még a miderak világában viseltek az asszoлyné- 
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pek, de én örültem néki, mert szép színe volt és ami a legf&bb, nem volt 
foltos. Pedig a foltozást nagyon hamar megtanultam. Anyánknak egy  

lánya som foltozott annyit, mint én. A nagyobbakét azért, mert mindig 
dolgoztak kint a határban. Bálint gazdaháznál szolgált, vasárnap délel ő tt 
hazajött, ha szakadt volta ruhája, nékem vasárnap délel őtt meg kellett 
javítani, hogy mire délután megy ki a munkahelyére, rendben legyen.  

Anyánk ráfércelte a foltokat, és ezeket én szépen rávarrtam. Még amikor 
a libákat đriztem, ott is varrtam. Vagy foltoztam; ha az nem volt, akkor  
kiszabott anyánk a fiúknak kendervászonból gatyákat, megfércelroe, és  
azokat varrogattam. És hogy nagyon unalmas ne legyen a magány:  Ha 
az anyániknak imás irányban volt dolga, a 8 és 10 ,évvél fiatalabb testvé-
rei ~met is nekem kellett magammal vinni a libákkál. Ott azután gondol-
kozhattam, hogy melyik dolgomat csináljam! Varrjak? A libákat fordítsam 
vissza, vagy a kiesik kívánságának tegyék eleget? Azok szerettek az 
ölemben ülni. A libák szerettek a folyóba menni, onnan pedig a Cserná-
kék fűkaszálójába. Nekik is van abban a kis liba fejükben annyi ész, hogy 
ott nagyobbat lehet harapni, mint azon a gyepen, ahol minden és min-
denki jár és tapossa a füvet és abból ugyan nem lehet nagyot harapni! 
Igy én nem nagyon unatkoztam a libák mellett. Ha iskalai ~dő  volt, a ta-
nulás is a 1ibaőrzés mellé volt beosztva. Még az a j б, hogy a libák nem 
tudnak beszélni, mert ha félhangosan tanultam, ők is megtanulták volna  
a leckét, ,és kikiabálták volna.  

TENGERI NÁDBOT  

Nem tudom, оmlékezel-e arra, amikor apánk az olasz frontról hazajött  
szabadságra és hozott haza egy tengeri nádbotot, amely volt j б  kétujjnyi  
vastag és 1 méternél jwal hosszabb volt, mert ha apánk a kezébe vette, 
a fejénél jбvál magasabb volt. Hegymászó botnak használták. Nahát ez 
a bot ott volta szobában. Egyszer felkapta nagy ,mérgesen és olyat a há-
tamra ütött vele, hogy mindjárt kett őbe tört. Én elfordultam, amikor 
láttam, hogy a bothoz lépett, hogy az ütés a hátamat érje, de azután 
visszafordultam, és a botot kikaptaan a kezéb ől, és kidobtamn az udvarra. 
Azután visszaléptem, megálltam el őtte, és mondom neki: Nem megyek ki! 
És keményen én is odamondom neki, hogy ingem ugyan meg nem üt 
többet, mert majd ,én is találok módot a visszaütésre. Álltunk ott szemben 
egymással, a botnak a másik đarabját is kidobtam a konyhába, és öltöz-
ködtem tovább. Anyánk bejött, és összeszedte az eltört bot elhullott apró 
darabjait, és bedobta .a kemencébe. Apánk dühösen kiment, és .azt mondta 
anyánknak: Ha nem jönnek ki, mire hazajövök, itthon ne találjam őket, 
egyiket sem. 14 éves voltam, és el vagyák üldözve a háztól. Elmentem  
a Király szülémhez. Neon kérdezett t őlem semmit, látta, hogy valami baj 
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van és ezért jöttem .el otthonról. Kínál vacsorával, nem kértem. Most  

minden keserű  lett volna a számban, még a legédesebb sütemény is.  

Anyánk nagyon sírt a jelenet után. Amikor szülénk kérdezi, hogy ott  
alszok-e? Mondom elmegyek haza, mert anyánk nem tudja, hogy hova  

lettem.  
Amikor hazaérek, látom, hogy Maris is otthon van. Rendeztük ruháin-

kat, anyánk vett neJkem két ingnék va.(lót, rózsaszín kanavászt és egy  

festő  ruhának valót, ,mert bizony etéren igen gyéren voltam ellátva,  

nem azért, mert anyám nem gondoskodott volna rólam, hanem ha ősszel  
megvarrták egy ruhát nekem, azt a követlkez ő  őszön már nem bírtam  
magamra venni; olyan rohamosan fejl ődtem, hogy Maris ugyanis öt évvel  
volt idősebb, mégis ő  viselte az én kinő tt ruháimat. Nékem mindig újat  
kellett venni. No de ez is csak addig volt, ameddig ,anyánk varrta a ru-
háimat. Amikor smár magam vehettem Szabadkán algat, amilyet szerettem  

és ami a legjobban megfelelt az ottani kívánalmaknak, találtam Pacséron  

egy középkorú asszonyt. Varrjon meg nekem egyet, és meglátjuk, hogy  

sikerül. Minden hónapban h.azajövö'k egyszer, és akkor eljövök próbára.  

Ez az asszony varrt nekem aztán egészem addig, amíg 24 éves koromban  
férjhez nem mentem, .azután már anyósom varrta a ruháimat. Talán még  

emlékezel Makai Jánosnéra, Sárközi Szidi nénire. Ő  varrta azokat a tet-
szetős ruhákat. És ezentúl apám kerésetéb ől nem kellett, hogy jusson ne-
kem is. Szegény anyánk! Egyszer vett fejkend őt Marisnak is meg nékem  
is, de azért hogy nekem is vett, apánktól kapott olyat, hogy három napig  

sírt utána. Nékem nem mondta meg, a kend őt Maris hozte el, de a Ki-
rály szülénk elmondta nekem. Erre vettem két méter szép Piros mintás  

anyagot a 10 évvel fiatalabb húgomnak, egy kis nyári ruhánák valót.  

Amikor Szerbiában voltam és jöttem haza, mindig hoztam valami szép  

kendőt, blúzna'kvalót, kötényeket. Ezt a mi anyánk egyik lányától sem  
kaphatta meg, mert hamarabb is férjhez mentek, meg .nyáron otthon dol-
goztak. Szerbiából, ha jöttem haza, éjjel 12 órakor értem Szabadkára.  

Elmentem a Pressburger Kálmán r őfös kereskedőhöz, akinek a lakásán  
volt az üzlete, ott a napnak minden órájában kinyílt el őttem a kapu. Az  
apamásról oda mentem, megvettem amit gondoltam, magamnak is,  

anyánknak is, kicsit elbeszélgettünk, .és indultam az államásza, és jöttem  

haza. Nagyon rendes zsidó házaspár volt, de nem is bírt vagyont gy űjte-
ni. ГΡSregségükre csak egy kis házat bírtak vinni. Sokat vásároltam náluk,  

és egyszer azt mondja nekem az asszony: Maga, Rozika, annyi pénzt hoz  

nekünk; ha a világban magának neon lesz hol megállmi, itt ebben a ház-
ban mindég lesz magnak két tégla,  amelyen megállhat.  

Nem kerülhetett rá sor, mert Hitler kivette kezükb ől még azt a két  
téglát is, amit nekem gondoltak adni.  

Anyánk többször mondta, amikor hoztam valami ruhát a részére:  

Ugyan, hogy találtál rá? Már olyam régen keresek ilyen apró mintás  

ruhaanyagot, és .nem talalok. Mondom tréfásam anyánknak, hogy én éjjel  
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megyek vásárolni, ks biztosan azért találok. 1920-tól 1941- ig vásároltam  
a Pressburger házaspárnál, és ha Szabadkán kellett aludni, ott helyem  

mindég volt. Sajnos Hitler eltulajdanftotta ezt a helyet is. 
No de nagyon is eltértem eredeti célomtól. Amikor elmentünk Marissal 

Szabadkára, Maris Balog Samuhoz került, én meg a húgához, Balog Sá-
rihoz és az édesanyjukhoz. Én a 15. évemet már ott értem meg. El őbb  
szolgáltam araár Moravicán 3 hónapig, de a lábaimmal nem bírtam. De 
csak amióta moravicai lakos vagydk, azóta hallom, hogy a Szász tanító-
nét még az ördögök is elkerülték. Mert hogy a tanító-
né óvónő  volt és ideges. A tanító meg az iskolában volt ideges .. . 

Bajmokra kerültem, onnan hazahívtak aratásra. Ott is úgy voltam, 
mint mindig. A lábaim fájnak, a mozgásom nehéz. Még mindezeket meg-
tetézte az, hogy sokat folyt az orrom vére. Leültem, de az nyugodtan 
folyt tovább. Mondják az emberék, hogy feküdjék le a hátamra, majd 
eláll. Nem állt e1, a torkomba folyt. Mentem tovább, szedtem a ma т kot, 
de az a rend, ahol dolgoztam, végig véres volt. Ez már majdnem minden-
napos volt. Utoljára már nagyon szédültem. De apamat ez mind neon 
érdekelte. Nekem akkor az volt a bajom, hogy az éveimhez képest igen 
magas voltam és vérszegény. Ha emlékezel rá, olyan voltam, mint egy 
hosszú, vékony .paszulykaró, csak a lábamhoz kellett volna ültetni azt 
a bizonyos futóbabot, és lett volna neki hova felfutni. 

Illés napon végeztük el az raratást, péntéken. Apánk mondja a bandá-
nak, hogy ő  nem bír itt maradnia behordásra, mert szombaton mennek 
lakodalomba Baranyába. Én embert neon fogadok, helyettem itt van a 
lányom, elég erős .a kévét hányni, bírja ő  is. Rajcsicsnénak az ura, Csányi 
Lajos bácsi azt mondja: Ej, ej, Lajos, te azt hiszed, ha ez a lány magas,  
akkor már erős is? Erre apánk azt mondja: Ha akarja, akkor bírja!  
Lajos bácsi erre azt mondja: Próbálná csak meg nem bírni, ha te úgy 
akarod. 

A rezesbanda hajnalban elment a lakodalomiba. Vasárnap bálat szol-
gáltak ki, kedden egy újabb lakodalmat. Úgyhogy csütörtökön j б  délután  
jött haza apám.  

Mire a búzavágás készen lett, a jobb kezemen a mutatóujjam kezdett  

fájni. Körömmérgezés lett belöle. Én kint hánytam a kévéket kocsira. 
Minden kévehányónak 3 kocsija volt és pihemés semmi. Mire a kocsit 
meghánytuk, .már Ott várta másik. De az én ujjam nyugodtan fáj to-
vább, mitsem töródve avval, hogy nem érek rá vele foglalkozni. 18 pár 
arató volt, két bandában dolgoztunk, négy nap hánytam három kocsira 
a kévét, az ujjam hűségesen fájt tovább, nem tör ődve azzal, hogy az or-
rom vére is versenyre kelt vele, és az is boldogit kitartóan. Még azt sem  

veszi figyelembe, hogy a kötényem végig csupa vér. Próbáltam az orrom  

alatt kendőt átkötni, de úgy nem kaptam leveg őt, és ez sem volt j б . Mit  
tehettem? Ráhagytam, csinálja, ha úgy látja jónak.  

Még leírom, hogy mit kaptunk enni. Reggel hozott ki a kocsi egy kis  
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jó avas szalonnát, sületlen kenyeret. Délben bennentünk, krumplileves nagy  

csipetkével. A szakácsn ő  azt mondja, emberek, a levessel egyenek kenye-
ret is, mert más nincs. A levesben a paprika a tál fenekén volt. Este  

krumplipaprikás, sületlen kenyér. Az étrendben változás nem volt semmi,  

a munkában sem. No, egyszer volt ebédre bableves, hús nélkül, a fenékéra  

paprikával, a kenyér sületlen. Bizonyára nem volt mivel bef űteni a ke-
mencét, a szalonna is kitartóan jó avas. Még egy hagymat som adtak  

mellé, vizet ihattunk tetszés szerint, kinek mennyi kellett. No, hogy ne  

panaszkodjunk, étel is, szalonna, kenyér is volt, mindig maradt bel őle  
bőven a tálákban. Csak mi lettünk mindég vékonyabbak. Egyifk-másik 
ember evés után, amikor felállt, szorít egyet a nadrágszíjura, és mondja: 
A feni egye meg ezt a nadrágot; egész nyáron sz űk volt, most meg min-
dég le akar esni rólam! 

Valami szabadkai bunyevác volt itt a bérlő  akkor. Elképzelheted, mi-
lyen állapotban értem haza szerdán gyalog. Az emberek elsiettek, és én 
egyedül vigasztaltam magamat avval, hogy most már elvégeztean a mun-
kát, meg az ujjam is megörveradeztetett, amikor az utolsó ,kévét dobtam 
fel a kocsira, kifakadt. 

Hazaérve anyánfk megijedt, amikor meglátott. Belenéztem a tükörbe, 
és nem is csodálkoztam az ijedelmen. Megmosakodtam, és lefeküdtem. 
Reggel jön be anyánk, és kérdezi, hogy miiért vagyok olyan színtelen. 
Mondom, hogy a kezemen körömméreg volt, 3 kocsira hánytam a kévét, 
pihenés semmi. Elmondtam, hogy mit kaptunk enni, aludni nem bírtam, 
amíg kint voltam, de az éjjel som aludtam. Most is sokat folyt az orrom 
vére, a kötényemet bele is tettem vízbe, mert egészen kemény a vért ő l. 

Anyám hozott tejet, ettem egy kis kenyeret vele. Anyánk elküldött az 
orvoshoz, de jött ő  is, ,mire odaértem. Azt mondja az orvos, hogy nagyon 
vérszegény vagyok és nehezet dolgoztam. Adott valami vérszaporítót, 
feküdjek pár napig. 

Apánk csütörtökön jó délután jött haza, de nem volt semmi kérdezni-
valója. Hogy anyánkkal mit beszeltek, azt nem tudom, de Csányi Lajos 
bácsi elküldte .a feleségét, nézze meg, hogy értem haza. Itt megjegyzem, 
hogy amíg hordásban kint voltunk, Lajos bácsi vett védelmébe, mert azt 
tudod, hogy tolakodók rmindég voltak. Az egész társaság férfi, n ő  egyedül 
vagyok. Az én apámnak ez nem adott gondot. F бltom is, amikor vasár-
nap este kimentünk. De Lajos bácsi azt mondta ott a társaság el őtt, hogy 
én az 6 védelme alatt vagyok, amíg a hordást el nem végezzük. Ha va-
laki bántja ezt a 'lányt, velem gy űlik meg a baja. A fal mellé fektetett a 
sorban, ő  távolabb feküdt le tőlom. Neon bántott senki, míg kint voltunk. 

Három napig feküdtem, de apánknak nem volt semmi kérdezniva ~lбja. 
Két hét múlva Szabadkára mentünk Marissal kenyeret és ruhát keresni 
magunLknak. 
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EZEKBEN A FORGANDбs IDđKBEN 

Hogy visszatérjek Julcsára, aki sose ér rá, hogy valalkinék segítsen. Erre 
én mondom neki: Akkor nekem sakkal jobb, mint neked, mert mi a 
Rózsa férjemmel az egész falunak dolgozunk és mégis gy őzzük. Hogy 
megértsed, én a piacra termelek, a Rózsám meg, mint lakatos. Nagy 
darab földön nem volt olyan lakatos, ajki a vasmunka minden ágában 
úgy kiismerje ,magát, mint ő . És ami a legjobb volta háborús idđkben, 
hogy sok anyagkészlettel rendétkezett, minden téren. Ezekben a forgan-
dós, változó iddkben igen sok baj volta wertheiunkasszákkkal. A tartalmát 
ugyan elvitték, de a kulcsot nem hagyták itt. Akik jöfitek, mind azt re-
mé'lték, hogy nem maradt üresen. Volt, amelyiket a helyszínen ki bírt 
nyitni, míg a másikat házhoz kellett hozni. Volt neki nyitó szerszáma, 
di csak a lemezes zárakhoz. Voltak azonban aly аndk, amelyeknеk kö-
zönséges kulccsal záródott az ajtajuk. És mivel ezt kívülr đl látni nem 
lehetett, az acélfúrót kellett el ővenni és szétrombolni a zárat. Azután a 
rombolást nehezebb volt elsimítani. Kocsira feltenni 6-7 mázsás súlyban 
levđ  vasat, amelyet alig lehet megfogni, mert olyan sima, mint az üveg-
lap. Morovicára hozták a lakatosműhelybe forrasztani, azután jött, ha le 
volt munkálva a vas, jött az asztalos és átfestette. Közben elkészült a 
kulcs, és jöhették érte. De ez mind elég hosszú nóta. És bizonya moro-
vicai jegyző  elvitte a Rózsám munkadíját,. hiába mondták neki a ,községi 
emberek, hogy az is ,egy szegény ember. Amikor már a vészes vihar szele 
hozta a nehéz viharfelh'őket és ott tornyosultak már a fejünk felett, el-
ment a Rózsám a jegyz őhöz a munkadíjért, de nem fizette ki, azt mond-
ta, jöjjön két nap múllvá. Ekkor Rózsám az ablakra mutat, és azt mondja 
neki: Jegyzđ  úr! Azt gondolja maga, hogy én nem tudom, mit jelent ez 
a kép, amit itt látok? Ez azt Jelenti, hogy maga a holnap reggelt már 
nem fogja itt megérni. Én életemben már harmadszor látom ezt a nép-
vándorlást, és tudom, hogy miért nem akar engem kifizetni. Hát csak 
szaladjon, fusson, amíg fel nem bukik. Én itt maradok. Nekem nem kell 
félni attól sem, aki elmegy, attól sem, aki jön. Az én .munkámra minden-
kor és mindenkinek szüksége lesz, mert az én kalapácsom és tudásom 
nemzetközi. Egy hét múlva lehet, hogy megint hívnak, hogy ,nyissam ki 
ezt a kasszát, mert aki jön, az is akarja haszanálni. E szavak után köszönés 
nélkül otthagyta a jegyz őt, és eljött haza. Csak sokkal késđbb tudtuk meg, 
hogy az .a spórolós jegyző  este smár elhagyta Morovicát. És hogy a község 
emberei az ajtón kívül reszketve hallgatták Rózsám kemény szavait, de 
a jegyző  mindezekre neon szólt semmit. 

Két hét ,elmúltával Rózsámat hívják Morovacára kinyitnia kasszát. 
Most könnyű  volta dolga, mert a kulcs rajza megvolt, csak meg kellett  

csinálni a kulcsot. Ekkor megfizették neki az egész munkadíjat, pedig 
pénz dolgában szűken voltak, mert a jegyző  minden pénzt elvitt, még 
a kulcsot i's. 
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Ilyen soha ki nem fizetett munkája sok volt ezekben a változó id ők-
ben, de ekkor is dolgozni kellett. Ezekben a szívszorongató napokban a 
két változás aliatt mindig egyedül váltam a háznal. A Rózsamat egész 
nap foglaUkoztatták, a lezárt ajtókat nyitogatták vele. Karikára f űzte az 
összes myitбkulcsákat, és ment, amerre vezették katonai parancsra. Hát 
bíz nem vált az mindegy. Bár nem vagyok fiél ős természetű , mert ha nem 
is látok körülöttem senkit, tudom, hogy nem vagyok egyedül, van, aki 
vigyáz rám. Van egy fels őbb hatalom e földi hataGmaknál, a mi Mennyei 
Atyánk, aki mindig velünk van, és anegőriz ott, ahol a baj. Itt egy 
példát említek meg. Amikor az oroszok jöttek be a faluba, én nem tud-
tam otthon semmit. Korán reggel elmentem ivóvízért az ártézi kúthoz 
a szerb templomhoz, hogy azután ne legyen az utcán dolgom. Rózsámat 
reggel korán Felhívták. Mikor elment, azt mondta, ne menjék ki az utcára, 
a kaput be ne zárjam, mert katana ~ság előtt bezárt kapu nincs. Ha be 
van zárva, betörik és bemennek. 

Amikor az áldatok körül elvégeztem, gondolkoztam, hogy mit csinál-
jak? Valamivel kell foglalkozni, ami az adott helyzetben jó idegcsillapí-
tónak is. Jó gondolatom támadt, hozzáfogtam korósepr űt kötni. (Ezt 
még iskolás koromban megtanultam). Ment is elég jól a munka, egyszer 
magasan a fejem felett elsüvít egy puskagolyó. Pedig olyan csendes min-
den, hogy azt mondhatom, hogy idegölő . Seralmi nesz, hang, legalább egy 
kutya ugatna, de még azt sem hal lani. Én csinálom a sepr ű  babákat, és  
azután megkötöm dróttal. (Látod? 4 mesterembernek voltam a felesége,  

de a seprűket mindig én kötöttem. Erre romég apánk tanított meg, mondván  

mindent jó tudni, így csináld.) Ebben az évben 96 sepr űm lett. Jó pén-
zeket kaptam érte._ 

Több golyó nem jött. Én csendbe dolgozok, elgondolkozva azon, vajon 
mit hoz a holnap. No, nem kellett holnapot várni. Nem sok id ő  múlva 
neszt hallok. Sok emberi hang nem hallható, csak az a halk mozgás, de 
állandóan. Legalább fél óráig figyelek, de mindég egyforma. Végül ne-
vetést hallok, férfihang. Kinyitom a nagykapu kis felét, és a keskeny  

nyíláson kinézek. Megláttak, és két katona odajött. Az egyik mutatja,  

hogy vizet adjak, a másik mutatja cigarettáját, ujjnyi vastag újságp'apir-
ban. Mit tehettem? Húztam vizet a kútbál, és vittem poharat is a kanna  

vízhez. A kaput nyitva hagytam, hogy beláthassonak, gondoltam, ha be-
csukom, hátba egy golyót eresztenek utánam.  

Mikor a vizet kivittem, jöttek többen is. Hogy tápékozva legyél, az 
utca teli volt végig katonai nagy szekerekkel, megrakva jó magasra és 
ponyvával letakarva. Három sorban végig álltak az utcán egy szó nélkül. 
Aki a gyufát kérte, azt adtam annak, a vizet öntöttem a pohárba és 
akinek kellett, ivott. A víz cl is fogyott. Utoljára az ivott, aki kérte a 
vizet. Amikor kiitta a pohárból a vizet, magára mutat egyik kezével, a 
másik kezében a pohárral a kocsira mutat. Mondja ő  az ő  nyelvükön, de 
én .a kémmozdulatait értem. Fogom a kezét a pohárral, és mutatok a kocsira.  
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Katonásan megköszönte. Bakáját összecsapta, és olyan forma mozdulatot  

tett, mint amikor a magyar katona szabad idejében egy nđ  előtt katonásan  
köszönően meghaja'1. Nem is gondoltam, hogy még szemtanúja is volt  

jelenetnek. A velünk szembe lák б  szomszéd Sedl'ar Andrija a padlás ab-
lаkából nézte végig a jelenetet. Persze hogy ezt csak kés őbben tudtam  
meg. Most már az üres kannával a kezemben elköszönést intettem a ka-
tonáknak, mert láttam, hogy az utcasarkon mindkét oldalon gyalogos  

katonák jönnek. A kaput nem csuktam bc. Akik ott álltak ,  benéztek utá-
nam, és látták, hogy a munkámhoz visszamentem; a kaput behúzták. Én  
meg szépen bezártam, és evvel véget ért a vendégfogadás.  

MOST MÁR EGYEDÜL VAGYOK ITT...  

Most már én is olyan egyedül vagyok itt, mint ti ott, Brazíliában. De  
te legalább várhatod haza a gyerekeidet, és ha megérkezn&, hangos t ő-
lüik a házad környéke, s ett ől a hangos jókedvtől néha talán még te is 
fölvidulsz, elfelejted a szomorú magányt. De látod? Nekem az írás az 
egyedüli, amiben feltalálom magamat. Félek elindulni valahová, szédü-
lök, és mindég a falakat támogatom az utcán, hogy rám ne düljene ~k. 
De hát látod még itt is, az írásban is van akadály. A szenvegem néha  

nem akar látni, máskor meg a vonalak bújnak el a szemeim ei ő1, szám- 
talanszor a kezemet rángatja valami, és a bet ű im kilencsarkosra sikerül
nek. Sokszor, amikor végignézek az írásomon, dicsérem a tanítókat, akik  

az iskolában tanítottak. Hát így tudtak engem megtanítani? Hogy néha  

bűvészet elolvasni az írásom аt. Több esetben félbe is hagyom. Minek ír-
jam le ezdket a dolgokat? Már neked is írtam olyan levelet, amelyben  
küldtem mindjárt az ajánlatot is, hogy hívjál cigányasszonyt, az majd  

megkártyázza, hogy mi is a levél tarr аlnца . Abba is hagyom, hadd pi-
henjen kicsit a szemüvegem, gy űjtsön egy kis er ő t a további munkához.  

Sókat gondolok anyánk szavaira, amit akkor mondott, amikor még  

kisebb-nagyobb gyerekek voltunk és valami civakodás támadt közöttetek,  

fiúik között. „Békességben legyetek, mert megérhetitiek azt az id őt, hogy  
még kívánva sem láthatjátok egymást!" És megértük. Én itt egyedül ma-
radtam a testvérek közül Julcsával, akivel még véletlenül sem talábkozak.  

Elmegyek az orvoshoz, a patikába, vagy a temet őbe és Lidusékhoz. De  
ott is ritka vendég vagyok. Elhagyott az erőm, és nem tudom uto гLé.rni.  
Még tart a hideg, nem is igen várak javulást, és még az is kérdés, hogy  

a jó idđvel megjön-e a várva várt ja+vulás? Nappal is le kell feküdni, de  
aludni éjjel sem tudok. Én is úgy vagyok, mint Maris, nézem az éjszakát,  

amibe neon látok semmit. Még az utcára sem láthatok ki, mert az abla-
koan a szomszéd kertjére néz, és recés üveg van rajta.  

Igen, én itt árváskodok a családból, mert ti országokon, tengereken t űt  
vagytok és a kívánságok és sбhajók csak a levelek által jutnak el hoz- 
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zánk nagy ritkán. Én ugyan írok, de a válaszra mindég sokáig kell vár-
ni. Falinak is írtam két hosszú levelet, az els đre Mancika írt egy húsvtlti  
lapot egy megjegyzéssel, hogy majd Pali, ha ráér, b đven válaszol kérdé-
seimre. Decemberben írtam neki, arra saját kez űleg írt egy lapot, melyben  
boldog ünnepeket kíván. Most e tekintetben tanácstalan vagyok. írjak-e  

még neki? Vagy ezen nem érdemes gondolkozni? Úrökre elment innen?  
6, úgy látszik, hogy a mágnest elveszítette; most már el is lesz feledve  

a szülőfialuja, ahol gyerrnekéveit eltöltötte és mindenki szerette. őt a há-
ború vihara sodorta a messze orosz földre, ahonnan ugyan visszajött, de  

hazájába már csak vendégnek jöhetett el. Fájó érzés lehet neki az, hogy  

szinlei elhalták és még 'a temetésre sem n jöhetett haza.  
Tđletek is jönnek levelek. Én is írok, de sohasem tudjuk, hogy vajon  

melyik lesz az utolsó. Halandók vagyunk, ;és nem tudhatjuk, hogy vajon  
ki lesz soron. A leveleket el'küddözztik ugyan, de sohasem tudhatjuk, hogy  

melyik érkezik Кésđn. Miлdezёkkel szá 'mo'lni kell, mert az idő  múlik  
felettünk éskörülöttünk változik a világ.  

Most külön nem írok Józsinak, olvassátok el soraimat valamennyien,  

úgy értem, hogy akit érdekel.  
Ezt a levelet nehezen tudom bevégezni, mivel nem mindég bírok írni,  

most hogy jó órába legyen mondva, elég jól megyen az íróm, de gondi-
lom, hogy megértitek: két példányban iram le a leveleket, é 's ez nem  
csekély időbe kerül. Ezek mellett írok leveleket még más irányban is.  
Ezelket az írásokat magamnak is lemásolom, és azt .remélem, hogy ott Ti  

ls összerakjátok. Igaz hogy számolni +kell 'a lehet đséggel, hogy vajon végig  
bírom-e csinálni. Lesz-e idő  rá? És ha lesz, eljut-e hozzátok? Ez is egy  
nagy kérdés.  

EGY-KÉT sZO  
KIRÁLY RбZSÁRбL  

Minden héten útra indulok, anya-
got gyűjteni az újság részére. Nem  
mindig sikerül megtalálni az „anya-
got". Mit adok le vasárnapra? Nem-
egyszer kószáltam már így, üres no-
tesszal, elveszetten, az elveszett téma  
színhelyén.  

Kora tavasszal Moravicán jártaara  
Alanyom, egy idős téglagyári munkás  
épp aznap utazott le Trebinj&e,  a 
lányához. Több mint húsz éve gya-
korolom ezt a mesterséget, s most itt  
állok az utcán tehetetlenül, mint egy  
kezdđ .  

Egyébként gyönyör ű , 	ver fényes  

nap van. A szélben hajladoznak  a 
csupasz jegenyék. Zdekátszik a falu re-
formátus templomának pirosra festett  
tornya.  

Elindulok a temet őbe. Nem jártaara  
még Zsáki Józsi bácsi sírjánál. A te-
metőt kopaszítják, vagdossák ki a bo-
rostyánnal beszőtt akácfákat.  

A temetőkert gyalogútján szembe-
jön egy feketébe öltözött asszony-
ság. No, ő  majd edigazit. Szóba ere-
dünk. Fáj a lába, mondja, elfáradt,  
megengedném-e, hogy belém karol-
jon? Másfél éves kora óta rossz a  
lába. Azaz több mint hetven éve.  

Mégis, ezzel a beteg, fájós lábával  
is sdőnként kiballag ide a temetőbe,  
meglátogatja a legutolsó férje sírját.  
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De meglátogatja a szomszéd falu te-
metójében a másik két férjéét is. Csak  
a negyedikét nem, mert az gonosz  
volt hozzá.  

Mert négyszer házasodott, rnégsem  
született egyetlen gyereke sem. Nem  

születhetett, mert ő  nem szülhetett  
gyereket. A négy volt férje közül há-
rom mégis áldott emlékű .  

Négyszer ment férjhez, 	de mind- 
egyik férjének ő  volt a második fe-
lesége. Különös asszonysors lehetett az  

övé.  
„Először voltam Tavaszi Zoltánné.  

Géplakatos volt az uram. Ez a há-
zasságom nem sikerült, rossz volt  
hozzám az emberem. Megbetegedtem,  
s engem úgy, betegen kitett az utcá-
ra. Másodszor Rбzsa Ferencé lettem.  
Ez az uram huszonhárom évvel volt  
idősebb nálam, de ez kett őnk közt  
semmi bajt nem okozott, tizenöt évig  
éltünk együtt, miközben két dúló vi-
har zúgott el felettünk. Rózsa uram is  
gбplakatos volt, de amikor megbete-
gedett, én lettem a házban a pénzke-
reső  is, meg a betegápoló is. Amikor  
ezt az uramat eltemettem, két évre  
rá hozzámentem Ubornyi János asz-
talosmesterhez. Ez az uram négy nyel-
ven írt és olvasott. Három évig se le-
hettünk együtt, meghalt, itthagyott.  
Egy évre rá, hatvanhárom szeptem-
ber elsején negyedszer ,is férjhez men-
tem, megint mesteremberhez, most ko-
vácshoz, és negyedszer iis anásodik fe-
leségnek. Rбka Györggyel tizenkét  
évig éltünk együtt, tavalyel őtt halt  
meg."  

Ezeket már a temet őkapuban ha-
gyott gépkocsiban mondja; ide húzбd-
tun ~k be az erős szél elő l.  

Kilencen voltak testvérek, 	Király  
Rбzsa volt a középső, az ötödik.  
Lánykoréban tíz évig cselédeskedett.  

„Itt Moravicán Szász tanit б  úrék-
nál voltam cseléd, Bajmokon Suzber-
ger Simon gabonakeresked đnél, Sza- 

badkán Balog Salamon vasúti felügye-
lőnél, innen kerültem a húgához, Ba-
log Sári virágkeresked" öz, azután  
Mamuzsics B бdog ügyvédhez, aztán  
egy fakeresked őhöz, majd Palicsra ke-
rültem Sekulié Stojanhoz, végül An-
gyalbandira Gladić  Lajos állomásfő -
nökhöz, őt kísérve bejártam fél Szer-
biát és Macedóniát."  

Szülei és fiútestvérei huszonnyolc-
ban és harmincban kivándoroltak Bra-
zíliába. Nem egyszerre, mert a kis csa-
ládi ház árábбl nem futotta mind-
nyájuknak hajhjegyre. Először csak  
hárman indultak útnak, ezek hozattak  
ki később a többieket. Itthon marad-
tak a lányok, a négy lánytestvér.  
Ezek közül már csak ketten élnek,  
Brazíliában még mind az öt fivérük  
él.  

Ezekkel Király Rбzsa Ferenc nev ű  
öccsén keresztül tartja fenn a kapcso-
latot. Időnként levelet váltanak.  

De Király Rózsa nem szabályos le-
veleket ir Brazíliába, nem a napi, fo-
lyó eseményeikr ől számol be fél évszá-
zada kint élő  fivérének — a levele-
ket Ferencnek címezi, de azok ott  
kint mind az öt testvért körüljárják  
—, hanem ennek a nem mindennapi  
családnak a múltjáról. Igy ezek a le-
velek inkább visszaemlékezések. Visz-
szaemlékezések egy eseményekben  
gazdag, küzdelmes életre. Tulajdon-
képpen emlékiratok.  

Király Rózsa különös sorsára, ter-
mészetes intelligenciájára, mesél ő  ked-
vére Csete K. István pacséri refor-
mátus püspök figyelt fel. Ő  buzdítot-
ta, biztatgatta Király Rózsát élettör-
ténetének leírására. Ezeket a története-
ket részint a brazilisi levelekbe, ré-
szint más írásaiba sz ő tte bele. Király  
Rózsa ugyanis eddig néhány füzetet  
irt tele. A füzetek egy részét és a Bra-
zíliából érkezett leveleket — egyikbe  
volt alkalmam betekinteni: kit űnő  tu-
dósítás! — Csete K. István őrzi.  
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Itt néhány részletet mutatunk be 
Király Rózsa egyik füzetéb ől. Ez a 
tiszta szöveg önmagáéit beszél. Men-
tegetőzésre, hogy egy négy elemit 
végzett falusi öregasszony írta, semmi  

szükség. 	Egyébként se irodalomról, 
művészi alkotásról van szó. 	Ez az 
írás csupán krónikája egy életnek. 

NÉMETH István 



MŰHELY 

PECHÁN JÓZSEF 

TOLNAI OTTÓ 

,;inkább muzsnkálni szeretnék róla" 
(Szenteleky) 

A becsei képtárban látható Pechón Gerber-portréja, amély, a becseiek 
szerint, a becsei Gerber sörgyárost ábrázolja. 

A hosszú bajusz végénék pödrése örökre úgy fog csillogni — aranyszál-
ként —, mintha ebben a pillanatban pödörte volna az ecset — ujjunkkal 
vigyázva hozzáérünk, hogy meggy őződjünk, nem aranydrót az ott, hogy 
meggyőződjünk, megszáradt mára festék, meg, lassan már egy évszázada. 
A bajusz végének ez a szabad, gyors, finom szálazása az arc vastag csont-
szín márványrétegén hihetetlen biztonságról tanúskodik — abszolút kéz, 
abszolút ecset, mondjuk, habár tudjuk, a régi mesterek éppen ezen a te-
rületen tündököltek mindig. Ezek azok az alig észlelhet ő  festéknyomok, 
ameddig követni tudjuk Pechónt — tehát: innen kell elindulnunk feléje. 

A bal fül szokatlanul vörös. Tán megfagyott, kérdezzük, hiszen akár a 
kakastaréj. A bal orrlyuk is ugyanolyan vörös, már-már véres. Különös 
egy ilyen klasszikus, zöld patinával futtatott portrén ez az er đs, nyers-
vörös fül ,és ez a véres orrlyuk. De, ahogy még 'közelebb, már-már a 
képbe lépünk, észrevesszük, hogy ez a vörös valahogy ott van az arcon is. 

A gutaütés első  jele, vagy Pechón festészetének különös jellegzetessége? 
Mind a kettő . 

A képet restaurálták; a vászon egy helyen meg van sértve; a háttér 
mintha befejezetlen lenne... 

A festő  fia szerint ez Gerber, a verbász,i földbirtokos volt, és az örökö-
sök a portré másolatát is elkészítették. Gerber fényképét és a selyempapí-
rost, amellyel a mester átmásolta a festményt, a fia meg őrizte. Igy pon-
tosan tudjuk, mi a festészet a bajusz végének szálazásában és mi a máso-
lás, ám neon tudjuk, melyik az elsó változat. 

Tehát, a !kép igazi elemzése, az igazi kaland, csak a Bécsben lev ő  vál-
tozat megvizsgálása után kezd đdhetne .. . 

Szenteleky így ír Pechón portréiról: 
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Peahán Jбzsef : Ün .arckép, ecsettel, 1918 (olaj)  
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„Szívét, szellemét viszi be minden ecsetvonásba. Csupán egyes megrendelt  

arcképnél lehet észrevenni a kedvetlenséget, a rosszul palástolt unalmat,  
de még itt sem lehet szó imitatív m űvészetr ől. Pechón mindig gondolatait,  
érzéseit viszi a vászonra, nem csupán meglátásait, m űvészete mindig ar-
chitektonikus ... Sokat foglalkozik azonban azokkal az arcokkal, melyek  

erdeklik es vonzzak. Fenve-, szan- es tanuskeresese szinte tiszta ele tan.  

Verbászon, a fia (Pechón Béla fest őművész) tulajdonában lev ő  50 kép  
között, ott láthatók önarcképei is. Szenteleky idézett, portrékról írt mon-
datai, az önarcképekhez köt ődnek: 

„0narcképei kegyetlenek és nagyon mélyek, szinte tragikusak. Őszintén,  
egyszerű  és sötét fájdalommal adja a szárnyaszegett lendületet, a kínlódó,  
magában álló művészt, a bilincsbe vert akarat férfias komorságát."  

Ezeken az önarcképeken is ott az a vörös vonulat, és szinte már önálló  

vörös 'konfigurációról is beszélhetünk.  
Hihetetlenül intelligens, pontos, apró, finom ritmusú ecsetkezelés, gyors  

pasztás festékfelrakás. Duranci (B. Szabó nyomán, szecessziós korszarkára  

gondolva) „rövid ecsethúzású kézírás"-r бl beszél. 18-as önarcképén, a  
száj felett, szépen megfigyelhet ő  ez a pasztás, rövid ecsethúzású, apró  

kristálytömböket hagyó kézírás.  
Mikromegfigyelésr ől van szó csupán, ám a hasonló észrevételek regiszt-

rálása talán közelebb visz bennünket ahhoz, hogy egyszer megtudjuk, 
hogyan, mikor, meddig & miért képez ecsete kis tömböket, rövid száraz 
nyomókat, „kukoricás" foltokat vagy hatalmas páncél-síkákat ... Igen, a 
kézírásról és az egyes képekr ő l kellene szólni végre (a meg őrzött művek, a 
fényképek •és a reprodukciók alapján), hiszen az ,életrajzot ,már felvázol-
ták és a tanítómesterek hatását is lemérték:  

EISENHUT hatásáról: „... ha Pechón akkor nem Eisenhut kezébe és  
irányítása alá került volna, úgy egy hosszú, felesleges utat takarított vol-
na meg... Ha Pechón akkor nem kerül erre a klasszikus, kemény és kö-
rülhatárolt útra, úgy biztosra veszem, hogy fejl ődése gyorsabb, nagysze-
rűbb lüktetés ű, mely hamar megtalálta volna a kibontakozást. Elismer ő  
tisztelettel adózom még Eisenhut történelmi szempontjainak, a szabályok,  

szerkesztések és tudományok fárasztó fest őművészetének, mégis meg kell  

állapítani azt, hogy abban az időben, a kilencvenes évek elején, Eisenhut  

már egy merev, fejl ődésre és felfrissülésre semmiképpen sem alkalmas  

irányt képviselt." (Szenteleky)  

HOLL0SY hatásáról: „Az ifjú Pechón pedig csak hosszú évek múlva,  

Hollóst' Siman meglátásain és irányításán keresztül, fáradtabb izmokkal  
jut el oda, ahonnan már akkor, első  müncheni tartózkodása alatt kezdeni  
kellett volna." (Szenteleky)  
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Hollбsy Simon mű termében 1904-ben (Pechón József jobbról az els đ)  

CZбВЕL hatásáról: „De talán azt mondhatnánk, hogy Czóbel Béla f a-
uvista palettájának megismerése zavarta fel leginkább Pechón József fest ői  
ösztönét. Teljes lényével bevitte magát az adriai tengerpart ünnepi szín-
pompájába, Baden-Baden üdeségébe és a szarajevói bazár tarka szánorgi-
ájába (amely néhai eszményképére Eisenhutra emlékezteti). Pechón palet-
tája egyszeriben f ellángol a tiszta színek szabad áradatában. A sárgák, 
kékek, vörösek és zöldek, valamint az ibolyaszín árnyaka vakító fehér 
felületeken teremtik meg Pechón legjobb alkotásait: a Haditanácsot, a 
Kiköt őrészletet és a Bácskai szüretet, melyek láttán a kritika arra kény-
szerül, hogy, komolyan foglalkozva alkotójuk m űvészetéuel, azt még  a 
rendkívül tehetséges és kés őbb híres festővé vált Egrynél is el őbbre he-
lyezze." (Duranci Béla) 

ADY-val és KERNSTOCK-kal kötött barátságáról, nagybányai és pá-
rizsi napjairól fontos lenne többet tudni...  

A KNER-nyomdával való kapcsolataihoz adalékként idézem a véletle-
nül tulajdonomban levđ, Röfike lapok cinmű  „nyomdászati és művészeti  
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Ismeretterjeszt ő  újság" XIII. évfolyamánaik 11. (1911. nov. 23.) számából  
Kner Izidor szavait:  

„Végül még felhívjuk a közönség f figyelmét a Geiger Richard és Pechón  

József olajfestményei után készült 533-542. számú meghívókra is, ame-
lyek vászonszer ű  préseléssel vannak ellátva, minek folytán azok teljesen  

az eredeti olajfestmények hatását keltik. Dacára annak, hogy ehhez drága  
gép kell, nem drágábbak ezek sem s hiszem, hogy ez az újítás —amellyel  

Magyarországon teljesen egyedül állunk, s amelyet külföldön is csak  

ritkán s legfeljebb Amerikában látni — szintén meg fogja a m űértő  kö-
zönség tetszését nyerni."  

A SZABADKA-i napok adalékául pedig íme Baranyi Károly Önélet-
rajzának néhány kitétele:  

„Bevonult hozzánk Pechón József újverbászi és Kálmán Péter müncheni  

fest őművész. Szorgos barátság alakult ki köztük. Most már hároman vol-
tak, akikt ől tanultam: Oláh, Pechón és Kálmán. Minden szabad időmet  
velük töltöttem ... Pechón és Kálmán a laktanyában egy külön szobában  

kaptak elhelyezést, és megfestettek mindenkit, akinek valamilyen maga-
sabb rangja volt. fgy aztán sikerült elkerülniük a frontra való küldetésü-
ket ... Pechón Józsefet közben szívbaja miatt f elmentették a katonai  

szolgálat alól, Kálmán Péter is betegszabadságot kapott..."  

(Érdekes lenne Pechón m űvészetét kissé közelebb hozni Oláh, Farkas  
és Balázs G. (képírásához is...)  

Igen, Pechón-irodalmunk (Szenteleky, B. Szabó, Duranci, Ács József,  
Pechón Béla, Bordás Gy őző) már sok mindent elvégezett, de a dönt ő  lé-
pésre még mindig nem szántuk el magunkat, még — hogy képletesen 
fejezzem ki magam — mindig nem mertünk belépni képeibe. 

„Hagyaté'ka még felmérésre vár!", ismétlik többen is B. Szabó 54-es  

Híd-beli tanulmányának zárómondatát — megtoldva azt egy felkiáltó-
jellel is. 

Persze, a hagyaték fontosabb, értékesebb alkotásai elkülönültek, ki-
emeltettek már, és tudjuk, els ősorban a Haditanács, a Kiköt đrészl.et, a 
Szarajevói utca, a Wagner zenéje, a Bácskai szüret, a Baden, a Nagy-
ságos úr mulat, a Tél, a Fiam, A művész édesanyja, az Ádám és Éva, az 
Udvar, a Honvéd katona — tehát maximum 20 kép vár alaposabb elem-
zésre. 

Az itt felsoroltakon és a Pechón-irodalom által :már érintett alkotásakor 
kívül én még három fontos képet sorolnák ide, emelnék ki, mégpedig: 
a Thomka Rózsa tulajdonában lev ő  Mézeskalácsot, a Pap József tulajdo-
nát képező  Délutánt és a hagyatékban levő  Énekes gitárral címűt. 

A Haditanács köré rendezhet ő  nagy, fвltételesen dekoratívnak nevez- 
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hető  sorozat egyik kiemelked ő  darabja az 1908 -as DÉLUTÁN. Kevésbé 
„kukoricás" (ahogy Rippl-Rónai nevezte festésmódját 1910 körül) kevés-
bé „foltos", mint a Haditanács, a Bácskai szüret és az elkallódott Falusi 
utca például, tehát ilyen szempontból inkább a Badenhez, a Szarajevói 
utcához és a Télhez áll közelebb. 

A Délután dekorativitása súlyosabb, és e súly valamint a síkok elren-
dezése térszerűvé alakítja. Különben, egész sorozatára jellemz ő  a 4 sík 
(1. figura 2. udvar, táj, 3. épület, erdő , 4. égbolt).  

A kép előterében egy ifjú pár sötét sziluettje, profilba forduló feje. 
Külön kellene szólni Pechón gyerekfiguráiról, sötét gyerekprofiljairól, 

amelyek Kosztolányi és Csáth, a festészetben pedig Aczél Henrik gyere-
keinek rokonai. 

Árnyékban lev ő  sötétlila profiljuk (éppen úgy, minta Baden és a Tél 
előterében) különös, melankolikus elfordulásként, kifordulásként értelmez-
het&k. Velük nézünk a kép meleg síkjaiba, de valamiképpen velük nézünk 
ki is, el és oldalt is a képb ő l. 

A kocsma- vagy gazdasági udvar napvilágította földjének szabályos. 
csontfehér kiszögellése a szürkéskék árnyékfelületbe pontosan fordítottja 
a Szarajevói utca beszögell ő  árnyékfelületének. Rendszeres, tudatos szer-
kesztésrő l van szó .. 

Az árnyék és a fény, a fogat, a gerendaszerkezet és a figurák egyen-
súlya, csöndje képezi a sima, pasztás felület ű  Délután értékét. 

Csak most látni, sem a kocsis, sem a két gyerek nem néz sehová, inkább 
hallgat, érzékel — hallgatja a kép, a Délután csendjét, érzékeli a képsí-
kok egyensúlyát .. . 

Idézzük (ismét) Szentelekyt, mert úgy érzem, az ő  szavaival a Délután 
rejtélyéhez is közelebb jutunk: 

„Nem keres hálás, „szomorkás" reflexeket, anyaga sohasem puha vagy  

könny ű, témái, beállításai, problémái nehezek, kemények, azonban töké-
letesen megoldódnak a fölényes rajzi tudásban, az üde, érdekes, mosolygós  

színhatásokban ... Vásznai mindig mesteriek, mindig érdekesek, és a duz-
zadó derű  oly vonzóvá és meleggé teszi őket, mint az olasz ég az umbriai  
vagy toscanai tájakat."  

A súly és a der ű , a biztos, tökéletes egyensúly. 
Újvidéki életem szerves része ez a kép, szerves része szerintem Pap 

József költészetének is .. 
Mielő tt még áttérnék Pechón számomra legfontosabb festményének, 

nagy mementójának, elemzésére, idézzük B. Szab б  tanulmányát — azért, 
mert szükségünk lesz néhány megállapításra, de azért is, hogy aninél tel-
jesebben reprezentáljuk a Рeсhќn-iгоdaІmat: 
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„Az ellentétes m űvészi koncepciónak ebben a nyugtalan, széls őségeket és  
ellentéteket egyesít ő  áramköréből pattan ki szikraként Pechón József fes-
tői szemlélete. M űvészetében a régi fest őiskola hagyományai új életre kel-
nek és megtisztítva minden felesleges, spekulatív és idegen elemt ől, egy  
modern fest ői látásmód és szemlélet eredményein és tanulságain átsz űrve  
érvényesülnek. M űvészetében a misztikusság és a dekoratív megoldások  
felé irányuló korszakát kivéve — a realista kgncepci б  uralkodik. Ennek  
a realizmusnak azonban már semmi köze a Hollóst'-iskola naturalizmu-
sához ..."  

A 120X100 cm~es Énekes gitárral Wiihelmet, a verbászi idiótát áb-
rázolja. Tudjuk, Wilhelmr ől festette Póttartalékos cím ű  képét is, amelyet  
Ferenc József meg akart vásárolni. Pechón Béla írja:  

„Ferencz József király utasította az őtet kísérő  szárnysegédet, hogy ezt a 
képet vegye meg, demire ez elért az irodába, a kép már el volt adva. 
Egy Saxlehner nevű  bécsi műgyűjtő  vásárolta meg." 

Az Énekes gitárral m űvészetünk egyik központi alkotása. 
A kopaszra nyírt Wilhelm egy ládán ül. Kezében gitár. Szája tátva, 

csak metszđfogai vannak meg. 
Vicsorít? Nyüszít? Üvölt? Sír? Énekel? 
Ez az ének, számomra, nem más, mint Pechón éneke, muzsikája, a 

portrékon elemzett vörös egész képen való elömlése. 
Az Énekes kiemelésével Szenteleky-mottónkat is átértelmezzük tehát. 

Amikor a mottóba emeltem a „muzsika" szót, Wilhelm muzsikájára is 
gondoltam. De gondoltam a provinciális kisváros piktorának m űkedvelő i, 
zeneszerzői (Gavotte!), hangszerépít ői mumkásságára is. 

Wilhelm Faulkner Hang ,és tébolyának Benjyje. 
Wilhelm itt mosolyog, vicsorit vissza a császárra, régi ismer ősére. De 

itt vicsorít vissza a művész is tragikus sorsára. 
Pechón Jбzsef nagy győzelme ez a kép, amelyet senki sem említ, amely 

még ma is nehezen viselhető  el. 
Milyen kár, hogy nem ismertem korábban e képet, hiszen egykor va-

lami hasonlót kerestem Faulkner m űvészetében, Bulatovi ć  ördögeinél, Da-
dóék festészetében  .. . 

Ezek után kissé el kell térnünk a b őven prezentált Pechón-értelmezé-
sektő l, mivel úgy hiszem, Pechón nem festhette volna meg igy — ilyen  
súlyosan! — Wilhelmet, Wilhelm énekét Eisenhut és különösen Holl бsy  
— a plebejus, a Rakóczy-induló és a kései nagy ínarckép Holl бsyja, va-
lamint életének, művészetének minden veresége nélkül, egy évvel halála  

elő tt.  
Az Énekes gitárral megfestéséhez Pechánnák fényképészmark, egy pro-

vinciális kisváros f énykégészének is kellett lennie.  
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A hagyatékban több fénykép maradt fenn Wilhelmr ől, .aki, ha nehezen 
is, egy-egy cigarettáért hajlandó volt pózolni  .. . 

Befejezésül megkérdezem, miért nem gy űjtöttük már régen össze P есhán  
képeit, miért nem vásároltuk meg hagyatékát, miért nem alakítottuk már  
régen át verbászi házát múzeummá!?  

Ki vállalja araég továbbra is ezért a felel ősséget — azok el őtt, akik  
majd valóban szembe mernek nézni Wilhelmmel? .. .  

PECHÁN JÓZSEF ÉS A NAGYBÁNYAI „NEÓY " 1  

BÉLA DURÁNCI  

Ma már nem kétséges, hogy a m űvésztelepek ;meghonosodtak a Vajda-
ságban, s hogy a művészek tömörülésének és ténykedésének jelent ős for-
máját képezik. Az is nyilvánvaló, hogy a m űvésztelepek szerves részei  
voltak képzőművészeti életünk fejl ődésének mára századfordulóban, s  

később, a két világháború között is, de különösen a második világháború  

utáni időszakban. A kutatók számára különösen érdekes téma lehet a  

nagybányai művésztelep és a Bánság, pontosabban Zrenjanin (Nagybecs-
kerek) művészeinek a kapcsolata. Már 1899 óta rendeznek e m űvésztele-
pen kiállításokat a „torontál várhegyei" fest ők, akik közül különösen  
kiemelkedik Streitmann Antal (1850-1918), a nagybányai művésztelep  
tagja. Streitmann, Emil Ženar (1884-1954), Várkonyi József (1879-1938) 
és még néhány festő  1910-ben megalakítják a „nagybecskereki impresszio-
nisták körét". Nagybánya ihletésében Várkony a két háború között saját 
művésztelepet alapít. Hasonló kezdeményezések voltak Bácstopolyán is, 
Pechón József (1875- 1922) pedig terjedelmes írásban (M űvésztelep Pali-
cson, Bácskai Hírlap ,  Szabadka, 1914. II. 1.) szorgalmazza egy m űvész-
telep létrehozását. Mindez azt bizonyítja, hogy a m űvésztelepek alapítá-
sának a gondolata a múlt század utolsó évtizede óta jelen van a Vajda-
ságban. A lehetséges és az elért eredményeik feltárása azonban alapos ku-
tatómunkát igényel.  

Pechón József ismert vajdasági fest ő  pályafutásának egyik szakasza  
kapcsán különösen élesen vetődik fel .a művész és a művésztelepek viszo- 

1 „1906 nyarán mutatta meg Cz бbel Béla Párizsból hazahozott legújabb festményeit, amelyek  

már az új stílust példázták ... A mintegy tucatnyi kép, amit legel őször Bányán mutatott meg  

festő társainak, arcképek, csendéletek és aktos komozíci6k sorozata volt — plakátszer ű  festmé-
nyek, vastag, színes körvonalak közé határolt élénk, pointilizált színfoltokkal, a figurális részek  

rajzában sok jellemz ő  erővel ... Nagybányán, és kés őbb, amikor ennek a stílusnak a jelentkezése  

már Budapesten is általánossá lett, a fest đk összefoglalóan neoimpresszionizmusnak nevezték az  
új irány minden változatát, s a híveit röviden neóknak." (Réti István A nagybányai művésztelep,  

1954., Budapest, 69. old.).  
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Egry József, Pechón József, Götz B. Ern ő  és Baranyi Károly 
(ez utóbbi els ő  jobbról) 

nyának a kérdése. Az 1909. és az 1914. évek közötti időszakban kelet-
kezett alkotásai ugyanis az akkori magyarországi képz đművészeti köz-
pontok avantgarde mozgalmainak az ihletésében születtek, s lényegesen 
különböznek a pályafutásának el őző  szakaszában létrehozott alkotásoktól. 
S az is nyilvánvaló, hogy a háború utáni rövid pályaszakaszban (Pechón 
1922. 6-án halt meg) a fest ő  ismét megbékélt a nem éppen kifinomult 
ízlésű  provincia igényeivel. 

Mi hevítette úgy fel az említett szakaszban színeit? Mert palettája 
szinte egyik pillanatról a másikra lobbant lángra. Az élénk, intenzív és 
világos színeket a rajz ívelését idéz ő  sötét keretbe zárja. Festményeinek 
fő  jellemzői a sárga, a zöld, a kék, a vörös és a lila árnyalatok, a kör-
nyezetébő l kirívó fehér szín valamint a különleges, szemcsés festékanyag. 
A München óta kísértő  tónusfestészettől, ettől a kellemetlen ör јkségtđ l 
Pechón szinte varázsütésre szabadul nmeg: a színek új világa tárulkozik ki 
előtte, s kreativitása 'kapcsán a kritika fényes jöv őt jósai neki. Kiváló 
alkotásokat hozott létre: a Háborús világot, a Gruži kiköt őrészletet, a 
Szüret címet visel ő  festményt és még néhány er ő teljes, napfénytől csillogó 
művét. Itt kell megemlíteni nagy n ői aktképeit is, melyek közül egy, a 
•nőterem belsejét megörökít ő, különösen kiemelkedik sajátos koloritjával. 
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Az említettekkel egyidőben készült még néhány olyan festmény is, 
melyeken teljes bizonyossággal felfedezhet ő  Kernstock Károlynak 1873--
1940), Peohán festő  barátjának a hatása. E festményein férfi-, illetve n ő i 
aktok dominálnak, mint például a Fürd őző  nők címet viselő , 1912/13-ban 
készült alkotáson. 

Pechón József els ő  nyilvánosság elé került képe, Az utolsó gyufaszál, 
1899 -ben készült, a müncheni aikadémiai hagyományok ihletésében. Kö-
vetkező  képét, a Póttartalékost csak 1903-aban állítja ki, Rima József ál-
név alatt. 

A müncheni akadémia konzervatív örökségével Pechón 1904 -ben szakít, 
amikor csatlakozik Hollóst' SimonQ (1857-1918) iskolájahoz. „Mintha 
egy mély, tompa álomból ébredtem volna, egyszerre, er őtlenül és tanács-
talanul, új célokkal és problémákkal találtam magam szemben..." —
írja önéletrajzaban a m űvész. з  

Pechón ez id ő  szerint számos új ismer őst szerzett magának, s ezzel 
egyidőben új utak keresésére szánja magát. Ekkor ismerkedik meg Ziffer 
Sándorral (1880-1962), akihez élete végéig őszinte, mély barátság f űzi. 

Mielőtt Hollóst' 19G2-ben elhagyta volna a nagybányai (Baja Mari, 
Románia) művésztelepet, Pechónt egészen bizonyosan elvezette a tecs ő i  
festőiskolába és még számos más helyre. 

Pechón Ziffer révén marad kapcsolatban a nagybányai m űvészteleppel, 
s általa ismeri meg azokat a személyeket, akik Cz бbel Béla 1906-ban 
Párizsból hazahozott festményeinek a b űvöletében alkottak. 

„Czбbel Béla volt az els ő , aki 1905-1906-os tanulmányútja után új-
szerű  képсkk:el zavarta meg a nagybányai iskola szigorú természetelv űsé-
gét. Kontúrozott, dekoratív, a síkszer űség elvét megpendít ő  stílusú fest-
ményei (0lő  férfi 1906) a francia posztimpresszionizmus hatásáról vallot-
tak, ső tközeledett a fauves elveihez is. A következ ő  évben pedig már 
rajta kívül Bornemisza Géza, Boromisza Tibor, Tihanyi Lajos, Ziffer 
Sándor és Perlrott-Csaba Vilmos is hasonló szellemben dolgozott. Csak 
egy lépés: a nagybányai fiatalok közül Bornemisza Géza és Perlrott-Csa-
ba araár ténylegesen is ott van Matisse els ő  tanítványai között." 4  

Pechón József hagyatékában fennmaradt néhány Olyan levél, amely —  

amellett, hogy érdekes kordokumentum — egyértelm űen utal Pechónnak 
a nagybányai művészteleppel való ІkаpсsоІat га . Érdemes idézni ezek kö-
zül néhányat: 

1. Szigeti Jenő, aki 1906 -tól tagja a nagybányai művésztelepnek, terje-
delmes levelében egyebek közt ezt írja 1907. június 2-án Pechónnak: 

Z ,,... egy nyáron át Holl бsy művésztelepén is dolgozott 1903-ban." (Bácsbodrog vármegye II.,  

dr. Borovszky Samu szerkesztése, 1909., 535. old.). A Pechón töredékes önéletrajzában emlftetr  
1904. esztendő  azonban hitelesebbnek tekinthet б .  

'A szabadkai Városi Múzeumban 1969 decemberében megrendezett Pechón-kiállítás katalógusa.  
Németh Lajos: Modern magyar m űvészet, Corvina, Budapest, 1972., 44. old.  
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„Kedves Öregem! 
Soraidat vettem, és azokra rögtön válaszolok, mégpedig úgy, hogy 

iparkodjál és gyere le minél hamarabb, mert itten kevés pénzb ől kijö-
hetsz, és szép eredménnyel megrakva indulhatsz. Itt csudálatosan szép 
minden, az ember bárhova megyen, mindenhonnan teli tüd ővel és bels ő  
érzéstől áthatva jön haza ... Ami az itteni megélhetést illeti, aztat kö-
rülbelül megmondhatom: egy szép szobát lehet kapni 7 forintért, a kosz-
tot úgy szoktuk elintézni, hogy ketten közösen hozunk egy itteni család-
tól, aki a piktoroknak általában főz 16 forintért havonta, és ez elég ket-
tőnknek. A múlt évben én Zi f f errel együtt étkeztem, és jólaktunk. Festé-
ket mindenesetre végy Pesten, bár itt is kapni, de jobb, ha ott vásárolod, 
azt hiszem, olcsóbb. Vásznat magunk preparálunk, a nyers vásznat itt 
kapjuk, méterje 1 Irt 20 kr. Nagyon jó szövés ű, 120 cm széles. A fake-
retet és az egyéb asztalosmunkákat itt sokkal olcsóbban kapod — vég-
eredményben 60 forintból ki lehet jönni, annyi kell nekem, holott én sem 
tartozom az úgynevezett spórolós emberek közé ..." 

A továbbiakban értesíti Pechónt, hogy Ziffert, aki panaszkodott neki 
meglehetősen nehéz életkörülményei miatt, meghívta Nagybányára. 
Pechónnak elküldte Ziffer címét is: Alexander Ziffer, Maglen, Finister 
France, Hotel Kergov ёs. 

Szigeti levele minden vaslószín űség szerint válasz Pechónnak, ami azt 
jelenti, hogy Pechón 1907--ig nem járt ezen a művésztelepen. 

Ziffer Sándor levele Pechónnak, melyet valószín űleg 1908 szeptem-
berében küldött Nagybányáról Verbászra: 

„Kedves Józsi barátom. 
... Az id őjárás nem úgy viselte magát, mint ahogy gondoltad, mert 

ahogy elutaztál, beborult, s úgy esett máig is, mintha örökké esni akar-
na. S emellett jócskán hideg is volt. Szerencse, hogy ma szép az id ő, mert 
különben elutaztam volna. Jobb itt maradni, mert a munka most jobban 
megy, mint az egész nyáron ment. A toronyból festett dolgaim közül kü-
lönösen az egyikkel vagyok megelégedve. Festem most a kis Margitkát is, 
ami ugyancsak jól kezd ődött ... A Tihanyi tegnap délben utazott el. 
Búcsúzásul olyan éktelen dörmögést vitt véghez az állomáson, hogy egész 
Bánya hallotta. Az utolsó napokban még készített egy tájképet a torony-
ból, s ez minden dolgánál jobb. Azt gondolom, hogy ez a fiú nemsokára 
nagy szerepet Jog itthon játszani ... A mai nap kibékített az eddig el-
szenvedett összes es ős napokért. Olyan gyönyör ű  őszi nap van, amilyet 
még sohasem láttam. Szereti az isten Bányát, mert ilyen szépen csak a 
kedvencét ékesíti fel valaki ... Nem maradok soká, s úgy lehet, október 
44n már Szegeden leszek, onnan pedig rövidesen Verbászon ..." 

Ziffer Sándor 1908. december 29-i keltezés ű  levele, melyet Buda-
pestről (VII. Thököly út 25 sz. I.. 7.) küldött Pechónnak Verbászra: 
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Ziffer Sándor keltezés nélküli levele Nagybányáról  
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„Kedves Józsi barátom, 
Előbb az a portrait foglalt le, és vele együtt az örökös szaladgá-

lás, hogy a Párizsba valót előkaparinthassam, később aztán a szegény 
atyám betegsége és halála voltak az okok. Azt hiszem, hogy belátod és 
megbocsájtod hallgatásomat. Az atyám halála nem jött egészen várat-
lanul, mert szegény már október óta beteg volt. S mert láttam, hogy 
az állapota napról napra súlyosabb lesz, nem is akartam elutazni... 
Mivel úgy hallottam, hogy ;nár a „Miénk" is kezdi a konzervatív-esdit  

játszani, valószín űleg mi, fiatalok nem kapunk oda meghívást, úgyhogy  

előre készülünk egy újabb egyesületet alakítani, ahonnan meg mi dob-
juk ki az öregeket. Ez az egyesület még januárban létrejön. Itt már  

pozitív a dolog, majd írok neked is. Az se búsítson, hogy a képeidet  

kidobálták a Műcsarnokból, mert ott csak a szokásos nívójú kiállítás  

van. Az öregek igen vigyáznak, hogy csak a saját képükre teremtett  

fiatal zsenik juthassanak be és kapjanak díjat. De úgy hallom, hogy  
már nem lesz sokáig úgy ... azon fáradoznak, hogy a „Miénk" S0%  

kiegyezéssel olvadjon velük össze ... A te megrendeléseidnek örülök,  
öreg. Csak üsd a vasat, ahogy bírod. Igen sokat nyersz majd vele, ha  

Parisban lehetsz ... Főképpen arrćl értesíts, hogy mikor jössz. Most Pe-
dig szívb ől üdvözöllek téged és az egész kedves családodat s az összes  

verbászi jó ismerősöket ..."  

4. Az ezt követő  évben, 1909-ben Pechónt leköti a verbászi evangé-
likus templom dekorálása, ezért nem jut el Nagybányára. A m űvészte-
leppel ez idő  szerint Ziffer révén áll kapcsolatban. Ziffernek egy 1909.  

október 6-i keltezés ű  levele egyféle összegezésnеk is tekinthető  :  

„Kedves Pepi barátom, igazat adok neked, amit a házassági terveim-
ről írtál... De most más dolgokat írok neked. A nyáron volt itt egy  

Falus Elek nevű  ... Ez a Falus egy igen zseniális svindlit eszelt ki. Ti.  

bel ontsa Grünvaldot, és rábírta arra, hogy ők ketten alapítsanak Kecs-
keméten egy piktorkolóniát. Innen Bányáról akarták a piktorokat elvin-
ni, többek között engem is, azzal az ígérettel, hogy Kecskeméten kapok  

potya telket, m űtermet, ösztöndíjat, eladok képet stb. Rajtam kívül hív-
tak vagy 6 piktort... Ők elmentek nagy h ű-hóval vagy 6-an Kecs-
kemétre, ahol még nem tudták a városiak, kikkel van dolguk, tehát 
igen szépen fogadták őket. Én el voltam ejtve, és velem együtt még né-
hányan, .akik velem tartottak. Pl. Galimberti, Tihanyi, Simkó stb. Mi-
kor visszajöttek Kecskemétr ől, ahol csak bemutatkozni voltak, mert csak 
a tavasszal mennek le végleg, roppant fennhéjazóan vislekedtek velünk 
szemben, s örültek a nagy diadalnak, persze a Perlrott a legjobban. 
Tegnap azután az xörtént, hogy Ferenczy, Thorma, Réti és még mi vagy 
15-en közös összejövetelt tartottunk egy tekintélyes bányai úriember 
(a polgármester) lakásán, ahol még néhány városi kapacitás is megje- 
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lent, és elhatározták, hogy az ittmaradó piktoroknak mindazt megad-
ják, amit Kecskemét, telket, m űtermet, lakást, fű tést, világítást, ösztön-
díjat stb .. .  

Semmi jele sincs annak, hogy Pechón valaha is kapcsolatban állt volna 
a kecskeméti művészteleppel, 1909 decemberébeni azonban egy új társu-
lat, a Művészház (melyre Ziffer az itt 3-as szám alatt közzétett levél-
ben utal) alapító tagjaként jelentkezik. Pechón err ől így ír önéletrajzá-
ban: „Mint a Művészház alapító tagja kés őbb számos mozgalomban te-
vékenyen részt vettem, amely, félvéve a harcot bizonyos konzervatív 
elemek ellen, azzal acélkit űzéssel hadakozott, hogy a fiatal fest őnem-
zedéknek érvényt és létjogosultságot szerezzen, megnyissa el őttük a zárt 
ajtókat, és mihamarabb a közönség szívét is tnegh бdítsa."5  

Egy 1910. január 7-i keltezés ű , Pestrő l Verbászra, Pechón címére kül-
dött levelező lap ,már arról tanúskodok, hogy Pechón művészi pályája 
határozottan felfelé ível. 

A Wagner zenéjes (7X12 m) című  kompozíció elkészitesére kötöLz 
szerződés után Pechón, az addigi sikereken felbuzdulva, 1910-ben mű
termet niyit Budapesten (Budafoki út 41/b). Ezáltal lehet ősége nyílik 
arra, hogy sű rűbben találkozzon barátaival, s hogy részese legyen a 
pesti művészvilág eseményeinek. M űtermébe ellátogat a magyar kultu-
rólis és művészeti élet számos kiemelked ő  egyénisége. Barátságot köt 
Rózsa Miklóssal, aki egyik 1913-ban írt levelében beavatja legszemélye-
sebb titkaiba. Petrovich Elek „kedves Pepikémnek" szólítja, s kiváló ba-
rátságban él vele. Pechón baráti körébe egy korabeli fennmaradt fény-
•ép nyújt betakinitést. E képen láthatjuk egyebek között Egry Józsefet 
is, akivel Pechón együtt szerepelt a M űvészház kiállításain. 

Sajnos, több évvel ezel őtt nyoma veszett annak az igen értékes le-
vélnek, melyet Ady Endre írt Pechónnak, s amelyben megköszönte a 
festő  hozzájárulását a verbászi Ady-est sikeréhez. Pechón Béla fest ő , 
Pechón József fia még emlékszLk a levélre, s B. Szabó György is emlí-
tést tesz róla: „Ady kortársa és ismer őse volt. Verbászi hagyatékából 
talán egyszer el őkerül Adynak az a levele is, amelyben köszönetet mon-
dott a festőnek, hogy költészetét és a modern m űvészetet védelembe 
vette ..." 7  

Pechón budapesti baráti körér ől szólva említést kell még tennünk 
Götz B€lla Ernő ről is, akinek egy háború utáni, keltezés nélküli levele 
arról tanúskodik, hogy sírig tartó barátság f űzte Pechónhoz: 

Ennek a tervezett képnek a vázlata ma Belgrádban, a Május 25. múzeumban van. 
Lásd az idézett katalógust. 

T B. Szabб  György: Valóság és harmónia, Hfd, XVIII. évf., 7-8. sz., 1954. július—augusztus, 
305-309. old. 
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Egy Götz B. Ernđ  levél Pechón Jбzsefhez  
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„Kedves Öregem!  
Rég várt leveled könnyes szemekkel olvastam. Igazán megható az  a 

szimphátia ... A küldött összeget átvettem. Fogadd érte, tSregem, igaz  
baráti köszönetemet, tettedet emlékembe véstem még erre a hátralev ő  
rongy, hazug életre. Szegény Tóni még mindég ágyban van, ha ,egyszer  
végigmankózik a szobán, már úgy remeg, mintha idegsokkos volna. Ezt  
is végtelen sajnálom. Az általad küldött összeget már felajánlottam, de  
nem fogadja el. Mert én még xnémi egészséggel rendelkezem, s jobban  
bírom ezzel a két kis gyerekkel a nyomorúságot, mint ő  betegen ..."  

A levél híven tükrözi a művészeknek a háború utáni nehéz helyzetét 
s a közöttük uralkodó szolidaritást. A levélben említett Tóni Pechón 
sógora volt. 

1922. március 6-án Pechón vóratlanul elhunyt. Síremlékét Med-
gyessy Ferenc (1881-1958) készítette. Medgyessy Pechón barátja volt, 
s gyakran vendégeskedett Verbászon. 

Ezzel 'lezárult egy életút, a magyar avantgarde mozgalmak egyik 
képviselőjének a pályája. 

A Hollбsy köréhez való csatlakozás s a Zifferrel kötött barátság, va-
lamint a magybányai és a párizsi tartózkodás révén Pechón a vajdasági  
festők közül ELS оKÉNT került kapcsolatba az európai avantgarde  
áramlatakkal. Rajta kívül egy bajanoki születés ű  festő , Stipan Kopilovié  
(1877- 1914) járt századunk első  éveiben Párizsban. Alkotásai közül  
mindössze három, 1907/08-ban készült impresszionista festmény maradt  
fönn. Említésre méltó továbbá a Streitmann Antal vezette nagybecskere-
ki impresszionista csoport is, 1906 után azonban csak Pechónnak adatott  
meg a lehetőség, hogy magáévá tegye s terjessze vidékünkön a „neois-
ták" eszméit.  

Kopilovié Vajdaságon kívül élt, a nagybecskereki csoport pedig  a 
helyzet alakulását többé dönt ő  módon nem befolyásoló Nagybánya b ű -
völetében alkotott, Pechón viszont részese volta magyar m űvészet tör-
ténelmi pillanatainak, de özben egy pillanatra sem szakadt el Verbász-
tб l. 6 közvetítette — igen gyorsan és hatásosan — a vajdasógi m űvé-
szek felé a nagy európai központok eszméit.  

S hogy a lehetőségek alapjában véve mégsem váltak valósággá, annak  
több oka van:  

Pechónnak hosszabb id őre volt szüksége, hogy megszabaduljon a 
Münchenben kialakított m űvészi gyakorlattól és nézetekt ől; 

Verbász nem volt olyan központ, ahol a művésztelepekről, a Pest-
ről és Párizsból hozott eszmék kedvez ő  táptalajra találtak volna.  
Pechón a vajdasági festészet magányos nagy alakja volt, s ennélfogva,  
valamint a képzőművészeti élet szervezetlensége miatt alkotásaival nem  
tudott nagyobb hatást gyakorolni környezetére;  
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— a palicsi .művésztelep létrehozására ,irányuló kezdeményezéseit a 
haború derékba törte. 

A Művészházban 1912-ben rendezett hatodik kiállításon bemutatott 
képei közül egyik-másik fia, Pechón Béla birtokában, illetve néhány 
gyűjtő  tulajdonában van. S ha e m űveket (melyeket Pechón 1913-bon 
több vajdasági helységben is kiállított) hozzáképzeljük A modern ma-
gyar :művészetek kezdetei — a nagybányai ,m űvésztelepé című  kiállítás 
anyagához, nem fogunk csalódni: az alkotások megállják helyüket e 
kontextusban. 

Pechón kapcsolatban állt Nagybányával, amikor a m űvésztelepen 
eluralkodott naturalista szemléletet a határozott körvonalak és a dekora-
tív formák váltották fel, amikor a konstruktivisták egyre inkább tért 
hódítottak, s amikor az ún. második nemzedék lelkesen hirdette az új 
festészeti eszméket. Az említett kiállítás egyik-másik képe, különösen a 
Ziffer által is említett (2. sz. levél) Tihanyi Nagybánya: utca cím ű  fest-
ménye meghökkent ő  módon rokonságot mutat Pechón Pöstyéni utca-
részlet című  alkotásával. 9  

Pechón személyében minden valószín űség szerint egy kivételes alkotó 
személyiséggel gazdagodott a századunk elején modern szakaszába lép ő  
vajdasági képzőművészet. Egy 1913-bon megrendezett kiállításán el-
hangzott szavai csak sejtetni tudják velünk, mit veszítettünk korai ha-
lálával: 

„A modern korszellem minden irányban való fejl ődése megtanította  
az embert, hogy az őt körülvev ő  objektumokat elemz ő  szemmel nézze,  

földarabolja, belsőleg megértse és alapértékükre visszavezesse ..."  

E szemléletet támasztják alá fennmaradt alkotásai, az els ő  világháború 
előtti vajdasági képzőművészet kiemelked ő  értékei: a Haditanács, P б s-
tyén, Udvarrészlet, Bácskai szüret, Gruži kiköt őrészlet, Fürdőzők, né-
hány akt és értékes rajzai, vázlatai. 

JUNGF.R Ferenc fordítása  

A BIZONYITÉK  

Sok vita folyt és folyik még nap-
jainkban is arról, hogy vidékünk fes-
tői közül kik tartoztak oda, vagy  
legalábbis látogatták 	a Hollóst' Si- 
mon alapította 	Nagybányai Iskolát,  
kik azok, akik megfordultak, alkottak  
és kiállítottak Nagybányán. Több fes- 

tőnk, köztük Balázs G. Árpád és  
Baranyi Károly is említést tesz  
Pechón József nagybányai útjairó1, de  
az egykori m űvésztelepen, sajnos,  
nincs nyoma Pechón látogatásainak.  
Festőnk 1969 decemberében Szabadkán  
megrendezett retrospektív tárlatának  
katalógusában írja Bela Duranci, hogy  
Pechón József, „1904-ben Hollóst' Si- 

s A belgrádi Modern M űvészetek Múzeumában 1975 novemberében és decemberében megren-
dezett kiállítás.  

A kép (s az itt említett többi Pechón-alkotás) reprodukciója megtalálható az említett ka-
talógusban.  
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min (1857-1918) m ű termében bukkan  
föl, ahol egy csoport saját korabeli  
fiatal művész, kés őbb jó barátfai révén  
megismerkedik a nagybányai m űvész-
teleppel". Duranci itt közölt tanul-
mányában felfedi Pechón és a nagybá-
nyaiak közötti kapcsolatokat is. A le-
velek valósban azt bizonyítjuk, hogy  
Pechón egészen közeli, baráti kapcso-
latban volt a nagyhír ű  művésztelep  
tagjaival, de a döntő  bizonyíték, hogy  
maga is járt Nagybányán, csak most,  
számunk nyomdába adása el ő tt néhány  
nappal került elő  a Pechón-hagyaték-
ból. 

A bácspalánkai Palanka című  né-
met nyelvű  hetilap 1908. szeptember 
5-i számában (36. szám) Nagybányaer 
Impressionen 	címmel Pechón József 
riportot közöl 	a „festők városáról", 
amelyben ezt olvashatjuk: „Bármerre  
fordítjuk tekintetünk, az itteni táj  
hihetetlen könnyedséggel tárja elénk  
csodálatos szépségeit és akinek volt al-
kalma megcsodálni ezt a különös szép-
séget rejtegető  természetet, annak nem  
lesz nehéz megérteni, miért tud ekkora  
varázserővel hatni e város és környéke  
fiatal festőművészeinkre  .. . 
A tájnak ebben az eredetiségében  

és természeti sajátosságaiban rejlik a  
vonzóerő, amely számos, nyugalmat  
kereső  és új ötlet után kutató, a nagy-
város idegölő  forgatagából szabadul-
ni igyekv ő  fest őt maga köré képes  
gyűjteni.  

A festők tanyáikat itt nem a f ény-
űző  és kényelmet nyújtó vendégfoga-
dókban ütik fel, hanem szegényes és  
rgénytelen viskókban húzódnak meg,  
minél távolabb a világ forgalmas és  
zavaró nyüzsgésétől, hogy aztán itt,  a 
természet közvetlen közelségében, szer-
zett benyomásaikat azon nyomban  
megörökítsék.  

(7ton-útfélen találkozhatunk velük,  
ahogy csoportokba verődve lázasan  

elemzik munkáikat, vagy pedig egye-
dül, magukba szállva kémlelik a ter-
mészetet, hogy ne csak küls ő  jegyeit  
ragadják meg, hanem a belső  tartal-
makat is."  

Pechónt élménybeszámolójában a táj 
élménye köti le elsősorban, ezért fej-
tegeti a táj és a m űvészet viszonyát,  
majd riportját a következ ő  szavakkal  
zárja: „Nagybánya jelenleg a fiatal  
művészgárda gyűjtőtábora. Bányát  
a sok piktorkodó mellett számos jóne-
vű  fest ő  vallja magáénak... Ez a vá-
ros eddig legfeljebb aranybányáiról  
volt ismert. Ma már más hírneve is  
van. lуgy látszik, arra ítéltetett, hogy  
sok halhatatlan alkotás szülőhelye, al-
kotójának pedig lakhelye legyen."  

Még egy dokumentumban bukkan föí  
Nagybánya Pechón kapcsán. Csepcsá-
nyi István verbászi banktisztvisel ő ,  a 
festő  barátja egy kéziratban maradt  
nekrológusban említi a következ őket:  
„Erre az időszakra esik (1899-ről van  
szó — megj. B. Gy.) Pepi első  nagy  
vásznának, Az utolsó gyufa c. f est-
ményének budapesti kiállítása. A ké-
sőbben alakult Művészházban kiállított  
képei m űvészi sikert hoztak neki, s az  

elismert fest ők közé sorolták. Ekkor  

kezd ődött m űvészete felfelé ívelni, s  

aztán már hol itt, hol ott, hol Buda-
pesten, hol Nagybányán találjuk, ahol  
tanul, hogy m űvészi tökéllyé fejlessze  

zseniális tehetségét."  
Ma már persze nehéz megállapítani,  

hogy az idézett nekrológus adatai  
mennyire udvariaskodók, illetve, hogy  
az említettek mennyiben felelnek meg  
a valóságnak. Az viszont, hogy  
Pechón járt Nagybányán, a palánkai  
újság riportjából kiderül. Hagyott-e  
maga után valamit a telepen, vagy  
csak egy röpke látogatásról volt-e szó  
— csak alaposabb kutatások mutat-
hatják meg.  

B. Gy.  
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APÁMRÓL, EMLÉKEZETBŐL ÉS 
DOKUMENTUMOK ALAPJÁN 

PECHÁN BÉLA  

Apámra és a véle kapcsolatos eseményekre negyedük életévemt ől em-
lékszem, de ha csak a személyes élményék alapján kellene róla szólnom,  

bizony eléggé nehéz helyzetben lennék, hiszen mindössze az 1910-es évek  
elejétől 1922-ig,apám korai halálána 'k évéig tudnék visszaemlékezni.  
Visszaemlékezni? Tizenöt éves voltam, amikor temettük, s most, hogy  

felkérésre szólnom kell róla, talán természetes is, hogy sokszor hívom  

majd segítségül az apai hagyatékot:.a családi leveleket, feljegyzéseket,  

iratokat. Pechón Józsefet, az embert szeretném ugyanis bemutatni, mert  

a művészrő l, művészetéről — ha sok mindent elhallgatva is — ,beszéltek,  
írtak is bőven a nálam sokkal illetékesebbek. Tekintettel arra, hogy a 
művészek esetében az ember mint f őnév a civilben túl a művészt is je-
lenti, a vizsgálódás csakis párhuzamos vágányokon történhet, azzal, hogy  

apám életútjának ismertetéséhez és nem rnun'kásságának értékeléséhez  

nyújtok  ijaьь  adalékot.  
Visszapilllantva gyermekkorarcba, csak itt-ott bukkan fel egy-egy régi  

emlék. Csatornaparti séták, horgászás, sárkányeregetés ... Emlékszem,  

hörghurutom miatt orvosunk javaslatára sokat kellett tiszta leveg őn (ak-
kor még létezett) tartózkodnom, de tekintet nélkül arra, hogy apám  

nagy természetbarát volt, nem értettem, hogy elfoglaltsága ellenére is  

miért ajánlkozott, hogy e sétákra 5 és ne édesanyám vigyen. órákon át  

csavarogtunk így a verbászi csatornaparton, s csak kés őbb fedeztem föl,  
hogy képein milyen sű rűn jelennek meg csatornaparti motívumok. A sak-
szor egész délel őtt tartó séták unalom űzéséhez tartozott a sárkánykészí-
tés. Nádszálból és több szín ű  fluszpapírból, ma már azt is hozzátenném,  

művészi tökéllyel készült sái1dnyak voltak ezek, persze határozottan  

most már csak arra emlékszem, hogy legtöbbször nem én fogtam a hosszú  

cukorspárgán himbálódzó sárkányt, ami nem kis bosszúságot okozott,  

meg arra is, hogy apám, akit barátain kívül mindenki tiszteletet paran-
csolб .an csakis művész rJrnak szólított, itt a csatornaparton valahogy  

olyan gyerekes lett, mint én.  
Számomra máig eldöntetlen kérdés, hogy fest ő  lettem volna-e apám  

„segítsége" nélkül is, viszont tény, hogy amint hajlandóságot észlelt ná-
lam a festészet iránt, azonnal ecsetet adott a kezembe. Igy történt, hogy  

öt-hat éves koromban +már kisebb kartonhulladékokra képéket festettem,  

amelyek apám 1913-bon Verbászon megrendezett gy űjteményes kiállítá-
sán, érdékessége+ként ugyan, de helyet kaptak. Még a katalógusban is fel  

volt tüntetve mind a tizenöt festményean s felette apám megjegyzése:  
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„Pechón Béluska, 6 éves fiam festményei. Festette részint természet után,  

részint fejb ő l." Apám festményeinek ára 50 és 500 korona között moz-
gott, az enyém ára 5 korona volt. Tavaly, a hetvenedik születésnapomon  

köszöntő  írásban fiatal méltatóan azt írta, hagy ezek az ötkoronás fest-
mények azért jelent ősek, mert a nagy mester egy-egy helyrehozó voná-
sát őrzik. Nyilván így igaz.  

Mindezt azért írom le, mert apám, amikor csak tehette, olyan jelensé-
geikre hívta fel a figyelmemet, amilyeneket csak m űvészeanber vehet észre.  

Nézd csak, ott, gazt az utat! — és rámutatott a lucskos, sáros ver-
bászi falusi utca egy kanyargós részére.  

Látod ... Milyen lila színben fénylika sár, és ott mellette a derék-
vágások fel eső  peremén milyen narancssárgán ver ődik vissza a napfény.  

Pestre is többször fölvitt, ahol rendszerint Jaeckel Antal nagybácsink-
nál szálltunk meg. Tóni bácsi — mert mindenki így hívta ő t — híres  mű  
pártoló és gyűjtő  volt. Lakása valóban tele volt képekkel és szobrokkal.  
A falak szinte ki sem látszottak a képek mögül, de még a szekrények  
mögött is őrzött néhányat. Emlékszem, Tбni bácsi büszkén mesélte apáan-
nak, hogy nem hiányzik innen a haladó festőik közül senki. —Még te  
sem — mondta neki a vállát veregetve, amire apám azt válaszolta: „Nem  
is csoda, hogy ennek a mi piktorgárdánknak Тбni bácsi a kedvence."  

Apám több levelében beszél Joeckel Antal gy űjteményéről, az ott levő  
Rippl-Rбnai-, Götz-, Sassy-, Kádár-, Csáktornyai-, Szigeti-, Egry- és  

Ziffer-képekr ől, a Stróbl-, Baranyi-, Körmendi- és Medgyessy-szobrokr бl  
és arról, hogy milyen hangulatosak Tóni bácsi szobái, amelyben a m ű-
értékeken kívül sok egyéb is van: könyvtár, pipatórium, régi бra-  és 
fegyvergyűjtemény stb. Ugyancsak apám meséib đl tudom, hogy itt jöttek  
össze esténként a fiatal, bohém és többnyire éhes piktorok nemcsak hosz-
szú, rendszerint reggel ibe nyúló szakmabeli vitákra, hanem mert Tбni bá-
csinál mindig akadt valami jó bácskai harapnivaló s hozzá lélekemel ő  
itóka is. Utánpótlásról rendszerint anyám gondoskodott.  

Már bevezet őben említettem, hogy eléggé megkoptak emlékeim apám-
ról, hiszen egy jó ideig, 1910 -től a háború kitöréséig apám jobbára csak  
vendég volt itthon. Pesten rendezett be m űtermet, és havonként csak  
egy-két napot töltött itthon. Talán nem érdektelen belekukkantani egy-
néhány Pestrő l írt levelébe sem.  

Puszta kuriózumként íme egy pesti levél borítékja:  



812  HID  

Bp. 1910. II. 12. 
,,... én még mindig festik és van még egy f est őbácsi itt, Münchenből  

(valószínűleg Kálmán Péter — megj. P. B.), akinek már elmeséltem, hogy  
te is tudsz festeni .. 

... azt a régi hegedűt, amely nincsen befestve, neked adom, de nem  

szabad eltörni." (Egy be nem fejezett, saját Ikészitmény ű  hegedűjéről van  
szó. — Megj. P. B.)  

1910. XI. 8. (anyámnak)  
,,... holnap, szerdára be van jelentve Dr. Ho f f mann látogatása, aki  

azért jön, hogy megtekintse a 'Luther a worms-i országgyűlés előtt' váz-
latát. Meg szeretné venni..." (A verbászi evangélikus templomban 1911-
ben шeg is festette ezt az 5X8 méteres mennyezetképet. — Megj. P. B.)  
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1911. II. 2.  
„Édes Kisfiam!  

nagyon szépen köszönöm a megemlékezésed apukád 36-ik születés-
napjára ... az apuka jól érzi magát és szorgalmasan dolgozik, mert a  

jövő  hónapban kiállítani fog..."  

1911. (?) (anyámnak)  
„... a legtöbb időmet a M űvészházban töltöttem, ahol a tegnap meg-

nyílt kiállítás rendezésén segédkeztem... Azt hiszem, hogy képeim fel-
tűnést fognak kelteni ..."  

Apám hagyatékában sok levél van, köztük nagyon ismert fest őktől ér-
kezők is. Íune néhány kiragadott nnondat ezekb ő l:  

Ziffer Sándor, Budapest, 1908. XII. 8.  
„... az örökös szaladgálás, hogy a Pórisba valót előkaparhassam .. . 

A te megrendeléseidnek örülök, öreg, csak üsd a vasat, ahogy bírod. 
Igen sokat nyersz majd vele, ha Párisban lehetsz ..." 

* 

„Fogadja Mélyen Tisztelt Pechón Č7r a »Művészház«-ban kiállított 
képeire és az összes f ővárosi lгар i- s hetilapok rendkívül elismer ő  bírá-
lataira a Budapesten időző  verbászi egyetemi i f júság őszinte s — Ver-
bászhoz tartozásunk miatt — szeretetteljes üdvözleteit s gratulátióját! 

Mindannyiunk nevében 
Molter Károly b. k." 

* 

Dr. Rózsa Miklós, Budapest, 1913. VI. 17.  
„Kedves Pepim!  
Szeretetreméltó kártyádat hálásan köszönöm. Soha jobbkor nem jöhe-

tett. Éppen nagyon aggódtam érted, mert pár nappal azelőtt Jöckellel  
találkoztam, aki rémhíreket mesélt kisfiad és feleséged betegségér ől  .. . 

... egy bizonyos, hogy bármily fordulatot vesznek a dolgok, Te min-
dig úgy a szívembe zárva maradsz, ahogy oda fűztelek, mióta nemes lé-
nyedet megismertem.  

Üdvözöllek, csókolom kisfiad s kézcsók feleségednek, Blanka is köszönt  

Igaz híved  
Miklós"  
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Dr. Rózsa Miklós, a M űvészház igazgatójának levele  

Rózsa Miiklós A magyra impresszionista festészet cím ű  könyvében ér-
tékeli is apám munkásságát, a következdket mondva róla: „Pechón. Jó-
zsef is elsőrangú színlátónak indult s naturalisztikus színlátásból emelke-
det fel a díszítő  felfogásig. Am rajzaban és mintázásában ma is jelent-
kezik a naturalizmus ereje, csak éppen, hogy ra már tudatosan mell őz  
minden felesleges — és így zavaró — jelenséget s csak a szükségképpen  

je'lleдΡnző , kellőleg kiaknázható dekoratív elemeket hangsúlyozza. A ben-
ső  átélések — pedig mindig őszinte — heve nála sohasem jelentkezik in-
dulatos ,és szenvedélyes színkicsapongásokban; férfias ereje, fegyelmezett  

tudása a legnagyobb színmámor közepette. is megóvják az indokolatlan  

és szeszélyes lázadozásoktól. Most különben đ  is határkőhöz jutott: új  
formanyelven új stílust akar teremteni magának. E tisztán értelmi és már  

inkább csak formaművészetben, mely elsősorban a szerkezet egységére  

veti a fősulyt, egyelőre még zavarja tán a keres ő  művészt, a megszokott  
naturalisztikus anyagszer űség önkéntelen jelentkezése, de viszont er ős  
rajztudása és gazdaságos fegyelmezettsége segítségére lesznek a forma jo-
gáért való szívós küzdelmében, úgy, hogy bízvást nézhetünk a legszebb  

reményekkel a jövend ő  pályafutása elé."  
Ezt a budapesti Pallos Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság kiadá-

sában 1914-ben ;megjelent könyvet maga a szerz ő  küldte meg apámnak,  
ő  viszont, egy hiányos keltezésű  levél kópiájának tanúbizonysága szerint  
így köszönte meg:  

„Kedves Miklóskám!  

Mindenekel őtt fogadd hálás köszönetemet a könyvedért, melyet nem  

csak nagy érdeklődéssel, hanem igaz élvezettel olvastam végig, ti. még  

kefelenyomatban s így a könyv megérkezésekor csupán még Lyka el ő-
szavára lehettem kíváncsi, melynek szintén nagyon megörültem, mert  

olyan mintha benne saját érzelmeim megnyilatkozását látnám . . . 
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... és, hogy, Lyka szavaival éljek, nem tudom megérteni, hogy valaki 
verekedjen más boldogságáért, hogy beverjék értea fejét, amikor sokkal 
nagyobbat alkothat, ha kiállítások rendezése helyett könyveket írna. Ez 
a Te bűnöd." 

(A 'levél befejező  része hiányzik — megj. P. B.) 
A tízes évékiben dr. Rózsa Miklós a Múvészház igazgatója volt, nevét  

sokszor hallottam otthon is. Ő  volt apám leghűbb méltatója. Az ismert 
kritikus viszont nyilván becsülte apám munkáit. A M űvészház 1912-ben 
megrendezett VI. csoportos kiállításon részt vev ő  festők közül Rózsa 
Miklósa következ ő  nyolc „sokat ígérő  művészre" hívja fel a figyelmet: 
Csáktornyai Zoltán, Egry József, Götz B. Ernő , Kornai József, Kör-
mendi-Frimm Ervin, Pechón József, Schütz Julcsa és Ziffer Sándor. 

A Művészház 1911-!ben tartott els ő  tisztújító közgyű lésén Rippl-Rónai 
lett a művésztanács elnöke, egy évvel kés őbb pedig már apám is művész-
tanácsi tag volt, együtt olyan ismert személyekkel, mint Boromisza Tibor, 
Egry József, Kádár Béla, Szigeti Jen ő. (A Művészház katal бgusa, Buda-
pest, 1913, 14. p.) 

Az Interieur (budapesti) szak- és iparm űvészeti ikép'es folyóirat az 
1912. február 10-i számában Nyolc fiatal fest őművészről cím alatt, a  
Művészház VI. csoport-tárlatát elemezve, így ír apámról: „Pechón Jó-
zsef évek óta egyik legnagyobb művésze kiállításainknak; azok el őtt 
tudniillik, akik túl látnak a dísztermek hivatalos nagyságain. Nagy fes-
tői tudása (majdnem matematikáját írtunk), el őkelően finom érzése, a 
látás finomsága s a megrögzítésnek .mesés energiája, amely mindig á la 
primo dolgozik, széles, bátor foltjai mellett is meghatóan intim megj&- 
fenése olyan elákeló művészre vallanak, aki még Nyugaton is sok dics ő -
séget fog szerezni a magyar m űvészetnek és — a Művészháznak." 

Ezerkilencszáztizenháromban а  Мјfvёszћ z a vidélki kiállítások rende-
zésére vonatkozó programjának keretében megrendezi apám gy űjtemé-
nyes kiállítását. A több mint száz képből álló gyűjteményt később Zam-
borban, Palánkón, Verbászon és a megye más városaiban i's bemutatták. 
Több szobrot állított ki ugyanezen a kiállításon 'apám jó barátja,, Med-
gyessy Ferenc is. 

A kiállításról Az Újság című  budapesti napilap 1913. február 23 -ai 
számában ezt írja: „Pechón József, az ismert fiatal fest őművész, akinek 
a Művészházban rendezett gyűjteményes kiállítása a tavasszal osztatlan 
sikert 'aratott, felhívást kapott szül ővármegyéjének, Bács-Bodrog megyé-
nak városaitól, hogy kollektív .kiállitását vándorkiállítás keretében ott is 
mutassa be. A kiállítást, amelynek anyaga a ✓kitűnő  művész kétévi mun-
kásságát tükrözi vissza és mintegy 100 képb ől áll, három helyen fogják 
bemutatni, éspedig e hó 16-tó1 21-ig а  művész állandó tartózkodási he- 
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Művészházi bizonyítvány 1913-ból  

lyén, Újverbászon; március 2-tól 7-ig szül ővárosában, Palánkón és  
március 16-tól 24-ig а  vármegye székhelyén, Zamborban.  

Bács-Bodrog megye társadalma nagy szeretettel) várja a megye legis-
mertebb festőművészét, áki bár a fővárosi kiállításokon araár jó hangzású  

nevet szerzett magának, odahaza anost hosszú évek után mutatkozik be,  

úgyhogy az első  kollektív vándorkiállítás a legszebb siker reményével  
nézhet a vasárnapi vernissage elé."  

A kiállítás katalógusában Egy aszó a modern m űvészetrő l címen apám?  
megírta művészi ars poeticáját. Idézzünk néhány gondolatot ebb ől az  
írásból:  

„Sok szó esik a laikus közönség körében is a modern művészetről,  
mégpedig olyformán, hogy az éppen divatban lev ő  előadásmódokat és  
egyéb ikülsőségeket anondják mofdernnak. A modern szónak ily értel- 
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mezése pedig kizárja a m űvészi tartalmat, mert pusztán múló divatot  
jelent. Az igazi művészet pedig soh' sincs divatnak alárendelve  ... A 
művész csak abban lát artisztikumot, ami egyéni érzéséhez legközelebb  
áll, tehát csakis azokban az értékekben fejezheti ki egyéni energiáját. 
Minthogy a természet igen gyakran teljesen érdektelen, az igazi m űvész  
nem veheti figyelembe annak minden apró szeszélyét, hanem els ősorban 
az a föladata, hogy mindazok mell őzésével, amelyek egyéniségére zava-
rólag hatnak, megfelel ő  formába öntse legegyénibb érzéseit és csak arról 
számoljon be, ami rá maradandó hatást gyakorolt... 

A modern piktorgeneráció világnézete abban különbözik a régiekét ől, 
hogy az érzékelésen alapszik, tehát aszerint értékeli benyomásait és azért 
helyezi az elemi hatások értékét a ikamplikáltak fölé. 

A művészet valóban a természetben rejt őzik, de csakis az igazi m űvész 
tudja kiszakítani bel őle olyformán, hogy folytonos kivonás á'lta'l jut az  
artisztikus alapértékhez. Ez az alapérték pedig nem egyéb, mint bizonyos  
ritmus, amely a formák fölépítésében, a színak kompozíciójában és a  
vonalak szintézisében nyilatkozik meg. Sajátságos jellege pedig a m űvész  
egyéni jelrendezésétő l függ. És éppen ez a sajátos jelleg nagyon sokszor  
az a pont, amelynél a laikus a kép szemlélése közben elfelejti, hogy en-
nek megítélése nem a normális látásra való hivatkozássa1, hanem csakis  
a m ű vészet lényeges szempontjából történhetik."  

A Művészház kiállításait a kritika nagy elragadtatással fogadja. Szinte  
minden Pesti lap ír róla. Apámat a fiatal fest őnemzedék legjobbjai közé  
soralfák, a lehető  legszebb jövőt jósolva neki. A hirtelen felfelé ível ő  
pályát azonban derékba töri a háború 1914-ben. Pestr ől gyorsan hazatér  
Vertászra, majd 1915 januárjában hadi szolgálatra bevonul Szabadkára.  
Itt találkozik festőtársaival, Oláh Sándorral és Kálmán Péterrel, vala-
mint Baranyi Károly szobrásszal,akik valamennyien a szabadkai Had-
segélyező  Hivatalban szolgáltak. Apám bevonulása után nem sakkal meg-
betegszik, és fgy ikerül a budapesti Hold utcai Hadikórházba. 1916 má-
jusában tér ,ismét haza, s azonnal fel is mentik a hadi szolgálat alól. Ek-
kor Belgrádba utazik, és hadifest őként dolgozik. 

A háború utáni nyomor bennünket sem került el, de egyes fQt őtársai 
még nagyobb bajban voltak. Emlékszem, apám egyszer összeszedte Götz 
nála lévő  grafikáit, és a még néhány saját festményével a vertászi Koszi-
nában tombolán értékesítette. Az fgy összegy űlt pénzt továbbította Bu-
dapesten nyomorgó barátjának. Otthon sokat emlegették ekkor Joeckel 
Antalt, a Tóni bácsit, a Friedmann és Tsa export-import cég j»mádi 
prokuristáját, aki ugyancsak elszegényedett, és m ű tárgyainak eladogatásá-
ból tartotta fenn magát, de albérl őnek befogadja az :akkor induló és ké-
sбbb nálunk is sokszor megfordult Nagy Istvánt. 

Apám a háború befejezése után különböz ő  terveket sz ő . Érzi, Vertász 
nem .nyújthatja számára azt, amire neki sziüksége van. Legszívesebben  
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Budapestre menne, de a helyzet kilátástalansága miatt az Amerikába való 
kivándorlás mellett dönt. New York-i műkereskedőkkel és barátokkal le-
velez, de lehangolják az onnan érkez ő  hírek, miszerint ott még az imp-
resszionizmus kezdeti fokáig sem értek, és minden modern irányzatot ir-
tózattal vetnek el. Ezért igyekszik stílusánák egy olyan kompromisszumos 
változatot adni, hogy azt az «lkövetkez ő  tevékenykedésének kezdeti ne-
hézségein átsegítse. Portrékat fest, plakátokat készít, ismerkedik a lap-
szerkesztéssel. Romániában él ő  nővérének 1921. október 3-án ezt írja: 

„Én most kizárólag a művészetemmel foglalkozom, de a kilátástalan 
helyzet miatt nem akarok itt maradni.. . Miel őtt innen véglegesen el-
költöznék, fel szeretnélek keresni, amennyiben sikerül útlevelet szerez-
nem ... Utazásunk csak jöv ő  év tavaszán vagy a nyár folyamán válik 
esedékessé." 

Ugyanebben az évben nagybácsimnak a következ őket írja: 

„Szorgalmasan tanulok angolul, hogy ne tökéletes analfabétaként ér-
kezzem oda. Meiert ől és Filiptől is kaptam levelet, ők nagyon biztatnak. 
Szorgalmasan dolgozik jövend ő  kiállításomon, de nem tudok annyi pénzt 
felhajtani, amennyi a keretezéshez szükséges. Béla Jelenleg a gimnázium 
negyedik osztályába jár, és olyan élénk érdekl ődést mutat a chémia és 
az elektrotechnika iránt, hogy az egész ház tele van mindenféle savakkal, 
eszenciákkal, vegyszerekkel meg b űzzel ..." 

Ugyanebben az időben, 1921-ben, Amerikában él ő  nagybácsimnak (Tóni 
bácsi édes bátyjának) írja: 

„... és köszönöm a küldött újságokat és folyóiratokat, amelyekb ől lát-
ható, hogy milyen magaslaton áll az ilyesmi Amerikában. Vagy nem lé-
teznek Amerikában emberek, akiknek szellemes, egészséges és eredeti 
humorérzékük van, hogy az ilyen nem ű  európai lapokkal vetekedhetné-
nek, vagy pedig az amerikai polgár irántuk elfogul és egyáltalán nem 
fogékony egy egészséges és jó vicc iránt. Ez igen sajnálatos annál is in-
kább, mert — amint látom — az ilyen lapok jó megszerkesztéséhez min-
den technikai (méghozá tökéletes) lehet őség fennáll, úgyhogy semmi aka-
dálya annak, hogy valami igazán művészi és ízléses kivitelezést létrehoz-
zanak. Meggy őződésem szerint ezen a téren sokat lehetne javítani, csak jó 
kezekbe kéne helyezni. De a jelenlegi amerikai helyzetet nem tartom 
pillanatnyilag elég érettnek és alkalmasnak ilyesmi megkezdéséhez, ezért 
okosabbnak tartom utazásomat egyelőre elhalasztani. Ez azért nem Jelenti 
azt, hogy lemondok róla, mert komoly az elhatározásom, de csak egy-két 
éven belül fog megvalósulni." 



820 	 HID  

Apám ezeket a várakozási éveket nem töltötte tétlenül. Ha nem festett,  
tervezett: épület еket és bels ő  berendezéseket. A verbászi Kaszinón ők tánc-
és zenetermét, színgidát. Elkészítette a csatornaparton felépített strand-
fürdő  vázlattervét. Válogatott színkoanpozi сióban vitrázsokat tervez. Ko-
vácsalt vasból függ őlámpákat és egyéb dísztárgyat eszel ki, amit egy  
ügyes kovácsmesterrel együtt kivitelez. Díszletterveket készít, fest, s ő t  
még rendez i 's. мegirja A főbíró cгmű  színdarabot. Nemcsak hogy szín-
darabokat rendez, hanem maga is fellép bennük. Társasestéken és jóté-
konysági rendezvényeken konferál, hegedül, szavai. Bökverseiket ír a helyi  
lapdkba, amiért sokszor összeütközésbe kerül azokkal, akik ezekben ön-
magukat ismerik fel. De ez még nem minden. Melodrámát ír és komponál.  
A Gavotte című  zenekari szerzeményét többször is el őadják. (Halá .lánák  
első  évfordulóján a verbászi Kaszinóban tartott emlékünnepélyen, amelyen  
Szenteleky Kornél felolvassa a kés őbb Színek és szenvedések címen kis kö-
tetben :megjélent írását; a Klein-féle vonósnégyes is el őadta a Gavotte-ot.)  

1920-ben szobrászkodni is kezd. Az én me'llszobramat faragja fehér  

márványkőből, és több szobrot, domborművet készít kőből, agyagból,  
gipszből. Biciklivel járja a határt, és zöldell ő  kukoricatáblákat, éget ő  
napsütésben úszó ibúzatáblákat fest. Kiállítást szeretne készíteni. Egy  

kettős gyermekportré még meg sem száradt az állványon, amikor szív-
baja tragikus gyorsasággal végez vele. 1922. március 6-án, 47 éves korá-
ban hunyt él. Éppen akkor ragadta magával a halál, amikor már valóban 
alkalmas lett volna a hozzá f űzött reményeket beváltani. Ha most arra 
keresem a választ, hogyan lehetséges, hogy apám munkássága kimaradt  

mind a magyar, mind pedig a jugoszláv művészettörténetekb ő l, lexikonók-
bбl, akkor csakis az t űnik számomra „elfogadható" magyarázatnak, hogy  

a háborús viszonyok konszolidációja után a Budapesten kés őbb újraalakult  
képzőművészeti köztudatban mint „él ő" és aktív festő  araár nem kerül-
hetett ebe, új .környezete pedig korai halá'la miatt úgyszólván araég meg  

sem ismerhette.  
Én túl fiatal voltam akkor ahhoz, hogy apáanat életében jobban meg-

ismerjem. Amit róla kés őbb megtudtam, jobbára a hagyatéknak no meg  

késő  öregkort megért anyáannak és apám egykori barátfai elbeszéléseinek  
köszönhetem. A lművészt én csak a tulajdonunkban lev ő  mintegy 50 fest-
mény és számtalan rajz .és vázlat, fi meg az évek hosszú során felfedezett  
újabb és újabb képék alapján ismerhettem meg. Engem persze ő  indított  
útnak. Tanítómesteremmé vált, és mástól soha annyit megtanulni és el-
lesni a festészetből nem tudtam„ mint tőle. Talán ne is csodálkozzunk  
ezen.  

Verbászon több mint száz festanénye lehetett magántulajdonban, de saj-
nos a második világháború alatt számos ;festmény elkallódott. Budapesten  

is igen sok képe maradt, a tárlatokon kiállított festményeket rendre meg-
vásárolták. AMűvészház 1913. évi palotafelavató kiállításán szerepl ő  Az  
ének című  olajfestménye a Szépm űvészeti Múzeum túlajdonába ~került.  
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Végül azt a véleményemet szeretném kifejezni, hogy szükséges és hasznos 
volna (én erre már nem 'érzem magam elég rugalmasnalk) egy szisztema-
tizált keresést indítani a még fellelhet ő  Pechón József-;képek felkutatására 
és ,értékelésére. Meg vagyok gy őződve, hogy ily módon itt nálunk, de 
Pesten is igen sok festmény kerülne elő . 

Ezzel aztán (de e ikutatás nélkül is) jóvátehet ő  volna egyes lexikográfu-
sok, intézetek, kiadók, történetírók mulasztása, akik még azt sem hajlan-
dók tudomásul venni, hogy valamikor létezett és dolgozott itt egy Pechón 
József nevű  festőművész. 

PECHÁN JÖZSEF ц  
1911-.ben, Münchenben a Secessian kiállításán egy eleven, friss tájkép 

csiklandozta fel képtárlótogatásakban ellankadó figyelmemet. A tájkép 
szerzője a katalógus szerint Pechón József volt. Nemsokára a Pesti M ű-
csarnok ,és Művészház tárlatain találkoztam Pechón vásznaival; figyeltem, 
csodáltam, becsültem nagyszer ű  küzdelmeit a formával, a гkarását, törte-
tését tökéletes, magas m űvészi célok felé, bámultam ezernyi akadályokon 
keresztül feltör ő  hatalmas tehetségét. A palánkai lakatosinasa bécsi élc-
laprajzoláson és a ,müncheni akadém'ián keresztül eljutotta párizsi Salo-
nig, Eisenhut leíró 'klasszicizmusától Cézanne iгpresszionizlnusán, Sziny-
nyei plein-air-jén keresztül Hollásy Simon mély látású, őszinte és egy-
szerű  szavú .naturalizmusáig.  

És ez az izmos, ígéretes tehetség hirtelenül, hangtalanul negyvenhat 
nyugtalan évvel emlékezetében és zsongó, szunnyadó akarásokkal a 
lelkében halt meg néhány hónappal ezel őtt verbász'i magányában.  A 
változott idők közönye és parvenüsége figyelemre sem méltatta távozá-
sát. Akik ismerték, becsülték és megértették a m űvészetét, azok aligha  
tudták, hogy ebben a széles, lapos bácskai faluban él, az a lomha sváb  
falu pedig, amely lakosánalk nevezhette, nem becsülte, és nem értette  
tiszta, nagyszer ű , érdekes .művészetét.  

* 

Pechón József neon csupán festőművész volt. Művész volt, tehetséges  
volt a anűvészet minden ágában. Költeményeket és színdarabokat írt,  
majdnem minden hangszeren játszott, és hozzá még jól játszott, önálló  
zenekari szerzeményei vannak, 'kitűnđ  színész volt, szellemes humorista,  
épületeket tervezett bámulatos hozzáértéssel, nagyszer űen, lelkesen min-
tázott és művészien kálapácsalta a márványt — mégis, mint fest ő  volt  

• B4сsmegyei Napló, 1922. december 24.  
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igazán nagy és kimagasló jelenség. Neon volt állandó iránya és megszo-
kott iskolája. Impresszionista volta szó egyszer ű  és nemes értelmében, 
bár több változást, eltérést lehet iképein észrevenni. Utakat keres, igaz-
ságak után törtet, ,és ha úgy látja, hogy az egyik út hibás és Déltalon, 
otthagyja -azt, újak után kutat, kínlódik a kezdet keménységein, mint 
kincskereső  bányász, majd mikor belátja, hogy a kezdett úton nem ér 
célhoz, könnyedén visszafordul, és frissen kezdi elölr ől (a harcot a for-
mával, a szemléléssel, a meglátással a téri hatással, a színkifejezéssel. 
Elsđ  kiállított nagy vászna: „Az utolsó gyufaszál", f ő leg rajzi tehetségét 
árulja el. Színekben és levegőben félénk, ,bátortalan alikotás. A konzerva-
tívok, a „képszenkesztők" jámibor, bár nem őszinte tisztelője. De Hollбsy 
mellett látni kezd, új észrevevések és meglátások kincseihez jut. „Mintha  

kába álamból ébredtem volna fel — jegyzi fel életrajzában —, egyszerre  

új célok, új problémak el őtt találtam magamat er őtlenül és tanácstala-
nul, smint gyermek egy könyv el őtt, amelyben még nem tud olvasni."  

Kínlódik, küszködiek, .bízik, harcol, javítgat, lelkesedik. Megérti a nagy  
franciákat: Manet-t, Claude Monet-t, Bastien-Lepage-t, de nem szeg ődik  
csatlósukul. Hollóst' mesteri, de nem bálványa, a nagybányai iskola er ős 
hatással van rá, de azért nem h űséges és elvakult tanítvány. A M űvész-
házban nagy, szimbolista irányú vásznakat állít ki, de mellettük nyu-
godt, előkelő  portrék, meleg, hangulatos és eleven szín ű  csendéletek is az  
ő  nevét viselik. Nem csatlakozik hangos szavú klikkekhez, nem köti ma-
gát állandó araodorhoz, egyénisége és m űvészi jellege mégis minden képén  
kiérezhető . Gondosan, szeretettel ül a témához, és a fest őből csakhamar  
rajongó lesz, beleéli magát a hangulatba, túláradó rokon szívvel simo-
gatja az anyagát, mint kedves, gügyög ő  gyenmeikét. Nem másol hidegen  
és üiletszerűen, a művész és tárgya között felalvad minden űr, minden  
hűvösség, átérzi, átéli .a kukoricaföldek, a muskátlik, a fürd đ  nimfák  
vagy a befđ ttes üvegek hangulatait. Szívét viszi bele minden ecsetvonás-
ba. Csupán egyes megrendelt araképénél lehet észrevenni a kedvtelensé-
get, a rosszul palástalt unalmat, egyedül itt lehet Pechónnál imitatív m ű -
vészetről szó, máskülönben mindig arahitektikus. HiTdebrand meghatá-
rozása szerint: kutatva .alkat, m űvészi érzésesket elégít ki, szóval poétája  
és nem leírója, lemásolója, a természetnek. Sokat foglalkozik azonban  
azokkal az arcokkal, melyek érdeklik és vonzzák. Fény-, szín- és tónus-
keresése szinte tiszta lélektan. Különösen önmagát csodálta, kutatta és  
elemzi, mint az önmagát megismerni vágyб  görög bölcs. tanarcképei 
kegyetlenek és nagyon mélyek, szinte tragikusak. ĆSszintén, egyszerűen és 
fájdalmasan adja a szárnyszegett lendületet, a kínlódó, magában álló 
művészt, a bilincsbe vert akarat ikervény komorságát. 

Képei .különben tele vannak fénnyel és der űvel. Hétköznapi modora, 
falusi ekedélyállapota 'legtöbbször der űs, beszéde nagy társaságokat fa-
kaszt nevetésre, élcel ődései jókedvű  bizakodást csöpögtetnék a csüggedt 
emberekbe. Mindez megérezhet ő  sképein is. Ha Pecahónt orvoslélektani 
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szempontból osztályozni kellene, úgy mindenesetre a ciiklotimikusok osz-
tályába kerülne, melyben a nagy humoristák és nagy realisták vannak, 
amelyben a duzzadó, jókedv ű  hangulatok váltakoznak futólagos elko-
morodásokkal. Különösen tájképei ,és csendéletei ragyogják vissza der űs, 
ötletes, jószívű  és jókedvű  hangulatait. Telt, vidám és mindig friss szí-
nei szinte mosolyognak, mint unájusi, tulipános délel őttök. 0deség és  
kedélyesség csillog a képeken, a tömegek nagyszer ű  elevenséggel mozog-
nak, az aktok buján, erejükt ől vidáman nyújtózkodnak, a levegő  pedig  
pajkosan szalad tova, mint forgóval szaladó fiúcska. „Szeressük az életet,  

mert az élet szép" — ezt hiszi, ezt hirdeti Pechón, ha a bácskai szüretet,  

ha tavaszi szántóföldeket, ha retek- vagy sárgarépacsomókat fest.  

Bámulni kell nagyszerű  rajzi tudását, tökéletes ranat бmiáját, de legcso-
dálatraméltóbb a színekkel bánni tudó tehetsége. 0, milyen friss, tüzes, 
életszerelmes színek! Nem ismeri a megalkuvó, búcsúzkodó fáradt han-
gulatakat, s bár színei merésztik, tiszták és jókedv űek, mégsem kiabálók  
vagy ízléstelenül hangosak. Férfias, határozott, őszinte, de mindig jó-
szívű . Nem szereti a ködöt, 'az ,alkonyi elbágyadásokat, az álmos naple-
mentéket, a fonnyadó rózsákat, az őszi elbúsulásokat. Szeretettel simo-
gatja azonban a +muskátli tűzvörös szirmait vagy a rézüst százféle er ő s 
hangú sárgáját. Nem keres hálás, szomorkás reflexeket, anyaga sohasem 
puha vagy könnyű , témái, +beállításai, problémái nehezek, kemények, 
azonban tökéletesen megoldódnak a fölényes rajzi tudásban, az üde, ér-
dekes, mosolygós színhatásokban. 

Az akvarellt, mint a m űvészi e'szrevevések pepecselget ő, nő ies kife je-
zési módját, nem szereti, a pasztell pedig, amely lényegében hordja a Pu-
ha, tompa, bágyasztó hangulatokat, nála eleven, éles és erejét ől élénk. 
Nem ismer megoldhatatlan ;problémákat, sápadt kérd őjeleket, lankadt 
befejezetlenségeket; amibe kezd, azt becsületesen, egyszer űen és harmo-
nikusan bevégzi, mint egy dalkompozíciót. Nyílt, nemes és szókimondó, 
nem szereti a bizonytalan színéket, 'a ványadt kedélyállapotákat, egy-
szerű , érthető  а  mondanivaldja, de ezért soha és Behál sem unalmas vagy 
köznapi. Vásznai mindig mesteriek, mindig érdekesek, és a duzzadó der ű  
oly vonzóvá iés meleggé tesziáket, +mint az olasz ég az umbriai vagy tos-
canai tájakat.  

* 

Hogy Pechón József milyen nagy m űvész volt, azt körülötte, a jól ét-
kező  falusi környezetben alig érezte és hitte valaki. A háború, a nyug-
talan, változott viszonyok elszakították őt a mesterekt ől, a tárlatoktól, 
a művészi tervekt ől, az őszinte megértéstől, az ostoros birálataktól, a 
siker gyönyörétől, a verseny izgalmától .meg képzeletkorbácsoló erejét ől. 
Sokszor Belohadt a munkakedve, máskor ismét fellobbant, mint hamuval, 
porral küszködő , elhajított lángcsóva. PeChán József tündökl ő  tehetsége 
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szétforgácsolódott háborús gondokban, majd a falusi élet kicsinyességei 
között, az apró, csillogó ötletek szétgurúltak, mint elszakadt gyöngy-
szemek, ,és sókon még fel sem vették, figyelemre sem méltatták a feléjük  

gördülő  kincseket. Por ül a tervek tekercseire, az üstökös pálya fénye be-
lefulladt a zsíros közöny •sötétjébe, a nemes érzések és akarások elfony-
nyadnak a szivarfüstös, pohárkoccintós falusi éjszakákban, mint töré-
keny mimózák idegen, mogorva tájakon. 

Peehán József meghalt, és elsüppedt a fásult hangtalanságba, a par-
venü ma rideg ízléstelenségébe. Egy-két eltévedt barátja tiszteli és töm-
jénezi csak emlékét, a nagy alföldi tömegek, a trágyaszagú nábobok, a  

patentnyakkendős nyárspolgárok, az olajnyomatokat vásárló szatócsok  
lenéző  nemtörődömséggel haladnak el a gyönyör ű  művészküszködés, a 
hatalmas és nagyszer ű  ,alkotások mellett. Egy kincses, kínos és kiváló 
művészélet akarásai, megoldásai, szépségei, küzdelmei és színharmóniái 
elhagyottan, meg nem értetten, összezsúfolva hevernek a sz űk verbászi  
házban, mint harácsolt kincsek a kalóz kamrájában.  

Élete: művészsors, halála: az elfulladtak, az elhagyottak hangtalan 
tragédiája. Lehajtjuk fejünket a falusi temet ő  egyszerű  sírhantja előtt,  
és lelkünkben a szomorú játékok nemes borúja foglal helyet. Hisszük és 
reméljük azonban, hogy .ez a lapos, falusi sírhalam kiemelkedik a sivár, 
dermedt, б lszagú síkságból, naggyá n ő , magassá nő, heggyé csúcsosodik, 
melynek ormát a ,magasságok örökös napja aranyozza be, melynek szi-
kár szikláit a anegbecsülés, a megértés csodás fény ű  sugarai cirógatják, 
mint hosszú, puha, illatos n ői ujjak, melyek bókolós babért helyeznek a 
meg nem értett, h ősies, hatalmas homlokokra. 

SZENTELEKY Kornél  

AZ UTOLSÖ GYUFA KAPCSÁN  

Ma is emlékszem, az Erdélyi Helikon irodalomtörténeti pályázatán va-
laki azt írta tanulmányában, hogy egy „eleven suszterinas érdekesebb,  

mint a legszebb esszé".  
Ezt az , rérdekesebb" suszterinast akkoriban gyakran fölfedezték, dé-

delgették és divatban tartották. Szinte kollektív mutogatnivaló lett a  

Beniczkyné Bajza Lenke őrgrófja után.  
Pedig már gyermekkoromban láttam Bécsben egy képkiállításon. Imp-

resszionista merészségek, nyers és izmos aktok, zavaros allegóriák közül  

egy zsánerkép vitte el a gy đzelm,i pálmát: az a bizonyos suszterinas, aki  
egy félig kész fal mögött nagy titokban cigarettára gyújt az utolsó gyu-
faszállal nadrágja fenekén. A fest ő , Pechón József rég meghalt, de az  

Molter Károly: Komor korunk der űje. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 
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a komikus cipészlegényke, oldalán a kötelez ően lelógó új papuccsal, bi-
zony sok :elmélet irányát •élte túl. Több volt egy értekezésnél, szellemes  

szikra volt az életből. A szakértők„ a zsűri, a laikusok, én, a gyermek-
ifjú, mind mulattunk rajta, mind meg is hatódtunk egy kicsit, pedig-
pedig odahaza be sokszor láttam, amikor kisinasok, történetesen éppen  

barátaim, rágyújtottak az „els ő", titkolt cigarettára valahol a szam-
szédban. Az életb ő l egy jelentéktelen emlék Bécshen, egy tárlaton egy-
szerre fontossá lett. Művészi igazsággá, meglep ő  föloldóssá a gyermek-
kori bűnbeesés szorongása alól.  

A suszterinas mint művészi tárgy legyőzte az életbeli suszterinast —  

ha nem is éppen esszé alakjában  .. . 

MOLTER Károly  

Лv1ŰVЁSZTELEP РА  LICSON ` 

Csak idehaza mostohagyermeke unég a m űvészet a magyar társada-
lomnak. Tudományunknak milliбs palotája van, és vagyona van az  
Akadémia kezében, irodalmunk ügyét el őkelő  irodalmi társaságok: a  
Kisfaludy ,és Petőfi Társaság hordozzák vállukon; muzsikánknak pazar  

operát emelt a király és nemzet b őkezűsége; színészetünknek a legki-
sebb vidéki városban is van temploma. Művészetünket csak most kezd-
jük decentralizálni.  

Ennek a decentralizációnak leghathatósabb formája pedig a m űvész-
telepek létesítése.  

És ezen a ponton válik aktuálissá ez a kis fejtegetés.  

Csodálatos, hogy: Bácsika, hogy Szabadka máig nem gondolt még ar-
ra, milyen virágzó ,művésztelepet lehetne építeni Pálicson. A gyors és  

közvetlen kapcsolat Szabadkával s ezen keresztül a f ővárossal predesz-
tinálják Palicsot egy művészkolónia megteremtésére. Nem is szólva ar-
ról, hogy Paticsnak fürd őhely mivolta, fest ő i motívumokban bőségesen  
gazdag vidéke, mennyire kedvez ő  volna a művésztelep létesítésére. De  
érthetetlen ez a nemtör ődömség és közöny, már csak azért is, mert az  
embereket az önzésük is kellett volna már, hogy rávezesse erre az öt-
letre. Ne beszéljünk kultúráról és művészetről, csók nézzük az önzés  
szempontjaból: lehet-e, kell-e, jó volna-e Paticson m űvésztelepet léte-
síteni. Az okos önzés is azt diktálja a megyének, illetve Szabadkának,  

hogy a művésztelepet csinálja meg.  
Miért?  
Mert nemcsak mérhetetlen erkölcsi súlyt adna ez a városnak, de még  

* Bácskai Hlrlap, 1914. február 1. 3. p.  
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anyagi előnyökkel is járna. Hiszen az a sok piktor, kiknek a m űvész-
telep otthont .nyújtana, emelné a gazdasági forgalmat is. A telep kiállí-
tására becsődülne a vidék egész intelligenciája; felkeresnék a ,kolóniát a  
fővárosi művészek és hírlapírók, s szétvinnék hírét, dics őségét a város-
nak országszerte. Egyébként, hogy mit jelent a m űvésztelep egy város-
nak, azt Nagybánya, Szolnok, Kecskemét, Kassa, Gödöll ő  példája fé-
nyesen illusztrálja. ‚re, Kecskeméten .már sz őnyegszövő  telep alakult ki  
a művésztelepmellett, s most készül berendezkedni a városa keramika  
gyártására is. A művészek irányt, ízlést adnak az ottani háziiparnak, s  
a szőnyegszövéssel — kenyeret adtak a munka nélküli magyar paraszt-
nak. Micsoda perspektíva tárul ott a szegény nép és a helybeli ipar elé!  
A legridegebb üzleti szellem is megtalálja itta maga számítását.  

Bízunk benne, hogy a megye és Szabadka város vezet ő  emberei s ez  
a minden kultúrkérdés iránt fogékony szabadkai intelligencia meg fog-
ják találnia módját annak, hogyan kellene minél rövidebb id ő  alatt és  
minél Jobban megteremteni a palicsi m űvészkolóniát. Ezzel a nemes és  
okos gesztusával a maga társadalmi életét is változatosabbá,, tartalma-
sabbá és élvezetesebbé teszi, ha idehozza a magyar ős-gaminek ezt a  
legtipikusabb fajtáját: a fest őt. Forgalmat szerez a városnak, új pénz-
forrásokat nyit meg népének és olyan dics őséget a vármegyének, mely a  
legszebb históriai tettekkel is . ∎kiállja a versenyt. A magyar kultúra tör-
ténetének egyik legszebb emléke Bács-Bodrog megyéhez fog f űződni, ha  
megteremti ezt a nagy jöv őjű , minden tekintetben nagy fontosságú in-
tézményt.  

PECHÁN József fest őművész  

KIÁLLÍTÁSJEGYZÉK, FŐBB SZAKIRODALOM, EREDETI ÍRÁSOK 

Az Országos Magyar Képz őművészeti Társulat 1899. évi Tavaszi Nemzetkö-
zi Kiállítása, Budapest (,Pechón József: Az utolsó gyufa — olajfestmény).  
Az Országos Magyar Képzóm űvészeti Társulat Tavaszi Kiállítása, Buda-
pest, 1903 (Rima József álnéven, A póttartalékos — olajfestmény).  
Az Országos Magyar Képz őművészeti Társulat Tavaszi Kiállítása, 1906.,  

Budapest (Utolsó napsugár, đnarckép, Alkonyat, Tél —  olajfestmények).  
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Téli Nemzetközi Kiállítása,  

1906-1907, Budapest (Csavargó, Tanulmányfej — olajfestmények).  
S. VI. Csoportos Kiállítása Művészházban, Budapest, 1912 (Az igazság tüze,  

amely világít és éget, Falusi utca, Udvar, Hajórakodás, Szüret a Bácskában, 
Fekv ő  akt, Delel ő, Akttanulmány, Csendélet, N ői akt, Kiköt ő, Akttanul-
mány II., Haditanács, Iloki táj, Uszály, Táncosn ő, Utca, Palánkai kiköt đ  
— olajfestmények, két rajz :és egy linómetszet).  

A kiállí гásjegyzék, sajnos, nem teljes. Csak azokat a cárlatokat tüntettük föl, amel yekrő l  
katalógusok vagy  műbírálatok tanúskodnak. Tudomásunk van arról pl., hogy Pechón József  
kiállított Münchenben és Bécsben is, de e kiállítások pontos id őpontját nem tudtuk felkutatni.  
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Rechán József gyűjtéményes kiállítása, Budapest, 1913, M űvészház (101  
olajfestmény).  
Pechán József gy űjteményes kiiállitása Újvidéken, Verbászon, Kulán, Pa-
lánkón, Zamborban, Cegléden és Ungvárott, 1913, Művészház.  
A Művészház palotafelavató kiállítása, Budapest, 1913 (Az ének, Arckép  

olajfestm,ények).  
9. Az Országos Magyar Képzdm űvészeti Társulat Téli Kiállítása, Budapest, 1913  

1914 (Bocskorjavító Szarajevóban - olajfestményeik).  
Pechán József ,gyűjteményes kiállítása, Verbász, 1918 (58 olajfestmény, két  

paszte11, négy vízifestmény, 48 rajz, vázlat).  
Pechán József hagyatéki kiállítása, Verbász, 1926 (138 olaj-, pasztell- ,és  
vízifestmény, rajzok, karikatúrák).  
Pechán József emlékkiállítás Szobafikán, Újvidéken, Zentán, Zombarban,  

Venbászon és Becsén, 1969-1970 (61 olajfestmény, rajzok, vázlatok).  

Magyar Képzбművészek alkotásai Vajdaságban 1830-1930 között, Sza-
badka, 1973-1974 (Arckép, A ,m űvész édesanyja, olló akt, Patak, Pöstyén,  
Fürdőzők, Udvar, Az úr mulat - olajfestmények, Út -  pasztell).  

- FestBk és szabrászók, Magyar Újság, Budapest, 1899, ápr. 27.  
-Bohémek vagy: forradalmárok a m űvészetben, Határszéli Újság, Ung-
vár, 1912. II. 18.  
K. E.: VI -ik Csoportos kiállítás a M űvészházban, Művészház, Budapest, 4.  
szám, 1912.  
-Pechán József gy űjteményes kiállítása Újverbászon, Az Újság, 1913.  
II. 23.  
Stötzer Károly: Pechán József gy űjtieményes kiállítása, Haladás, Újverbász,  
1913. I. 13.  
Dr. Holstein Gyula: Pechán József új képei, Haladás, Újverbász, 1913. II. 6.  
Dr. Rózsa Miklós: A Művészház története, Kalauz a M űvészház palota-
avató kiállítására, Budapest, 1913.  
Rózsa Miklós: A magyar impresszionista festészet (Lyka Károly előszavá-
val), Pallos Irodalmi és Nyomdai RT. kiadása, Budapest, 1914., 286 p.  
Szenteleky Kornél: Pechán József, Bácsmegyei Napló, Szabadka, 1912. XII.  
24.  
Szenteleky Kornél: Színek és szenvedések, Emlékezés Pechán Józsefre (Dett-
re János elбszavával), Minerva, Szabadka, 1923.  
Szenteleky Kornél: Pechán József, Revü, Nova Sad, 1926. 1. évf. 4. szám.  
B. Szabó György: Magyar ünnepi játékok, Palics 1952, Testvériség -Egység,  
Nov.i Sad, 1952.  
B. Szabó György: Képz бművészetünk a .mérlegen, Híd, 1952. 7-8. szám.  
B. Szabó György: Valóság és harmónia -  Jegyzetek Pechán József ni űvé-
szetéről, Híd 1954. 7-8. szám.  
B. Szabó György: Tér és idő , Progres, Novi Sad, 1958.  
Szenteleky Kornél: Ugartörés, Forum, Navi Sad, 1963.  
Bela Duranei: Pechán József, A szabadkai Városi Múzeum katalógusa, 1969.  

Csak a jelentősebbeknek vélt írások jegyzékét hozzuk és azokat, amelyek kiegészftik az  

1969-ben Szabadkán megrendezett kiállítás katal бgusában feltüntetett irodalmat.  
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Peohán Béla: Pechón József életrajza, A szabadkai Városi Múzeum kata-
lógusa, 1969. 
Acs József : Pechón József szabadkai tárlata, Magyar Szó, 1969. XII. 6.  
Bela Duranci: Magyar képz őművészek alkotásai Vajdaságban — A XIX. 
század vége és a XX. század eleje, A szabadfikai Városi Múzeum kataló-
gusa, 1973.  
Mi+lol Arsić : Važan centar Ba&e, Glas, Verbász, 1974. szám.  
Bordás Győző : Nagyobb figyelmet — Egy évforduló kapcsán, néhány hó-
nappal megkésve, Magyar Szó, Kilátó, 1975. VIII. 2.  
Lábadi Káralt': Megérkezett a feledésb ő l, Magyar Képes Újság, 1977. III. 
15.  

Nagybányaér Impressionen, Palanka, 1908. IX. 5.  
Az újverbászi gimnázium rajzkiállítása, Haladás, Újverbász, 1913. VI. 12.  
Egy szó a modern művészetről (Az 1913- ~ban Verbászonmegrendezett gy űj-
teményes kiállítás katalógusában). 
Művésztelep Palicson, Bácskai Hírlap, Szabadka, 1914. II. 1.  
Die Kunststlerausstellung des Künstlerhauses, Budapester Tagblatt, 1915. 
XI. 23.  



KRITIKAI SZEMLE 

KCjNYVEK 

ÉVEK, KÖLTŐK, VERSEK 

Gyökér és szárny, jugoszláviai magyar költők, Forum, 1976 

Többszörösen hálátlan feladatot teljesít, aki valamely „éi ő" irodalom-
ból antológiát szerkeszt. Minthogy ízlése, mércéinek rendszere nem sza-
vatolhatja a teljesen objektív mérlegelést és válogatást, felel ősségének tu-
datában szüntelenül kételyekkel kell megküzdenie s variációk sokaságát 
átgondolnia a minél .megnyugtatóbb eredmény reményében. Lelkiismereti 
vívódását aztán rendszerint heves küls ő  reagálások tetézik. A kihagyott 
szerzők sértetten magukba zárkóznak, mintha m űveiknek vélt vagy tény-
leges értékén valamiféle csorba esett volna, a besoroltak meg úton-útfé-
len elpanaszolják, hogy a válogató felületesen végezte munkáját, hiszen 
épp legjobb alkotásaikat nem vette figyelembe. Még le sem csillapodik 
azonban az írói körökben támadt vihar, kisebb-nagyobb ágyúikkal már-
is fölvonulnak a kritikusok, s akár szektás érdekekb ől, akár magasabb 
szempontok parancsára, hosszasan lajstromozzák sarkított észrevételeiket, 
kifogásaikat. A szerkeszt ő  tehát vádak és bíráló szavak kereszttüzébe 
kerül, látszólag pusztán azért, mert vállalni merte a kockázatot és dol-
gozott. A kívülállók és hozzá nem értők ez okból általában igazságta-
lanul megtámadottnak látják őt a válogatása körüli vitákban, és az els ő  
alkalmat kihasználva, védelmére sietnek. Valójában ez történt ez év e+le-
jén is, midőn a Kilátó körkérdésének egyik nem irodalmár részvev ője 
szembeszállt a hazai és magyarországi kritika megállapításaival, s te-
kintélyt parancsolóan leszögezte, miszerint irodalmunk eltelt három év 
tizedének terméséb ől nem is lehetett volna jobb novellagy űjteményt ké-
szíteni, mint a Különös ajándék. Ezzel a kategorikus ítélettel persze 
nincs és nem is lehet vitánk, annyit azonban mégis hozzáf űznénk, hogy 
az efféle surnmázatak mindenkor szemléleti egyoldalúságról tanúskod-
nak. Szerzőjük oly együttérz őn éli át az éppen szóban forgó könyv szer-
kesztőjének vagy szerkesztőinek állítólagos kiszolgáltatottságát, hogy 
pártfogó gesztusaiban teljesen megfeledkezik az érem másik oldaláról. 
Arról, hogy az antológia-szerkesztés nemcsak felel ősségtéljes munka, 
amelynek a legkülönfélébb elvárások próbáját is ki kell állnia, hanem 
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kritika, szigorú, könyörtelen kritika is. A szerkesztő  egyetlen szóval, uta-
lással sem mondja ki, hogy ezt meg ezt az írót többre becsüli, mint azt 
vagy amazt, ám az egyikt ő l mégis több művet szerepeltet, mint a másik-
tól vagy a harmadiktól, s így olyan rangsort állít fel és szuggerál, ami-
lyent kritikai munkásságaban ennyire nyíltan és élesen sohasem jelez, 
fogalmaz meg. A szerkeszt ő  egyetlen szóval sem kategorizálja az író-
kat, ám mégis kihagyandó ígéretekre és felveend ő  befutottakra osztja 
őket. A szerkeszt ő  nagyon is tudja, hogy a hirtelen felragyogó m űvek 
keletkezésük után néhány évtizeddel igencsak megkap(hat)nak, ám az 
ízlés változásai ellenére többé-kevésbé mégis tartja magát a „közvéle-
ményben" kialakult és megcsontosodott értékrendhez. Mindez jobbára 
elkerülhetetlen velejárója munkájának, eszünk ágában sincs tehát eleve 
pálcát törni felette. Az azonban meggy őződésünk, hogy kritikai éle 
folytán válogatása valósággal igényli a más néz őpontú kritikusságot, 
amely csakis azok szemében látszhat mer őben fölöslegesnek, kik csügge-
dőn mindent a jótékony időre bíznának, vagy akik feltételezik, hogy az 
értékek felismerésének képessége is „hierarchikus" jelleg ű . 

E ikissé .hosszúra nyúlt, de irodalmunkban, sajnos, még mindig el nem 
hanyagolható magyarázkodás után hadd térjünk végre jegyzetünk vol-
taképpeni tárgyára, a Gyökér és szárny című  antológiára, amely a 
Különös ajándékkal indult sorozat második köteteként költészetünk fel-
szabadulás utáni korszakait öleli fel Bori Imre, Szeli István és Tomán 
László válogatásában. Mint az Utószó nyomatékosan kiemeli, a „válo-
gatók alapvetően történeti szempontokat követve ,mérlegeltek, vettek 
figyelembe költői műveket, tallóztak versek és verseskönyvek között". 
A „történetiség elvének érvényesítését" mindenekel őtt azért tűzték ki 
célul, mert háború utáni líránk {három jól kiveihet ő, bár természetesen 
nem zárt korszakra tagolódik, amelynek antológiai bemutatása „alap-
vonásaiban megközelít ő  pontossággal tájékoztat a :múltban lejátszódott 
költői eseménytörténetr ől". Koncepciójuk tehát inkább irodalomtör-
téneti, mint kritikai, inkább fölmutat, ,körvonalaz, fejl ődésrajzot ad, 
semmint antologikus versek után kutat, s épp ebben rejlik a Gyökér és 
szárny erényeinek és fogyatékosságainak magyarázata. A „történetiség 
elve" ugyanis kiválóan érvényesíthet ő  mindaddig, míg az ember költé-
szetünk többé-kevésbé megállapodott rétegeit vizsgálja, amint azonban a 
jelenünkhöz időben közelebb álló, jórészt ma is dinamikus lírai világok-
hoz közelít, a történeti távlatok megfogyatkoznak, s akarva-akaratla-
nul a maga ízlését kell domináns szerephez juttatnia. A kritériumoknak 
ez a „síkváltása" sajátos kettősséget eredményez, melynek jelzetei az 
antológiában is adottak. 

A Gyökér és szárny az anyag megszervezésében a Különös ajándék 
modelljét követi, vagyis a tekintetbe vett tizenhét költ ő  születési évszá-
ma alapján alakítja ki a közlés sorrendjét — Gál Lászlótól Böndör Pá-
lig. Bármennyire becsüljük is a „hitetlen hit" költ őjének tájunkon egé- 
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szen kivételes pályáját, megítélésünk szerint nagy kár volt vele kezde-
ni a sort, mivel ez egyúttal annak a jele is, hogy Sinkó Ervin lírájának  

nyoma sincs a kötetben. Két vaskos antológiát adunk ki gyors egymás-
utánban, ám történetiség ide, történetiség oda, Sinkó m űvét mégis csak  
egy írás képviseli bennük. Csakugyan ennyire rövid lenne az emléke-
zetünk? Hiszen ha Thurzó Lajos szelíd torzóját évek óta félt ő  gonddal  
ápoljuk, ha Debreczeni Józsefnek még míves „költ ő i" strófáit is számon  
tartjuk, ha Zákány Antal megkopott ínség-verseit ma is régi fényükben  

szeretnénk látni és láttatni, a ~љkor Sinkó Ervin is megérdemelt volna  
azért egy szerény zugot. E fáj б  mulasztás azonban még csak a „törté-
netiség elvén" belüli következetlenségre utal, s nem a jelzett 'kett ősségre  
is, mely az antológia derekától érezteti mindinkabb kedvez őtlen hatását.  
Gál László blokkját, ahonnan az „utolsó füzet" néhány emlékezetes da-
rabja, sajnos, kimaradt, Debreczeni, Thurzó, Zákány jobbára irodalom-
történeti szempontból érdekes versei követik. Eddig teljesen ép a meg-
hirdetett koncepció, s ép még a Pap Józsefet, Acs Károlyt és Fehér Fe-
rencet bemutató részben is, bár itt, jelent ősebb költđkrđl lévén szó, is-
mét hiányolunk néhány alapvet ően fontos verset. A nagyobb fókú bi-
zonytalankodás Gulyás József meggy őző  „intermezzója" után kezd ődik.  
Koncz Istvántól, a hatvanas évek Sturnn und Drangjának közvetlen  

elődjétől főként hagyományosabb eszközökkel építkez ő  verseket olvas-
hatunk, melyek jók ugyan, de a költđ  világképének egész sor összetev ő-
jét homályban hagyják; Domonkos István három hosszú versének el őz-
ményei foghíjasan tárulnak fel; Fehér Kálmán háborgó elkötelezettsége  

csak nyomokban érvényesül; Tolnai Ottó lírajának Doreen 2 elđ tti idd-
szaka teljesen elsikkad. A történetiség megingott elve tehát egy egész  

nemzedék költői forrongását csak tompítva tudta visszaadni, majd to-
vábbi elbizonytalanodása jeleként egy olyan költőt tüntetett ki figyel-
mével, akinek maradandó értékek tekintetében története nincs is, csak  
jövője lehet, még ha egyesek egészen furcsán a „neo-avantgard"-bon  

látják is verselésének forrásvidékét, s a „lázadó", „nehéz, ám méltó  

küzdelmet" vívó jugoszláviai magyar költ ők között tartják őt számon  
(Pomagáts Béla: Vajdasági panoráma, Élet és Irodalom, 1977. május 7.).  
Mondanunk sem kell talán, hogy méltatlankodásunkat Tóth Ferenccel  

kapcsolatban sem holmiféle személyesked ő  ellenérzés váltatta ki. El  
tudunk képzelni egy Olyan „történeti" seregszemlét, melyben helye lenne  

neki is, abból a gyűjteményből azonban Ladik Katalin semmiképpen  
sem maradhatna ki. Mert ő  valóban ott volta lázadók ,között, csaknem  

kezdettől fogva, s képzeletének minden szertelensége ellenére sem lenne  

nehéz két kötetéb ől, valamint szürrealista „meséib ől" összeállítani egy  
tiszta kis sorozatot, amely a következetesebb szigorúsággal megszerkesz-
tett válogatásokban is megállná a helyét.  

A Gyökér és szárny felfeslő  utolsó harmadával kapcsolatban egész sor  

hasonló, noha talán nem ennyire szembeszök đ  párhuzamot állíthatnánk  
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fel. Ha az utóbbi egy-jkét évben költ ővé érđ  Jung Károly megérdemelte  
az Utószóban emlegetett esztétikai „bizalmat", vajon mért nem érde-
melte meg nemzedéktársa, Utasi Mária is, aki éppen másfél évtizede  ír 
verset, kitaposottabb utakon járva, igaz, de tehetségének számos bizo-
nyítékát adva máris? Ha Podolszki J бzsef „népdalai" er ősíthetik a jel-
képes gyökeret, vajon Danyi Magdolna befelé nyíl б  versvirágai miért  
nem izmosíthatják a szárnyát? Ezekre és a lehetséges hasonló kérdésekre  

persze csak egy választ adhatunk, illetve ismételhetünk meg, azt, hogy  

költészetünk jelenében válogatóink kénytelenek voltak fakozottabban  

szubjektív meggyőződésükre támaszkodni, amellyel vitázni érdemes és  
kell is, de amelynek létjogosultságát elvitatni nem lehet, akkor sem, ha  
a jelen termését jóval szigorúbban ítéli meg, mint a „történeti" örök-
séget.  

Végezetül hadd állapítsuk meg, hogy a Gyökér és szárny kételyeket  
támasztó sajátságai ellenére is id őtállóbb, koncepciбzusabb antológia,  
mint a Különös ajándék. S ,még jobb lehetett volna, ha a szerkeszt ők  
nem költőkben, hanem versekben gondolkodva, tematikus „fejezetekbe"  
gyűjtik az anyagot. Ez esetben nem kellett volna kínosan ügyelniük  
arra, hogy az egyívású költ ők lehető leg azonos számú — antologiikus?!  
— verssel szerepeljenek, nem kellett volna lemondaniuk a magányos  
jб  versekről, és nem kellett volna felvetniük az esztétikai „bizalom" ké-
nyes kérdését sem. Minden valóban jó vagy mai szemmel jónak 'látszó  
vers beleépülhetett volna líránk e tematikusara tagolt „regényébe", amely  
a maga csöppet sem szokványos egyszeriségében mindnyájunk ihlet ője  
lehetett volna.  

Milyen sok ormótlan volna! Van-ra váltjuk-e őket valaha?  

UTAST Csaba  

A KÉRGES, EGYBEALLT IDŐ  FEJTEGETÉSE  

Jung Károly: Ami nincs, Forum Könyvkiadó, 1977  

Huzamos időn át boldog költője volt tájunknak Jung Károly, hiszen  
énekelni tudott anélkül, hogy maga az ének kérdésessé vált volna szá-
mára. Egyféle kü'ldetéstudattal írta verseit, örömös alkot&kedvvel, s re-
ménykedve is, hogy a szerencsésen meglelt képek, fordulatok segítségé-
vel túllendülhet a 'lét ellentmondásain. Azt is mondhatnánk ajkár, hogy  
önmagától távol verselt, s egy elvonatkoztatott költ őiség állhatatos ku-
tatásában fedezte föl a megtartó er ők forrásait. Ebbéli magatartásának  
kialakulásában egyebek között szerepet játszhatott a „m űközpontú" iro-
dalom-szemléletnek az a válfaja is, amely a másodlagos vagy éppen pe- 
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riferikus jegyek minél teljesebb háttérbe szorítása céljából kell ő  árnya-
lás nélkül leszögezi, hogy egy-egy műben nem az ember a fontos, hanem  
mindenkor maga a mű . Nem vitás, hogy ez a kitétel mindaddig érvényes,  
amíg a magánélet adatairól, csip-csup eseményeir ő l van szó, amint azon-
ban a ,műközpontúság" átcsap önnön ellentétébe, s a m űből kirajzolódó 
emberi arcél vizsgálatának létjogosultságát is megtagadja, máris kezdetét 
veszi a misztifikáció. Ilyenkor kerül sor általában az összefüggésék tel-
jességének felbomlasztására, a szerkezeti elemek elszigetelt fürkészésére 
vagy a „hagyományos", „modern", „új" stb. jelz ők kiugratására,  ami 
úgyszintén a parciális vizsgálódás jele szokott lenni. De míg a részleges,  
egyoldalú kritikai megközelítés az alkotásoknak igen fontos mozzana-
tait is kinagyíthatja, addig az alkotói részlegesség szükségképpen zsákut-
cába vezet. Gondoljunk csak a hatvanas évek közege táján felfutott —  

vagy inkább felfuttatott — költ őinkre. „Modernség" tekintetében egyi-
kuLК-másikuk pápább volt a pápánál, csillaguk azonban mégis gyorsan  
letűnt, mert nem tudtak kiépíteni maguknak egy olyan világképet,  
amely táplálója lehetett volna „modernségüknek".  

Sokáig úgy tetszett, hogy Jung Károly is a gyors kiégés sorsára jut.  
Még Leng (1970) című  kötetének legtöbb darabjában is gondtalanul ma-
nőverezett versszervez ő  energiával, s széthulló, esetleges képsorai még  
mindig nem eredeti költői alkatról tanúskodtak, hanem egy kifinomult 
ízlésű , de önmagát nem lel ő  amatőrrő l, amint lírai fellegvárában elszán-
tan végzi erőnléti gyakorlatait. Maga az írás nagyabb szenzációt jelen-
tett számára, mint a verset életre hívó bels ő  kényszer, s ez okból kevés  
olyan jegyet kínálta kötet, amelyb ől a továbblépés irányára lehetett  

volna következtetni. Igaz, hogy a pannóniai földben, „arasznyira ta-
lán", megsejti már a római ónkupákat, érmeket, a táj váratlan neszei-
ből „keményléptű" zsoldosok vonulását hallja ki, az aracsi temploanrom 
előtt pedig az egybemosó „.összes grammatikai idők"-re eszmél rá, egye-
lőre azonban még nem bontja föl az „összevont idd"-t, nemigen vállal-
kozik a költői régészkedés helyzetfeltáró m űveleteire. A felvonultatott 
ódon tárgyak, történelmi utalások ekkor még egyszer ű  hangulatteremt ő  
eszközök verseiben, a „leng ő  szomorúság" kulisszái, s csak viszonylag 
gyakori előfordulásuk jelzi a költő  érdeklődésének fő  tartományát, amely 
majd az Ami ninesben részletesen is eléaxk tárul. Ebben a kötetben araár 
római ,katonák, helytartók arcéle bukkan fel, 6 fegyverek acélja villan, 
a várfalakon belül, Itália csapszékeire gondolva, álmatlanul hánykolódik 
egy követ, űzött bocskorosok lapulnak a buckák között, s a lápi világ-
ban megbúvó kis falvakból zsoltárok hangja száll a komor égre. Azt is 
mondhatnánk akár, hogy az ifjúsági regényekb ől jól ismert motívumo-
kat sorakoztatja fel Jung Károly, f őként a kötet első  ciklusában, de 
nyomban hozzá kell tennünk azt is, hogy versei korántsem a múltak 
egyoldalú dicséretét zengik. Nem azért lép vissza az id őben, hogy elmé-
lázzon ama régi korokon, ,mid őn tájunkon izzadt római katonák homlo- 
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ka mögött teljes fénnyel ragyogott a Forum Rosnanum, vagy mid đn 
még errefelé is fölhúzták estelente a nyikorgó felvon бhidakat, hanem 
hogy a pannóniai élet folytonosságának költői képeit emelje tudatunk-
ba. Minthogy a históriát ringyónak találja, gondosan kerüli a rózsaszín 
ködöket, a langyos idilleket, a jelent đl menekül&k délibábjait, s ezzel 
párhuzamosan idegenkedLk a költ ői szerepjátszás gesztusaitól is. A 
klasszikus metrum vonzásában megírja ugyan egy „verselget ő  legioná-
rius" rutinos kísérletét, ez azonban kivételnek számít, hiszen Jung álta-
lában távol tartja magát a leírt szituációktól. Történelmi vázlatokat, 
tablókat készít, anélkül, hogy a megfestett képekbe iképletesen ő  maga 
is besétálna. Eleinte még arra gondol az ember, hogy talán a mese, az 
„epikus" megjelenítés lazítja fel a költeményeket, kés őbb azonban kivilág-
lik, hogy éppen a lírai én távolmaradása esik itt nagy súllyal latba. 
Ezeket a szövegeket nem hatják át mélyen megélt kételyek, dilemmáik, 
s nem feszíti őket tépelődđ  önvizsgálat sem, amely aktualizálhatná a táj 
&lakosainak vagy átvonuló vendégeinek néhai életét. A történelmi té-
máik éppen ezért nem törhetnek át a történelem burkán, s a m űvek re-
levanciája sem haladhatja meg a több-kevesebb sikerrel megrajzolt „lírai 
képeslapekét". 

A kötet másik két ciklusa jóval több költészeti csemegét és — rész-
ben — értéket kínál. Zömmel ide sorolta be a szerz ő  néhány évvel ez-
előtt írt szonettjeit, amelyek a szó szoros értelmében meglepetésszámba 
mentek annak idején. Közzétételükkor ugyanis költ ő ink már régóta nem 
merték gátlástalanul vállalnia szonett kötöttségeit. Valószín ű , hogy egy-
felől a megnövekedett s egyre növekv ő  olvasói igényesség tántorította el 
vagy tartotta vissza őket mindinkább e versformától, amely éppen tör-
vényszerűségei által biztos lakmuszként azonnal leleplezi az alkotói 
erőtlenséget, másfel ő l pedig nem kedvezett a szonettnek az eltelt másfél 
évtized költészeti forrongása sem, hisz a leveg őtlen maradiság elleni küz-
delemben átmenetileg már-már egyenl đségjel került a kötött fonmák és 
a fáradt mímelés közé. Nem véletlen hát, hogy Jung Károly bátorsága 
fokozott érdekl ődést keltett, amit aztán, s ez a fontosabb, maguk a 
szonettek táplálni is tudtak kés őbb. 

Költőnk a rímek tekintetében nem követi a szonett klasszikus képle-
teit, lazábban szerkeszt, könnyedén variál, ez azonban csöppet sem za-
varó körülmény, mivel a szabadabb anyagszervezés révén csaknem tel-
jesen láthatatlanná tudja fakítania szonett „állványzatának" körvona-
lait. Csak nagy ritkán figyelhet ő  meg tehát nála a versszervez ő  erők  
fordított munkája, az, hogy a rímeknek valamely el őre megválasztott  
és kidolgozott rendszenéhez keres mondandót — árulkodó betoldásokon,  

zökken&kön át jutva el a m ű  záradékáig. Ehelyett legtöbbször töretle-
nül, egyetlen gondolati síkon teljesíti ki mind a négy strófát, s ha a szo-
nettek mégseirn érik el az igazan emlékezetes versek intenzitását, annak  

nyilván az lehet az oka, hogy megírásukkor a költ őt még nem foglal- 
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koztatták tartósan olyan alapvet ő  egzisztenciális gondok, amelyek a 
verseik b°ls ő  terében számottevő  feszültséget hozhattak volna létre. A két 
négysoros versszak után ilyenformán rendszerint nem is ,kerül sor sem 
hangulati, sem gondolati váltásra, s a maga lineáris útján haladva, a 
vers nem valósítja meg a szonettformát különösen funkcionálissá tev ő  
tézis-antitézis-szintézis hármas egységét. Emellett Jung Károly egyál-
tálán nem él .azzal a lehet őséggel, amely a palato-veláris rímhangszere-
lésben, a magas és mély hangú rímek szabályszer ű  váltakoztatásában 
rejlik. 

Mindennek alapján a .kötet súlypontját a verseknek egy másik vonu-
latában látom, s nem a szonettekben, amelyek valójában az els ő  ciklus 
kötetlen, súlytalanul lebeg ő  tablózását viszik tovább tudatosabban, szer-
vezettebb formákban, de végs ő  fokon úgyszintén szép, „költ őien" szép 
képek fölmutatásával. Az említett másik vonulatban viszont, ahova egye-
bek közt A Disque Bleu f üstje, a Post vitam gloria, az Alámosott id ő,  
A háttér ürügyén és az Ami nincs c. verseket sorolnám, Jung Károly 
elérkezik önmagához. Végre rádöbben, hogy nemcsak a történelemnek 
van ideje, melyen tetszet ős klisék segítségével újra meg újra végig lehet  
pásztázni, hanem neki magának is, hogy tehát minden árok, minden  
sír, minden em'l& „feldúlása" után óhatatlanul szembe kell néznie a 
maga „alámosott idejével", s mint annyi el бdjének, neki sem pusztán 
láttatnia kell a valóság egy-egy (csipkés) szegmentumát, hanem választ 
kell keresnie :a felmerül ő  kérdésekre is. Ez a felismerés, ez az immár 
mindennemű  meneikvést és kitérést elvet ő  attitűd kényszerítette ki bel бle 
a Gál László emlékének szentelt költemény eleven gondolatritmusú 
elégikusságát, a Tolnai Ottónak ajánlott vers fanyar fintorait, t űnődő  
iróniáját, az Ami nincs szigorú, puritán formáját, amellyel végre csak-
ugyan az idők teljességét foghatja át. Évekig a „kérges, egybeállt id ő"  
felfejtésén fáradozott, hogy a részletekb đl egy öntörvényű  .mikrokoz-
moszt építsen fel, ám ez csak most, lírájának személyessé válásakor si-
kerülhetett neki. Régóta ,meglev б  távlatai és mind határozottabb ön-
eszrnélése mintegy a lét „szívébe" emelték őt e néhány versben, s hinni 
szeretnénk, hogy a látványtól sem eliszonyodni, sem megfutamodni nem 
fog egyhamar. 

UTAST Csaba  

EGY KAMASZ EMLÉKIRATAI 

Pintér Lajos: Bolondkocsi, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977  

Pintér Mélyvíz című, három évvel ezelőtt megjelent ifjúsági regényé-
nek viszonyaink között gazdag fogadtatásban volt része. A rendelke-
zésünkre álló adatok szerint rövid id ő  alatt négy írás jelent meg e re- 
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gényről, ami, tekintettel arra, hogy mégiscsak a fiatal korosztálynak ké-
szült mű rő l van szó, némileg meglepő . Jung Káralt' kiemelte a feldolgo-
zott téma újszer űségét, és központi mondanivalóiként a f őhős „eszmélé-
sét" tüntette fel. Pozitívumként említette a nem fekete-fehér ábrázolást  

és hogy e regényben nincs „téves értelemben vett elkötelezettség". Véle-
ményét így összegezte: „Olvasmányos, jól szerkesztett, standard ifjúsági  

regény." Fekete Elvira és Juhász Erzsébet mélyebb elemzést végeztek, 
és igen sok fogyatékosságot fedeztek fel a regényben. Juhász Erzsébet  

véleménye egyenesen lesújtó volt. Elegend ő , hogy Fekete Elvira írásából  
néhány részletet kiragadjunk: „Nem regény, hanem csak mozaikfüzér,  

• • • alapkonfliktusa csupán a novellisztvkus problémafelvetés szintjét éri  

el, ... sikertelenül megválasztott jellemek, ... elmarad a viszonytik el-
mélyültebb ábrázolása, ... aránytalana megoszlása szerz ő  ambíciója és  
képessége között, • .. a Mélyvíz két műfaj határán megrekedt alkotás,  
.. , a főhős erőtlenül körvonalazott, megváltozása váratlan és nem mo-
tivált, ... a fő témát elnyomják a kevésbé fontos események, ... banális  
happy end." Fekete Elvira rámutat a regény erényeire is: „Olvasmá-
nyos, gördülékeny cselekményvezetés, ... az olvasókat egy vallási szekta  
különös héCköznapjaiba vezeti be gördülékeny stílusú történetével." Ju-
hász Erzsébet pozitívumot szinte nem is fedezett fel a Mélyvízben: „A  

regény silány utánzata, ... központjában álkonfliktus áll, ... a szerepl ők  
élettelen, valószínűtlen figurák, ... szedett-vedett szervezetlen elemekbdl 
álló regény." frászárб  megállapítása: „Pintér Lajos könyve a fogyasztói  

kultúra tipikus terméke." Ezeknek .a soroknak az írója rövid könyvis-
mertetőjében amely elmaradt Fekete és Juhász alapossága mögött a re-
gény, általa felismert, erényeire és hibáira igyekezett rámutatni, azzal,  

hogy végerediményben mégis sikeres álkotásnak vélte.  
Ezt a sok szempontból kedvez őtlennek nevezhet ő  fogadtatást feltét-

lenül ismernünk kell, mert .épp ez dicséri a szerz őt, aki a bírálatakna az 
egyedül lehetséges és helyénvaló választ adta meg: megirts Tajti And-
risnak, a Mélyvíz hősének további életútját. Igy született a Bolondkocsi. 

A Bolondkocsi története közvetlenül kapcsolódik a Mélyvízhez. Ezt 
azért kell kiemelni, mert a Bolondkocsi befejező  fejezete teljesen új meg-
világításba helyezi a Mélyvizet, és ennek eredményeképpen Fekete és 
Juhász jogosnak tűnő  bírálata egyszeriben sok helyen jogtalannak mu-
tatkozik. A Mélyvíz végén a főhős lényegében elszakadta vallástól. 
Igaz, a Bolondkocsi történetében öntudatlanul ugyan, de még felt űnneak 
a korábbi vallásos nevelés tanai, és Andris egy-egy tettében kifejezésre 
is jutnak. Egy ilyen „átmentett" jellamvonásnak köszönhetjük a két re-
gényt is: a lelkiismeret- izsgáló „magába tekintésnek". Tajti Andrisnak 
otthon esténként meditálnia kellett cselekedeteir ől, felülvizsgálnia maga-
tartását. A Bolondkocsi végén ugyanezt teszi, amikor a javítóintézetben 
megírja mindkét regényét.•• Mert, és ez most már valóban megállapítható, 
a két regény fiktív szerz ője azonos, egymást követ ően, azonos stílus- 
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elemekkel, az ábrázolás megegyez ő  és a nyelvi felépítés identikus esz-
közeivel készült a két regény; tulajdonképpen egy 18 éves kamasz visz-
szaemlékezései. Pintér, a regénytik igazi szerz ője, a teljes ismeretlenség-
ben igyekszik maradni és egészében azonosulni hősével. Ez az elképze-
lés, amely korántsem eredeti, ezúttal kit űnőnek bizonyult, mert az egyes  
szám első  személyében elmondott, egy kamasz elméjén és érzésein ke-
resztül érzékeltetett történet sokkal meggy őzőbb, mint ha a szerző  har-
madik személyben mesélne h őséről. Ugyanakkor azonban ki kell emel-
ni, hogy az író látszólagos „kivonulása" veszélyeket rejteget magában.  

A legnagyobb ezek közül a h őssel való azonosúlás .álkotói képességének  

a hiánya; azaz a kamaszh ős csak fizikailag kamasz, érzelmileg-értelmi-
leg viszont felnő tt, tehát nem önmagának, hanem az írónak a szócsöve.  

Arra a 'kérdésre, hogy vajon milyen mértékben sikerült Pintérnek  

ezt a belső  formát megvalósítania, a válasz annyi lehet, hogy résžben.  

Említsük meg talán a regény nyelvezetét. Míg mondjuk a „lecövekel"  
ige gyakori alkalmazása nem róható fel hibaként, hiszen csak azt tá-
masztja alá, hogy a kamaszkorban egy-egy szó vagy kifejezés a fiatal-
nak megtetszik és lépten-nyomon használja, ugyanakkor azonban a 
felnőtt értelmiségi szókincséhez tartozó mondatszerkezetek és összetett 
szóhalmazok alkalmazása arra utal, hogy Pintérnek a h őssel való azono-
sulás nyelvi szinten nem minden esetben sikerült. Hiszen már az els ő  
fejezetben Andris így ,elmélkedik: „Hát nem lehet soha zavartalan az 
öröm? Vegytiszta, teljes, minden árnyéktól, folttól, zavaró körülmény-
től mentes?" Van néhány ehhez hasonló nyelvi mulasztása regényben, 
de ezektől függetlenül a Bolondkocsi nyelvezete dinamikus, a kifejezé-
sek fordulatosak, egyhangúságról szó sem lehet. 

Hangsúlyozni kell, hogy Pintér írói eljárása nagyjából sikerült, az 
olvasónak valGban az a ib еnуоm.sa, hogy a történetet egy jó esz ű  ka-
masz meséli. A regény legnagyobb fogyatékossága abból származik, amit  

Andris elmond: a Bolondkocsi tartalma megkérd őjelezhető . Sajnos 
regényben valósággal hemzsegnek a valószín űtlen események, úgyhogy 
a történet hitelét veszti. Egy év leforgása alatt Andrisnak túlságosan sok 
élményben volt része, rövid idő  alatt túl sokat tapasztalt. Ez már nem 
a hős „hibája", hanem a szerz őé. Igaz, Pintér látszólagos „kivonulásával"  

és a hőssel való azonosulás szándékával mintegy kett ős , ;fedezékbe" vo-
nul, mondván: ezt egy kamasz írta, akinek „átkozottul nagy a fantá-
ziája". Hiszen maga Tajti ezt közli az olvasóval: „... végeredményben  
a világ számomra nem olyan, amilyen, hanem amilyennek én látom,  

gondolom és hiszem." Más szóval: , ;műve" nem realista írás, hanem az  
egykori események :és a velük kapcsolatos érzések szábadon kezelt fel-
elevenitése. Pintér hibát követett el, amiikor a regénybeli valószer ű tlen-
ségeket, amelyek néha meseszer űék is, azzal igyekszik magyarázni, hogy  

regényének kamasz hőse így élte át az esemén•, тeket, mivel a valószerűt-
lenség érzését nem az átélés hitelessége vagy annak hiánya kelti, hanem  
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maga az élményt kiváltó esemény. A fóhdst egyszer űen túl gazdag szel-
lemi képességekkel vértezi fel a szerz ő . Andrisra kényes és bonyolult 
társadalmi problémák újságírói feldolgozását bízzák (és azokat zseniáli-
san meg is oldja 15 éves fejjel!),, vagy vakjátszmában 'könnyedén veszi 
fel a küzdelmet jó sakkozókkal. A történet hitelességéb đl sokat vonnak 
le az ellentmondások is. Igy például Andris egy szóval sem említi a bú-
csút anyjató1, de aztán aljvidéken többször elérzékenyülten gondol vissza  
rá. Gyakoriak a motiválatlanság példái is. Mivel lehet magyarázni  
mondjuk Elza megjelenésére való reagálását: „Akkor cikázott végig ge-
rincemen az áramütés. Éreztem, hogy minden sz őrszálam megfeszül és  
felágaskodik, arcomat meg forró pirosság önti el." Valójában: megma-
gyarázhatatlan az érzés hevessége. A hitelesség kárára bukkannak fel a  
regényben funkció nélküli epizódok, azaz olyan események, amelyek az  
egyébként is rendkívül mozgalmas történet szálait feleslegesen bonyolít-
ják. Idéznék erre is egy példát. Taftit fogfájás kínozza, részletesen el-
mondja a foghúzás történetét, de nem tudjuk, miért. Ekkor 6 maga 
igyekszik megadni rá a választ: „Ahogy a fogam belehullott az ibrikbe, 
azt éreztem, íme, ezzel a csontocskával most már egy életre kurtább va-
gyok, valami olyasmi történt velem, amit soha többé nem lehet vissza-
csinálni." Igy igyekszik Pintér közölni az olvasóval, miért is került sor 
erre a Isitérőre, azaz a funkció nélküli esemény számára ezen a nem 
eléggé meggyőző  módon igyekszik funkciót talalni, de ez, mondanom 
sem kell, eleve sikertelen kísérlet. 

Pintér önkényesen bánik a különböz đ  idősíkokkal is. Tafti élettörté-
netét múlt időben meséli, de amikor a harmadik fejezet végé ►  azzal a 
mondattal zárja, hogy „Mennyi titoknak kell még utánajárnom!", össze-
keveri az idősíkokat, mivel a múlt eseményeit a jelenre, s őt a jövőre vo-
natkoztatja. Egyszeriben úgy t űnik, hogy a mesélés idđsíkja párhuzamos  
az írás iddsíkjával, holott, mint tudjuk, a cselekménysor az írás el őtt  
már befejez ődött. Később más idősikokat vált. Példa erre a tizedik feje-
zet egyik mondata. Idézem: „Olvasóim már nyilván sejtik, amit ma-
gam is sejtettem ebben a pillanatban." Itt az olvasóval való kommuniká-
lás miatt a regénybeli cselekmény idđsíkja az olvasás idős'kjával kevere-
dik. Ki kell emelni, hogy az id ősíkok keveredése ritkán fordul ugyan  
elő, ilyenkor azonban i ~llúziбromboló és didaktikus hatása van. Kissé  
nagyobb írói fegyelmezettséggel el lehetett volna kerülni ezt a hibát.  

Pintér szándéka az volt, hogy olvasója el ő tt egy 15 éves fiú élmény-
világát tárja fel, ahogyan azt 6 maga három év távlatából látja.  A 
kamasz ekkor az élmények tú'l b őséges sorozatát éli át: elszakad a csa-
ládtól, falujától, új barátságaktit köt, diákszerelem, megismeri a testi  
szerelmet, sportsikerei vannak, iskolai kudarcokban van része, a társa-
dalom különböző  szintjein iközlekedik, fokozatosna megismeri a társa-
dalmi játékszabályokat stb. Valójában, Pintér nagyon sokat akar  
egyszerre bemutatni. Igy lett regénye cselekményekben túl gazdag, ezek- 
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nek a cselekményeknek nagy hányada pedig eresen valószín űtlen. Az  
eredmény pedig egy keverék műfaj, amely egyaránt tartalmazza a fejl ő-  
désregény, az emlékirat és a riport elemeit. Be kell vallani, hogy fogya-
tékosságai ellenére is magával ragadó a Bolondkocsi, bár túlkapásai gyak-
ran megbocsáthatatlanok. A Mélyvíz és a Bolondkocsi egységet alkot.  
Lezárult Tajti Andris +kamaszkora, de ugyanakkor a megelevenítés fenti  
módszereinek alkalmazási lehet ősége is. Végeredményben a Bolondkocsi' 
val az ifjú olvasók, úgy gondolom, mégis elfogadható könyvet kaptak  
kézhez.  

VARGA István  

MESTERMŰ  EGY  
MESTEREMBERRŐL  

Bernard Malamud: A mesterember.  
Szépirodalmi Könyvkiadó, Olcsó  
könyvtár sorozat, Budapest, év  
nélkül. 

„Ha valaki zsidó, mindegy, hogy  
hová megy, +magával viszi a hátán  
a rátapadt emlékek csomagját ..."  
Jakov Bok, a Kijev körny бΡki ezer-
mesternek is mondható kisiparos,  
Bernard Malamud regényének,  A 
mesterembernek hđse vall így ön-
magáról és helyzetérő l, lényegében  
olyképpen, hogy az a szerz đ  egy-
fajta frói-emberi hitvallását is je-
lenti egyben. Malamud regényeiben  
és elbeszéléseiben ugyanis szinte ki- 
zárólag a jórészt 	kelet-európai  
származású amerikai 	zsidóság,  
többnyire a nagyvárosi szegényne-
gyedek kisiparosainak, házalóinak  
és szatócsainak látszólag sz űk, de a 
rendkívüli frói megelevenft đerő  
nyomán megdöbbent ően gazdagnak 
mutatkozó világáról vall. Nem csu-
pán annak jelenéről vagy közel-
múltjáról, hanem, amint az A mes-
terember esetében láthatju+k, az 

„бházba" visszanyúló, programok-
tól terhes gyökerekr đl is egyben —
ám a regény kivételes művészi  
szintjébđl és mondanivalójábбl  fa 
kadóan olyképpen is, hogy az sok-
ban túl is mutat a zsidóság sajátos  
problematikáj.n, és általános ér-
vényűvé lesz. És, mivel a regény  
kezdetén 1911-ben vagyunk, Orosz-
országban, Jakov Bak kálváriának  
is nevezhetđ  meghurcoltatása emel-
lett egy történelmi sorsforduló el đ -
jeleit is magában hordja.  

Jakov Bok, a kisember egyéb-
ként ekkor anindössze annyiban  
különbözik még a századel ő  cári  
Oroszországi gettólakóinak Іnagy  
többségétđl, hogy nem feltétlenül  
osztja már társainak mítoszát, va'1-
lásikötelékei fellazultban vannak,  
tágabb horizont után kfván+kozik,  
ezért is szökik meg a gettóból, s  
szánja rá magát a lak бhélyéül  
szolgáló kisváros elhagyására. Ezt  

követően Kijevben alkalmi munká-
ból tengődik egy ideig, majd zsidó  
voltát eltitkolva egy téglagyárban  
vállal munkafelügyelői állást, s +bár  
lényegében tisztában van vele,  
mennyire veszélyes talajra tévedt,  

mégsem sejti, hogy rövidesen sötét  
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erők hatalmába kerül: miután egy 
közeli 'barlangból kegyetlenül meg-
gyiLkolt kisfii holtteste ikerül el ő , 
hirtelen egy vérvád-per rituális 
gyilkossággal terhelt vádlottjának 
szeregében találja magát. Olyan 
összeesküvés hálójába kerül, amely-
nek szituációja lényegében már nem 
csupán a középkoron végigvonuló 
vérvád-perekre jellemz ő, hanem 
amely léglényegét tekintve, s ko-
roktól és politikai rendszerekt ő l 
függően, különböző  intenzitással és 
díszletezésben megmutatkozva, vol-
taképpen a történelem egy baljós 
kísérőjelenségének is számít. Nincs 
különösebb okunk tehát azon cso-
dálkozni, hogy szorításából Jakov 
Bok nem szabadulhat. 

A hős esetében éppen azért, 
mert mégiscsak a huszadik század 
elején járva, ilyen vádak még II. 
Miklós cár Oroszországában sem 
egykönnyen 'bizonyíthatók. Amiért 
is a kezdetben remélt Per rendez ő i, 
bármilyen bőséges „bizonyítóanyag-
ról" gondoskodtak is, ideértve 
hamis tanwk egész légiójának moz-
gósítását az el őzetes eljárás során, 
valamint azt, hogy Bok egyetlen 
pártfogója, az emberséges és felvi-
lágosult gondolkodási Bibikov 
vizsgálóbíró likvidálásától sem ri-
adnak vissza, lassanként maguk is 
belátva vádjaik képtelenségét, a 
számukra leginkább járható utat, a 
per, illetve a vizsgálati fogság 
végletekig való elhúzásában látják. 
Jakov Bok ellen ezért sokáig még 
a vádiratot sem adják ki, és szün-
telenül újabb bizonyítékok gyűjté-
sére hivatkozva, áldozatukat a kül-
világtól teljesen elzárva, egyre em-
bertelenebb körülmények közt tart- 

ják. A fűtetlen és üvegezetlen abla-
kú börtöncellagyötrelmeivel épp-
úgy megismertetik, mint ahogy a 
legkülönfélébb emberi megaláztatá-
soknak is kiteszik, Bak azonban, 
jóllehet többször is súlyosan meg-
betegszik, időnként pedig, a ma-
gánzárka hatása következtében, az 
elmezavar tünetei is megmutatkoz-
nak rajta, nem csupán beismer ő  
vallomásra nem hajlandó, hanem a 
felajánlott külföldre menekítés el-
lenében másokat sem hajlandó ter-
helni, sót az uralkodói kegyelem 
révén elnyerhető  szabadságot is 
visszautasítva, a végs őkig ragasz-
kodik a főtárgyalás megtartásához. 
Amelynek napja, most már részben 
a sajtó által mozgósított nemzetkö-
zi 'közvélemény hatására is, több 
mint két esztendei embertelen ra-
boskodás után, végül mégiscsak el-
következik — s ekkor egyben ma-
ga a regény is befejeződik. Mala-
mud műve ugyanis azzal ér véget, 
hogy Jakov Bok, meglehet ősen drá-
inai 'körülmények között, fenyege-
,tő  tömegtől 'körülvetten és sikerte-
Ien bomba.merénylettöl is megza-
varva, őrei kíséretében, a számára 
nem feltétlenül kedvező  kimenetelű  
tárgyalás színhelye felé halad. To-
vábbi sorsa tehát mindenképpen 
bizonytalan, mégis olyan érzéssel 
csukjuk be a könyvet, hogy Jakov 
Bak, pusztán a tárgyalás kikény-
szerítésével, máris gy őzelmet ara-
tott. 

Ez a ,,befejezetlen befejezés" 
egyébként, ilyen jellegű  regény ese-
tében bármilyen szokatlan legyen, 
Jakov Bdk történetének sajátos di-
menziót is kölcsönöz. Maga a re-
gény ugyanis sok tekintetben általa 
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haladja meg a cári Oroszország tár-
sadalmi valóságának és börtönvi-
szonyainak azt az ábrázolását, amit 
mindenekelőtt Tolsztoj és Doszto-
jevszkij műveit olvasva ;minden-
képpen közvetlenebb forrásból is 
megismerhetünk. Mint ahogy,  
akármilyen megrázóan hasson is  
ugyanez a valóságdarab a szerz đ  
precízen szenvtelen, s éppen ezért  

sokszor döbbenetesen valószer ű  
megjelenítésében, ,egyebekb đl is 
nyilvánvalónak érezzük, hogy Ma-
Iamud célja voltaképpen nem a 
külső  valóság ábrázolása. Akkor 
sem, ha a tárgyilagos leírások, a re-
gényalakok és a börtönélet mélyre-
ható megmutatása jelent ős részét 
képezik a könyv anyagának; ezek  

a részletek ugyanis — s ez kap 
végeredményben külön is hang- 

súlyt, a látszólagos befejezetlenség 
mellett, a 'bírái felé siet ő  Jakov 
Bok forradalmat idéz ő , „halluciná-
cióiban" is — mesteri következetes-
séggel alkalmazva, annak a regény-
hősben végbemenő  belső  átalakulá-
si folyamatnak a nyomon követése 
szolgálatában állnak, amelynek vé-
gén az egykori, kicsit gyámoltala-
nul ható zsidó kisiparost az őt kö-
rülvevő  világ megváltoztatása szük-
ségességét felismerő  tudatos forra-
dalmárként látjuk. Egyben pedig  
a maga igazáért kiszolgáltatottsága 
és magárahagyottsága ellenére is 
rendületlenül küzdő  ember szimbó-
lumát is láthatjuk benne. Ma'la-
mud regénye, A mesterember vég-
eredményben ezáltal kap általáno-
san érvényes emberi anondanivalót. 

VARGA Zoltán  

RADIó  

MIROSLAV KRLE2A RÉSZEG ÉJSZAKÁJA 

A strugai hangjáték-fesztmál három legfontosabb díját Miroslav Kr1e-
ža Részeg novemberi ёj 1918-+ben című  hangjátéka érdemelte ki. Krleža  

42-ben írt és 52-ben közreadott, önállósult naplórészletét Dragutin G10-
bučar alkalmazta rádióra — és ez az ötlet valóban minden elismerést  

megérdemel, annál is inkább, mivel így, e jubileumi évben, egy valóban  
nagy szöveg aktualizálódott.  

„Valószínűleg a dramaturg intim szükségletér ől indíttatva, érezvén  e 
drámai, történelm'i pillanat er ős diszharmóniáját, s hogy ezt, a dráma 
szempontjából immár felesleges figurát eltávolítsam a szLnpadr б l, hango-
san lekiáltottam" — írja Krleža. Tehát, 'egy nagyon is tudatosan épített 
drámárб1 van szó, ame'lyne ~k dokumentum-dimenziói miatt éppen a hang-
játék az igazi formája: Krležának csak a hangját és nem egész figuráját 
kell megtalálni, helyettesíteni. 

Klobučar, aki egyben a rendezó is, 31-ben született, Gavella-tanítvány, 
színész. E 47 perces sztereo-játék f őszereplőjét, Krležát: Rade Šerbedžija 
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alakította. (A Sterija játékok után, íme, most ismét kiemelt szerepben 
találkozhattunk vele.) 

Kissé ,még kábult vagyok: az új Drinr ~hotelben 400 hazai és külföldi  
rádióssal egy hétig hangjátékokat és különböz ő  rádióműsorokat hallgat-
tam, melyek közül a zenei iés a gyermekm űsorok voltak számomra a leg-
érde ~kesebbek. 

Sosam szerettem a hangjátékírók céhjét, ma is gyenge íróknak, dilet-
tánsoknak tartom legtöbbjüket — ezért természetes, hogy az adaptációk 
és a dokumentumdrámák megváltásként hatottak rám. 

A hangjáték-specialisták h ősei legtöbbször vakok, és hirtelen a város 
intenzív zajába pottyannak (autóféke'k, dudák, káromkodás), és mint  

egyik barátom megjegyezte, m űveikben állandóan esik az eső  és állan-
dóan léptek zaja visszhangzik... 

Nem csoda tehát, ha ilyen helyzetben, már Krleža írása címének em-
lítése is fellelkesített.  

Különös írása Részeg éjszaka. Hirtelen nem is tudnék még egy ha-
sonlót említeni. 

Egy történelmi pillanat és egy gesztus.  
Egy gesztussal átvilágított történelmi csomópont.  

Néhány nappal az els ő  világháború befejezése után (a Habsburg ha-
lálának, a horvátok és Kara đorđevićok nászának pillanatában): Miroslav 
Krleža horvát író felemeli hangját, beavatkozik, egy gesztust csinál. 

A szerb tisztek tiszteletére rendezett teaesten történt „botrányt" re-
gisztrálják az újságoik -(ikett őt, mottóként, Krleža is idéz — néhányat Pe-
dig a rádiósak kutattak fel) — majd pedig Krleža a történelmi, világ-
történelmi pillanat és a gesztus szintjén megírja, megeleveníti az egészet. 

„Nem bírtam ki a szobában. Az utcák kihalták, sehol egy ember, a 
kólók és szokolak épülete pedig fényárban úszik, négy hosszú háborús év 
után először. Tudtam,, hogy »demokratikus hölgyeink« .. , ünnepi tea-
estet rendeztek a szerb tiszteknek, s igya sötétségből magukhoz vonzot-
tak e hazafias n ői, hogy ne mondjam: úrn ő i teaest kivilágított ablakai,  
s egyszeriben Ott találtam magamat, bár lélekben még mindig távol és 
messze réved őn, e részeg forgatag kell ős közepében. Felmentem a kar-
zatra. Nézem onnan föntr ől, a dobok, dudák, bőgők, cigányak, zongorák 
és réztrombiták tömkelegében, a terem közepén terpeszked ő , fehér terí-
tős, királyi asztalt ..." 

Nagy köröket ír le e bolond bankett, bolond gomolyag, izzadt pokol  

felett Krleža monológja. Elóbb széles történelmi-földrajzi panorámát fog 
be, és hideg objektivitással regisztrál, majd hamleti hangulatban. És ak-
kor, amikor Drinkovi ć  kormánybiztos átadja a szót Kvaternik f őpa-
parancsnoknak, Krleža, váratlanul, közbeavatkozik:  
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„Amikor šjar Mate, a miniszter, csillogó pohárral a kezében, befejezte 
pohárköszöntőjét, s... átadta a szót Kvaternik alezredes úrnak ... én, 
hangosan lekiáltottam a karzatról: le Kvaternikkal!  

Ez a két szó őrült hangzavart kevert föl a teremben." 
Igen, ez a ,két szó, ez a háromszor megismételt két szó a 'lényege —  

tengelye, és centruma —, tulajdonképpeni problémája az egész hangjá-
téknak. 

Mint mondottuk, egy tökéletes dramaturgja, csak engedni kellett, hogy 
kibontakozzon. 5ajnos, az az érzésem, mintha nem engedték, mintha 
nem ,merték volna engedni, hogy ez a pokoli, dramaturgja teljes egészé-
ben kibontakozzon. És e két szó sem úgy hangzott el, ahogy kellett volna. 

Hogy Krleža e szövegét valósban hangjátékká emeljék, ahhoz tán fel 
kellett volna robbantani a rádiót, fel valami Orson Wels-i gesztussal, rá-
dió-gesztussal.  

Šerbedžija, ez a kit űnő  színész, gyengének bizonyult a krležai bariton-
hoz. Csak a szentimentális lírikust, a hamleti figurát tudta igazán meg-
eleveníteni, de a nagy krležai gesztus nem hangzott fel — úgy t űnt, egy 
gyermek kiabál 'le a horvát pokolba: le Kvaternikikal .. . 

Ebben a speciális esetben semmiféleképpen sem lenne szabad megfeled-, 
keznünk arról, amit Marki Risti ć  mondott egyik interjújában: Krležáná] 
az ember és az író identifikálódik és hogy Krleža úgy beszél, ahogy ír.  

És a hangsíkokkal is baj volt. 
A krležai monolбgok körei nem voltak eléggé elválasztva, és meg-meg-

szakadtak éppen úgy, mint a bolond hang-gomoly. Hiányzotta háttér, 
az alapsík, amit csakis a történelem — egészen távoli — hangja, ágy--
és kutyaugatása stb. képezhetett volna. 

Befejezésül, +még egyszer szereeném hangsúlyozni, hogy e fenntartások 
ellenére is, Krleža nagy szövegének-gesztusának aktualizálása volt a 
fesztivál legkiemelked őbb eseménye .. . 

TOLNAI Ottó  
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KÉPZ Ő M Ű VÉSZET 

A MAI SZERB KÉPZ ĆSMŰVÉSZET 

A mai horvát képz őművészet belgrádi bemutatásának viszonzásaként 
szervezték meg a mai szerb képz őművészet kiállítását. Az ilyen tárl'ato'k a 
kölcsönös megismerkedés, közeledés, tájékozódás szempontjából is jelen-
tősek, egyúttal lehetőséget adnak az .ered іményeгk felmérésére. 

A szerb képzőművészet kiállítását, melyen 57 kiállító vesz részt 113  
művel — festlményekkel, grafikával, szobrokkal —, Đorđe Kadijević  mű-
kritikus rendezte. Mint Zdenko Rusnak (a horvát kiállítás esetében, Ka-
dijevićnak alkalma adódott, hogy ízlésének megfelelóen, saját mércéi 
alapján válogassa össze az elmúlt hat év termésénék a legjavát. 

A k'iállításan néhány an űvésznemzedék k6pvisel ő i kaptak helyit. A leg-
idősebb Ivan 1Тabakavi ć  (1898), 'a legfiatalabb az 1950-ben született Milan 
M'ileti. Több neves alkotó és nem egy mai m űvészeti irányzat bemutatá-
sával azonban adósunk maradt K'adijevi ć . Igaz ugyan, hogy olyan jelen-
tős festők, mint Dado Đurić  és Miбa Popović  nem fogadták el a meghí-
vást, de feltűnő  .a Medijevala képvisel ő inek távolléte (Miljuš kivételével),  
s hiányzik néhány vajda 'sági művész, példáúl Karlavaris és Konjovi ć .  
Nem szerepelnek a tárlaton a szerbiai naivak. O1ja Ivanicki és Moma  
Markavić  alkotásaira sem számított Kadijevi ć .  

Kétségtelen, hogy nem biztató az a kép, melyet a kiállítás mutat a 
mai szerb művészetről. Alig van — ha egyáltalán -van — olyan alkotás a 
tárlatara, amelyet valóban kiemelkedđnek tekinthetünk, s antológiai jelleg ű  
kiállításra való. Ha mégis a tárlat jobb képeit keressük„ akkor nehezen 
választhatunk Bajon Bem N őstényoroszlánja vagy Galambja, Veli čković  
erő t sugárzó Szónoka, Bogdan Krši ć  külöslös grafikái, Miadrag Rogi ć  üde  
Csendélete, Jovan Siva čki szelídséget árasztó Háza, Halil Tikveša han-
gulatos, kitűnő  rajzú Régi malamja között. Többen vagy aggasztó stag-
nálást mutatnak (Kratahvil, Mili ć  Stanković  od Mačve) vagy pedig, mint  
Peđa Milosavljević, Omčikus, Relji ć , megszokott színvonalukat sem érik el.  

Beszámolónk teljessége megköveteli, hogy elmondjuk ,még: meglep ő  Mi-
lan Blanuša új figuráciája, rokonszenves Žiwko Đak iróniája, Oto Logo  
szabraimajk tisztasága megragadja a nézőt, Slabodanka Mati ć  képein még  
sok 'az anekdotikus, de képességei tagadhatatlanok. Miilan Mileti ć , sem  
tud meglenni anekdotikus elemek nélkül, alikotásai azonban a kiá'l'lítás  

legérdekesebb iképei 'közé tartoznak: a reális világ tárgyait használja fel  

metaforakent, egyúttal kiaknázza fest ői értékeiket is. Brarnko Miljuš új-
szerű  megoldásakКal dolgozik, eredményei azonban eléggé plakátszer űek.  

Cvijeta Zuzori ć  Műcsarnok, Belgrád, 1977. április 1-15., Modern Képtá г , Zágráb, 1977.  

április 20—május 10.  
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Dragon Mojović  érdekes technikát alkalmaz — más nem is indokolja  
ittlétét. Dušan Otakvi ć  ötleteivel ismét lelkesíti azokat, akik rokonszen-
veznek az ilyen kifejezési smáddal. Mindrag B. Proti ć  absztrakt művészete  
ezúttal is gondolatokat ébreszt. Ivan Tabakovi ć  kombinált technikával  
készült művei az idős mester fiatalos .kísérletezéseinek eredményeit szem^  

lé'ltetik. Milan Crneli ć  érddkes, de ismert úton jár: a pop-artra emlé-
keztet. Stojan Ćelić  régi ,motívumait és kifejezésmódját variálja. Rado-  
van Kragulj pop-artos 'képekkel szerepel, Safer Zec zöldben tobzódó fest-
ményei hangulatot rögzítenék és keltenek. Vladimir Pajevi ć  egy furcsa  
világ metafizikáját fejezi ki képein; Ke.mal Ramujki ć  színei a mesék ibiro-
dalmát varázsolják elénik; Aleksandar Cvetkavi ć  festményei a kozmikus 
titkok szférájába nyújtanak betekintést. 

Új jelenségek, új .eredmények alig találhatók ezen a kiállításon. Vajon 
ez megtorpanást jelent? Inkább arra kell gondolnunk, hogy Kadijevi ć  
túlságosan a nagy nevek hatása alá került, nem tudott szabadulni a ha-
gyományok terhétől, nem vállalta az újat, a merészet. Reprezentálni 
akart (általában ez a veszély fenyegeti az ilyen cél1 аl készült kiállításo-
kat) — a tárlat anyaga azonban túl szürke; régi és új neveket akart fel-
mutatni — megrekedt vagy még nem eléggé kiforrott m űvészeket talált; 
sokféleségre törakedett — következetlen lett. 

A szerb képќművészetnak a bemutatása aligha min ősíthető  sikeresnek, 
ez pedig — tekintettel a kiállítás feladatára — igen súlyosan esik a latba. 
Az alkotókban vagy a válogatásban van a hiba? 

TOMAN László  

IN MEMORIAM MILJENKO STANČ IĆ  

Stančić, akit váratlanul ragadott e'1 a halál — nemrég láttuk belgrádi 
kiállítását —, akkor t űnt fel, amikor Jugoszláviában a nagy múvészeti, 
irodlami változások folytak: 1952-eben rendezték meg els ő  kiállítását. 
Akkor amikor Krleža emlékezetes beszédét mondja az írókongresszuson, 
amikor az irodalomban megjelenik Papa, Mindrag Pavllovi ć, Konstanti-
nović, Mađer, Irena Vrkljan, Galab, Zlabec, Zajc. Amikor kiadják Da-
vičo Költészet és ellenállását és Marko Ristić  Irodalompolitika című  
könyvét, amikor az olvasó kezébe kerülnek az els ő  Sartre-, Proust-, Ga-
mus-, Faulkn,er-, Hemingway-fordítások. 

Mindenki felfigyelt a varaždini születés ű  festő  sejtelmes képeire. A fel-
szín alatti történések, homályos városképek, fojtott leveg őjű  intérieurök, 
az árnyszerű  alakok, az élet és az jelmúlás titkait вmegdölbbentő  erővel  
kifejező  képei valami egészen újat jelentettek a horvát és a jugoszláv  

festészetben.  
Georges de Latour és talán a tragikus sorsú Oskar Schlemmer: más ne- 
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vet nem is lehetne említeni Stan ć ićtyal kapcsolatban, oly rokontalan volt  
ő  а  festészetben. Oly különös, magányos, egyedülálló. Ködbe vesz б  ház-
tetбk, az alikonyatból kiemеlkedő  teunplomtornyak, az itt-ott virrasztó  

ablakok — mögöttük a fájdalom izzik —, a szótlanul, mozdulatlanul  

lebegő  emberi alakok költészete ez. Képein az id ő  színné és anyaggá vál-
tozva hálózza be, lepi el, ialaikítja tmiiv ёsz і  szimbólummá a mulandó je-
lenségeket.  

Amikor ,legutóibbi belgrádi 'kiállításán új képeit láttuk, a magzatokat,  

a születés tragédiáját, a deformált gyerekeket, kissé zavarban voltunk.  

Mit jelent ez? Új szakasz, új út Stan čié anúvészetében? Most már, sajnos,  
tudjuk: az új szakaszt nem zárhatta le, az új utat nem járhatta végig.  

Ez az út a varazsdi temet őbe vezetett.  
TOMÁN László  

TÁJÉKOZ6DÁS  

AZ IRODALOM 
HANGTANA 

KISEBB HIBAKKAL 

Branko Vuletić : Fonetika književ-  
nosti, Liber, Zagreb, 1976  

A Kolo, Umjetnost rijeéi, Pita-
nja, Književna smotra és Zbornik  
slavistiéke škole című  folyбiratok-
ban és kiadványokban 1963-1975  
között publikált hangtani tanul-
mányait adta közre Branko Vuletić  
fono'lógus, a zágrábi Bölcsészettu-
dományi Kar elméleti és alkalma-
zott hangtani tanszékének rendkí-
vüli tanára. E könyvvel egyidej ű-
leg jelent meg Párizsban Jean  
Cureau-'val közösen írta Enseigne-
ment de la prononciation dans une  
méthode structuro-globale audio-vi-
suelle (A kiejtés elsajátítása a struk-
turális-globális audiovizuális mód,  
szerben) című  könyve.  

Az irodalom hangtana című  kö- 

tet mégy fejezetbđl áll, melyek kö-
zül az elsđ  az irodalom általános 
hangtani problémáit érinti. Itt te-
hát jobbára olyan irodalmi szöve-
gekről van szó, melyek megalkotá-
sakor nem kifejezetten hangtani 
elvek (programok) érvényesülnek, 
illetve a hangtani megoldások ki-
zárбlag az írott nyelv törvénysze-
rűségeiből következnek. Vuleti ć  
megállapítása, hogy ha a „szöveg-
nek készült irodalmat" beszéddé 
alakítjuk, hangelemeire bontjuk, va-
lójában a sikolyhoz jutunk, „mert 
csak a sikolynak van emberi, kö-
zösségi, örök és művészi tartalma". 
A sikolynak önmagában vett értel-
me van, s ez az értelem a formális 
akusztikai elemek — intonáció, 
hangerősség, ütem, szünet — nélkül 
is létrejöhet mint néma csend. Ez 
a csend azonban nem az elszegé-
nyedett, de Saussure-féle nyelvet 
jellemzi, melyet már különben sem 
lehet kimondani, hanem azt a 
gazdag akusztikai képet, melyet 
azért lehetetlen kimondani, mert a 
beszédnél is több. 
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A beszéd végletei című  fejezet-
ben Vuletić  .azzal a művészeti tö-
rekvéssel foglalkozik, amely kizá-
rólag a szöveg hangtani elemeit  
aknázta ki, smeredek úton, koc-
kázatosan jutott el az irodalmi szö-
vegben mejlő  sikolyhoz és csend-
hez. A negyvenes éveikben indult  
lettrizmus Franciaországban talált  
követőkre. A lettrista elmélet a  
betű  helyzetét kívánta megerősíteni  
a szavak ellenében, melyeket anű -
vészietleneknek nevezett. Az egye-
di, eredeti és művészi értékű  betűk  
hangmegoldásai képezték az alapját  
ennek a viharos mozgalomnak,  
mely a csendet a legkülönbözőbb,  
szélsőségekig jutó metanyelvek se-
gítségével kívánta megjeleníteni  
(ilyen volt az akkor Znár ismert  
fehér papírfelület alkalmazása is).  

A szabályos mondattan .felszakí-
tását szorgalmazб  egyéni kísérletek  
közül VuletiE Ionesco araunkáival  
foglalkozik, a Kopasz énekesnő  cí-
mű  darabjával, melyben a iьаnlіs,  
hétköznapi párbeszéd elszigetelt,  
nyelvtanilag helyes, logikailag  
azonban összefüggéstelen .mondatok  
sorába megy át, hogy a mondatok  
szétzúzásával először szavakba,  
végül már csak hangokba torkoll-
jon.  

A Hogyan válta költészet konk-
réttá? című  tanulmány gazdag il-
lusztrációival ad betekintést a kí-
sérleti költészet világába, s többek  
között említést tesz a hangkölté-
szetrő l is, mint a konkrét költészet  
egyik ágazatáról. A konkrét költé-
szet történelmi elđzményeinek ösz-
szefoglalásánál zavart keltenek  
azoka túlhaladott nézetek, hogy  a 
konkrét költészet a középkor, s ő t  
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A költészet mint vizuális látvány,  
minta valóság utámzata — Louise  
de Vilmorin figuratív kalligrammája  

a IV. század jobbára vallásos kép-
költeményeüg vezethet ő  vissza  
Pontatlanok azok a nézetek is.  
melyek a konkrét költészet elsó, út-
törő  darabjainak Rimbaud, Hallar-
mé, Apollinaire, Pound, Albert-
Birot stb. alkotásait tartják. Az  
utóbbi években végzett vizsgálatok  
rámutattak, hogy a iköltészetben  
végbevitt nyelvújító változásokat  
nem téveszthetjük össze a konkrét  
művészet rendszerbeli elveivel, me-
lyek a századforduló után alakul-
tak ki. Marinetti, Apollinaire, Tza-
ra, Schwitters stb. alkotásai tehát  
a tágabb értelemben vett konkrét  
költészet területér ől valók, s a köl- 
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tészet vonalrendszeréb ől való kitö-
rés jellemzi őket. A hagyományos 
versírás felszakítása azonban nem 
azonosai konkrét művészet elvei-
vel, csak a nyelvújítás szempontjá-
ból egyezik vele. A szigorú érte-
lemben vett konkrét versekneik már 
nincs tárgyuk, illetve saját maguk 
a tárgy, önmagukat tematizálják. 
Nem így áll a helyzet például a 
Kalligrammákkal, melyeknek vers-
sorai a külső  valóság jelenségeit 
„rajzolják", s inkábba költészet és 
a vizuális művészet közeledése jel-
lemzi őket. Ez a fajta kísérlet, bár 

felszakította a vonalban él đ  költé-
szetet, leragadta látványnál, funk-
ciója a másolásban merült ki. A 
konkrét költemény viszont nem 
ábrázol semmit, csak önmaga lehe-
tőségét veti fel. 

Kár, hogy ezek a hibák árnyé-
kot vetnek a vállalkozás egészére, 
mely lényegében jelent ős hangtani 
ismérveken alapul. Azt látjuk, hogy 
Vuletić  a kötet hangtani koncepció-
jába nem éppen beill ő  grafikai 
költészetben rnár kevésbé jártas 
kortárs kutató. 

SzOMBATHY Bálint 



KRÓNIKA  

A MAGYAR fRбSZt~VETSÉG 
KYJLDоSTTSÉGÉNEK LATOGATЉ  
SA. Május első  felében a Jugoszláv 
frók Szövetsége meghívására Belgrád-
ba látogatott Dobozt' Imre, a Magyar  

Eták Szövetségének elnöke és Vujicsics  
D. Sztoján, a szövetség tagja. Láto-
gatásuk alkalmával háraméves együtt-
működési szerződést írtak alá, amely-
ben a két szövetség közötti eddigi,  

többnyire hagyományos együttműködé-
si területeket bővítették. A jövőben  
a magyar és a jugoszláv írószövetség  

kapcsolata nemcsak az írók cseréjét,  
a különböző  irodalmi jellegű  rendez-
vényeken való részvételt és más szo-
kásos együttműködési formát ölel fel,  
hanem kiterjed mindenekel őtt a ma-
gyarországi és jugoszláviai nemzetiségi  
írók, valamint a fiatal írók és m ű-
fordítók együttműködésére is.  

Dobozt' Imre, útban Belgrád felé,  
Újvidéken megbeszélést folytatott  a 
Vajdasági íróegyesület vezet ő ivel is.  
Ez alkalomból nyilatkozott jugoszlá-
viai látogatásának céljairól a Magyar  
Szónak. Többek között a következ ő -
ket mondta: „Fontosnak tudjuk, hogy  
a Jugoszláv írószövetséggel, amellyel  
jбk, barátiak és termékenyek a kapcso-
lataink, időnként — s nem távoli  
időközönként — áttekintsük egy-egy  
megelőző  időszak eredményeit, és meg- 
keressük 	a továbblépés lehet őségeit.  
Mert továbblépési 	lehetőség van, és  
ezt kölcsönöen akarjuk.  

— Mi nagyon örülnénk, ha sikerül-
ne realizálni azt az elképzelésünket,  
hogy tehetséges fiatal írók, költ ők,  
akik érdeklődnek jegymás nemzetei, il-
letve nemzetiségeš iránt, a nyelvet is  

elsajátítanált. Párhuzamosan biztosít-
hatnánk azt, hogy azok fordítsanak,  
akik költőül és íróul is tudnak fordí-
tani...  

— Természetesen a követikez ő  év-
ben — és az azt követ ő  évek során  
i's folytatni fogjuk, s őt szélesítjük azt  
a kezdeményezést, hogy öt írót, ja-
goszláviai írót, nemzetiségi területre,  
tehát Magyarországon lakó szerb,  
horvát, nemzetiségek területére hívunk  
meg ... És ha már itt tartunk, azt is  
érdekes megjegyezni, miért is boldo-
gulunk ovi ilyen jól, nemzetiségi vo-
natkozásban ns, a Jugoszláv írószövet-
séggel. Azért, mert ahogy a Magyar-
országon élő  szerb, horvát nemzetiség 
helyzete az abszolút állampolgári 
egyenjogúság elvén épül föl, és ekörül 
semmi probléma nincs, ugyanez vo-
natkozik a Jugoszláviában él ő  magyar  
nemzetiség helyzetére i's, és ez meg-
könnyíti számunkra, hogy sikereseb-
ben tudjunk érintkezni egymással." 

A MATICA SRPSKA JUBILEUMI 
ZAR6RENDEZVÉNYEIR6L. Az új-
vid&i Matica srpska megalakulása 
150. évfordulója alkalmából megtar-
tott ünnepségek hosszú sorát A Habs-
burg Monarchia nemzeteinek m űvelő-
dési és politikai mozgalmai cím ű  tu-
damányos konferencia, valamint a 
Matica-emlékplakettek ,kiosztása zárta. 
Az említett konferencián az Amervkai 
Egyesült Allamok, Ausztria, Csehszlo-
vákia, Magyarország, a Német Demok-
ratikus Köztársaság, a Német Szövet-
ségi Köztársaság, a Szovjetunió és  

hazánk történészei vettek részt. Ma-
tiсa-emlékplakettel e tudományos in- 
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tézmény legrégibb munkatársait tüntet-
ték ki.  

MARXISTA 	KONYVESBOL7  
NYÍLT "CJJVIDÉKEN. Május 20-án  
Újvidéken megnyílt az ország els ő  
marxista jellegű  könyveket, marxista 
filozófiát és esztétikát, valamint poli-
tikai kiadványokat kínáló szakosított  
könyvesbolt. Alapítója, a Forum Lap-
és Könyvkiadó Vállalat, azért tartot-
ta szükségesnek egy ilyen könyvesbolt  
létrehozását, mert a marxista gondol-
kodást elo""segítő  dialektikus materialis-
ta alkotások az utóbbi években szám-
ban és minőségben is örvendetesen  
megnövekedtek, de e könyveknek az  
olvasók felé való közvetítése nem tör-
tént eléggé szervezetten. Az országban 
nincs egy olyan könyvesbolt vagy in-
tézmény sem, amely vállalta volna va-
lamennyi köztársaságunkban és az or-
szág minden népe és nemzetisége nyel-
vén megjelenő  marxista kiadványok 
begyűjtését, katalogizálását és árusí-
tását. A Forum könyvesboltja pedig 
éppen ezt a nem könnyű  feladatot 
v lІalta. A bolt kis kiállítási termében  
megnyílt a Tito műveit bemutató  
könyvkiállítás.  

LŐRINC PÉTER KAPTA A ZSÁ-
KI JбZSEF-DÍJAT. Lőrinc Péter (dr.  
Löbl Arpád) író és történész kapta a  
Dolgozók című  szakszervezeti hetilap  
irodalmi díját, a Zsáki József-díjat.  
Lőrinc Péter a tízes évek végén köl-
tőként indult, és az Út 'köré csopor-
tosult írók körébe tartozott mint —  

Biri Imre szavaival élve — „az  
egyetlen határozott arcél ű  dadaista".  
A húszas évek aktivista-expresszio-
nista-'dadaista költője a következő  év-
tized második felében mára szociális  
irodalom elvét vallja éppen folyóira-
tunkban, a Hídban. Közben figyelmet  
keltő  tanulmányaktit ír, Zágrábban  
teszi közzé pl. a magyarul még meg  
nem jelent Pszichoanalízis és szürrea- 

lizmus című  tanulmányát, amely 1938-
ban sok vitát váltott ki országszerte.  
A háború után Erdély címmel kuruc-
kori tanulmányokat közöl, és számos  
nagyobb lélegzetű  írásában vizsgálja  a 
mai Vajdaság XVIII—XIX. századi  
történetét. Közben riportkönyvet ad  
ki, regényt ír, elbeszéléseket publikál,  
majd :ismét tanulmányírásba kezd. Je-
lentősebb tanulmányai: A munkás-
mozgalom Vajdaságban 1890-1919 
(okmánygyűjtemény és tanulmány), 
Adaléka vajdasági agrárkérdés törté-
netéhez 1848-1849., Vándorlások 
(önéletrajz) és Bánát magyar nyelv ű  
polgári társadalom-tudománya a szá-
zadforduló idején 1880-1918. Foglal-
kozott Vajdaság nemzetiségeinek tele-
püléstörténetével is. 

HETVEN FORUM-KÖNYV A 
BUDAPESTI KONYVHÉ.TEN. Mint-
egy hetven Forum-könyvet rendeltek  
Budapestről a május végi Ünnepi  
Könyvhétre. Legtöbb könyvvel Biri  
Imre szerepelt, a standon ott volt  
Irodalmi hagyományaink, Irodalmunk  
évszázadai, Fridolin és testvérei című  
könyve és IVLiroslav Krležáról írt ta-
nulmánya. Az idei Iiíd-díjas Brasny б  
Istvánnak három könyve, az Égetni  
viszik, a Kialudta tűz és a Tükrös  
madonna volt Pesten, míg két-két  
könyvvel képviseltette magát Németh  
István (Lepkelánc és Szomszédok va-
gyunk) valamint Pintér Lajos, Mély-
víz és Bolondkocsi című  regényével.  
Az antologikus kiadványok közül a  
jugoszláviai magyar elbeszélők, vala-
mint költők gyűjteménye a Különös  
ajándék illetve a Gyökér és szárny  
keltett érdekl ődést, továbbá a Versek  
éve 1976 és az Idő, idő, tavaszidő  
(válogatás a jugoszláviai magyarság  
népköltészetéb ől) és az Irodalmunk  
kiskönyve. A következő  könyvek sze-
repeltek még az Ünnepi Könyvhéten:  
Herceg János: Két világ, Jako+v Ignja-
tovié: đrök v őlegény, Csépe Imre:  
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Mezei dolgok, Burány Nándor: Mun-
kásélet, Mészáros Sándor: A tanács-
köztársaság, Nagy Sándor: Dombi', 
Tadijanović : Kései arató, Andrié:  A 
lőportorony, Holti Mária: Sodortatva, 
Horonyi Károly élete és m űvészete, 
Varga Zoltán: Periszkóp, Debreczeni 
József : Hideg krematórium, Sak az  
eszkimó, kevés a móka, Dér Zoltán: 
Örvénysodró, Majtényi Mihály: Betű-
tánc, Tolnai Ottó: Versek, Szenteleky 
Kornél, Szeles Károly: Olimpia, Pató 
Imre: A Híd repertóriuma, Matoec:  
A kumroveci gyermekévek, Komáromd 
József Sándor: Szomorú tarisznya, 
Njegol: Hegyek koszorúja, Gobby Fe- 
hér Gyula: Szent bolond, 	Várady 
Tibor: 	Az egérszürke szoba titka, 
Gerold László: 	Színházi életünk I., 
Acs Káralt': Ének füstje, füst éneke, 
Pingált szobák, Matijevics Lajos: Tíz,  
tíz, tisztavíz, Holti Mária: Bordásfal, 
Gion Nándor : Latroknak is játszott, 
Vankб  Gergely: Örvénygyökér, Szom-
bathy Bálint: Szerelmesek és más ide-
genek, Veszteg Ferenc: Réják, Sinko-
vits Péter: Drótsövény, Kovács Nán-
dor: Fölöttünk az ég, Sziveri János: 
Szabad gyakorlatok, Bálint Béla: 
Nyomtalan, Szűgyi Zoltán: Hangosan  
és csendesen, Sinkó Ervin: Hon fogla-
lás előtt Csáth Géza: Ismeretlen ház-
ban I—II., Jung Károly: Ami nincs  

és Dudás Károly: Szakadó.  

SZfNRE LÉPŐ  FIATALOK. Tizen-
egy évvel ezelő tt egy becsei diák, egy  
magyartanár és a Tudor Dukin Gim-
názium SZENTELEKY IRODALMI  
ONKÉPZŐKORE ugartörésre vállal-
kozott. Az Ifjúsági Szövetség helyi vá-
lasztmányával összefogva akkor hirde-
tett irodalmi és m űvészeti vetélkedőt  
magyar nyelvű  középiskolásaink szá-
mára, amikor a változásokon és hul-
lámvölgyeken áthaladó iskolarendsze-
rünkben többnyire csak az aktatáso л  
és az osztályozáson volt a hangsúly, 
a nevelést pedig kis híján teljesen el- 

hanyagolták. Azóta Persze már az is-
kolában és az iskolán kívül is rájöt-
tünk, hogy az aktató-nevel ő  folya-
matnak az önálló gondolkodásra, vé-
leményalkotásra és kimondásra való 
nevelés éppannyira szoros tartozéka, 
mint a sokoldalúan tájékozott és sok-
oldalúan képzett fiatalok útjának, ér-
vényesülésének egyengetése. 

Az 1967-ben el őször meghirdetett 
irodalmi — majd később művészeti —
vetélkedővel erre éreztek rá a be-
cseiek, s arra is, hogy a közösségi ne-
velésben, emberformálásban, a tehet-
ségek felkutatásában, felkarolásában 
és szárnyra bocsátásában mily nagy 
szerepet lehet az iskola évszázadok 
óta magasodó falai ledöntésének, s 
a tanításhoz szorosan nem tartozó 
iskolán kívüli nevelői tevékenység 
megkedveltetésének, sokrét ű  megszer-
vezésének. 

Ma már valamennyien tudjuk, hogy 
hála ennek az elképzelésnek és magá-
nak az évről évre megismétlődő , hol 
kiterebélyesed ő , hol pedig valamelyest 
leszűkülő  vetélkedőnek, olyan fiatalok 
tűntek fel Becsén, akik nemcsak hogy 
belekóstoltak a vers- és szövegmon-
dásba, a színjátszásba, a riport-, no-
vella-, vers-, kritika-, humoreszk-, 
film- és tévéforgatókönyv-írásba stb., 
hanem — az évek folyamán — ki eb-
ben, ki abban, vitték is valamire. Fö-
löslegesnek tartjuk most azoknak a 
fiatal íróknak, költőknek, kritikusok-
nak, rendezőknek és színészéknek, új 
ságíróknak stb. felsorolni a nevét, 
akik Becsén, középiskolásainknak ezen 
a sokszor vitatott, de eredményei sze-
rint soha el nem hanyagolható szellemi 
vetélkedőjén kapták meg azokat az 
indításokat, amelyek nélkül talán még 
a legnagyobb tehetségek is elkallódtak 
volna; igy meg nagyon szépen,  s 
mindannyiunk hasznára érvényesültek. 

Az idei, április 22-én, 23-án és  
24-én megtartott vetélked ő  sorrend-
ben már a tizenegyedik volt, s noha  
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jellege szerint nem lehetett Olyan szé-
les körű  és tömeges, mint akkor, ami-
kor még a képzőművészeti alkotó-
munkával, néprajzi gyűjtőmunkával, a  
zenével és a színjátszással foglalkozó  

fiatalok is részt vettek ezen a tavaszi  
seregszemlén — a dönt őn elhangzott  
vers- és szövegmondás színvonalával,  

valamint az írásban benyújtott és fel-
olvasott pályam űvek színvonalával  
elégedettek lehetünk. Különösképp a  
vers- és szövegmondás, a kritika és a  
humoreszk műfajában. Az Ady-, Csáth  
Géza-, József Attila-, Kosztolányi-,  
Móricz-, Walt Whitman- stb. szöve-
geket és a magyar népballadát, ro-
mán kolindát mondó diakak közrem ű -
ködésévEl nagyon szép el őadást hal-
lottunk. Olyat, amely már igazi m ű -
élvezetre is lehet őséget adott. Persze, 
ezek a 15-18 éves fiatalok még ko-
ránt sem nyújtották mindazt, amire 
képesek, de hogy tehetségük ny пΡlván-
való, s hogy sokat várhatunk t őlük, az 
nem kétséges. Hiszen a díjazott kriti-
kák is annyira elmélyültek, sok szem-
pontúak és kövenkezetesen végiggondol-
tak voltak, hogy azok mögül már 
nemcsak a széles kör ű  tájékozottság és 
ismeretanyag sejlett fel, hanem az 
egyéni szenvedély és többlet is, amely 
minden ígéretes és vérbeli alkotót jel-
lemez. 

Ilyen értelemben a színre lép ő  fia-
taljaink elé tartott tükör egészen ked-
vező  képet mutatott. 

Ezúttal is kit űnt, hogy fiataljaink-
kal nemcsak foglalkozni, hanem ben-
nük megbízni is érdemes, mivel a be-
csei vetélkedőnek évr ől évre megis-
métlődő  tanulsága az, hogy az új 
nemzedékek között mindig akadnak 
olyan diákok, akik friss szemmel lát-
nak és friss hangon vallanak maguk-
ról, s áttételesen vagy direkt módon 
arról is, hogy az irodalom és a m ű-
vészetek oktatásában, valamint a kö-
zösségi ember nevelésében meddig ju-
tott és hol tart iskolaügyünk. 

A vetélkedő  fontos eredménye, hogy 
a magyar nyelvet környezetnyelvként 
Ranuló diákok csoportosan jelentkez-
tek, az eddigi szórványos és félénk 
próbálkozások után. A topolyai, Zen-
tai, zombori és a szabadkai szerb 
nyelvű  diákok zöme haladó fokon és 
szépen beszélte a magyar nyelvet, az 
általuk kiválasztott Pap Károly-, Ady 
Endre-, Zsigmond Ede- stb. szöveget 
úgy mondta el, illetve az egyik ver-
senyző  még a humoreszkjét is úgy ír-
ta meg, hogy azt akáregyik-anásik 
magyar anyanyelvű  diáktársa is meg-
irigyelhette volna. 

Középiskolásaink becsei vetélked őjé-
re tehát sok mindenért szükség van, 
még akkor is, ha jellege — az érde-
keltek bevonásával — évr ől évre vál-
tozik, alakul. 

Sz. I.  

AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIб  SIKE-
RE AZ ORSZÁGOS TÉVÉFESZTI-
VÁLON. Sikeresen szerepelt az YTjvi-
déki Televízió az idei országos tele-
víziófesztiválon: az ország nyolc stú-
diójának portoroki szemléjén öt díjat 
és elismerő  oklevelet kapott, az elis-
merések számát tekintve csak a belgrá-
di stúdió előzte meg őket. Több ka-
tegóriában éppen a legrangosabb díjak 
kerültek Újvidékre. Vicsek Károly az 
első  jugoszláviai magyar tévéfilm —  
Gobby Fehér Gyula Fekete glóbusz  
című  műve — rendezéséért elnyerte a  
művészeti műsorok rendezői nagydij .át,  
míg Saltis Lajos e anű  fđszerepében  
nyújtott alakításáért dicséretben ré-
szesült. A Fekete glóbuszról a porto-
гo і  fesztivá1 kritikusai megállapítot-
ták, hogy rendezője ügyesen tekintett  
el a ,forradalmárportrék nálunk kiala-
kult sablonjától, s kellő  intellektuális  
átéléssel tárta elénk az adai tanító-for-
radalmár portréját. A m ű  fő  erénye  
ihletett képi fogalmazása, pátosznélkü-
lisége s a fegyelmezett színészi játék,  
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amelyben  elsđsorban Shctis Lajos, Eva  
Ras és 1'ástlhy Mátyás ,remekelt.  

A  dok-umenгоumműsorok !kategóriájá-  
ban Slavuj Hadт.iić  aperatőri, a :gyer-  
anekműsorokéban pedig M,iroslav An-  
пгс  forgatákönyvírói díjat kapott.  
Dabri Janevsz'ki szkopjei nendez đ  volt  

az újvidéki stúdiб  Elnézést, tudja-e?  
c. anűsorának rendezője, s díját a kin-
takt műsarok versenyvben a Szabad-
kán forgatott műsoráért kapta, míg  
Vojnavics Edit adásrendezői díja a  
híradók vetélkedőjén született.  



Bela Duranci: Pechón József és a nagybányai „neók" 799 
Bordás Győző: A bizonyíték 808  
Pechón Béla: Apámról, emlékezetből és dokumentumok alapján 810 
Szenteleky Kornél: Peohán József 821 
Molter Károly: Az Utolsó gyufa kapcsán 827  
Pechón József : Művésztelep Palicson 828  
Kiállítások, főbb szakirodalom, eredeti írások jegyzéke 829  

KRITIKAI SZEMLE 

Könyvek 
Utasi Csaba: Évek, ,költők, versek 832 
Utasi Csaba: A kérges, egybeállt idő  felfejtése 835 
Varga István: Egy kamasz emlékiratai 838  
Varga Zoltán: Mestermű  egy mesteremberr ől 842  

Rádió  
Tolnai Ottó: Miroslav Krleža Részeg éjszakája 844 

Képz ő m ű vészet 
Tornán László: A mai szerb képzőművészet 847  
Tomán László: In memoriam Miljenko Stanč ić  848  

Tájékozódás  
Szombathy Bálint: Az irodalom hangtana, kisebb hibákkal 849 

KR6NIKA 

Bordás Győző: A Magyar Írószövetség küldöttségének látogatása; 
A Matica srpska jubileumi zárórendezvényér ől; Marxista köny-
vesbolt nyílt Újvidéken; L őrinc Péter kapta a Zsáki József-dí-
jat; Hetven Forum-könyv a budapesti könyvhéten; Az Újvidé-
ki Televízió sikere az országos tévéfesztiválon  

Sz űcs Imre: Színre lépő  fiatalok  
Tomán László: Jože Poga čnik új könyve  
Műhely c. mellékletünkben Pechón József rajzai  

H1D — drodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. — 1977. június.  

— Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat. — Szerkeszt őség és kiadб - 
hivatal: 21000 Novi Sad, Vojvode Mi$i ć  utca 1. — Szerkeszt őségi fogadó- 
órak: mindennap 10-t ő1 12 óráig. —Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül- 
dünk vissza. —Előfizethető  a 65700-601-196-os folyószámlára; el őfizetéskor  
kérjük feltüntetni a Híd nevét. — E 'lőfiizetéai dii belföldön egy é иre 50, fél évre  
25, egyes szám ára 5, kett ős szám ára 10 dinár, külföldre egy évre 100, fiél évre  
50 dinár; külföldön egy évre 6 dollár, fél évre 3 dollár. — Készült a Forum  

nyomdájában Újvidéken.  




