
HID 
IRODALOM  •MŰVÉSZET 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

VARGA ZOLTÁN NOVELLÁJA 
BRASNYб  ISTVÁN: FAMfLIA (I.) 
BOŠKO IVKOV, LADIK KATALIN 

ÉS ROBERT DUNCAN VERSEI 
BÁLINT ISTVÁN: A TÁJÉKOZTATÁS 

MINT JOG ÉS KÖTELEZETTSÉG 
EMLÉKEZÉS ZARKO ZRENJANINRA 

A FEKETE GLоBUSZ 
(Részlet Vicsek Károly technikai forgatókönyvéb ől; 

Soltis Lajos, Eva Ras, Király Ern ő  és Bordás Győző  frлsa)  

KCSNYV-  
sztNнÁz 

 KRITIKA KÉPZŐMrt7VÉSZETI  
ZENE- 

1977  
December  



Hi D  
IRODALMI, MtJVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

FOLYб IRAT 

Alapítási év: 1934 
XLI. évfolyam 

SZERKESZTD TANÁCS:  

Acs Károly, Andruskó Károly, Bányai János, B1ah6 J бzsef, Bordás Gy8z8, dr.  
Biri Imre, dr. Burány Béla, Burány Nándor, Deák Ferenc, I  Gál László,  
Lackó Antal, Németh István, dr. Pap J бzsef, Pándi Oszkár, Petkovics Kálmán,  
Simkovits Péter, Sf őder János, Szabó Ida, Szekeres László, dr. Szeli István Es  

Vicsek Károly  

A Szerkesztő  Tanács elnöke: dr. Pap József  
Fő- és felelős szerkesztő : Bányai János  

Szerkesztő : Bordás Győző  
Műszaki szerkesztő : Kapitány László  

TARTALOM  
Varga Zoltán: Ellenfelek 1457 
Brasnyó István: Família (I.) 1475  
Bosko Ivkov: Őszi koszorú 1490  
Ladik Katalin: A hajnal első  halvány jelei 1498  
Robert Duncan versei 1503  
Kodolányi Gyula: Robert Duncan 1507 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

Bálint István: A tájékoztatás mint jog és kötelezettség 1511 
Varga István: A modern regény újraértékeléséért 1523 

DOKUMENTUM  

Ágoston András: Egy életmű  teljes bemutatása 1526 
Zarko Zrenjanin Uća: A nemzeti kérdés Vajdaságban 1530 

MtJHELY 

Gobby Fehér Gyula— Vicsek Károly: Fekete glóbusz 1533 
Vallomása szerepről — Soltis Lajos és Eva Ras írása 1550  
Király Ernő : Hogyan jutottam el a Glóbusz filmzenéjéig 1555  
Bordás Győző : Oratórium és portré 1557  



HÍD XLI. évfolyam, 12. szám  

1977.  
december  

ELLENFELEK  

(Részlet)  

VARGA ZOLTAN 

Meghallva a falon túli hangokat, azonnal felkeltem, és a szom-
szédos helyiségbe léptem. Feleslegesnek, s őt károsnak tartottam 
minden tekintélytartó huzavonát, nem akartam a foglyot egy per-
cig sem. várakoztatni. Els ősorban megfontoltságb бl, mintegy a fi-
gyelmesség látszata kedvéért, lehetséges azonban, hogy türelmetlen-
ségemnek is része volta sietségemben.  

— Oldozzátok föl — mondtam az őröknek, akik az öregembert 
elővezették — És távozzatok. Kint várakozzatok, és gondoskodjatok 
rбla, hogy senki se zavarjon minket. 

Utolsó, magyarázó mondatom, amint azt nyomban észre is vet-
tem, teljesen fölöslegesen hangzott el, val бjában nem kellett volna 
mondanom. Személyi titkáromnak ugyanis már el őzőleg kiadtam a 
szükséges utasításokat, ennek a két megtermett legionáriusnak pedig, 
aki két indokolatlanul és idomtalanul túlméretezett toronyként fogta 
közre ezt a gyenge és sovány, fogságában elpiszkol бdott ruházatú 
és rendetlen szakállú kis öregembert, igazán szükségtelen volt bármit 
is sejtenie arról, hogy a fogollyal bizalmasan kívánok elbeszélgetni. 
Akkor sem, ha egyébként túlságosan is húségések hozzám vagy túl-
ságosan is ostobák ahhoz, hogy gyanakodjanak. Mégis, mintha ett ől 
lett volna még inkább melegem, ettől hevült volna át a szoba leve-
gője még jobban, végképp haszontalanná téve az ablakok behúzott 
függönyeit, amelyek eddig is medd ő  erőlködéssel igyekeztek kire-
keszteni valamit a kinti délután fülledt forróságából. Lugdunumra 
és környékére hetek óta tikkasztó h őség telepedett, kiszikkasztva 
gabonaföldeket, elfonnyasztva a sz őlőskerteket, ráncossá töppesztve 



1458 	 H,ID  

a gyümölcsfák még zöld terméseit, áthevítve a házfalakat, az agya-
kat, felizzítva az indulatokat. Azokat az indulatokat is, amelyeken  
mindenáron uralkodni szerettem volna, s amelyekr ől már ezekben  a 
percekben úgy éreztem, nem vagyok uruk egészen. Vagy legalábbis  
nem leszek, nem mindvégig az elkövetkez ő  beszélgetés során. Való-
színűleg kimondottan azért, mert túlságosan is felkészültem az el ő t-
tem álló találkozásra. Pedig hát uralkodni kell magamon, méghozzá  
nem is a szokásos okokból, nem azért, hogy el fi áruljam magam,  
hanem hogy őszinte legyek — olyképpen őszinte, hogy őszinteségem-
nek semmi köze se legyen az önuralom elvesztéséhez. Őszinte? Talán  
inkább nyitnak kellene lennem, s még inkább Pothinust meggy őzni  
a nyíltságom felől.  

Ki kellene tárnom az ablakot, gondoltam egy pillanatig. Aztán  
mégis veszteg maradtam.  

Hetek бta gondterhelt és ingerült voltam. Gondosan belém ne-
velt, majd módszeres önvizsgálataim által is fejlesztett önuralomra  
való képességem gyakorlása nemegyszer súlyos er őfeszítésembe ke-
rült. Minden bizonnyal főleg azért, mert, a tartományban tett kör-
utam befejeztével, virágzó városaink képe, a gondosan megm űvelt  
földek, a tagadhatatlanul növekv ő  jólét és a rendezettség jeleinek  
látványa után — bármennyire tudom is, hogy f őleg olyasmit látok,  
amit mutatnak nekem — a Lugdunumban id őközben történtek híre  
váratlanul ért. Hideg zuhanyként hatott rám, elkeserített, s őt —  
аttбІ  tartok, cseppet sem ismerném magam, ha ennyit sem mernék  
beismerni magamnak — valamennyire még a félelem érzését is be-
lém csempészte. Annak ellenére, hogy a városbeli kis gyülekezet  
igazán mindennek elmondható volt inkább, mint félelmetesnek;  
dehogy is, náluk ártalmatlanabb népséget képzelni sem lehetett, ezért  
is nem foganatosítottunk ellenük különösebb intézkedéseket; úgy  
véltük, amíg maguk közt és csendben maradnak, okosabb, ha nem  
bántjuk őket. Rendszeresen figyeltettük összejöveteleiket, delátoraink  
szokásos jelentései nem tartalmaztak semmi nyugtalanítót; annyira  
nem, hogy a szintén szokásosnak mondható csoportos fajtalankodá-
saikról, fékevesztett orgiáikr бl vagy éppen ártatlan gyermekek húsá-
nak és vérének fogyasztásár бl szólб  névtelen feljelentéseket nyu-
godtan félredobhattuk. Ha pedig egyikük-másikuk, valamely szen-
tély előtt elhaladva, felt űnően elfordította fejét, vagy kezével, mint-
egy a bűnt elhárítva magától, iszonyodó mozdulatot tett, többnyire  

még az ilyesmit is igyekeztünk nem észrevenni; feltéve persze, hogy  

nem túl feltűnően cselekedte ezt. De még ilyen esetben is többnyire  
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megelégedtünk rövid és aránylag kíméletesnek mondható ostorozás-
sal. Ügy véltem, káros lenne indokolatlanul felszítania szenvedélye-
ket; bennük és velük szemben egyaránt. Megfontoltságból, béke-
tűrésből, kíméletességből cselekedtem így. Nem bizonyos azonban, 
hogy helyesen is. Mert ha elejét ől fogva több szigorral lépek föl 
ellenük, jutott eszembe annak idején is Ott a várakozó foglyot szem-
lélve, akkor talán sohasem kényszerülök a vele folytatandó és tel-
jesen reménytelennek ígérkez ő  beszélgetésre. 

Mert ahogy törékeny alakjával, áttetsz ő  soványságával, de sze-
mében valami átszellemült elszántsággal ott állt el őttem, egy dolog 
máris nyilvánvaló lett: félelmére, a testi kínoktól vagy a haláltól 
való rettegésére nem számíthatok. És alighanem a megértésére sem 
mindannak, amit valamiképpen meg szeretnék vele értetni. Nem 
mintha úgy nézett volna ki, mint akinek agyára végképp a vénség 
köde telepedett, nem, határozottan nem, bármilyen öreg volt is, na-
gyon öreg, roskatag, s feltehet őleg meggyötört (mert, bár semmiféle 
fenyítésre vagy kínzásra nem adtam utasítást, biztos voltam benne, 
hogy egy kis ízelítőben máris része volt), mélyen ülő , ám arcából 
mégis kivilágító tágra nyílt szemeiben nyoma sem volt semmi za-
varos tompaságnak, ellenkez őleg: furcsa lobogásuk valahogy még 
értelmet is kölcsönzött a tekintetének, mer őben másfajta értelmet, 
mint amilyet én szerettem volna fellelni benne. Valamit, aminek 
egyaránt köze van az értelemhez és az eszel ősséghez. Elkedvetlened-
ve néhány pillanatig arra gondoltam, kiszólok az ajtón és máris 
visszavitetem. 

— Ülj le, Pothinus — szántam rá magam mégis a megszólalásra. 
De miután szótlanul engedelmeskedett, egy ideig továbbra is csak 
számtalan redővel átszőtt, pergamenszerű  arcbőrét, ernyőként elő -
reborzolódó vastag ősz szemöldökét, piszkosfehér szakállát néztem, 
göcsörtös faágakra emlékeztet ő , kékeslilán kidudorodó erekkel be-
hálózott, barnafoltos öreg kezeit is végigtapogatva tekintetemmel. 
Fürkészően és tanácstalanul. Csak legalább ne volna ennyire öreg, 
gondoltam továbbra is állva maradva. Pedig mindenképpen vele 
kell dűlőre jutnom, nélküle legfeljebb csak egyeseket vehetnék rá a 
hitehagyásra, jobban mondva arra, amit ők annak mondanak. De 
hogy mindannyian vagy legalább nagy többségükben ezt tegyék, 
ahhoz csakis đt, a lugdunumi gyülekezet episzkoposzát kell meg-
gyđznöm valamiképpen. Esetleg még sokak által bölcsnek és mér-
téktartónak mondott segítőtársát, a sokkal fiatalabb Iraeneust, 6 
azonban nem volta lefogottak közt; feltehet őleg mára Mercurius 



1460 	 HID 

szobra előtt lejátszódottak idején sem tartózkodott a városban, tar-
tományszerte hasztalanul kerestük, feltehet őleg valamelyik keleti 
provincia felé vette az útját. Vele talán ... ámbár valószín űbb, 
hogy ő  is ugyanolyan esztelenül makacs marad, mint az el őttem ülő  
aggastyán, aki hosszú hallgatásomat nyilván nem annyira tanács-
talanságomból fakadónak vélte, inkább eszköznek a megfélemlítésre. 

Beszélni szeretnék veled, Pothinus — szólaltam meg újra, ez-
úttal már görögül fordulva hozzá. Annak ellenére, hogy tudtam 
róla, jól ért és beszél latinul; talán mert úgy véltem, egy apró lé-
péssel igy is közelebb kerülök hozzá. — Értelmesen szeretnék veled 
elbeszélgetni. 

Sohasem tagadtam, hogy krisztiánus vagyok — válaszolta 
halkan, de nagyon határozottan. 

Ezúttal nem vallatáson vagy. Nem azért hozattalak ide. 
Mást akkor sem mondhatok neked, mint hogy krisztiánus 

vagyok — válaszolta ugyanúgy, a maga klasszikus görögét ől meg-
lehetősen különböző  szíriaias kiejtésével. De mert tekintetében 
mintha mégis megcsillant volna valami érdekl ődő  tapogatózás, olyan 
érzésem támadt, hogy vállalkozásom mégsem ígérkezik eleve re-
ménytelennek. Kitartónak kell lennem tehát és türelmesnek, leg-
fontosabb, hogy szükségtelenül el ne ragadtassam magam. 

Tudom rólad, hogy a krisztiánusságodat mindennél komo-
lyabban veszed. 

Akkor mindent tudsz. Egyebet nem mondhatok neked. — Aj-
ka körül mintha alig észrevehet ő  mosoly jelent volna meg, látszó-
lag szelíd, de egyben valami csendes és nyilván akaratlan kihívástól 
sem mentes. Olyanfajta, önmaga vélt igazától áthatott mosoly, 
amely annál inkább támadásra ingerlő , minél inkább képtelenségnek 
érezzük a másik nézetét, de aminek most semmiképp sem kívántam 
áldozatául esni; ezért húztam magam is mosolyra számat. Szerettem 
volna valahogy felbátorítani. 

Valamit talán mégis mondhatnál nekem, Pothinus. Elmond-
hatnád, miért veszitek ti krisztiánusok túl komolyan az isteneinket. 

Erre érezhetően mégse számított: 
Mi a ti isteneiteket? Attól tartok, legátus, nem egészen értelek. 

Arra kérlek, beszélj világosabban. 
Pedig világosan beszéltem — válaszoltam most már csakugyan 

némi reménnyel. — YJgy érezve, hogy túl komolyan veszitek az 
isteneinket, az iránt érdekl ődtem, miért teszitek ezt. 

Az aggastyán mélyen ülő , de tágra nyílt szeme mintha összesz ű- 
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költ volna egy kicsit. Nem annyira a szeme, inkább a szembogara 
csak. 

Mondd, legátus — szólalt meg rövid hallgatás után —, kér-
dezhetek én is valamit tőled? 

Azért hozattalak ide, hogy meghallgass és meghallgassalak. 
Azt szeretném tehát, ha úgy beszélhetnénk egymással, mint két ér-
telmes emberi lény, akik képesek felfogni és méltányolni egymás 
gondolatait. 

Köszönöm, legátus. Hadd kérdezzelek hát meg, miért véled 
rólunk, hogy az isteneiteket komolyan vesszük. 

Mert nem akartok áldozni nekik. 
Mindeddig úgy hittem, akkor vennénk őket komolyan, ha 

megadnánk nekik az általatok kívánt áldozatokat. 
Szavaira válaszolva most azon igyekeztem, hogy mosolyom ne 

legyen számára túlzottan bántó: 
Látom, valóban nem érted, mire gondolok. Hadd kérdezzek 

hát mégis én inkább. Hiszel az isteneinkben? 
Bármennyire meghatározott céllal kérdeztem is ezt, nyomban ész-

revettem, hogy akaratom ellenére ismét a vallató szerepébe csep-
penek. Arca egy csapásra megmerevedett, hangja ünnepélyesre vál- 
tott 

Én csak a mi egyetlen és igaz Istenünkben hiszek. És annak 
egyszülött fiában, a Krisztus Jézusban, ki érettünk b űnösökért éle-
tét áldozta a keresztfán és áldozatával elnyerte számunkra a feltá-
madást és az örökéletet. Számunkra és minden ember számára, ki 
hisz benne és imádja őt. Tehát a te számodra is, legátus, ha b űneidet 
megvallva és megbánva kész vagy elfogadni éretted hozott áldozatát 
és töredelmesen lábaihoz borulsz. Ezt valljuk mi krisztiánusok va-
lamennyien! 

Éreztem, hogy arcom megrándul, ezért ügyeltem rá külön is, hogy 
hangomat ne emeljem meg: — Ismerem a tanításaitokat, Pothinus. 
És nem a ti istenetekr ől kérdeztelek, hanem a mi, helyesebben szólva 
az Impérium isteneiről. Hiszed a létezésüket? 

Nem értelek, legátus, miképpen kérdezheted ezt. Közvetlenül 
azután, hogy a miénket mondtam egyetlen és igaz Istennek. Tudat-
lanságtok és képzelgéseitek szüleményeinek tartom őket, amint azt 
bizonyára magad is tudod. 

Nemcsak tudom, Pothinus. Hanem hajszálra ugyanezt tartom 
magam is az isteneinkről. Ami egyben azt is jelenti, hogy nálatok 
sokkal kevésbé veszem komolyan őket. 
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Nem felelt mindjárt. Pár pillanatig úgy éreztem, attól tart, csap-
dát állítok. Ezt azonban inkább csak én véltem kiolvasni a tekin-
tetéből. Pedig ha csupán egy egészen kicsit is ilyesmitől fél, több 
reményem lehetett volna, hogy el őbbre jutok. 

Nem létező  isteneknek hódoljunk, ezt kívánjátok? — kérdezte 
aztán. 

Magam is ezt teszem, Pothinus. Mi mást tehetnék? — Bele-
törődően jóindultúnak szánt mosolygásom ellenére, meglehet, némi 
kajánság is bujkált a tekintetemben, amint székemen hátrad őlve a 
hatást figyeltem. 

Nem hiszel az istenekben akiket védelmezel? -- kérdezte még 
mindig hitetlenkedve. Megdöbbent arcán világosan látszott, eddig 
azt hitte, kettőnk személyében kétféle hit ütközik össze, s most 
egyszerre kiderült, egészen mással áll szemben. Valami újjal, számá-
ra ismeretlennel. 

Nem hiszek, Pothinus, nem hiszek bennük — mondtam hatá-
rozottan. — De az Impériumban igen. Abban az Impériumban, 
amelynek ezek az istenek a védelmez ői és amelyet védelmeznem 
kell. 

Velünk szemben, legátus, úgy gondolod? Mert, ha igen, em-
lékeztetnem kell rá, hogy mi krisztiánusok nem vagyunk az Impé-
rium ellenségei. Nem a pusztulását kívánjuk, hanem a felvirágzását. 
Azt, hogy minden lakosa békében, egyetértésben és szeretetben éljen 
határai közt. Valamennyien azért imádkozunk. És magáért az Im-
perátorért is, legátus, tudva róla, hogy szakadatlanul ennek érdeké-
ben fáradozik csak... 

Úgy emlékszem, erről többet is mondott még, úgyhogy miközben 
kissé szónokiasnak tetsz ő  szavait hallgattam, beszélgetésünk kezdete 
óta először támadt olyan érzésem, hogy nem egészen őszinte hoz-
zám. Bizonyára ezért is lett volna kedvem a szavába vágni. „Sajnos 
még ha így volna is, Pothinus — szerettem volna mondani neki —, 
eddig bizony nem sok jelét adtátok annak, hogy munkájában tá-
mogatjátok." Mert mialatt beszélt, egyre inkább úgy éreztem, egy-
házát védelmezve tökéletesen megfeledkezik mindazon gondokról, 
amelyeket ezek a szerencsétlen krisztiánusok immár másfél évszá-
zada okoznak az Impériumnak. Fóleg a keleti provinciákban, Szí-
riában, Ciliciában, Bithiniában, s részben Macedóniában, ahol ezek-
ben a napokban is hatalmas földterületek hevernek parlagon, 
bevetetlenül, mivel a lakosságnak némely vidéken tetemes része, 
ahelyett, hogy munkáját végezné, a pusztába vagy a hegyek közi 
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vonul, és réveteg tekintetét az égboltozat felé fordítva a „világ vé-
gének" vagy „Isten országának" eljövetelét várja, kívánja, s őt  
sürgetni is szeretné, azt hozni minél el őbbre babonás szertartások  
segítségével, zagyva keleti vajákosságok kíséretében, ami sokak fel-
szított képzeletében nagyon is az Impérium pusztulásával egyenl ő ,  
úgyhogy miközben szédültségükben csodálatos jeladások után ku-
tatnak, a csillagok állásából, az üstökösök megjelenéséb ől, a kobrák  
tekergéséből, vagy holmi számokkal folytatott tájékból voltaképpen  
a mi végpusztulásunk napját szeretnék kikövetkeztetni. Konokul,  
rövid emlékezettel mindennem ű  okulásra képtelenül, hiszen amióta  
csak léteznek, szavaikkal szólva a „végítélet napját" ki tudja hány-
szor már, hiába várták. Ilyenformán tehát, még ha szándékuk sze-
rint nem is mindig és mindannyian ellenségei az Impériumnak,  
dőreségük, zavartkeltő  kergeségük miatt nagyon is sok okunk van  
rá, hogy ellenségnek tekintsük őket ... Sok mindent mondhattam  
volna neki tehát, de mivel nem szerettem volna beszélgetésünket  

nem kívánt irányba terelni, végül is tartózkodtam attól, hogy fél-
beszakítsam.  

Közben láthatólag válaszomra várt. És mivel néma maradtam,  

újra megszólalt:  
Ismétlem, legátus, az Impériumnak nem vagyunk ellenségei.  
Ti talán nem. Csak az istenetek, akit imádtok.  

Ő  sem az Impériumé.  
Csupán az isteneié, igaz?  
Amint mondod, legátus. Azoké az isteneké, akiket mindketten  

nemlétezőknek hiszünk. És akikről, éppen mert nem léteznek, nem  

hihetem, hogy bármit is képesek lehetnek megvédelmezni.  

Azok az istenek hatalmasak, Pothinus, ezt meg kell értened.  
Annak ellenére, hogy mint tudod és mondod is, valójában nin-

csenek?  
Annak ellenére. Mert az emberek többsége hisz még bennük.  

Hozzájuk intézi fohászait, nekik mutat be áldozatokat. Ebben van  
a hatalmuk, Pothinus, ezért kényszeríthetnek rá, hogy đket megvé-
delmezzem.  

Hanghordozása most már elszomorítóan leckéztet ő  lett: — Nem-
létező  isteneket védelmezve, legátus, voltaképpen a hazugság végel-
mére kelsz.  

Helyénvalóbb lenne, ha tévedést mondanál. És az igazsághoz  
is közelebb jársz, ha így fogalmazol. Hangom rendreutasítб  volt,  
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sőt alighanem ingerült is egy kissé. Tökéletesen hasztalanul, mert 
szinte tudomást se véve róla, rendületlenül folytatta tovább: 

-- Hazugságot is védelmezel, legátus. Mivel úgy téve, mintha 
léteznének, áldozol nekik. És megbünteted azokat, akiknek meg-
világosodott elméje felismerte az egyetlen igaz Istent és annak egy-
szülött fiát, ki a bűnösökért kereszthalált szenvedett. Hazugság 
segítségével véled az Impériumot megvédelmezni, holott védelmez ő  
ereje csak az igazságnak lehet. Viszont tévedésben is vagy csakugyan, 
ha azt hiszed, oly hatalmas birodalmat, amilyen a miénk, és ami-
lyenhez fogható nem volt még, amióta a világ létezik, a hazugság 
megvédelmezhet. Nem értelek hát, legátus, nem értem, hogy te, aki 
az Impérium egyik legszebb és leggazdagabb tartományának hely-
tartója vagy, miképpen hiheted, hogy ily hatalmas birodalomnak 
a hazugság védelmére szüksége lehet. 

Tekintetemmel félig a lefüggönyözött ablak felé fordulva pár 
pillanatig kísértést éreztem, hogy hangosan fölnevessek. Aztán er ő t 
véve magamon, mégis enélkül mondtam ki, ami szándékomban volt: 
— Kettőnk közül, úgy hiszem, mégis én tudok többet az Impérium 
szükségleteiről. Sőt attól tartok, mit sem tudsz a hatalom természe-
térđl, ha úgy hiszed, a hazugság védelme nélkül képes meglenni. 

— A hazugság hatalmát egyedül a hazugság, az igazságét egyedül 
az igazság védelmezheti — válaszolta azonnal. Ellentmondást nem 
tűrően és mint aki rég annak lehet őségére vár, hogy igy felelhessen. 
Redőktől körülszőtt mélyen ülő  tekintetében ártatlan dac és gyer-
mekien tiszta öröm csillogott. 

Felálltam, felsóhajtottam. És az el őbbinél egy árnyalattal sötP-
tebbnek találtam a szobát. Csak miután az ablakhoz léptem és a 
függönyt félrehúztam, vettem észre a lassan közeled ő  szürke fel-
hőket. Odafenn sütött még a nap, közvetlenül az ablak szemöldök-
fája alatt kékesfehéren izzva ragyogott az ég; lejjebb, a fenti kékség 
sávját szemmel láthatóan fogyasztva, tömör falként nyomultak el őre 
a súlyos felhőtömegek; legfelül vakítóan szikráztatva a nap fényét, 
fehéren gomolyogva, növekv ő  és alakjukat változtató tornyokként 
egymásra torlódva, felüdülést ígérve, de fenyeget ően; alantabb, 
fokozatosan mélyülve bele a szürkék mind sötétebb árnyalataiba, 
egészen a kékesfeketéig a lágy hajlatú dombhát vonala fölött, mely-
nek árnyba boruló sötétsége, szemben a folytonosságát több ponton 
megszakító közeli házfalak napsütötte fehérségével, majdnem egészen 
beleveszett mára felh ők komorságába. Hetek óta vártunk es őre, 
hetek óta eső  reményében hajtották Ceres istenn ő  szentélyéhez ál- 
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lataikat a gallus parasztok, hetek óta es őért szállt égre az áldozati  
füst. Talán most, talán mégis, gondoltam az ablaktáblákat kissé  

megnyitva. De a kinti levegő  még ugyanolyan páratelten forró volt,  

mint a szobáé idebenn, nedves és fülledt. Tóga nélkül voltam, köny-
nyű  ujjatlan tunikám éles szél ű  ráncokat vetve a b őrömhöz tapadt.  

Érezhetően visszafojtani igyekezett köhögésére fordultam vissza.  

Arra a hörgő-sípoló hangra, amelynek valószínűleg semmi köze sem  
volta sürgetéshez, s ezért inkább azt juttatta eszembe, hogy a h ő-
ség ellenére ilyenkor is elég hideg lehet a pincebörtönben.  

— Nézd, Pothinus — kezdtem újra lassan járkálva, t őlem telhe-
tően továbbra is türelmesen — ,  végtére is nem azért hozattalak ide,  
hogy akár az Impérium istenei vagy a ti istenetek létezésér ől vitat-
kozgassunk, akár a hatalom természetér ől, olyan kérdéseket vizs-
gálgatva pedig, hogy vajon az igazság hatalmát védelmezheti-e job-
ban a hazugság vagy a hazugságét az igazság, semmire se jutunk.  
Éppen ezért, bármi kevés hajland бságot is mutattál erre az eddigiek  

során, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy komolyan kívánok  
beszélni veled. Isteneinket pedig mindössze azért kezdtem el emle-
getni neked, mondván, hogy a kelleténél komolyabban veszitek őket,  
mert arról szerettelek volna valahogyan meggy őzni, hogy bármeny-
nyire is éppúgy nem hiszek a te egyetlen igaz istenedben és annak  

egyszülött fiában, minta mi hivatali kötelességb ől tisztelettel öve-
zendő  isteneinkben, mégsem vagyok oly vérengz ő  és kegyetlen,  
amilyennek bizonyára hiszi!, s amilyennek ti krisztiánusok vala-
mennyien véltek. És ezt szeretném tenni még ezek után is, annak  

ellenére, hogy úgy tetszik, most, miután bevallottam neked, hogy  

a magam isteneiemben sem hiszek, még elvetemültebbnek tartasz,  

mint ha azt mondtam volna, hogy teljes szívemb ől hiszek bennük  
és tisztelem őket. Ennek érdekében szeretnélek arra emlékeztetni,  

hogy más provinciák legátusai vagy prokurátorai olyan helyzetek-
ben, amilyen ez a mostani is, amelyért, hangsúlyoznom kell, a fe-
lelősség nem engem terhel, legtöbbször azt követelték és követelik  

ma is tőletek, tagadjátok meg egyetlennek és igaznak hitt istenete-
ket, káromoljátok és gyalázzátok a Krisztusotokat. Én azonban  

semmi ilyet nem követelek. Nem követelek, mert eleve tudom, olyan  

dolog volna ez, amit alapvetően teljesíthetetlennek tartatok, annyira  
szörnyűségesnek, hogy — nézetem szerint a képtelenségig esztele-
nül — készek vagytok inkább a halálba menni. Oda, ahová, akár  

hiszed, akár nem, sokkal kevésbé szfvesen küldenélek, mint ameny-
nyire ti szfvesen mentek, feltéve, hogy igaz, amit rólatok mondanak,  
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vagyis, hogy felfogástok szerint számotokra legnagyobb dics őség a 
vértanúhalál. Létezik azonban valami, amit azok után, hogy sorai-
tokból néhány elvakult és forrófej ű  fiatal többek szeme láttára 
vesszővel megütötte és leköpte Mercurius isten szobrát, úgy hiszem, 
joggal követelhetek. Hódolnotok és áldoznotok kell az Impérium 
isteneinek. És az id ő  sürget, Pothinus, minél tovább vonakodtok, an-
nál kevésbé bizonyos, hogy ennek árán is menekülhettek. Döntsétek 
el hát mielőbb, megteszitek-e. 

Megállva előtte, sürgetőleg tekintettem rá. De mint ahogy vártam 
is, fejét rázta csak: — Igy is túl sokat kívánsz t őlünk, legátus — 
mondta majdnem suttogva. 

Pedig én kevesebbet nem, ti pedig többet nem kívánhattok! 
Néhány pillanatig körmömet a tenyerembe vájva álltam el őtte. 

Aztán, mintha csak valami értetlenül makacs gyerekhez szólnék, 
hangomat lehalkítva, szinte unszolva tovább folytattam: — Hidd 
el, Pothinus, amit kérek tőletek, merő  formaság csupán. Felsorakoz-
tok, térdet hajtotok, tömjént égettek a szobrok talpazatain. Minden 
szó nélkül. Némán jöttök, és némán mentek. Magatokban pedig akár 
átkozhatjátok is az isteneinket. Vagy a magatokénak bocsánatát 
kérhetitek, amiért leborultatok el őttük és áldoztatok nekik. 

Arca most olyannak látszott, mintha valamit tanulmányozna. 
Engem és az általam felkínált lehet őséget. 

Vagy talán azt hiszed, hogy az istenetek, akit mindentudónak 
és könyörületesnek hisztek, képtelen volna megérteni, hogy kényszer 
alatt cselekedtetek? 

Kívülről tompa morajlással ekkora hangzott fel az els ő  menny-
dörgés. Távolról, nem túl hangosan. És az ég kékje is elt űnt közben 
az ablak szemöldökfája alól. 

Te nem érted ezt, legátus — válaszolta arcán változatlan 
kifejezéssel az ablak felé fordulva. — Te ezt nem értheted meg. 

Túl az ablakon éles határvonallal sz űnt meg a napsütés, mintha 
csak elvágták volna, váratlanul nyomasztó félhomállyal telítve a 
szobát. Az előrenyomuló felhőfal az épület túloldalán ezekben a 
pillanatokban érhette el a napot. 

Hát ezt valóban nem, Pothinus. Vagy ha érteném is, mit sem 
használna. Megérteni csakis nektek kell, hogy azok után, ami része-
tekről történt, az istenek szobrai el őtti hódolat az Impérium iránti 
kötelességtok. 

Legátus, te nagyon jól tudod rólunk, hogy bármi egyebet 
készek vagyunk megadni az Impériumnak. 
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Te viszont nem eléggé, hogy az Impérium most legkevésbé épp 
ezt az egyet engedheti el. És maga sem, mint az Impérium képvise-
lője. 

Kintről az újabb dördülés az el őbbinél sokkal erősebben hangzott 
föl. És a következ őt előrejelző  fényvillanásban az aggastyán aszott, 
pergamenszerű  arca zöldesnek, szakálla kékesnek hatott. De a várt 
harmadszori égzengés ezúttal is tetemes késéssel érkezett; azután 
csak, hogy az öregember válaszolt nekem. 

Tégy, ahogy jónak látod, legátus. Valamennyien a kezedben 
vagyunk. 

Ti igen, de nem a döntés, Pothinus. Dönteni csakis ti dönthet-
tek a sorsotok fel ől. Aszerint, elfogadjátok-e feltételeimet. Ki kell 
mondanom: élet és halál közt kell választanotok. 

Akkor az életet választjuk, legátus. Az örök életet. 
Térj vissza a földre, ha lehet. És ameddig lehet. Mert ugyan 

ki tudhatja előre, talán már holnap is késő . 
Bármikor boldogan szakadok el a földt ől. Számomra sosem 

lehet túlságosan korán. 
Sőt! rTgy látszik, attól félsz, nehogy túl kés ő  legyen. Nem 

akarsz lemaradnia mártíromság koszorújáról. — Éreztem, hogy 
remegni kezdek. 

A mártíromság koszorújában egyedül Isten részesíthet ben-
nünket. 

Csakhogy nekem semmi kedvem az istened kezében eszközzé 
válni! — kezdtem el újra az el őbbinél sebesebben 1e-föl rónia szo-
bát. — Irtózom, undorodom tőle, ha tudni akarod. És t őled is, 
Pothinus. Legfőkébben a vénemberes önzésedt ől, amiért csak ma-
gaddal törődsz. Mondd, hány éves is vagy, Pothinus, feltéve, hogy 
egyáltalán tudod. Kilencven, kilencvenöt, vagy talán száz is elmúl-
tál? Mindenképpen épp eléggé elaggott ahhoz, hogy amennyiben 
abban a meglehetősen kificamodott ízlésre valló, de számodra úgy 
látszik földöntúli gyönyörűséget jelentő  élvezetben kívánsz része-
sülni, hogy az üvöltöz ő  és röhögő  publikum szeme láttára vadállatok 
szaggassanak darabokra, sietned kelljen. Ámbár ez a te dolgod, 
Pothinus, végtére is jogodban áll olyasmi után áhítozni, ami után 
akarsz. Arra gondolva, hogy elfáradtál, tehernek érzed már az éle-
tet, még akár meg is érthetlek. Ebben igen! Abban azonban már 
aligha, hogy visszataszító eszel ősségedben úgy látszik megfeledkezel 
arról, hogy közületek nem mindenki érkezett el még az életnek arra 
a pontjára, ahol te állasz, hogy soraitokban nem kevés fiatal is 
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• akad. Asszony és gyermek, akiknek sorsa már nem egyedül terád 
tartozik. De ugyanakkor terád is, mivel, alighanem balszerencséjére, 
vezetője vagy annak a száz-egynéhány embernek, aki a nyájadat 
teszi. Vezetője egy embercsoportnak, amely ugyan túlságosan kicsiny 
ahhoz, hogy bármiféle er đt képviseljen, de ugyanakkor nagyobb 
annál, semhogy létezését nagyvonalúan tudomásul se vegyük. Még 
kevésbé pedig azok, akiket felingereltetek. Lugdunum polgárai, akik 
között, szíriai és pontuszi görögökként, idegenek vagytok, s akik 
számára érthetetlen nyelven beszéltek, önmagatok körébe zárkó-
zástokkal is tápot adva mindenféle mendemondának. Vagy talán 
mit sem tudnál arról, hányan figyelik itt árgus szemekkel minden 
lépéseteket, sóváran lesve az alkalmat, ami a Mercurius-szobor meg-
gyalázása után, íme, máris bekövetkezett, hogy izgalmas cirkuszi 
látványosságokra éhesen, véreteket követelhesse. Nem tegnaptól vágy 
tegnapelőttđl fogva, hanem sokkal régebbtől kezdve, úgyhogy neked 
és társaidnak, akik ennek a különben is éppen csak megt űrt kis gyü-
lekezetnek az élén állottok, rég észre kellett volna már vennetek 
ezt és okos szóval mérsékletre inteni a meggondolatlanságra hajla-
mosokat. Igen, Pothinus, ahelyett, hogy szemeteket szüntelenül az 
égre függesztettétek, nem ártott volna magatok körül is kissé szét-
tekinteni. Akkor talán nem ülnél most itt, és nekem sem kellene, 
attól félek, hasztalanul, a lelkemet is kibeszélnem neked. Arról, 
hogy a felzaklatott kedélyek lecsilapitásával igenis sietnetek kell. 
Mielđ tt még a véres aréna látványának reménye végleg ködbe nem 
borítja az amúgy is elég ködös agyakat, mert utána már lehetetlen 
lesz gátat vetni a csalódás kiváltotta indulatoknak. Ezt kell megér-
tened, Pothinus, ezt kell megértenie mindnyájatoknak. S azt is még, 
hogy hasztalanul vagyok én Gallia legátusa, még ha akarnám is, 
hatalmam és erőm sokkal csekélyebb annál, semhogy téged és tár-
saidat képes lehessek a nép dühét ő l megvédelmezni. Nem is szólva 
arról, hogy milyen alapon akarhatnám ezt. Mi jogon vezényelhetnék 
katonákat azok ellen, akik a Róma istenein esett sérelmeket kíván-
ják megtorolni rajtatok? Azok ellen az izgága, de alapjában véve 
igen derék gallusok ellen, akik talán még ötven évvel is ezel őtt, 
titokban a bárdok énekét hallgatták a Róma ellen felkelt Vercingé-
torix harcairól és a druidák rejtélyes tanainak hívei voltak, nap-
jainkban viszont, azzal, hogy az isteneinken ejtett gyalázatot ké-
szek vérrel lemosni, feltéve, hogy a kedvükre való véres látványt 
nem mi magunk fogjuk nekik készen tálalni, valójában arról tesz-
nek tanúbizonyságot, hogy az Impériumhoz tartozónak érzik ma- 
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gukat. Tudtukon és akaratukon kívül is arról vallva, hogy elfogad-
ják és igenlik Róma uralmát önmaguk felett. R бma rendjét, békéjét,  
védelmét, műveltségét és mindazon egyéb el őnyöket, melyeket ez az  
uralom, valamikori törzsi torzsalkodásokkal teli barbár szabadsá-
gukkal szemben, számunkra nyújthat. Mert hiszen R бma, bármilyen  
kegyetlen hódítóként is jelent meg ezen a tájon, s bármit m űveltek  
is Caesar légiói annak idején a legy őzöttekkel, azóta munkát is  
végezett: nem csupán utakat, városokat, pompás templomokat és  
palotákat épített, hanem az embereket is átformálta, az itt él ők  
erkölcseit, gondolkodását is megváltoztatta. Kinyitotta a lelkeket,  
a valamikori törzsi haza helyébe egy mérhetetlenül nagyobb, szám-
talan különböző  fajú és nyelvű  törzset és népet határai közé záró,  
s egymással békésen élni tanító haza-fogalmat ültetett, egyúttal pe-
dig képessé tette az elméket a m űvészetek, tudományok és bölcse-
letek megértésére  .. . 

Ygy beszéltem, sokáig, szinte zabolátlanul elszabadulva. Egyre ke-
vésbé ügyelve, valóban érti-e, amit mondani akarok, filozófus-haj-
lamom hatása alatt, de cseppet sem filozófushoz ill ő  higgadtsággal  
zudítva rá szavaimat, mintegy a magam mondanivalójától elragad-
tatva. Amíg csak kifulladva és jobban verejtékezve, mint bármikor,  
kis időre meg nem álltam előtte.  

Szeméből most mintha csodálkozást olvastam volna ki, s talán  
valami igyekezetet is, hogy megértsen. Lehetséges azonban, hogy  
szavaim lendülete kölcsönzött csak számomra ilyen kifejezést tekin-
tetének. És mivel már akkor is felmerült bennem ennek lehet ősége,  
nyomban az is eszembe jutott, hogy Pothinus már csak azért se  
értheti szavaimat, mert mindaz, amit én jónak, igaznak vagy csupán  
hasznosnak tartok, számára valószín űleg egyáltalán nem jó, igaz,  
helyes vagy hasznos, legkevésbé nyilván m űvészetünket, tudomá-
nyunkat, bölcseletünket becsüli, minden bizonnyal egészen másféle  
tanítások és erkölcsök számára kívánná megnyitni a lelkeket, me-
lyeket a miénktől alighanem merőbben eltérő  haza-fogalom befo-
gadására szeretne képessé tenni. Az a Róma által végzett gigászi  
munka tehát, amit tisztemnél, de meggy őződésemnél fogva is, vele  
szemben megvédelmezni kötelességem volt, s akire annyi büszkeség-
gel hivatkoztam el őtte és mások előtt is, számára valószín űleg sem-
mit sem jelent. Bizonyára ezért is támadt az a kínos érzésem, hogy  
voltaképpen nem is hozzá beszélek, hanem olyan valakihez, akit a  

helyébe képzelek, s aki mindazt érti, amit a hozzám hasonlók,  

mindenekelőtt a Sztoa szellemében iskolázott elmék értenek, azok,  
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akik közül soha senki se lehetne Pothinus, s ezért nem is ülhetne itt 
velem szemben ebben a fenyegetően morajló viharfelh őktől elsöté-
tülő  szobában, valójában tehát szükség se volna rá, hogy neki bár-
mit is mondjak. Legkevésbé pedig annak elkerülésére, hogy társaival 
együtt kegyetlenül megkínoztassam, majd a gyönyör űségtől meg-
részegülten ordítozók szeme láttára a vadállatok közé dobassam, 
Róma, a művészet, a tudomány, mindenekfelett pedig a filozófia 
nagyobb dicsőségére. Vagy ha ezek közül netán mégis ideülhetne 
valaki e szerencsétlen, meggyötört, nyirkos pincebörtönb ől felhoza-
tott öregember helyére, akkor nyilván vitába is tudna szállani velem. 
Számára semmi újat nem jelentő  gondolataimra, számomra ismert 
dolgokat mondva: arról, hogy Rómának az általa végzett munkára 
aligha van oka maradéktalanul büszkének lenni, mivel, akármikép-
pen szemléljük is, oda kell kilyukadnunk, hogy a leglátványosabb 
eredményt abban értük el, ami a legkevésbé érdemel tiszteletet és 
megbecsülést, a cirkuszi játékok véres divatjának terjesztésében. Mert 
hiszen igaz, mondhatná nekem, hogy az Imperátor rendelkezésére 
amfiteátrumainkban jó ideje gombosvégű  kardokkal küzdenek már 
a gladiátorok, kevesebb a vér és halál, ám éppen mert az egyenl ő  
eséllyel küzdő  vére így ritkábban hullik, sóvárogja a publikum a 
bűnös vagy bűnösnek kikiáltott védtelenek fenevadak általi szét-
tépetését ... Igen, így valahogy ... Mert bármilyen különös is le-
gyen, az alatta néhány pillanat alatt, amíg szavaimtól kifulladva, 
sebesen lélegezve álltam előtte, mindegyre azok az ellenérvek jutot-
tak eszembe, mélyeket ez a másik, a képzeletbeli, az igazi Pothinust 
helyettesítő  Pothinus mondhatna nekem, s amelyekre válaszolva, 
legfeljebb a jövőre hivatkozhatnék. Mondván, hogy egyszer talán 
mindaz, ami rossz és embertelen még és ami napjainkban az Impé-
rium támaszát is jelenti egyben, annyira, hogy nélküle az egész 
roppant építmény, mindazzal együtt, ami máris jó és nagyszer ű  
benne, egyetlen szempillantás alatt összeomolna, megszüntethet ő  lesz, 
vagy ki tudja, talán magától is megsz űnik, ideértve a cirkuszi já-
tékokat, ső t a rabszolgaságot is, aminek körülményei máris elvisel-
hetőbbek, mint ezelőtt bármikor, törvény tiltja a testi fenyíték mér-
téktelen alkalmazását, aki embertelenül bánik rabszolgáival, arra 
kötelezhető, hogy emberségesebb gazdának adja el őket, eladáskor 
tilosa családtagok szétválasztása, bizonyos feltételek mellett gaz-
dája vagyonát rabszolga is örökölheti, és így tovább, valamit tehát 
máris elértünk. Akkor is, ha ezeket a törvényeket és rendeleteket 
naponta szegik meg szerte a birodalomban, mint ahogy sokáig még 
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ezután is megszegik majd, persze, hogy megszegigk, mivel minden  

értelmes embernek tudnia kell, hogy egyszerre nem lehet mindent  

megteremteni. Többet, sokkal többet is elérhetünk tehát, ehhez  

azonban mindenekelőtt rend kell, nyugalom és béke a további mun-
kálkodáshoz. Legfőképpen pedig idő  kell, s ha az meglesz, én hi-
szem ... Hiszem, igen hiszem, csak hiszem, mint ahogy Pothinus  
is hisz — abban, hogy az a hozzá hasonlóan zavaros fej ű  varázsló,  
akit majd százötven évvel ezelőtt Judeában keresztre feszítettek,  

egyetlen és igaz istenének fia volt, s ezzel az állítólag önként vállalt  

halálával annyira kiengesztelte tulajdon nemz őatyját a szegény b ű -
nösök iránt, hogy az egyszerre hajlandónak mutatkozott mindent  

megbocsátani nekik, testüket feltámasztani és számukra az örök  

életet biztosítani. Annyira hisz, hogy szerencsétlen társaival együtt  

alighanem maga is készen álla halálra, s közben eszébe sem jut  
elgondolkozni azon, mi szüksége lehet erre a halálra istenének, ha  

annak egyszülött fia korábbi halálával már megváltotta a b űnös em-
beriséget. Annyira hisz, hogy mindaz, amiben én hiszek, szemében  

nem is lehet más mérhetetlen ostobaságnál  .. . 
Alig néhány pillanatig néztem rá csupán. Szótlanul, reményvesz-

tetten, tehetetlenül. Aztán, mint aki jobb meggy őződése ellenére  
makacsul tovább űzi magát a megkezdett úton, ismét járkálni kezd-
ve folytattam:  

— Vagy ha mégis, Pothinus. Ha tegyük fel, annyira őrült lennék,  
annyira őrülten igazságos, vagy inkább őrülten részrehajló irányo-
tokban, hogy erővel igyekezzem útját állnia makacsságtok esetén  

rátok zúduló népharagnak, mit gondolsz, mi következne ebb ől?  
Ismét csak az, hogy kíméletlenül igazságtalannak és kegyetlennek  

kellene lennem. Legalább annyira, amennyire akkor lennék, ha  

mindannyiotokat a halálba küldelek, vagy talán még annál is ke-
gyetlenebbnek, mivel fegyverrel törve le a zavargásokat, meglehet,  

két-háromszor annyi embert kellene lemészároltatnom, amennyien  

ti összesen vagytok. Hozzátok hasonló ártatlanokat, mivel ezek a  
félig-meddig már megszelídített, de még vérengzéskedvel ő  gallusok  
(mintha bizony a római plebs kevésbé kedvelné a véres látványos-
ságokat, gondoltam közben), sötét és ront б  varázslatokat űző  go-
nosztevőket vélve titeket, azt tartják, hogy a legszörny űbb sorsot is  
megérdemlitek. Nem beszélve arról, hogy amennyiben igy tennék,  

miképpen számolnék el Rómának, az Imperátornak, annak a Mar-
tus Aureliusnak, aki éppen azért szolgált rá leginkább az istenként  

való tiszteletre, mert valamennyi eddigi imperátorok közt 6 tartja  
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magát a legkevésbé istennek. Ugyan mit hozhatnék fel a magam 
védelmére, ha a rám bízott tartományban felkelés törne ki? Olyan-
féle zendülés, amely kezdetben ugyan az Imperium védelmében törne 
ki, ellenem csupán, amiért elmulasztottam a birodalom isteneit meg-
védelmezni, de amely bármikor kész az Impérium ellen fordulni. 
Íme a hatalmam, Pothinus! Magad is láthatod, mennyit ér, annyiból 
áll csak, hogy neked és társaidnak adhatom meg a választás lehet ő-
ségét. Gondolkozz hát, ne hamarkodd el, de ne is késlekedj túlsá-
gosan soká! 

Most az ablak közelében, féloldalt a falnak támaszkodva álltam 
meg, és onnan tekintettem rá. Arca ezúttal valahogy bizonytalannak 
hatott, mintha töprengett volna; olyannak látszott, mint aki er ől-
ködik — éppen csak azt nem tudhattam, vajon az élet vagy a halál 
melletti döntés jelent-e számára nagyobb er őfeszítést. Pillantásom 
két aszott, bütykös kezére tévedt: ahogy ölében egymásra téve tar-
totta őket, egy idő  múlva láthatólag reszketni kezdtek, eleinte alig 
észrevehetően, de fokozódó remegéssel, amely lassanként a karjára, 
vállára, majd a fejére is átterjedt. 

Kinn az ablakon túl, most már összefolyó és sokszor furcsán 
súrlódó hangú morajlással vonuló felhők két egymás feletti réteg-
ben borították az égboltozatot: a fentebbi egyszín ű  sötétbársony 
bevonat alatt valamivel világosabb, sárgásszürke, hol füstszer ű , hol 
tépett, szennyes rongyokra emlékeztet ő  felhőcafatok haladtak, va-
lószínűtlenül sebesen, űzött, áramlással, láthatólag jóval alacsonyab-
ban a felső  rétegnél; rendetlenül lecsüng ő  rojtjaik olykor fennakadni 
látszottak a háztetőkön, a fák koronáján; és az egész kett ős felhőta-
karót szüntelen villódzással járta át a villámok fénye. De azért a 
dörgések, melyekről most már végképp nem lehetett tudni, mely 
villámok tartozékai, még mindig nem voltak túlságosan er ősek, néha 
meg egyenesen úgy tűnt, a korábbiak már közelebbr ől hangzottak. 
Valósággal csendként előzve meg az egész égboltot kanyargósan 
átszelő  fénycsíkkal szinte egyidej ű  recsegősen éles csattanás hangját. 

A hirtelen vakító fényvillanás után újra homályba hulló aggas-
tyán összerezzenve felütötte fejét: 

— Megnyugszom Isten akaratában. Máris az eszközének tekint-
heted magad. 

Furcsán tágra nyílt, világító szemmel rézett rám, nyoma se volt 
többé iménti reszketésének. Kinn szabálytalan szétszóródással han-
gosan koppanó, nagy, ritka cseppek kezdtek hullani. Néhány percig 
csupán, aztán mintegy elernyedve abbamaradtak. 



ELLENFELEK 	 1473 

Kurta nevetés után válaszoltam csak:  

Jónak mondjátok az isteneteket. Pedig kegyetlen. Kegyetle-
nebb, semmint gondoltam.  

Szenvedésünk rövid lesz. Utána örök életet nyerünk.  

Magatok is kegyetlenek vagytok. Titkos vacsoráitokon gyer-
mekek vérét isszátok, húsát eszitek.  

Tudod jól, hogy ilyet sohasem teszünk.  

Tudom. De mások elhiszik rólatok. F őleg azután, hogy be is  
valljátok.  

Csak annyit, hogy krisztiánusok vagyunk. De semmi olyat,  
amit el nem követtünk.  

Néhányan közületek feltétlenül bevallják. Ha mások nem, a  

rabszolgáitok.  
Isten előtt nincs különbség szabadok és rabszolgák között.  

Mindannyian a Krisztus rabszolgái vagyunk. Halálra és a legször-
nyűbb kínok elviselésére is készen állunk el őtte. — YJltébđl felállva  
végképp olyan lett, mintha nem is lenne igazán.  

Készen állni nem annyi, mint kiállani is.  
Legátus, te nem ismered az Istenünket. És minket sem ismersz.  

Látomásos perceiben olyannak láthatta istenét, amilyennek én lát-
tam đt ezektől a villámoktól átjárt percekben.  

Látom, menni készülsz, nem tartóztatlak — mondtam ekkor  

újra latinul. — Nincs több mondanivalóm. De ha a következő  
három napban meggondolnád maga, még üzenhetsz nekem.  

Alig vezették el őrei, teljes erejével kitört a vihar. Sebes lecsap б-
dással, mindent letarolva maguk alatt, eleinte galamb-, majd tyúk-
tojásnyi jegek hullottak. Ot vagy tíz percen át, nem tudhatom pon-
tosan, mindenesetre nem túlságosan soká. Aztán eget-földet egybe-
mosva ránk szakadt a víz, szélt ől űzött, levegőben hullámzó víztö-
meg, utcákon át szennyesen hömpölyg ő  vízáradat, patakokká duz-
zadtan zúdulva alá, a környező  dombok lejtőin, embermagasságig  
növekedve a város mélyebben fekvő  pontjain, pincéket töltve meg,  
víz, víz, víz, mérhetetlen mennyiség ű  víz. Mert mialatt fáradtan,  
valósággal bénán a kinti ítéletidőt néztem, azt is láttam, amit köz-
vetlenül nem láthattam és aminek következményeir ől csak az elkö-
vetkező  napokban szerezhettem tudomást: a házakat, kerítéseket,  
derékba tört vagy gyökerestül kidöntött fákat, emberi és állati tete-
meket magával ragadó hullámtömeget. És a szüntelen égzengésen át,  

egyszerre csak hallani kezdtem a pontifexeink kántáló hangját.  
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Arról, hogy íme az istenek bosszúja, amiért elfordulva t őlük, eltű r-
jük gyalázatukat.  

Másnapa városban harminckét halottat számláltunk össze. Több-
ségük vízbe fúlt, néhányan a vilámmcsapások vagy a nyomukban  

keletkező  tüzek áldozatai lettek; a súlyosabb vagy könnyebb sé-
rültek száma másfélszázra rúgott. Kés őbb a következő  napokban  
még két holttest került el ő , ötre a romok eltakarítása közben buk-
kantunk, kettőt a Rhodanus hullámai vetettek partra. Az áldozatok  

jobbára szegénynegyedek lak бi voltak, rabszolgák, kézművesek  
vagy ezek családtagjai. Római polgár nem volt közöttük.  

Pothinus három nap múlva bekövetkezett haláláról, a vihar nyo-
mán támadt zűrzavar következtében egy hét után értesültem csak.  

Utána nyomban kiadtam az utasítást, hogy a foglyokat vessék alá  

kínvallatásnak.  



FAMÍLIA r(I.) 

(Részlet) 

BRASNYO ISTVÁN 

A NYÚLNYOM 

Széllel, esővel ébred az idei tavasz, már korán, paskolja, suholja 
a világot. 

Georg Dimitrius Haller az égben áll, s a korai szél elhajlik a 
fák koronáján, zöldet kavarint, maga is fenékig zöldben, és zöld 
víz loccsan a vályúból, míg teljesen ki nem vakítja a dúlđút pora. 
A madarak korábban érkeznek a kelleténél, s hogy messzi út áll 
előttük, elméláznak G. D. Haller kalapja karimáján. 

Lassan a pincelejárat is megéled, és mintha a föld alól özönlené-
nek — konstatálja Haller. Az éjszakák vadak, szelesek, s a mái 
említett eső , az éjjel is. — Az ég, amelyben állunk, fényesre, tisz-
tára, szinte ragyogóra súrolva, mint egy tiszti kardlap vagy vál-
lap vagy csizmaszár: az égi csizmaszárban lép nagyokat a világ, 
valami lepottyan a magasból, hát igen, csillagkővel irányítgatja 
hétköznapjainkat, a tapasztalatok keserves bányáját — jegyzi meg 
G. D. Haller, igazítva egyet a madaraknak oly csodálatos, de kü-
lönben igencsak famózus kalapkarimán, amely úgy metsz bele a 
szelek húsába, hogy sajátságos vérük — eszmék, id ők, látomások és 
ezredéves gondolatmenetek, sohasem egészen félbehagyva — bele-
fröcskölnek az ember szemébe. 

A Betongyár szürke kőtömbje úgy mered messziről Haller fölé, 
akár az átok, amely ugyan létezik, kimondatott, fölébe varázsolta-
tott, de, egyel őre, nem fog rajta — 

Daniel Kondrath, született 1876-ban 
1920-1936: majd húsz esztend ő  az Amerikai Egyesült Álla-

mokban; Dél-Délkeleti Gyapotfarmok — Keleti Bányavidék — 
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postamesteri állás Oklahoma Cityben: véges-végig felfelé, igazi  

amerikanizmus, kíméletlen és könyörtelen munka, törtetés, míg  

Szeghegyen a Kulturbund a téglagyár meredeken lemetszett gödreit  

puskázza, s királyi csendőr áll őrt e lelkigyakorlat felett.  
Well, Mr. Kondrath, On, ugye, mint német.  
Hogyan érti azt, hogy német  .. . 
Német, mint fasizmus, teszem azt..  
Nem tudom, mi a fasizmus.  
Hitler.  
Nem tudom, kicsoda Hitler.  
Német.  
Hm. Most hallom először. Roosewelt beszéde alapján  .. . 
Roosewelt csak beszél... Rooseweltnek fogalma sincs a vi-

lágról. 
Nem értem.  
Haza kell mennie, Mr. Kondrath. Németnek. Egy német nem  

érezheti j бl magát Amerikában  .. . 
És az Oklahoma City-i postahivatal bezárul, s mintha leállna a  

világ postaforgalma.  
Két darab ötcentes bélyeg.  
Hova lesz a levél?  
Eurбpába.  
Európa nincs többé. Európa nem ezen a világon van. Talán  

a másik ablaknál tessék  .. . 
Daniel Kondrath bő  és lötyögő , blue jeansből készült kezeslábas-

ban megy végiga dűlőn. Európai föld, európai dűlőút, amúgy meg  
nem lehet tudni, talán még a Napt бl is keletebbre van.  

Azt mondják, hogy ez aztán tele van pénzzel, még a seggét is  

dollárbankбval töröli, Amerikából jött, már csak az a ruha is  
rajta. Guba-szivart szil ... 

Cuba, helyesbít a tanítб .  
Kuba, mondja Kondrath.  
És mire kerít egy akkora darab földet, amit egy amerikai kocsis  

té s tova keresztülköphetne, mára napkeltéb ől is szuronyok vicso-
rognak.  

Visszaszereznék talán Kondrath úrnak a postamesteri hiva-
talt Oklahoma Cityben?  

Oklahoma City messze van, országokon, tengereken túl, egy má-
sik világ. Gyors hajóval két hét, amúgy meg száz esztend ő  .. . 

Oklahoma Cityben különben sem megy hajó.  
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És lövik a partoldalt azok az átkok, látni minden reggel, ha az  
ember elbiciklizik a téglagyár oldalában. Egyre pontossabban l ő-
nek, egyre inkábba méta fejébe találnak. Egyre kevesebbszer fúj  
sárga füstöt a lenyesett löszfal.  

De Georg Dimitrius Haller akkor még nem érte el azt a kort,  
hogy puskát lehetne rá bízni. G. D. Haller kil őné a kavicsot a kar-
szalagosok sarka alól is. Nem volt, aki megmondja azoknak a tak-
nyosoknak.  

Lassan a pincelejárat is megéled — ez itten Kondrath pincéje  
— gondolja Haller —, s a madárrajok úgy hömpölyögnek bel őle  
kifelé, mintha a föld gyomra gyulladt volna ki. — Egyszer majd  
be kell temetni a pincét is, ha a betongyáriak annyit akadékoskod-  
nak — tol egyet Haller a kalapkarimán.  

Micsoda véletlen találkozás volt az egek országútján — a beton-
gyáriak itt lelték Hallerékat, mikor Halleréknak még sejtelmük  
sem volt a Betongyárról, a háború meg ugyan csapdosta Oklahoma  
City messzi partjait, (meg a 27-es számú postahivatalt), de seho-
gyan sem tudott szárazra kapaszkodni, úgyhogy a postahivatal vé-
ges-végig biztonságban volt, Daniel Kondrath meg, elherdálva  a 
dollárbankбkat, szurkolta háborúnak. Olyan paraszt lett idehaza,  
akár a többi: imádta Amerikát, mert gazdag, és gyűlölte, mert ide-
gen és messze van, és nem tör ődik vele. És Kondrath meg Hallerék  

egyugyanazon nyúlnyomon jöttek össze, a föld szikár és mocskos  
volt, a nyúlnyom meg, viszonylag egyenesen, mintha a pokolba ve-
zetett volna.  

A NYrJL MANCSA  

Persze, előbb már mások is laktak itt, és jóval számosabban;  
befúródtak az ég alá, télen a hб  alá, keltek, mint földből a sár-
kányfog; kijelölt utakon jártak, és nyárel őn sárga fogaikkal szét-
harapták az érő  búzaszemet; a puszta föld végtelenjén fekete szi-
getek mutatták a fészkeit: egymástól messze s lehet őleg hátat is  
fordítva kutyorogtak a fák alatt, és senki sem tudta, még csak nem  
is sejtette, hogy a nyúl ott hempereg a fantáziájukban, sz űkös gon-
dolatviláguk falainak csapódva, kétségbeesetten vergődve az esz-
métlenség űrjében ég és föld között, leveg őtlen, fülledt emberi ben-
sőkben, vagy a nagy házikenyér kormos héjába zárva, mint valami  
soha meg nem érő  dióba — az itteni világ praeHalleri állapota, és  
a nyúl csak talán álom formájában vágtázik el a fatet ők felett, s  
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vért iszik vagy vért okádik — mer ő  egy adta seb, s közben szakadó 
villámok tépdesik egyre a bundáját. 

De egy reggel mindenki bőrén ott láthatóa véres mancsának 
nyoma, ha egyesek csak hitek múltán is veszik észre, de akinek a 
kézfejére vagy arcára került, az úgy viseli, mint a sorsa káinbé= 
lyegét, ezt a megszeghetetlen pecsétet, amikor majd egy félórára 
megáll a szél, elapadnak a források és nem ad világot a nap; de, 
Persze, ezt sokféle jel el őzi meg, mintha a világnak és a természet-
nek más dolga sem lenne, mint hogy összevissza jeleket juttasson 
az emberek különben is zabolátlan s feledékeny, tetszhalott emlé-
kezetébe. 

Az első  például. 
Prágából érkezett egy ember, aki. 
Sőt: Pár nap múlva kiderül az is, hogy akinek. 
Mert ... nemzetiségű . Vagyis vallású, mint a falusi boltos. 
Sovány menedék. Túrót adnak neki enni, paprikával megszórva, 

vöröshagymával, a házba is behívják — így követeli az .. . 
Jó lenne — gondolják néhányan — lelkiismeret-furdalás nél-

kül kimondani, mi. 
Prága messze van, és ez az ember nem is járt Prágában, ahol. 
A nyúl mancsa — kérdezik t őle, mint három vagy négy vér-

csöpp, szinte legyező  alakban: fölül három 0, rajta kis vonás, a 
körme nyoma, kettő  közülük lejjebb, egy feljebb, aztán ez alatt a 
három alatt már csak egy 0, ez a sarka lesz a nyuszának. 

A prágai zsidó meg néz, majd lassan kettőt kezd látni: könnybe 
lábad a szeme. 

Hagyjátok az embert, hiszen. 
De amikor semmit sem mond, még csak azt sem mondja, 

hogy. 
Ő  szemtől szembe látta a nyulat, mit mondhatna. 

És aztán szép alkonyatok, teli fellegpuha gondolatokkal, a zöld 
lucerna ízével — egy meghamisíthatatlan világ, s idillien csillan 
meg este a lámpafény a polcon felsorakoztatott meggybef ő ttek ol-
dalán. 

Konzervált vér. 
Aztán lassan híre megy. Híre megy annak is, például. Még va-

laki megjön Prágából, aki ugyan Péterrel, a királlyal is beszél, mi-
előtt ide jönne, meg beszél Ma ćekkal, meg beszél a tiszturakkal is, 
csak épp a katonákkal nem beszél, a falusiakkal meg egyenesen 
szóba sem áll. A napszámosok azért kilesik, a napszámoslányok 
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rávihognak, és lelöttyintik tejjel a fehér nadrágját. Ezen más ember, 
akinek száz, no, legaláb húsz nadrágja van, csak nevetne, de ez, 
ez akár a fergeteges ménk ű . Ennek a nyúl a lelkében forgolódik, 
ott csinál helyet, ott szándékozik tán lefialni. Szóval ijeszt ő, ki 
kell venni a lányokat a munkáról, mert úgyis elcsapják őket, mert, 
szegények. Keszty űt visel, alatta a nyúlmancs. 

GUBERNÁTOR ÚR! 

Félelmetes veszélyre bátorkodom felhívnia figyelmét. Országve-
szejtő  népi elementumok.— magyarán alattomos söpredék — dúlják 
békénket és nyugalmunkat. Jelük valami vércsepp, amit testük leg-
különbözőbb helyein a bőrükre tetoválnak. (Vagy több vércsepp. 
Négy, de talán ... le sem írom.) Azzal az alázatos kéréssel fordulok 
önhöz, hogy az egész Báni Vidék területén méltóztasson utasítani a 
királyi csendőrséget, hogy vegye őrizetbe mindazokat, akik kezükön, 
lábukon, fülükön vagy nyakukon, esetleg testük bármely részén ezt 
az elképesztő  jelet viselik, és az Antikrisztus eljövetelének hirdeté-
sével demoralizálják a világot. 

Gubernátor Úr! Legutóbbi beszélgetésünkkor bizonyára elég vi-
lágos voltam, s ha nem eléggé egyértelm űen hangsúlyoztam, most 
újból megteszem: Prágában olyan erők felvonulását láttam, amelyek 
láttán az embernek nem a szívébe, hanem a csontjaiba eszi magát 
a félelem. Hallgatnunk kell, kérem, a kor szavára! A nemzetiszo-
cialista erők a világ megváltoztatását követelik. Nem tanácsos ezen 
erők útjába állnunk, hiszen e földindulás érdekeinket szolgálja, 
hogy ne mondjam, érdekünkben áll a bolsevista szörnyet saját kis, 
apró szörnyszülötteivel veretni agyon. 

Gubernátor Úr vegye tekintetbe a helyzet tarthatatlanságát, ami-
nek orvoslására esküje is kötelezi. Várom ilyen irányú rendelke-
zéseit, 

híve: 
L. dr. B. 

(Dátum nélkül) 
P. S.. 

A termés rossz, a földek szinte kiapadtak, a napok sápadtak és for- 
rók, a nép megbízhatatlan. Hogyan vinni elejét a katasztrófának? 
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HALLÉR ÉS A NYÚL 

Hogy a harmat talán, a harmat, amely rózsaágon és a köd finom 
létráján lépdel alá az égből, hogy a harmat feloldja az emlékeket, a 
reggeli friss levegő  ízeit veszi elő , a világmindenség elnémult, rop-
pant nagy és isteni trombitáját, amelynek a hallgatása egyenest fel-
emelő ? 

Megvan talán hét-nyolc esztendeje is, hogy a nyúl nem mutatko-
zik többé, nem üzenget, s őt egyáltalán nincs a világon. Reggelen-
ként békén özönlenek széjjel a gyerekek a világba, ki-ki a maga 
napi munkáját végzi, s a felh ők zöld árnyékot vetnek rájuk, hogy 
hűvösben legyenek. 

A fecskék, ezek a nappali denevérek, csivogva vágnak neki a vég-
telen mindenségnek, s eltelik egy óra is, ha nem másfél, mire ismét 
Ott állnak az eresz peremén, s a világ jóindulatáról mondják hajnali 
beszédüket. Vasárnap a legkeservesebb belebámulnia füstszántotta 
hajnalba, ahol semmi sem történik, csak a fák levele n ő  hangtalanul, 
akár csak Kondrath bajusza. 

Harminckilenc tájt Kondrath elhatározta, hogy bajuszt növeszt. 
Bajuszt gerjesztek — mondta a világnak mert már csak ango-

lul beszélt; odahaza éjszakánként szótárból igyekezett elfelejteni an-
golul, s ezek voltak élete legsiralmasabb pillanatai: ugyanilyen ke-
serves munkával rágta magát felfelé az angol nyelv létráján, amilyen 
keserves munkával most onnan le szeretett volna jutni — már ha az 
angol nyelv egyáltalán feljebb van, mint a többi, vagy csupán az 
amerikai kenyér nő  a világ egyik legmagasabb kenyérfáján. 

Josi batsi hordoz bajusz, Imre batsi hordoz bajusz, Daniel 
Kondrath, o ye, hordoz legesleghosszabb bajusz... 

S a blue jeans overall, meg a bajusz, amely versenyre kelt a kör-
nyékbeli hetven-nyolcvanesztend ős magyar parasztok bajuszával, 
valahogy helyet szorította néhai Mr. Kondrathnak a világban: ak-
kora bajusza lett, mintha egy vörös hörcsögöt kötözött volna oda az 
orra alá; a sváb anyád, szidták a parasztok, s hajnalonként elszán-
tan sodorintottak egyet a kígyófarok bajszukon: magyar—osztrák 
dragonyosbajusz, á la Rudolf F őherceg és Vecsera Mária grófn ő  
— vagyis egy halálos szerelem az evilági kilátástalanság megvesze-
kedett Schönbrunnjában, a kétszáz éve megépített nyomorúságos 
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csendőrfészkek kétszeres, ötszörös, ezerszeres elnyomásának az ár-
nyékában.  

Haller sajnálja.  
Haller sajnálja, hogy nem szívta meg az oplenaci korsó vérét.  

királyvér, mondták, de a lüvött is tudta, hogy a király, akár a  

tetű : neki nincs vére —csend őrszuronyokról nyaldossa, isten f aló,  
önfaló, akárcsak jelképe, a keresztes pók.  

De ekkorra alighanem már véglegesen elmúlt az oplenaci cserép-
korsók ideje, csak nyomorék falusi asszonyok emlegették a király, 
Sándor, temetését, amelyen — papjukkal az élen — mint a meg-
hódoltak deputáci бja vettek részt. 

Tehát egyszerre érkezünk el a nyúlnyom Tekervényes története  

kezdetéhez és végéhez is: Kondrathnak nem volt nyúlnyoma mert 
őt az egész ügy csak Oklahoma City távlatából és nagyjából akkora 
távolságrбl és érdekelte; G. D. Haller meg egy kölyök volt mind-
össze, aki rácsodálkozott bizonyos dolgokra — a zöld lombokra, 
a zöld katonaládákra és a zöld tábori lapokra (sohasem tanult meg 
olvasni), de nem kevésbé a zöld, a barna, a fekete és a szürke egyen-
ruhákra, a szépen repes ő  tollakra, a vidéki mozikban játszott fil-
mekre, ahol a háborúkban felt űnően kevés volt a hulla és elképesz-
tően soka győzelem. Ki az ördög tudta hogy ha valaki azt mormol-
ja, hogy a Békéért, arra legkevesebb tízezer ember feje megy rá. Va-
lahogy ez a szб  értéke. 

A KARING 

A tanítб  a hajnal lila karingében álmodik kalapot a fejére és 
botot a kezébe —aztán hajts ki, a promenádra: a sivár városi ut-
cákon elrongyolódott papírokat görget a hajnali fuvalom, s igen 
csípős a levegő  is. Persze, ez csak álom, egy megfeneklett nyúlfé-
szekben álmodhat csak ilyesmit az ember, amikor a világ kincsei 
a fakoronákra aggatva koccannak össze, akár a vacogó fogak —
hiába, hűvös még a tavasz, és újabb leh ű léstől is lehet tartani, amely-
nek a szele majd úgy zúg itt végig, hogy az álombeli kalapot is 
lesodorja az ember fejér ől, s nagyokat szökkenve, mint egy felfújt 
disznбhбlyag, verődik majd a piszkos göröngyökhöz, míg csak el 
nem tűnik a ragyogásba szakadó, csupasz és néma távolokban. 
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Valaki egykor ehhez hasonló szín ű  karinget viselt, s borral és 
vízzel itatgatta a tisztelend ő  urat, pedig hát tudnivaló, pedig hát 
napnál is világosabb. 

A két hideg tenyér rátapad a tanító húsz évvel ezel őtti arcára. 
Még most is érzi a fagyos ujjakat, azzal, hogy a széles gy ű rű  fémje 
talán még inkább hűlt az idők folyamán, perzsel ő  fagy sugárzik 
belő le. 

A szűk ösvény, mondja. 
Toronymagasan bagolyfészkek vannak, istennek szentelve, de a 

nyúl nem tud felmenni a létrán. Pusmog csak a tövében, véreres 
szemével hunyorog, mancsával a bajuszán igazít: — Ezek azok az 
emberek, akiket én keresek, ezer, tízezer hajnal eltelt, és most egy-
szerre rájuk bukkantam. Ők a szűk ösvényt keresik, de nem találják, 
hogy nem előttük van, hanem a szemükön át beléjük vezet, rettent ő  
mélységekbe, poklokba, ahol vad kohókban rotyog egy minduntalan 
kicsapni készülő  szánalmas anyag, a más vére, a más veleje. 

A gyű rű  erre akar fagyos pecsétet nyomni, ábrándot, nem hosz-
szabbat egy sóhajtásnál, a nyúllal váltott futó csóknál. 

Mintha az embernek haja n őne a szájában, a nyelvén, a hónaljá-
nak a szaga az orrából csapna ki, a tépett sz őr szaga, a nyúlfészek 
szaga. 

Szóval, a lila karingről ejtettünk szót legutóbb, amelyet majd egy 
reggel valaki magára vesz, s nagy magasságban áll meg benne a to-
rony párkányzatán, hogy csak akkorának látszik majd odalentr ől, 
mint egy fűrészporral kitömött hajasbaba. Ott illegeti ínagát a hó-
esés előtt, s amikor a hó esni kezd, mintha csak a f űrészpor ömlene 
kifelé a száján, a szemén, ami egyenesen a lelkéb ől jön, onnan tör 
fel, mint a Delphoi forrásai. 

Micsoda jövendő ! 

Daniel Kondrath rászánta magát a n ősülésre. 
Menyecskék körül forgolódik, de úgy, mint még soha senki. 
Hát ez valami szörny ű . Ez egy vénember, már alig mozog, in-

kább talán fogadna valakit örökbe. 

Nem is rossz elgondolás, érdemes széjjelvizslatni a szomszédos 
udvarokban, kertekben, ahogyan a lovat, borjút mustrálja az ember, 
de oly messze vagyunk a világtól, hiszen itt csak szigetek vannak, 
egy-egy romos, bepiszkított nyúlfészek, és a házak sehogyan sem 
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állnak össze utcákká, mintha valami kiszippantotta volna bel őlük 
az erő t, hogy az út mellé sorakozzanak. 

A félút, hát ez az, és ahonnan senki sem akar visszafordulni, to-
vábbmenni meg nem tud, és ott, félúton, népesedik túl, veri vissza 
az idő  roncsoló támadásait, akár a tuberkulotikus kórokat a rosszul 
táplált szervezet. 

De aztán ott vannak Hallerék, szinte az utolsóig zöldek a nyava- 
lyáktól, a kóroktól, a fekélyekt ő l, a szegénységtől, a nyomorúságtól, 
igába hajtott fejükben szédeleg a sötétség dühe, az emberiség vég-
telennek tűnő  éjszakája valamennyi indulata. 

A Haller lányoknak van formájuk. 
Idővel talán mutatnának valamit abban a karingben is. 

A tanító azt tanácsolja. 

Tulajdonképpen nem tanácsol semmit. 
A tanító nem ismeri Hallerékat, sejtelme sincs. 

Ette volna meg a fene őket, de hát ezért ők is csak megélnek a 
földön, és hát különben is. Az ember így tekinthetne végig rajtuk, 
akár a családján, a cselédségen vagy a háztartásán, a gazdaságán. 

Aztán érdekes, mély hangú átváltozás megy itt végbe, mintha a 
nagybőgő  húrját nyiszálná valaki, a nyúl meg benne a b őgő  vastag  
basában, és dobol az oldalán, álló éjszaka, egész álló nap, hát ez 
adja majd a zenét, odatámasztva egy távoli kocsma légynyomos  
sarkába, ahol éjszakánként régi részegesek kísértetlépte csosszan a 
kátrányos padlón. Az éjszakák is olyanok, mint a fekete kátrány, 
csak pislákol bennük időnként a hold vékonyka lángja, kisujjnyi, 
majd körömnyi csak egy halvány, cérnaszálnyi kanócon, amely lyu-
kat éget az éjféli égboltba. 

A karing hosszú történetét, persze, egy másik tanft б  álmondja 
ínár, sokkal kés őbb, aki ugyanabban az ágyban hál, mint a régi 
tanító, ugyanaz a szú kezdi percegetni az eleven csontjait, mint a  
régi tanítónak — ugyanannak az ágynak a támlájából szivárog  be 
az álmokba, az á lmokb бl a csontokba, s ha majd az id ő  megérik, a 
gondolatokba is, ahol már leend ő  vérvörös nyúlszemek parázslanak 
rémséges földi vackokon, és egy éjszaka majd váratlanul ismét el-
kezd kongania vaskos nagybőgő , feltámad a húrnyiszálás, a csoszo-
gás, az elejtett szavak belefekszenek a leveg őbe, mondattá, teljes, 
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szabályos mondattá állnak össze, a karinget meg viselik szakadásig,  
bűntől bűnig, bűnön túl, örökké.  

Mi a bűn?  
Felserdült nő  szőrrel benő tt nemi szervének látványa, mondjuk.  

A gyűrű  koppan. Most is hideg. Márványlapon koppan.  

A gyerekek vihognak; az ajtóban, szinte súrolva a karinget, meg-
lökik egymást:  

Te már láttál olyat?  
Ehe.  

Kint deres a gyep, deresek a fák, deres a drótkerítés, deres az út  
is, vagyis a félút: minden akár a filmnegatív.  

A FеLZÚGÁS  

Ahogy egy fájdalmas óriás birkózik eszmékb ől hurkolt láncaival,  
rögeszméivel, téveszméivel, megbénult akaratával — az a zuhogás  
a földgolyó tarkóján, halándékán és homlokán, bombázórajok három-
szöge, a mindent átható morgás, amelyt ől a fák levetik leveleiket,  
a szívdobajra járó robbanások, a világosság pulzálása, a világtájak  
és az évszakok összezavarodása, az árnyék, amely átfut, átsuhan  
vagy megbékél a szemeken, az idegszálak villanyvezetékeib ől szőtt  
disszonáns csilingelés, nem harangszó, hanem harangugatás, harang-
bőgés, dübögés a kiszáradt szájpadláson: mérhetetlen lendületesség  
a korai vagy kései órán, tobzódás az anyagként csorgó csöndben,  
elvont fogalmak tágítása ingó és sz űkülő  mezőkön.  

Haller, persze, nem járt ott a mindent felmér ő , feltérképező , be-
háromszögelő  fülzúgások partjain, ökrök fényes szarvát vizsgálgatta  
az átható világosságnál, meg régen is volt a nyúl kavarta fülzúgás,  
Kondrath nagy korszagkaiban, veszélyes virágzása idején, amikor  
csontjaiban az ájulás vert fészket a nyúl mellett, csuklóiban csikorgó  
zajok vibráltak, feje, akár a halálfej, összeaszott. Mintha lósz őr  
pattanna el, úgy cincogott a hangja:  

Ha Veronika mellém feküdne vagy mellém térdelne.  
De ez a Haller lány semmibe veszi még tán az ördögöt is, ezeket  

mélységesen szigorú nyomorúság edzette, szinte suhannak jártukban  
a föld felett, nem puhulnak el, nem vernek vissza semmi ragyogást,  
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testetlenek, akár a tükör fénye, akár a kisikált égbolt tündöklése,  

akár egy végtelenül énekl ő  hang.  
— Hát, kérem, ezek naperny ővel járnak a krumpliföldre is —

állapítja meg a távolabbi lakosság, akiket elny űtt, kimosott, vasa-
latlan asszonyok vesznek körül, mindenkori ősi egyszerűségbe zu-
hanva, piszok, legyek, csirketrágyás küszöbök, tartós ötlettelenség,  

fogatlan szájak, ráncos nyakak, b őriszákként alácsüngő  mellek,  
amott meg az a Haller lány.  

Hogy mit tesz a pénz, a Kondrath pénze, a pénz birtoklásának  

tudata, a világ megvásárolhat бságának érzése, s az a felfújt és ki-
pukkasztott zacskó, a Kondrath, az Amerikáner.  

Egy fedél alatt örökbe fogadott pereputtyával, egy tet ő  alatt ezek-
kel a koszosokkal, a nemrégi nyomorúsággal, amely, akár a zöld  

penész, szunnyadozik a sarkokban, és csak a kell ő  alkalomra, a kell ő  
elhagyatottságra vár, hogy birtokába vegyen mindent, hogy füstö-
lögve csapjon ki a ház száján, a semmi pampogásának szelét ől hajt-
va, meg az a Veronika is, az a nyúzott macska.  

De hogy szaporodnak tovább, szinte áradással fenyegetve, pedig  

nincs is férfi a házban, de az anyjuk örökké állapotos, mintha év-
tizedekig — úgy emlékeznek rá — egyugyanazon gyerekkel volna  

viselős — és egyáltalán az atya vagy az atyák kiléte.  

Kondrath — az egy másik világ hangjaira fülel már régóta, ő  
számításba sem jöhet, mert amikor még Oklahoma Cityben nyom-
kodta a pecsétet a bélyegekre, akkor is már voltak Hallerok, füg-
getlenül attól, hogy mily gyökérr ől sarjadtak, és csak aztán jött,  

sokára, az örökbefogadás, egyesével, végül már többen voltak örök-
be fogadva, mint nem: az öreg gyengéje a n őneműek iránt. S aztán  
egy-két fiú is odacsapódott valahogy, meghallgattak néhány ame-
rikai történetet, amelyek végül is folytatás nélkül maradtak, s talán  

még mind a mai napig a mese végére várnak, amikor a mese befeje-
zése már ország-világ el őtt köztudott:  

Vasárnap a faluban megvesznek négy vagy öt birkafejet, amire  

már senki sem tart igényt, s abból bizonyára ebédet f őznek, az  
ördög tudja, milyen ebédet. Hát valahogy ennyi a kapcsolatuk a  

világgal, a többi mélységes titok, vagyis benne van a leveg őben,  
csak ' ne volna az az átkozott fülzúgás. Attól aztán alig hallani  

valamit, csak egy lágy, melankolikus melódia úszkál sötétedést ől  
virradatig a levegőben, s akkor abbamarad, de a fülzúgás még ilyen-
kor sem csillapodik.  
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AZ ÓRÁBAN 

A jövés, a menés, a különféle lábak tappogása, akkor id őről idő re  
a kongatás: lassan számosodik, számtalan lesz, aztán meg, váratla-
nul, ismét emberi fogalmak szerint szállnak az órák.  

Hát, kérem szépen, ez az arc, amit majd egy napon ráhúznak az  
óra számlapjára, ha már elég vékonnyá aszalodik, s nem lesz több a  
fénykép megkopott papírjánál. De a két roppantul nagy bajusz-
szárny akadályozná az id ő  szabályos leforgását, vagy beleadva  a 
mutatókba, csak zavart kelteni — ez a Veronika ötlete, akit Kond-
rath elsőnek fogadott örökbe — ,  gubancolódna, szőröződne, haj-
szálnyi időket kezdene mérni az óra, valós id ők helyett, amelyek  
túlérett körteként lógnak máris a mennyezetr ől, aprб  dobaj — szív-
ütésnél nem nagyobb — elegend ő  lesz, hogy kezdjenek leszakadni,  
s majd felgyorsulva, jéges őként csépeljék merő leges vessz őik döfésé-
vel a szánalmas világot.  

Veronika eljár hazulról, sötétben indul el, sötétben érkezik, és  
mindenre tud új példát mondani, szép ruhában billeg végiga kuko-
ricások között, emitt meg ez az óraütésekt ől simára kalapált öreg-
ember, akinek a bajuszában el-elakad majdan az id ő  szele, aminek  
— a lehetőségekhez mérten — feltétlen elejét kell venni, mint egy  
bonyolult tételhez, úgy kell hozzá viszonyulni, amely még ez id ő  
szerint létezik, s mindaddig létezni is fog, amíg nem találnak rá  
kellő  megoldást.  

Úgyhogy lassanként ehhez is hozzá kell látni, bár Kondrath bi-
zonyára szabódni fog, nem érzi még vagy már az idő t, pontosabban  
szeretne tájékozódni, hogy mi történik az Oklahoma City-beli  
postahivatallal.  

A hírek Veronika fogai között megszűrve jutnak el a fülébe, hát  
nem valami nagy élvezet lehet annak is szótagonként sugdosni be  
a világ tartalmát azokba a sz őrös, húsos, dagadozó tölcsérekbe, fel-
váltva, hol az egyikbe, hol a másikba, de hát ennyit csak megérde-
mel; ettől eltekintve, ha nem iszonyodna a fülektől, már nyomban,  
ebben a szint minutában belemarna egérfogaival. Hanem a bajuszt,  
azt csakugyan méri, fontolgatja, sorsot szán neki, ha napokra el is  
felejti olykor, de sohasem véglegesen. Apró ollóval próbál nyiszálni  
rajta, ami elől Kondrath úr inkább belesüllyed az órába, az id őbe  
igyekszik hátrálni, hanem a feje sehogyan sem tud eredményesen  
bepréselődni a mutatók közé.  

Lassan aztán elfogy a bajusz is, vagyis csak két kis pamacs ma- 
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rad belőle, talán hogy továbbra is csiklandozza az orrát — hát ez 
az a bajusz, szól Veronika, minden valamire való meglett ember 
ilyet visel, no, persze, az más kérdés, hogy sokan milyen szemmel 
nézik, de az az egy biztos, hogy senki sem nevet rajta, amikor. 

Kondrath úrnak mintha szárnyát szegték volna, úgy marad félig 
ülve, félig fekve, mintha csak egy nagy hullámon heverni, amelyik 
végigrepíti a földek, a csenevész vetések felett, de látszik, hogy 
nemigen érintik többé a világ dolgai. 

Veronika zöld színű  sálat kap vagy vesz, de inkább mégiscsak 
kap, mert férjhez számít menni, de a sok Hallorral mégsem tud mit 
kezdeni, nem viszi tán magával ezeket is. 

Szépek benn, Szeghegyen a házak, így nyárel őn, a hajnal fehér 
lovakon száguldozik körbe-körbe az égaljon, a lusta csöndet csak 
olykor-olykor szurkálja meg egy-egy lövéssorozat, mintha valami 
folyton akadozó varrógéppel igyekeznének összevarni a leveg ő t. 

Ty űh, mondja a környékbeli lakosság, a Kondráth Hitler-bajuszt 
csinálta bajuszából, ha a feje nem lenne kopasz, talán még az 
újságba is le lehetne vetetni, s mutogatni, hadd okoskodjanak a né-
pek, hadd tanulják meg, hogy s mint járhat jegyben az ember fia 
magával a kan ördöggel is. 

Azért mégis kirajzolódik lassan a família képe, valahogy csak 
összeáll: A Hallerék, valamennyien, akkor Kondrath úr, ezek las-
sanként egyhasiak lesznek a világban; amott meg azok vannak, 
mármint velük szemben vagy átellenben, akik a nyúllal küszködnek. 
akiket már a mancsával illetett a nyúl, s ideig-óráig elbújta szemük 
elő l. 

A Hallerok most már Kondrath úr családja, alkalmazottai vagy 
tulajdona: eléggé bonyolult viszony — a lakosság mindenesetre csak 
béresnek tekinti őket, vagy valami hasonlónak, amire még nem szü-
letett meg a megfelel ő  kifejezés. 

Bruderschaft, mondaná a tanító, miután végleg kiverte valami a 
szeméből az álmot, és levetette a hajnal lilába játszó karingét. — 
Itt csak ez a zöld szél fúj még mindig, nyugtázza, miután felkattintja 
zsebórája fedélét, s az óra felhúzóját kezdi forgatni sebesen, mintha 
csak az idő  orsójáról engedne le egy vékonyka, leheletfinom se-
lyemszálat. 
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MEDRANO  

A zöld gyepen, ahol a múlt téli áradás óta elrongyolódott b őr-
cafatokként borulnak a f űre a pokrócnyi békanyálak, és a föld  
ontja magából a különös, gy űrűző  férgeket, magasra emelkedik ku-
poláival a cirkuszi sátor, megint csak félúton, pontosabban lakatlan  

helyen, a néptelenség reménytelen és kilátástalan síkján, hacsak a  

nyúlfészkek nem ontanak majd magukból tekintélyes számú so-
kadalmat, akik álmélkodva szegik majd neki nyakukat a határtalan  

magasságoknak, ahol Linda kisasszony a trapézon, Fantomas a köté-
len, és Vitéz Osztrogorszki Zabos Árpád csak úgy, magában a puszta  

levegőben.  
Háló nélkül.  
Istenem, ha az szét nem lottyan, mint a jó nagyra sikeredett ka-

csatojás.  
Kérem szépen: Két id ő  vibrál a mindenségben, ezekb ől merít az  

ember ihletet, támaszt, bajban gyámolítót, istápolót, reményt a jö-
vőre — állítja Vitéz Osztrogorszki Zabos Árpád.  

Úgy áll az ember a két időben, mint a tükör el őtt. Csupa esendő  
fény a világ, ebben úszunk felfelé, a magasságokba.  

A tisztelendő  összeveri hideg, gyűrűs kezét — de honnan kerül ide  

a tisztelendő, álmélkodik Haller. A tisztelend ő  kemény tömbnek  
látszik a gyér világítású estében, mint az ólomsöréttel kitömött s űrű  
szövésű  zsák, nyaka, feje, válla egy vonalban, és az arcvonásait is  

csak egy-egy rejtett dudor jelzi, az üstöke meg akárcsak a zsák har-
monikásan bekötött szája, s már pattanna is Vitéz Osztrogorszki  

Zabos Árpád után, aki, ugyebár, a két id őben .. .  
Szóval, magasan evez el a tetőkupola alatt, akár egy léggömb,  

amelyben ugyan nincs akkora felhajtó er ő, hogy áttörje a magas  
kupolát, és meghemperegjen a tavaszi ég csillagözönében, a magas-
ság leszakadni készül ő , ragyogó gyöngyharmatában, mézharmatában,  

vérharmatában, hanem csak halvány fénybogárként émeli arca elé  

a lámpást, a lángjánál szivarra gyújt, és nagy füstöket ereget.  

Kondrath úrnak ez roppantul tetszik, újm бdi bajusza vonaglik a  
felindulástól, míg a zöld dongókat csapdossa a leveg őben, amelyek  
minduntalan a csupasz fejére telepszenek, mint valami halottnak,  

talpa alatt meg halavány gázbuborékokat fú a föld, miközben távo-
li, nyüszítđ  hangot is ad, mintha kölyökkutyák lennének ott elföl-
delve, s a pislákoló lelkiismeret nem is tud mit kezdeni ezzel a  

vinnyogással, magát is elevenen eltemetettnek érzi.  
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Kondrath úr is szivarra szeretne pöffenteni, de nincs már szivar  
számára a világon, tengerbe fúlt álmok vannak csak a fejében, za-
vartság, keserűség, a fizikumát meghaladб  óriás indulatok. A szíve,  
mondják néhányan.  

A friss levegőn sem tér magához, olyan a levegő  különben is a  
mező  felett, mintha gáztámadás folyna, hatalmas, szürke felleget  
terei maga előtt az éjszaka, ebből lбgnak ki különféle kísértetlábak  
és -karok, amikor odabenn, a sátorban, mint egy ágy, akkora  
trónusán a porondra hozzák hatan vagy nyolcan a Kövér Asszonyt,  
aki hordónyi fejében nyugtalanul forgatja ökölnyi nagy szemeit.  
оkölnyi nagy szemeit a sátor bejáratán át Georg Demetrius Hal-

lerra függeszti, aki megint csak félúton álla bejárat és a félig-
meddig halott vagy csak tetszhalott Daniel Kondrath között, de  a 
két szem kinyúl érte, messzire, szinte ráborítja a tölcséré formálódó  

eget, megbabonázza, maga után rántaná, de Haller, igaz, kelletlenül,  
ám mégis megveti a lábát, amikor a Kövér Asszony combnyi vastag,  
elefantisztikus keze a leveg őbe lendül, amelyen át — emlékezzünk  
csak Vitéz Osztrogorszki Zabos Arpád iménti szavaira — két id ő  
vibrál a mindenségben: bizonyára egy atavisztikus, meg egy másik,  
amely lehet szörnyszülött fejlábú, vagy pusztán csak egy roppant  
nagy pocak, pucor vagy bendő , mely mindent magába falhat. De  
Haller sehogyan sem lel támaszt az időben, s látva ezt, a tisztelendő  
zsákszája felhasad, és fekete sörétekként zuhog, ömlik és szakad be-
lőle a kacagás, mert feláldozná a Kövér Asszonynak, züllött kép-
zelettel vetné neki oda, hogy óriási harapásokkal felfalja, vagy csak  
magába süllyessze egészben, szőröstül-bőröstül, ahogy van, hát a  
felebaráti szeretet, merül fel a kérdés.  

— Ágostai evangélikus! — ordít bele a pap az éjszakába a süket,  
süllyedő  földek felett, amelyek kívül esnek, örökkön-örökké, a Vi-
téz Osztrogorszki Zabos Arpád által az imént Oly szellemesen ki-
fejlett időelméleten.  

A Kövér Asszony feláll a recsegő  és imbolygó trбnuson, Trónusán,  
a háromtagú zenekar tust vagy rohamot fú megvadult, a csavarin-
tásokat magukbбl kirúgó harsonákon, a Kövér Asszony meg mintha  
szárnyas kerekeken gurulna, mély nyomokat hagyva a tészta puha  
füves talajon, a bejárat felé lódul, ahol Haller a félhomály rezdü-
letlenségében meredezik, akár egy földbe vert kar б . Am még idejében  
félreugrik a rázúduló vész el ől, valami ösztön veszi át fejében a  
kommandбt, ami nekiröpíti az éjszaka vastag, fekete falának, s  
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miután nekifeszül, az egyszerre csak enged, s míg nyeli a korom-
sötétet, az is zuhogva nyeli magába őt, de megtartja a földön, a  
Kövér Asszony pokoli vijjogása meg a magasb бl pereg lefelé, a  
csillagok vájta szikrányi réseken.  

Hiába veszi üldözőbe az egész cirkusz, hiába futamodnak utána  a 
nyúltбl sarkallt, zaklatott és hajszolt emberek, nem jutnak tovább  
a félútnál, míg felettük derűs holdvilágként lengedezik lámpásával  
Vitéz Osztrogorszki Zabos Arpád, talán hogy bevilágítsa útjukat  a 
sokszor idő  számba vehetetlen magasságaiból.  

Georg Demetrius Haller kimerülten botladozik a már rég kih űlt  
nyúlfészkek között, sehonnan nem érez egy szikrányi meleget sem,  
pedig a Kövér Asszony már bizonyára megnyugodott az ő  láttán  
feltámadt izgalomtбl, s valбszínűleg már levetett dunyhaként pihen  
valamelyik kocsi fenekén, amely oly messze lehet e pillanatban Hal-
lertбl, mint a Göncöl szekere.  

Azonban mindenesetre kötelességének érzi, hogy felcsípje a fél-
halott Kondrathot, aki, ha eszére tért, bizonyára elvánszorgott on-
nan, de az is lehet, hogy belefúlt az éjszaka nagy fellegébe, vagy  
Haller üldözői vigyázatlanul agyongázolták, s őt lehet, hogy még  
mások is a zuhogó talpak — talán paták — alatt lelték halálukat,  
s a nyúl most megelégedetten nyalogatja valahol a száját: az istenit,  
ez alighanem csakugyan vérrel él, s még csak most kezdi — hangoz-
tatják azok, akik még éreznek magukban annyi er őt, hogy szembe-
szálljanak vele, vagy csupán lustaságukat és tunyaságukat nem tud-
ták még leküzdeni?  

No, szбval, a cirkusznak hajnalra nyoma sincs. A legelő  széléig  
lehet kísérni a meg-megbicsakló keréknyomokat, de ott aztán verett  
útra fordulnak a kocsik, s azontúl mintha csak ködben haladnának.  
Mivel Kondrath sem ad hírt magáról, meglehet, hogy magukkal  
vitték, de ennek sincs semmiféle jelent ősége, hacsak nem az, hogy  
Haller veszítette el, attól függetlenül, hogy még véletlenül sem bíz-
ták rá a sorsát.  

(Folytatjuk)  



SZEPTEMBER  

lám a kora őszi szélben még meztelen gyermektestek  
[csillanása  

a nap bársony-ujja buja leánymelleket simogat  

lecsorog ajkukrбl a késđi nyár  
amott eszelős pacsirták fúrják magukat a fénybe  
de már  
itt örvénylika szeptember  
mondom  

hol  
a Piros szömörce  
és a nevetés  

Boško It'kov wjvidéki költб , еlbesziéló, esszó4r6, irodalomkmi ~t'vkus 1942-beл  
szüQetett Stаparon. Az eilaYVÚ'lt másfél óvtizedben szerkes тлбje volt a Pokret és а  
Polja folyónratoknak, valamint az Indexnek, a vajdasági. egyete пni ьa11gatók  
lapjának. Most a „Radivoj (impanav" 1Vlunkásegyetem irodalmi k пadványainak  
szerkeszt&je és а  Zombonban megjelent  Dometi k,ulwmális folyб irаst fószerkesz-  
tбje. Több ntalбgnát és szöveggy~ujteményx állftotп  össze. 1%9-ben jelent meg  
еlвб  eilbesztlléskötere Likovi koji se ruše  <Ra аd І  Qiбsök) cfimen, majd 1974 -  
ben Dareći mire  (Kisn<rndani a sengert) cfm ű  esszéisz[ikus prózát tartalan,az б  
kötete. Befejezett kéziratos regénye van, ёs még ebben az évben kritiikáinak és  
esszéinek kötete is megjelenik.  

Itt megjelenб  versciklusát Drainac-dí ~jjal jutalnlaztáik.  
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elfojtott májusi illatok terjengése az emlékezetben  
levél-érintő  felhđk úsznak át a déli nyárba  
nyirkos tenyerű  
szétvetett combú nők  
s amíg a felesleges túlérett gyümölcsök tompa hullása  

[halkul  
szeptember suttogom szeptember  

hova tűnt  
a kék  
derű  

már csak az emlékezet-csapdos б  füvek suhogása  
fecskeszárnyak suhanásától fény-sátrak omlanak  
mögöttem riadt madarak közelítik a feledést  

a sehol-sohát  
s mg letörlöm а  сsбК-emІёkeket  
hóbortosan magamhoz vonom a cseresznyevirágot  
a kék szeptember legyez őjét  

a távolban  
süllyedő  
tengerek  

szomorú patak sodorja az egykor-parázs-szavak üszkét  
nos halottak bársony-haja volt fészke estéli álmomnak  
a nyár bezárja zöld ajtóit eloltja a virágokat  
a sóvárgó lányok érintését letörli a levelekr ől  
a kaszálórétről  
és már minden minden szeptember  

sárba  
hulló  
hangfoszlányok  

a fények még hűvösen csillognak távoli gyermekkorként  
verssorok harsogása  
miként a rettenet éjén vonuló kicsik kerekeinek jajgatása  

a kéziratban már ismét a napot idézném  
feltámasztva a júliust  
de magamban elismerem  
igen ez már az ősz  
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szemek 
a 
hamuból 

a nap megfeszül az általunk nem érzékelt világok között 
halk fatörzsek készülnek a rézszín ű  halálra 
még fellobbannak a lángok a fanyarkás szagú t űzhelyekben 
rettegés füstje gomolyog 
szürke esőzuhatag és sötétülő  ködfüggöny 
az emlékezés pirkadó fényeiben 
sár-szemű  sóvárgás 
megtört hang ismétli 
szeptember szeptember 

2. 

IDŐ-ZUHATAG 

távoli tengerek felett 
emlékeiddel lélegző  éjszakák 
sötét tollú madarak vijjogása 
sápadt-reszkető  arcok 
vérző  szíved gyűrűjében 
a már nem emlékezők inda-sűr ű  álma 
a múltba tekintesz 
halottaid 
mellkasodból éneklik 
a fájdalom kórusát 
véres ablakok hullnak alá 
s a felriadt alvó eszeveszetten kérdi 
hol vagyunk 
s mi alábukunk az időben 
jéghideg csillagok 
vak-tátongó űrzuhatagában 
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3.  

оRÚKKÚN  

a világegyetem sötét kráterén át  

a nyitott ablakon át  
a kavargó éjszakában  
jámbor-szelíd álomra készülök  
a magány rettenetében  
meglebben a függöny  
miként a holtak imbolygó lelke  

lényem ebben az órában  
az elmúltakéval egyesül  

pontosabban  
én már évszázadok бta halott vagyok  
s most csak megfeszülten emlékezem  

egykori voltomra  

az asztali lámpa meddő  fényében  
lobog a térdemre vetett papír  
melyre görcsösen írok  
egykori vérem Piros fényjeleivel  

míg mellettem az ágyon  
a nđ  mélyen alszik  
születendđ  gyermekével  
az öröklétet lélegezve  

4 .  

DERÍJS VASARNAPOK  

csillog a nap a szemgolyón  
ünnepélyes vasárnap der űs levegője  
füröszti a világot  
gyermekarcként ragyog a nyárfa háncsa  
illatos virág-vér szívódik fel  
a hajszálereken  
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szilvafa ága  
hajlik ablakomra  
az alsó rostok  
pokol-mélységbő l  
is bátran feljutnak  
a virágok szívéig  
a szőlőinda-tarisznyás madarak röptéig  
lengve az égig  
a világ hanyatt-hátán menekül  
majd elterül a vasárnap enyhében  
napozgat  
én pedig írok  
írok nem törődve azzal  
hogy a valóság kicsúszik tenyeremb ő l  
szétszóródб  fénysávok a kéziraton  
az ágak bársony-meleg árnyéka  
visszahúzódó növény-lelkek csillanása  

a sorok közt bujkáló madarak  
hamuszürke-szomorú gerlicék  
kék-üzenetű  galambok  
kihangsúlyozzák a vasárnapot  
minden kellemes már mögöttem van  
hosszú combú lányok a selymes augusztusi f űben  
bor a vérben  
vidám emlékezés a jöv őre  
az előttem álló szép napokat  
sűrűn beindázza ceruzám  
mint falvakat a hóförgeteg  
világot a fehér hang  
fények jelzik az én tartós némaságom  

a szálfaegyenes törzs megroppanását  

mert nagy az ára-tanulsága a felnövésnek  

elhalkult bennem harag s vágy  
szelíd szándékaim már isten-közelben  

tárgyilagos szavaimban  
immár nincs hazugság  
senkit meg nem váltok  
senkit el nem árulok  
enyhe vasárnapok fénylenek a versben  
s én méltóságteljesen állíthatom  
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a nap megmentett világa  
lélegzik helyettem  
az egyszerű  igazságok magátólértetődöttségét megfejtve  
szólok én  
bal halántékommal az élet  
a jobbal a halál felé fordulva  

5.  

ÉJNEK IDEJÉN  

akác gyökerének  
eperfa törzsének  
bodzafa virágának  
tehén tőgyének  
kos májának  
nyelvén mondom én hogy  
meghalok  

előtte  
föld-dübörgő  szavakkal szólok  
a halál nyelvén  
zavaros fények köröznek  
haragom felett  
csodálkozva  
hogy a kézirathoz menekülnék  

hiába jegyzem hamu-rovátkákkal  
az álmodozó holdfény-süketséget  

hogy a jegenyék még karcsúan ringnak a szélben  

mint emlékeinkben a gyermekkor  

hulló levélszőnyegként befed az élettelen unalom  

a furcsa didergő  némaság  
valami súlyos egyedüllét vonta be szemem  
miként az árvíz lepi el a földeket  

fagyosan melegítenek az üres szavak  

fájdalmasan j бleső  a látás elkalandozása  
a denevér-órákban  
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bagolyként éberen  
a boszorkányok vámpírok szellemek idd-tartományában  
a földosztб  álom sűrűjében  

éjjel a szobámban szó-tetemek pislákolnak  
fényt vetve az elfeledett kínok világegyetemére  

s csak hajnalban alusznak ki  
lassan végre alszom-álmodom én is  

míg a halottak  
hajnali kísértet- és val бsággömbökkel labdáznak  

elfáradva a halálfélelemtál  
az öröklét ígéretével  
lubickolok az álomban  
de már kocsis csördít ostorával  
biztava a lobogб  sörényű  lovakat  

valahogy álmosít a fák lélegzése  
a határban ébredező  virágok tánca  
a kelet felé forduló kalászok hajladozása  

friss tehéntej fröccsen a kék reggelen  

kék reggel köd-fürtökben  

az álmatlanok lélek-örvényében  

az éppen kisült kenyér ropogós pirossága  
de én alszom  
az elhunytak és az éppen születendők között  
már halottan  
de sehogy sem hiszem hogy meghalok  

hiába remegtet az elmúlás  
hiába zuhanok tehetetlenül az űrben  
sár-súlyosan a félelemtál  
eső  
szó  
nem moshatja le a szégyent  
de már virrad a halánték-vidék  
tüzes leányváll érint szemérmetlenül  
búza parázslik a napon  
a virrasztás-lucskos-meleg gondolatokat  
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hűs harmatcseppek fürösztik  
asszonyhaj simítja le homlokomról  

az éj sötétjét  

a fényektől elborítva  
belökődöm az ébredező  élet zsivajába  
örök-mosollyal egyenletesen lélegzem  
álmom a múlt ösvényeiről is  
szemmel tartja a jöv őt  

SINKOVIТS Péter fordítása  



A HAJNAL ELSŐ  HALVÁNY JELEI  

LADIK KATALIN  

A hajnal első  halvány jelei.  

A zavartság els ő  jeleit  
még nem a „lökést" csak a nyugtalanságot  

érezte.  
Állatokat látott menekülni  
lágyan mint a hбpelyhek  
a ráhullб  sok-sok napnyugtátбl  

megérintette a vállán lev ő  
bíbor réteget.  

*  

a feszülő  víz  a rбzsaszínű  remegés  
egy madár távoli hangja  
mindez hasonlít az igazi élethez  

kendővel a halványkék folyadékot  

az elrejtett kéz  
folyó vagy egy álom által viteti magát  

~  
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a következő  hosszabb villám  
megvilágította arcát  

halkan beszélt  
húst nem kívánt  

erős fény ült szemében  

ő  csendesen dorombolt  
egyre közelebb önmagához  . 

* 

Puha üvegszékeken  
önmagát megsokszorozva behajol  
a következő  rétegbe.  
Nem bírja kiszakítani magát  
a didergő  székek alól.  

Hagyma. Tükör.  

nyersen mint a zaj  
vagy „ó a jб  kis fehér bor"  

az életnek csak a technikai lánc végén  

van valóságos léte  

az ember  
mint a daru vagy mint a repül đgép  
szivárványt idéz elő  

Semmi ami zöld, semmi ami fonnyad.  
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Nem hб . Elfelejtette, hogy hívják.  

* 

Ő  maga  
a fényes felhő .  

Rés az égbolton.  

AZ IDEGES PATAKOK KIHUNYTAK  

Hol is találták ezt aJanus-ned űt,  
hogyan fest ez a kétszínű , csalóka  
mártás, honnan merítették,  
mit akar ez  a 
suttogó, fortyogó idegen?  

VÁNDOR, KEZЕBEN FELREPEDT GRANATALMA  

Arcára van írva a varázslat.  
Mesél a fáról, melynek gyümölcse zöld madarak.  
Az elszökő  gázt gyengéden  
kilöki magából  
mintha régi ízeken csodálkozna  
keresi a sötét vitorlát,  
amely már ráncosodni kezdett.  

Mesél valami büntetésrő l,  
távoli hajnali ködökről,  
korábbi életének mozzanatairól,  
a nagy feladatról.  
A fehér égő  kialszik torkában.  

A ráomló patakok.  

Amikor feleszmél, kiáltani akar.  
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AZ ÉGEN ÁLMOS KÍGYOK  

Tprr! Tprr! Tprr!  

Ingével letakarta a halott istent.  

JÉGMADÁR  

Jík! Jik!  Ни . 
Kvrc. Kvrc.  
Hess!  

NÉZD, EZT A FÉNYES DROTOT!  

Bosnyák István bará оmnаk, szeretettel  
„verdes  
a foггó kбbe szorult fejsze"  

És te is nézd, meztelen,  
engedelmes, új bolygó, emberi lény,  
aki élettársa lettél rőt bozóttal,  
dacos, szép és'veszedelmes  
derékba törve  
élettelenül a szürke égen  

ahonnan zápor dđl és mindent elsöprő  
bánat és düh és keserű  győzelem,  
te szikrázó vitorla,  
messziről jött ideges hangszer.  
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ÚTRABOCSÁTб  — SOROK 7  
(Eпvo y — Passages 7)  

J6Éjtanap  
fénye végre a Föld  

szegélye alatt  
s most  

láthatjuk a sötét közöket  
melyeket a Nappal ura kitöröl  

A VERS ÉPÜLETE VI  
(The Structure o f Rime VI)  

Eljöttek barlangjaikból a vénasszonyok, hogy bezárják a rétekre  
vezetđ  sok kaput. Amiken át a gyermekek érkeznek, hogy a magas  
fűben felépítsék zöld szobáikat, a birodalmakat, ahol szöcske, lep-
ke, fürj, rigó, csiga, vakond, nyúl alattvalóiként élnek.  

Vénasszony, szemed sarlóként járja a mez őt! Az él ő  zöld gazdag-
sága kiterül, készen a te hombáraidnak. 0, túl közel jössz a gyer-
mekekhez! Szinte visszatértél hozzájuk. Hangjuk meddig lebben föl  

messzi játékaiktól. Tisztásaikat elrejtik a f ű  alagútjai. Fűszálak,  
kardok belehasítanak az ég közeli kékjébe. A gyermekek hangja  

köréd gy űl.  
Vénasszony, olyan közel jöttél végre, hogy majdnem érted őket.  
Emlékszel-e hát, hogyan száll a lélek, mint tigrisnyelv ű  lepke,  

mint zafírzöld kolibri, kénye-kedvére, amerre akar?  

Feküdtem a fűben, a világ csupa mezđ  volt, láttam, hogyan ráng  
és ugrál a spárga végén a sárkány — messze, mint nagyanyám  —, 

hogyan táncol a kékség e15tt, láthatatlan öröm kötelékén.  
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A szabadság küszöbéről, a barlangokból, a kékség kék magjaiból  
körülkerítenek a nagyanyák, hogy bezárják a kapukat, amiken át  
az eső  jön le.  

Új kulcsokat kell hát adjon a fű , menekvésül az élőknek.  

A VERS ÉPÜLETE XI  
(The Structure of Rime XI)  

Emlékek töltenek hát be mindent. Emlékként magunk is, neki-
vágunk az éjben, mint az első  versben, a tengernek, a sodrásnak.  

Ott sodródik első  szerelmem csónakja. Az evezőket a fenékre  
dobták. Mintha nem is víz volna ez, hanem fal, üreges koppan  
üregeshez újra, fa fához. Lehajlok az éjszakai halászok csapdái  
elől, fának koppanok, előtte meghallom még: koppanás hangja  
úszik.  

Akarat nélkül sodrбdik a veszélyes szorosban, fehér, szomorú  
vándora helyeknek, ahol már nem vagyok. Megkoppintja a kihalt  
kikötő  cölöpjeit.  

Nyikorgó ág hangja szólít most életem utolsó éveib ől.  
Csónak himbálózik egész éjjel, mint süllyedőben. Súly súlyhoz  

megtér a hideg vízben. Szállodaszoba megtér Wilmingtonból a reg-
gelbe. Elindul egy csónak, evezősök nélkül, húsz év mögül megtérő  
hóba.  

A VERS ÉPÜLETE XII  
(The Structure o f Rime X I1)  

Gyönyörű  kertem! a nappalba lép. A föld alá bámulatos tár-
nákat vájó hangyák most fekete teheneiket terelgetik — vastag le-
pedék, kiszívja a zöld leveit.  

A testmelegben áskáló hörcsög fiatal articsóka gyökerét rágja.  
A burjánzásban  
az éhség himlőgödrei mindenütt!  
Csiga-csecsemők, gyöngytisztén a hajnal vizétől és az első  fény-

től, kikelnek salátalevél bölcs őikből. Mohón felfalják a reggel haj-
tásait.  

A gyakorlott kezű  kőműves irtást vágott az alsó keretben, az En-
gedély szerint. Kivágta a sárga fákat. Kivágta mind a még névte- 
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leneket, mind a még csemetéket. Halomba rakta barna b őrű  ágai-
kat, arany lombjukat.  

A fekete hajú, napbarnított k őműves, a gyakorlott kez ű , irtást  
vágott a határmezsgye mentén. Kicsákányozta a bíborszín vadró-
zsabokrot, a bíbor gyönyörűséget.  

Magas fűben szundít a macska.  
Az Engedély szerint, 6 igen, az Engedély szerint, szüntelen a  

burjánzása fény peremén, benne irtásaink — A gyakorlott kez ű  
kőműves kiforgatta a prérifüvet, az alsó kert fányi urát — 

álmaink, mint a macska is, alkalmi vacokba oda húzódtak!  

A VERS ÉPÜLETE XXIII  
(The Structure o f Rime XXIII)  

Csak sorokat a versb ől, nem többet. Akárhányszor keverik meg  
a kártyát és terítik ki, hogy kiterítse tervét a jöv őnkre — javunkra  
talán — ,  csak sorokat a történ őből. Padlón a holdfény sorait.  

Például azt mondom: ilyen a bánat. A szobában, a holdfény  
tiszta zuhatagában, fiatal férfi áll, maga elé mered. Rázúdul  az 
említett bánat, elszakadás és viszontlátás hullámai.  

De ha szóra szeretnénk bírni, visszalépne. Nem tudhatjuk, ha-
ragtól remeg-e (a két „g" szinte rímelne) vagy bánattól.  

Például azt mondom: nem ilyen a bánat.  

A VERS ÉPоLETE XXIV  
(The Structure of Rime XXIV)  

Az új mű  mámorában, mennyei kürthangot harsant a zenész a  
kristályos víz fátylait burkoló forróságba; falakat emel a zenébe.  

Valahányszor visszatér a futam, fenséges sétányok sora torkollik  
csarnokokba, ahol szeretők és dolgozók, apák, anyák és gyermekek  
gyűltek össze, egy életbe, életműbe, a régi alkimisták álmába. Ne-
kik az első  elemekkel kell dolgozniuk, a láthatatlannal; nekik, kik  

szolgálói és tanítványai növények és rovarok szavának,  
nem a jövőnek. Az a város és lakбi ebbe a förtelmes városba  

rejtőztek el itt körülöttünk, a förtelmes tömegbe ezen az utcán.  

Volt-e már valaha ekkora a tudatlanság, a fennhéjázás, az elme-
baj? De ebből a salakból az öreg hölgy, aki történetünkben most  
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ismét felbukkan, az örökkévalót varázsolja el ő  a mulandó jelvé-
nyeivel: ékes ruhái, hintói, palotái, üvegcipői .. . 

és fényei sok ifjú szívében felébresztik az üdvösség utáni oltha-
tatlan vágyat, s ők nem tehetnek mást, mint mennek, ahová az üd-
vösség gondolata hajtja őket. Igy szúrják át ezek a kürthangok is 
a kik sátrakat fölöttünk, felhasítják a csöndet, mert káprázatok? 
tündérek? a harmonikus beteljesülés új lehetetlenségeit ébresztették 
fel a Valóságban. 

És a szobákat, ahol vagyunk, a rejtett városhoz vezet ő  út állo-
másaivá tettük. 

SZERELEM 
(Lovi Poem) 

Mert a Szerelmet szolgálom, szeretlek. 
Fény az, vagy árnyék, vagy álom sötétje, 
mely mindent áltváltoztat. Színek játéka, 
kiformálja, felragyogtatja kedves tárgyainkat 
így próbálom megértetni, hogy 
ittlétedet most miként érzékelem, 
ittlétedet, a váratlant és titokzatost — láttam 
boldogító üzenetet — tükrözetet 
mint szeles égen átúszó felh őket, 
víg forgadalmat. Nő  arca 
volt, sugárzó, és igen, átváltozott; 
az óra gyönyörűsége volt, 
örömhozta, vagy öröm, 
gyönyörűség-hozta. Vagy férfi 
félrehajtott feje, szinte eped ő  de mégsem, 
nem epedés, 
nem égés a te tünékeny, a szerelem fényét 
gondtalan ontó múlásod. 

Hát megvan örök szenvedélyem. 
Hát megvan értelmetlen szabadságom. 
Hát fölmentettek történelmemb ő l. 

Gondtalan, haszontalan, tünékeny sejtések 
a Szerelem tiszta szolgálatáról. 

KODOLÁNYI Gyula fordításai 
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ROBERT DUNCAN  

KODOLÁNYI GYULA  

Aki Robert Duncanról akar megtudni valamit, nehéz a dolga. Ez a 
San Franciscó-i költő  közel jár a hatvanhoz, de az elismerés afféle köz-
véleményét jelent ő  nagy amerikai antológiákban hiába keressük verseit. 
Nemigen említik őt azokban a szapora kritikai esszégy űjteményekben 
sem, amelyekkel oly bőségesen árasztja el a New York-i könyvipar Ame-
rika ezernyi egyetemi könyvtárát és diákkönyvesboltját, s melyeken Mai 
Amerikai Költészet és hasonló címek hirdetik, hogy bennük meglelhet ő  
minden, amit a tárgyról tudni illik — rang és rend, divatok, stílusok, 
gondolatok. 

De mert Robert Duncan egyike Amerika nagy él ő  költőinek, a fen-
tiekbő l arra gondolhatunk, hogy a költészet hivatalai az agyonhallgatás 
politikáját űzik vele, mégpedig ritka tökéllyel. Ez csak félig igaz. Az 
igazság másik fele az, hogy e csöndes hidegháború elején, 25-30 éve, 
Duncan is hadat üzent, és feltételeib ől azóta sem enged. Hadüzenete 
csak annyi volt, hogy sorra elhárította a költ ő i érvényesülés elfogadott 
útjait; de ahol mindenki egyformán tesz, a részvétel megtagadása is 
tüntetés. Van-e hivatalnoka az irodalomnak, aki megérti, miért nem ad 
antológiába verset költ ő , miért nem törekszik megjelenésre minden lehet đ  
alkalommal? Miért nem vállal ügyönk szervezte felolvasó körutat? Egy-
szóval, miért nem kér az erkölcsös siker nagy lehet őségeiből? Ilyenkor  
aztán működni kezd a hivatalnok önvédelmi (s egyben támadó) gépezete:  

költőnk bizonyára nagykép ű , finnyás, ha nem sokkal rosszabb. Méltatóit  

megsértené (nini bizonyos, hogy megköszöni a jб  kritikát), és díjat sem  
lehet adni neki, mert ki tudja, elmegy-e majd a díjkiosztó ünnepségre.  

Duncanról tehát hamar leszoktak az antológiaszerkeszt ők és a díjki-
osztó bizottságok, és nem akad Olyan professzor sem, aki az 6 szimbó-
lumaiból, eszméiből, prozódiájából vagy kamaszkori bánatából kovácsolna  

magának tőkét a tudományos kiválósághoz.  
Marad tehát az eligazodni kívánóknak néhány rövid méltatás (f đleg  

költők tollából), Charles Olson és Robert Creeley baráti emlékezései kö-
zös munkára, legfőképp pedig, Duncan szándéka s a költészet régi rendje 
szerint, a versek. A versek szépek és nehezek. Az amerikai vers ismert 
erénye századunkban, hogy érzékletességével, a nyelvezet érdes szépsé-
gével az élmények egyszeriségét varázsolja el ő  annyi spekulatív kísérlet 
közepette. Mögötte az angolszász filozófia nagy hagyománya, az em-
píria bűvölete áll, s annak társadalmi fejleménye, a praktikum s a praxis 
tekintélye. Duncan nem ezt a hagyományt követi. Nem az élmény, nem 
a külső  és a belső  világ feszültsége érdekli őt. A versek elvontabbak, és 
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különös gondolati rendszert sejtetnek — ebben Blake és Yeats volna Dun-
can rokonsága az angol nyelv ű  költészetben. A nyelveket mégis nagyon 
anyagszerű, az etimologikus belső  rímek és szójátékok az angol nyelv 
legmélyebb régióiba gyökereztetik, s bizony gyakran fordíthatatlan. 

Első  lépéseink Duncan versvilágában gyönyör ű  alkonyati (vagy pir-
kadati?) tájra visznek; amit élesen látunk, az is mintha elrejtené el őlünk 
lényegét. Amit bizonyossággal érzékelünk, az a látvány sejtelmes szép-
sége. A romantika festőinek némelyike jut eszünkbe. A látvány sejtel-
mességéhez a hangzás tökélye párosul, melyet még az angolul kevésbé 
értő  is megérez — Eliot szerint éppen ez a nagy vers els ő  ismérve. Éve-
ken át tért vissza nyelvemre egy-egy Duncan-verstöredék, mint ahogy 
a gyermekmondókák, önkéntelenül, váratlanul, míg érteni is kezdtem 
vére. Bizonyos, hogy a vájt fül űeket, Duncan amerikai nemzedéktársait, 
ez a modorossággal határos hangzási tökély riasztja el attól, hogy foly-
tassák útjukat e különös világ belsejébe, hisz Poe esete óta könny ű  Ame-
rikában ráragasztani a formával, nyelvvel mesterked őre az emersoni 
gúnynevet: „csingilingis ember". 

Duncan hangzásai bonyolultabbak, árnyaltabbak is Poe verszenéjénél. 
Annak olykori monotóniájával szemben, huszadik századian nyitottak. 
Az összecsenések, disszonanciába játszó harmóniák mindiga vers súly-
pontjába esnek, bennük nyugszik a vers jelentése. A kulcsszavak össze-
csengése el őszörre játszi leleménynek hangzik, de ahogy a vers halad, 
a képzettársítások sugárköre egyre tágul, hirtelen egymásba nyílik, meg-
világítva lényeges kapcsolatukat, a baudelaire-i korrespondenciákat. Így 
kerül egymás mellé a f ortune (szerencse, sors) és a f uture (jövő), fordí-
tásomban jövőnkre-javunkra (A vers épülete, XXIII). Igy jelent, ugyan-
ebben a versben, a passage sorokat a versb ől és a holdfény pásztáit, 
mígnem a két jelentés egymást átsugározza, és az egész vers magja, ener-
giaforrása lesz, egyben pedig a másik Duncan-ciklus, a Sorok címének 
kulcsa. Egy másik versben, a Lovi Poemben (Szerelem), az angol nyelv-
nek abból a szűkösségéből varázsol Duncan sugárzó aurát, hogy nincs 
külön szava szerelemre, szeretetre, mély baráti vonzalomra. Mindet lovi-
nak nevezi, s ez a Duncan-vers éppen a lovi teljes értelmének egybe-
foglalása. Akár szerelemnek, akár szeretetnek, akár másnak fordítjuk a 
címet, valami elvész. A duncani gondolat szerint a szeretet (akár ha 
isteni) elválaszthatatlan az érzékekt ől, a test-lélek kett ősség hamis. 

A duncani világ mottója Giordano Brunónak az az alkímiai ihletés ű  
gondolata lehetne, hogy az atomokat, s így az egész világot, a szerelem 
(szeretet) vonzása tartja együtt. Ennek a vonzás-taszítás gondolatnak 
Duncan bejárja minden zugát, egész dialektikáját, mintegy bizonyítva, 
hogy a világban mindent lényegi kapcsolatok hatnak át — eljutva odáig 
az ezoterikus kiindulástól, hogy 1968-ban részt kért a berkeleyi diákmeg-
mozdulás irányításában. 
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Mert nincs közjó, nincs közösség 
nincs egyesség, ahol nem szabad 

az egyéni akarat 

— írja akkori versében. Idézem az eredetit, hogy lássuk, mi vész el is-
mét a fordításban: There being ro common gond, no commune, / no 
communion .. . 

Noha Bruno nevét nem olvastam Duncan verseiben, ill ő  a hivatkozás, 
mert szerepel viszont Ficino, Pici della Mirandola, Piero di Cosimo, 
Bosch — a reneszánsz emberei, akiknek víziójában költészet és tudomány 
együtt él. Szerepel Boehme, Püthagorasz, Parmenidész, Avicenna, Leib-
niz — korrespondenciák tudósai. Szerepel a másik oldalon Oppenheimer, 
Fermi, Teher, akik a hasadó atommal az emberiség tudatában okoztak 
hasadást — velük Sztálin, Roosevelt, Churchill, Hitler, Mussolini. Aho-
gyan a Tűz című  versben egyetemes látás sugarában kerülnek ezek a 
nevek egymás mellé, más mitikus létez ők, föld, víz, tűz, levegő  bűv-
körébe is úgy rántja egybe Duncan egyetlen mozdulattal a világ más, 
látszólag távoli darabjait. A végs ő  gondolat az emberi képzelet — az 
emberi valóság — egyetemessége, ember és világ ősi (s úgy látszik, for-
radalmi) egymásrautaltsága. 

Ha tehát szürrealizmust gyanít az olvasó a prózaversek némelyikében, 
még nem jutott el a magig. Duncan iskolái közt szerepel a szürrealizmus 
is, de csak mint saját költ ői gesztusainak egyik receptje, nem pedig mint 
betanult lecke. Mint apró lépéselem a bonyulult koreográfiában. Noha 
a duncani világban szinte mindig szürkület vagy pirkadat van, és a 
tárgyak örökre homályban maradnak, rendje, rendszeri kibontakozik 
annak, aki szeretettel közelíti. 

Az itt szerepl ő  versek, az els ő  kivételével, a Sorok és A vers épülete 
részei. A két ciklus több mint egy évtizede kezd ődött el, és a Sorok 
ma is lezáratlan. De voltaképp lezáratlan a másik is, hiszen a két ciklus 
gyakran egymásba nyílik. Minta Cantók vagy A Maximus-versek (01-
son), nem zárt epikai művek, hanem a gondolat, az érzelem, az indulat 
verzérfonalai fűzik őket össze. Négy-öt színb ől szőtt, beszegetlen szđ-
nyegen, minták, figurák, tájak nagy játékai. Szellemi összefoglalások, 
melyek tágabb távlatot adnak a gondolati költészetnek, mint egy-egy 
lírai darab tehetné. Charles Olson azzal jelezte A Maximus-versek egy-
ségét, hogy számozatlan oldalakra nyomtatta őket, és nem adott tar-
talomjegyzéket. Bárhol ütöd föl a könyvet, ugyanazt a sz őttest látod. 
Bárhonnan elindulhatsz, mert a m ű  nem egyetlen íven halad, s mindig 
térbe jutsz, nyitott térbe. Nyitott tér a vers a szemnek is, mint Duncan 
Útrabocsátója. 

Így terülnek különös külső-belső  térbe a Duncan-versek, s noha Duncan 
nem okolja meg sehol sem az antológiáktól és a folyóiratoktól való vi- 
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szolygását, bizonyos, hogy a hatás egyetemességét félti az idegen vers-
terekkel való érintkezést đl. Mondhatnánk úgy is, irónia nélkül, hogy na-
gyon komolyan veszi a költészetet. Ma elég ez ahhoz, hogy rendkívülivé 
tegyen költđt. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

A TÁRSULT MUNKAROL SZILI TORVÉNY TÉMAIBІL  

A TÁJЕKOZTATÁS MINT JOG ÉS KÖTELEZETTS ЕG  

BÁLINT ISTVÁN  

„Társadalmunk valamennyi szocialista erői előtt  
továbbra is nagy feladatok állnák, amelyeket biztosan  

s'vkerrelteljesítünk, mert világos képet alkottunk ar-
ról, amire törekszünk és meghatároztuk közösségünk  
önigazgatási feji&déšénck konkrét platformját is."  

(Tito elnöknek a társult araunkáról szóló törvény  
aláírásakor mondott beszédéb ől)  

Az európai újságírók belgrádi kerekasztal-értekezletén hallottuk a kissé 
meghökkentő  adatot: a világon 800 millió rádiókészülék van, és naponta 
kb. ugyanennyi példányban jelennek me g  a napilapok. Ez azt jelenti, ho gy 
a mai embert nemcsak hihetetlen menn yiségű  információ bombázza, ha-
nem az ember igényli is az óriási menn yiségű  információt, vagyis a fejlđ-
déssel párhuzamosan növekszik az információ-éhség és az információ b ő-
sége. Ebből azután több következtetés adódik: 1. a tájékoztatási eszközök-
nek hatalmas szerepük van az emberisé g  tudatának és ezzel magatartásá-
nak formálásában; 2. a tájékoztatási eszközökre mind nagyobb felel đsség 
hárul, mivel ezzel a befolyással vissza is lehet élni; 3. a ma emberének 
sokkal nehezebb eligazodnia a ren geteg információ között, mint bármikor 
az emberiség történelme során és 4. a társadalom tudatos er őinek azon kell 
munkálkodniuk, hogy a haladás és a társadalmi átalakulás szolgálatába 
állítsák a tájékoztatás megnövekedett és megváltozott szerepét. 

Nálunk külön kérdés, hogy a tájékoztatás része az önigazgatás egész 
rendszerének, és nála nélkül elképzelhetetlen azoknak a céloknak a meg-
valósítása, amelyeket az alkotmány fogalmazott meg, majd a társult 
munkáról szóló törvény részletezett. Ezért vállalkoztunk arra, hogy kissé 
részletesebben — a társult munkáról szóló törvény alapján — foglalkoz-
zunk a tájékoztatás helyével és szerepével önigazgatási rendszerünkben. 
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I. 

A sajtószabadság a klasszikus emberi jogok egyike. Ott szerepelt a fran-
cia forradalom nyilatkozatában, és ott volt azon pontok között is, ame-
lyeket 1848. március 15-én felolvastak. Követelésként vagy célként tehát 
Ott élt a polgári forradalmak fegyvertárában, és a gy đztes polgári for-
radalmak ennek a sajtószabadságnak a megvalósításával jöttek és terem-
tettek új helyzetet a tájékoztatás terén. A sajtószabadság fogalmán több 
dolgot értettek, mert többszörös jelentése volt és azért válhatott forradal-
mi céllá és követeléssé: 

legelđször is lehetőséget jelentett, jogot az igazság megírására, vagyis 
arra, hogy a tájékoztatási eszközök azokat az információkat terjesszék, 
amelyeket őszinte meggyőződésből igaznak vélnek; 

jelentette továbbá a tárgyilagos, pontos és id đben történő  tájékoz-
tatást, annak igényét és annak jogát, értve ez alatt azt is, hogy az állami 
hatalom, elsősorban a végrehajtó hatalom szervei cenzúrával és egyéb 
eszközökkel nem szabhatják meg a tájékoztatás tartalmát; 

később, a szervezkedés jogával egybeolvadva, jelentette azt is, hogy 
minden párt és politikai csoport szabadon hirdetheti elképzeléseit, ezt a 
jogot csak meghatározott esetben és kivételesen korlátozhatják, vagyis 
minden pártnak és politikai csoportnak joga van saját tájékoztatási esz-
közeire. 

Éppúgy, mint a többi klasszikus emberi jog, a sajtószabadság is az 
ember szabadságvágyának és szabadságharcának vívmányai közé került. 
Ezen aztán semmit sem változtatott, hogy a sajtószabadság, éppúgy, mint 
a polgári forradalom többi vívmánya, tulajdonképpen csak formális jog. 
Az igazi sajtószabadságot korlátozza az, hogy a tájékoztatási eszközök 
működtetésére pénz kell, tehát az eszközök fenntartása függ attól vagy 
azoktól, akik ezt a pénzt el őteremtik. Továbbá, a sajtószabadság formá-
lissá zsugorodásával együtt járt az is, hogy a szabaddá tett sajtó különféle 
politikai és egyéb célok szolgálatába szeg đdött, a szenzációhajhászás mar-
taléka lett, ami együttesen sokkal több kárt okozott az objektív, pontos 
és idđben történő  tájékoztatásnak, mint annak idején bármilyen cenzúra 
okozhatott. Mindehhez járul még egy probléma, amelyre az el nem köte-
lezett országok hívták fel a figyelmet, amikor létrehozták saját hírügy-
nökségüket: a világ nagy hírügynökségei monopóliumra tettek szert a 
tájékoztatás felett, és ezzel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
világról a fejlett — els ősorban nyugati —országoknak megfelel ő  képet 
kapjunk, hogy elsikkadjanak, mellékessé váljanák, a világ tudatának és 
közvéleményének formálásából kiszoruljanak a fejl đdđ  országokra vonat-
kozó hiteles és tényleges adatokat tartalmazó információk. 

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a sajtószabadság a világ haladó er ő i 
számára emberi vívmányt jelentsen, de ugyanakkor kidomborodtak kor-
látai is. Ezek a felismerések szabták meg alkotmányaink viszonyát is a 
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sajtószabadsághoz. Mint emberi vívmánya sajtószabadság és az ehhez  
fűződő  tájékoztatás joga belekerült az els ő , 1946. évi jugoszláv alkot-
mányba, az 1963. évi alkotmány valamivel teljesebben dolgozta fel az  
emberi jogok rendszerét, de nagy vonalakban még mindig a klasszikus  
emberi jogok keretében. Az újdonság az volt, hogy már ez az alkotmá-
nyunk egész rendszerré dolgozva fel tartalmazta az önigazgatás jogát, és  
ennek a rendszernek a kialakulása hatotta tájékoztatás rendszerére és  
jogára is.  

Az önigazgatás továbbfejl ődésével azonban mindinkább tudatosodott,  
hogy a tájékoztatást és annak jogát nem lehet a klasszikus emberi jogok  
és a polgári alkotmányok keretében kezelni. Ehhez a problémához hoz-
zákapcsolódik az is, hogy a társadalom követelményeket támaszt a tá-
jékoztatással szemben, tehát köteles is a szükséges anyagi eszközökr ő l  
gondoskodni, vagyis a sajtószabadságot kiegészíteni az anyagi gondoktól  
való szabadsággal, mint a tájékoztatás lényeges elemével. Amíg az ön-
igazgatás rendszerének kiépítése el őtt a társadalom ezt a funkciót egy-
szerűen az állam és költségvetés révén rendezte, maga a probléma sem  
jelentkezett ilyen kiélezett formában. Amikor azonban a tájékoztatás esz-
közei — állami támogatással, vagy anélkül — éppúgy önállóan gazdál-
kodó egységek lettek, mint bármelyik másik vállalat vagy munkaszerve-
zet, felvetődött az a kérdés is, hogy a társadalom milyen formában gon-
doskodik a sajtószabadság ilyen vonatkozásának szavatolásáról, vagyis  
arról, hogy a tájékoztatási eszközök mentesek legyenek az anyagi gondok-
tól, de ugyanakkor az anyagi természet ű  problémák megoldása ne legyen  
tisztán a tájékoztatási eszközökben dolgozók ügye, mivel ezzel csak  a 
csoporttulajdonosi elemek, az új alkotmányunkkal kiküszöbölt negatív  
jelenségek erősödnének. Az új alkotmány ezt a kérdést csak részben oldja  
meg annak leszögezésével, hogy a tájékoztatási eszközök különleges tár-
sadalmi érdekkel bírnak és a társadalom így is viszonyul hozzájuk, de  
még mindig csak keresik a tájékoztatási eszközök pénzforrásai szavato-
lásának állami beavatkozástól, állami költségvetést ől mentes formáját.  

A sajtószabadság mint klasszikus emberi jog majdnem változatlanul  
került az 1963. évi alkotmányból az 1974. évibe, és az alkotmány nem  
tartalmazza a teljes megoldást ahhoz, hogy ez a klasszikus emberi jog  
mentesüljön a formalitás utolsó maradványaitól. Az új alkotmány azonban  
más fejezetekben, els ősorban az önigazgatás jogához és a társadalmi tulaj-
donban levő  eszközökkel végzend ő  munkára való joghoz kapcsolódóan,  
egész új helyzetet teremtett a tájékoztatás terén, létrehozva a sajtsza-
badságtól független emberi jogot, a tájékoztatás jogát. A társult munkáról  
szóló törvény önigazgatásunk egész rendszerét felépítve részletesen foglal-
kozik ezzel a joggal is. Kiindulópontja az, hogy az önigazgatásnak már a  

törvény első  szakaszában körvonalazott rendszere elképzelhetetlen a tá-
jékoztatás nélkül. Ez az els ő  szakasz ugyanis az önigazgatás három lé-
nyeges mozzanatát emeli ki: 1. a dolgozók szabad, közvetlen és egyenjogú  
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döntéshozatalát, ami viszont elképzelhetetlen, ha a dolgozók nincsenek 
egyformán a szükséges tájékoztatások, adatok és információk birtokában, 
vagyis a szabad, közvetlen és egyenjogú döntéshozatal elképzelhetetlen az 
információforrások szabad, közvetlen és egyenjogú használata nélkül; 2. 
a személyes, a közös és általános társadalmi érdekek összehangolását, ami 
elképzelhetetlen ezeknek az érdekeknek a megismerése, vagyis a megfelel ő  
tájékoztatás nélkül; 3. a küldöttségek és küldöttek révén történ ő  döntés-
hozatalt, amely elképzelhetetlen a küldöttségek és az őket megválasztó 
dolgozók közötti kölcsönös tájékoztatás kialakult és szakadatlanul m űködő  
rendszere nélkül. 

II. 

A társult munkáról szóló törvény az önigazgatásnak ezt a rendszerét 
feldolgozva, magát az önigazgatási döntéshozatalt három részre bontja, 
a közvetlen döntéshozatal egész rendszerére; a küldöttségek és küldöttek 
döntéshozatalára, végül pedig a dolgozók, illetőleg szerveik részér ől ho-
zott határozatok végrehajtásának ellen őrzésére. A társult munkáról szóló 
törvénynek az a szakasza, amely az önigazgatásnak ezt a három mozza-
natát rögzíti — a 26. szakasz —, rögtön meg is határozza a tájékoztatás 
jogának tartalmát, amivel ezt a jogot közvetlenül az önigazgatás említett 
hármas tagozódású rendszeréhez köti: „az alapszervezetek, más önigazga-
tási szervezetek és közösségek szervei kötelesek a dolgozók által meg-
szabott irányelvekkel összhangban biztosítania dolgozók tájékoztatását 
az alapszervezet, illet őleg más önigazgatási szervezet és közösség gazdál-
kodásáról, anyagi és pénzügyi helyzetéről, a jövedelemszerzésr đ l és -elosz-
tásról, az eszközhasználatról, továbbá a döntéshozatal és az ellen őrzés 
gyakorlása szempontjából jelent ős más kérdésekről". Ebből vonja le a 
társadalmi-politikai közösségek, valamint az alapszervezetek, más önigaz-
gatási szervezetek és közösségek szerveinek kötelezettségét a dolgozók 
rendszeres, megfelel ő  időben történő , valóságot tükröz ő , részletes és ért-
hető  tájékoztatására. 

Ha a társult munkáról szóló törvény csak itt és ebben a vonatkozásban 
tárgyalná a tájékoztatást, már akkor is megteremtené és körvonalazná ezt 
az új emberi jogot, önigazgatási rendszerünknek ezt a fontos tartozékát. 
A társult munkáról szóló törvény azonban ezen túlmen ően számos más 
szakaszában foglalkozik vele, és részletezi ezt a jogot. Külön említsük 
meg, hogy a dolgozók önigazgatásának érvényesítésér ől szóló 4. részben, 
A dolgozók döntéshozatala cím ű  fejezet és Az önigazgatási szervek cím ű  
fejezet után, az önigazgatási döntések ellen őrzésének szentelt negyedik 
fejezet el őtt, tehát a döntéshozatal és a végrehajtás ellen őrzése közé állítva 
3. fejezetként külön feldolgozza a dolgozók tájékoztatását a társult mun-
kában. 

A törvénynek ez a fejezete két részb ől állónak tekinti a tájékoztatás 
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jogát. A jognak egyik része, hogy a dolgozóknak joguk és kötelességük 
megkövetelni, hogy tájékoztassák őket az alapszervezet, az összetett szer-
vezet, valamint a munkájukat és eszközeiket társító más szervezetek és 
közösségek munkástanácsának, végrehajtó szervének és ügyvezet ő  szer-
vének munkájáról és határozataik végrehajtásáról. A jog másik része az, 
hogy a társult munka szervezeteinek szervei és a többi szerv köteles ezt 
a tájékoztatást megadni, méghozzá olyan módon, hogy a dolgozók szá-
mára lehetővé váljék az adatokkal, jelentésekkel való megismerkedés, azok 
megvitatása és az álláspontok kialakítása. Ezen túlmen ően a törvény külön 
szakaszban fölsorolja azokat az eseteket is, amikor ezek a szervek még 
külön tájékoztatásra is kötelezettek. A tájékoztatás joga törvényes meg-
határozásának és feldolgozásának szerves része, hogy a törvény messze-
menő  és kemény szankciókat irányoz el ő  a tájékoztatás jogának megsértése 
esetében. Kimondja ugyanis, hogy „a tájékoztatással kapcsolatos köte-
lességek teljesítésének elmulasztása a dolgozók jogainak megsérté-
sét jelenti". Sőt kimondja, hogy e kötelességek elmulasztásával az ügy-
vezető  szerv munkakötelességét is megsérti, és ehhez kapcsolódóan a mun-
kakötelezettségekkel foglalkozó fejezet a munkakötelezettség megsértésé-
nek esetei között sorolja fel, vagyis fegyelmi és anyagi felel ősséget irányoz  
elő , ha a felelős szervek pontatlan adatokat szolgáltatnak, amelyek a 
dolgozót a társult munkában való jogai érvényesítése tekintetében félre-
vezetik, vagy a dolgozót megakadályozzák, hogy jogai érvényesítése cél-
jából a társult munka szervezetének okmányaiba és gazdálkodásába be-
tekintsen. De a törvénynek ez a fejezete is kimondja, hogy „ha a tájékoz-
tatás elmulasztása vagy szándékosan hamis tájékoztatás miatt nem 
Hozható határozat, vagy káros határozat születhetne, az ügyvezet ő  szerv 
anyagilag is felel ős". 

A társult munkáról szóló törvénynek ez a fejezete a nyilvános véle-
ményezés során általános helyeslésre és támogatásra talált. A dolgozók 
mindenütt úgy fogadták mint önigazgatási jogaik érvényesítésének és  
gyakorlásának lényeges mozzanatát. Ezzel magyarázható, hogy erre a  
fejezetre alig érkezett megjegyzés a nyilvános véleményezés során, és ez  
a fejezet majdnem változatlanul keriil át a tervezetb ől a törvény végleges  
szövegébe. Egyetlenegy változtatás, hogy a fejezet els ő  szakasza — a  
végleges szövegben az 546., a tervezetben az 521. szakasz —, amely ál-
talánosságban határozza meg a tájékoztatás jogát, még egy, harmadik 
bekezdéssel is bővült, amely így hangzik: „A szakszervezet indítványoz-
hatja, hogy a dolgozókat tájékoztassák az e szakasz második bekezdésében 
említett munkáról és a határozatok végrehajtásáról." Ez azt jelenti, hogy 
a törvény végleges megfogalmazásakor még egy biztosítékot, egy tömeg-
szervezet bevonását akarták szavatolnia tájékoztatás jogának teljes mér-
tékű  és zavartalan érvényesítése érdekében. 

A teljes kép kikerekítéséhez el kell még mondanunk azt is, hogy a 
társult munkáról szóló törvény minden eddigi jugoszláv törvénnyel, f ő - 
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képe pedig a munkára és .a munkaviszonyra vonatkozó hasonló törvé-
nyekkel szemben nemcsak a történelmileg új joggal, önigazgatással és a 
társadalmi tulajdonban lev ő  eszközökkel végzett munkával kapcsolatban 
említi a tájékoztatás jogát, hanem a személyes jogokkal és e jogok ér-
vényesítésével kapcsolatban is, vagyis a tájékoztatás jogát általában az 
ember önigazgatási helyzetének összetev ő  részeként kezeli. Elég csak meg-
említenünk azt, hogy a törvény nemcsak a szabad munkahelyek meghir-
detésének kötelezettségét írja el ő , vagyis a tájékoztatást nemcsak a mun-
kába állás egyenlő  lehetősége és jogának szavatolása kapcsán említi, hanem 
lényeges újdonságként bevezeti, hogy „a dolgozók munkaviszonya akkor 
tekinthető  létrejöttnek, ha a dolgozó írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy 
megismerte az alapszervezet dolgozói munkájának társításáról kötött ön-
igazgatási megegyezést, a munkaviszonyt szabályozó önigazgatási általá-
nos aktust, továbbá a jogait, kötelezettségeit és felel ősségét szabályozó 
unás önigazgatási általános aktusokat, valamint az alapszabályt és azokat 
elfogadja. Az írásbeli nyilatkozat megadása el őtt a dolgozónak át kell 
adni az alapszervezet dolgozói munkájának társításáról szóló önigazgatási 
éne;egyezést, a munkaviszonyt szabályozó önigazgatási általáros aktus és 
az alapszervezet alapszabályát". A társult munkáról szóló törvény tehát 
még a munkaviszony létrejöttét is a tájékozódás jogának érvényesítésével 
kapcsolja össze, vagyis munkaviszony nem jöhet létre anélkül, hogy a 
dolgozót ne tájékoztatnák alapszervezetének és általában a társult mun-
kának a leglényegesebb kérdéseir đ l. A tájékoztatás kötelezettsége továbbra 
is szerves része marad a dolgozók mindennapos munkájának, és nemcsak 
az önigazgatással, hanem munkája minden más vonatkozásával kapcso-
latban tartalmazza jogát és kötelezettségét, hogy tájékozódjon az alap-
szervezetét és saját munkáját érint ő  valamennyi kérdésről. Példaként 
említsük csak azt meg, hogy a társult munkáról szóló törvény 130. sza-
kasza részletesen, öt pontban felsorolva tartalmazza mindazt, amit a 
személyi jövedelem végleges elszámolásánál írásbeli formában ki kell adni 
minden dolgozónak. De ugyanígy részletesen tartalmazzák a tájékozódás 
jogát a dolgozó minden más ténykedésével kapcsolatban is. 

A társult munkáról szóló törvény tehát a tájékozódás jogát a legszo-
rosabban összekapcsolja a dolgozók közvetlen és egyenjogú döntéshozata-
lának egész rendszerével. Kiindulópontja az, hogy a dolgozók csak akkor 
vehetnek részt közvetlenül és egyenjogúan a döntéshozatalban, ha birto-
kában vannak a döntéshez szükséges adatoknak és információknak. A 
tájékozódás jogához kapcsolódik tehát az is, hogy a társult munkáról 
szóló törvény — a nyilvános vita eredményeinek összegezéseként — rész-
letesebben és szabatosabban megfogalmazta a közvetlen önigazgatás egész 
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rendszerét. Els đsorban is az előzetes vitával, vagyis a közvetlen döntést 
megelőző  fázissal kapcsolatos kérdéseket részletezte jobban, minta tör-
vénytervezet. Az előzetes vita pedig els đsorban azt a célt szolgálja, hogy 
a dolgozók tájékozódjanak mindenr ől, ami kihatással lehet döntésükre, 
mindenről, ami megkönnyíti és lehetővé teszi számunkra, hogy a refe-
rendum vagy az egyéni véleménynyilvánítás más formái során igennel 
vagy nemmel állást foglaljanak az egyik vagy a másik megoldás mellett 
vagy ellen, előzđleg pedig belekapcsolódhassanak magának az eldöntésre 
váró javaslatnak a megfogalmazásába. 

A közvetlen döntéshozatalon és önigazgatáson túlmen ően azonban a 
társult munkáról szóló törvény a tájékoztatás és a tájékozódás jogát 
ugyanígy beépíti a társult munka alapszervezeteit összefogó, a társult 
munka egész társadalmi rendszerét kialakító és meghatározó társadalmi-
gazdasági viszonyokba is. Méghozzá kettős vonatkozásban. Egyrészt a 
tájékoztatás és tájékozódás elválaszthatatlan attól a rendszert ől, amelyben 
a különféle társadalmi-politikai közösségekben a közvetlenül meghozott 
döntések egész sora kin ő , vagyis a küldöttrendszert ől. De ugyanígy el-
választhatatlan attól a rendszert ől is, amelyben a társadalom egyes részei 
közötti érdek-összeegyeztetés folyik. 

Csak emlékeztetünk rá, hogy az önigazgatási döntéshozatal rendszere 
az alkotmány és a társult munkáról szóló törvény szerint így épül fel: 
a dolgozók szabadon, közvetlenül és egyenjogúan határoznak társult-
munka-alapszervezetükben, ezeket a határozatokat a küldöttségek és a 
küldöttek közvetítik a mind nagyobb társadalmi-politikai közösségek felé, 
hogy minden szinten érvényesüljön a társult munka álláspontja, beleszólá-
sa, és hogy minden kérdés a társult munka érdekeivel, a társult munka 
alapszervezeteiben kialakított álláspontokkal összhangban d đljön el. A 
tájékoztatás és tájékozódás joga ennek a rendszernek szerves része, mivel 
föltételezi a dolgozók és társultmunka-szervezeteik meg a küldöttségek 
és küldöttek közötti kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás egész rendszerét. 

Ezt a rendszert mára társult munkáról szóló törvény tervezete részle-
tesen feldolgozta, és a végleges szövegben ez a rész úgyszólván semmit sem 
változott. A törvény szerint a dolgozók és társultmunka-szervezeteik meg 
a küldöttségek és küldötteik közötti tájékozódás kölcsönös rendszerének 
alappilléreit az adja meg, hogy a küldötteknek a társultmunka-alapszer-
vezetekben kialakított álláspontokat kell képviselniük. Minta törvény 
480. szakasza kimondja: „A munkaszervezet munkástanácsának az a kül-
dötte, aki nem ismerteti az alapszervezet munkástanácsának álláspontjait. 
nem szavaz az irányelvekkel összhangban, vagy nem tájékoztatja a dol-
gozókat a munkástanácsban kifejtett munkájáról, a munkástanács mun-
kájáról és azokról a kérdésekr ől, amelyek tekintetében a küldöttek nem 
értettek egyet, megszegi küldötti kötelességeit és ezért az đt megválasztó 
dolgozóknak felelősséggel tartozik." A felelősségnek ezt a formáját 
törvény a közvetett döntéshozatal minden szintjén szavatolja. 



1518 	 H1D 

A közvetlen döntések érvényesülésének ez a rendszere tehát legel đször is 
feltételezi, hogy a küldött ismeri a dolgozók és társultmunka-alapszer-
vezetük állásfoglalását. A tájékozódás joga itt tehát elválaszthatatlanul 
összeforr a közvetlen döntéshozatal egész rendszerével, mivel enélkül nem 
lehet álláspontokat kialakítani, ilyen álláspontok hiányában viszont a 
küldött sem tudja önigazgatási feladatát ellátni. A rendszer másik oldala, 
a tájékoztatás és tájékozódás másik része, hogy a küldöttnek viszont 
saját munkájáról és annak a szervnek a munkájáról, amelyben a társult-
munka-alapszervezetét képviseli, tájékoztatnia kell a dolgozókat és tár-
sultmunka-alapszervezetüket. A szervek munkájával kapcsolatos tájékoz-
tatás kötelezettségét a törvény külön is feldolgozza, vagyis nemcsak a 
küldöttek, hanem a szervek kötelességévé is teszi a dolgozók és társult-
munka-alapszervezeteik tájékoztatását. 

Mindezt kiegészíti, hogy a társult munkáról szóló törvény a tájékoz-
tatás jogát beépíti a társultmunka-alapszervezetei és más testületei közötti 
érdek-összehangolás rendszerébe is. Igy a tájékoztatás fontos része a tár-
sult munka alap- és más szervezeteiben, az önigazgatási érdekközösségek-
ben, más önigazgatási szervezetekben és közösségekben történ ő  tervezésnek 
(24. szakasz); a közös szükségletek kielégítésére irányuló kötelezettségek, 
és az alapszervezet jövedelméb ől fedezendő  általános társadalmi szükség-
letek meghatározásának (112. szakasz); az alapszervezetek közötti vi-
szonyt illetően pedig az új társultmunka-alapszervezetek megalakításának 
— mint a többi alapszervezet tájékoztatásának kötelezettsége, amely nél-
kül az alapszervezet nem alakulhat meg (330. szakasz), még inkább a 
közös bevételből és a közös jövedelemből való részesedés meghatározásá-
nak (az erre vonatkozó szakaszok, különösen a 82. szakasz). 

Mivel a tájékoztatás ilyen fontos helyet kap a társult munka érdekei-
nek összehangolásában, a társult munkáról szóló törvény külön feldolgoz-
za, hogy a társult munka alapszervezeteinek és más szervezeteinek milyen 
nyilvántartásokat kell vezetniük, milyen adatokat kell kimutatniuk, 
továbbá a nyilvántartás ellen őrzésének módozatait. Mivel ez a szakasz 
közvetlenül kapcsolatban áll az általunk tárgyalt kérdéssel, és mivel az 
alapszervezet meg a többi önigazgatási szervezet kötelezettségeinek meg-
határozásával a társult munkáról szóló törvény külön aláhúzza, hogy 
milyen jelentőséget tulajdonít a tájékoztatás jogának és a tájékoztatás 
egész rendszerének, teljes egészében idézzük a törvény 144. szakaszát, 
már azért is, mert róla a tájékoztatás jogával kapcsolatban eddig kevés 
szó esett: 

„A dolgozók munkájának, valamint az alapszervezet gazdálkodásának 
eredményét olyan módon és határid őben kell kimutatni, amely biztosítja 
az alapszervezet dolgozóinak és igazgatási szerveinek, valamint a velük 
munkát és eszközöket társító más társultmunka-szervezetek dolgozóinak, 
továbbá a társadalmi-politikai közösségek illetékes szerveinek, hogy a 
dolgozók munkájának és az alapszervezet gazdálkodásának eredményét 
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megállapíthassák, megtárgyalhassák és értékelhessék, s ennek alapján meg-
tehessék a szükséges intézkedéseket. 

A dolgozók munkájának és az alapszervezet gazdálkodásának a meg-
állapított mutatószámok szerinti eredményét különösen az alábbiak során 
kell megtárgyalni és elemezni: 

az önigazgatási szervezetek és közösségek terveinek alapjaira vo-
natkozó önigazgatási megegyezések, valamint a társadalmi-politikai kö-
zösségek terveinek alapjaira vonatkozó megállapodások el őkészítése és 
megkötése, továbbá e tervek el őkészítése, meghozatala és megvalósítása 
során; 

az árakra, az alapszervezet jövedelemszerzésére és -elosztására, va-
lamint tiszta jövedelmének felosztására vonatkozó önigazgatási megegye-
zések és társadalmi megállapodások el őkészítése és megkötése során; 

a tervek alapjaira vonatkozó önigazgatási megegyezésekkel, illet őleg 
megállapodásokkal, valamint az ilyen tervekkel és más önigazgatási meg-
egyezésekkel, társadalmi megállapodásokkal meghatározott célok és fel-
adatok megvalósítására irányuló határozatok és intézkedések megállapítása 
és meghozatala során; 

az alapszervezet jövedelmének és tiszta jövedelmének felosztására 
vonatkozó határozatok meghozatala során; 

az alapszervezetnek a társadalmi eszközökkel való gazdálkodásával 
és jövedelemmegvalósításával kapcsolatos más fontos kérdések megtár-
gyalása során. 

E törvény 140. szakaszában és 143. szakaszának 1. bekezdésében emlí-
tett mutatószámokon alapuló adatokat az általa el őírt határidőkben és 
módon kötelezően meg kell küldeni a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat-
nak. Az említett adatok, törvénnyel el őírt feltételekkel, a nyilvánosság 
számára hozzáférhet ők." 

*** 

Egészében tehát a tájékoztatás joga a társult munkáról szóló törvénnyel 
egész rendszerré vált, amely feldolgozza a tájékoztatás és tájékozódás 
kapcsolatát az önigazgatás minden vonatkozásával és minden mozzanatá-
val. Ebben a törvényben tehát teljes egészében feldolgozást nyert a tájé-
kozódás joga mint a dolgozók joga és kötelezettsége, mint az önigazgatás 
előfeltétele, formája és ténylegessé válásának alapja, de ugyanakkor 
ugyanolyan teljes mértékben feldolgozást nyer a társultmunka-alapszer-
vezetek, más önigazgatási szervezetek és közösségek, valamint illetékes 
szerveik kötelessége is a tájékoztatás jogával kapcsolatban, ami el đfeltétele 
annak, hogy a dolgozók élhessenek is ezzel a joggal. 

Nem vitás, hogy ezzel a tájékoztatás joga csak intézményes-jogi keretét 
kapta meg. A társadalmi gyakorlaton múlik, hogy az önigazgatás mind 
ténylegesebben közvetlenné válásával, a küldöttrendszerbe beépül đ  kin- 
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cepciб  mind teljesebb érvényesülésével ez a keret tartalommal telítEídjön.  

Ezzel magyarázható, hogy az önigazgatási viszonyok továbbfejlesztéséért  

vívott küzdelemben fontos helyet kap a tájékoztatás jogának minél telje-
sebb érvényesítéséért vívott harc is.  



A MODERN REGÉNY ÚJRAÉRTÉKELÉSÉÉRT 

VARGA ISTVÁN 

Tegyük fel, hogy a gyanútlan olvasó nem olvassa el a szerz đ  elđszavát, 
hanem nyomban a mű  olvasásába kezd. El őször valósággal megzavarodik 
az eszmék és gondolatok sokaságától, de ha türelemmel és megfelel đ  elő-
ismeretekkel, olvasottsággal rendelkezik, akkor lassanként felfedezi a 
szerző  irányító szándékát, élvezni kezdi a mondanivaló hajlékony és 
kifinomult közlésmódját. Amikor aztán eljut a könyv derekáig, segély-
kérően néz körül, de visszautat már semmilyen körülmények között sem 
talál, folytatja tehát az olvasást. Merészen újra felveszi a küzdelmet a 
könyv anyagával. Amikor eljut az utolsó mondatokhoz, amely a bevezet đ  
sorokhoz mesterien köt ődik, úgy érzi, egy fárasztó, de tanulságos és rend-
kívüli élményekben gazdag utazás végére érkezett. Mindezt még fokozza 
a 28 oldalnyi jegyzet és névmutató. 

Az anyagrengetegben e sorok írója (és ezt nem szégyen bevallani) nem 
mindig találta fel magát a legbiztosabban, egyszer űen azért, mert a 
részletek ismeretében nagyon is elmarad a szerz đ  mögött, de ugyanakkor 
(váljék becsületére) minden t őle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 
felismerje és kövesse a szerz ő  vezérfonalait. Mert ez a kiválóan felépített 
könyv nemcsak alapgondolatával, hanem a részletek sokaságával is hat. 
Ismertetđmben rá szeretnék mutatni Ungvári könyvének lényegére, azon-
ban távol áll tđlem az ítéletmondás szándéka. Érzékeltetni szeretném e 
könyv tanulmányozása nyújtotta intelektuális izgalmat. A részletek elem-
zése pedig maradjon meg azoknak, akiknek tárgyi ismeretei az enyémnél 
teljesebbek. Ezért ismertet đm végeredményben őszinte megbecsülése a 
szerző  szintetizáló és merészen kalandozó szellemiségének. 

Hogyan is kezdhetne neki a szerz đ  és tárgyalhatná a felvetett problé-
mát másként, mint kronologikus rendben? Hiszen az id đrđl van itt szó 
és a történésr đl, ezek pedig kronológiában érvényesülnek. Nyomban a 
könyv elején Ungvári egyes fogalmakat igyekszik tisztázni az ókori gö 
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rög kultúra idevonatkozó eszmevilágából, annál is inkább, mert ezekre 
gyakran hivatkozik még. Ilyen fogalom mondjuk a mítosz, „különleges 
történet, amely az egyszerit köti össze az általánossal, történet és példa 
egyidőben". Mert Ungvári szerint két id őkép létezik: a ciklikus-mitikur 
és a lineális-történelmi. Mára nyitófejezet bizonyítja, hogy Ungvári rend-
kívül tájékozott, mondandóját pedig áttekint ően, világosan és érdekfe-
szítően igyekszik tárgyalni. Az izgalmas bemutatás egyik eszköze a kü-
lönböző  nézetek felsorolása és szembeállítása. Az olvasó ilyen esetekben 
a szerző  állásfoglalását várja, de legtöbbször csalódik, mert az egyértelm ű  
pártfoglalás helyett a szerz ő  saját véleményét mondja el, tömören. De csa-
lódni fog az is, aki tankönyvszer űen elrendezett munkát vár e könyvt ől, 
mivel a gondolatok kötetlen csapongása, a váratlan irányváltoztatások az 
esszé területére tolják át Ungvári módszerét. Erre utal a kronologikus 
vizsgálódás szabad kezelése is, hiszen a görögségb ől a szerző  egyenesen 
a reneszánsz korába lép. Itt igyekszik kideríteni, hogy mi az alapja az 
európai civilizáció hegemóniájának: cselekedeteink rugója a hasznosság 
elve, míg más kultúrák a szemlél ődésen és az elért konzerválásán nyugsza-
nak. Kultúránk ezért id ő- és történelemközpontú. Az európai elbeszélés 
hőse az örökké keres ő  vándor; az újkori regény olyan személyiséget vá-
laszt központi figurájának, aki a tapasztalat útját járja végig, s ez az 
út a megismeréssel azonos. A továbbiakban Ungvári regényelméleti kér-
déseket boncolgat, a drámával összevetve írja le a regény f őbb elemeit. A 
fejezet központi kérdése az id ő  szerepe a szépirodalomban. Ungvári az 
irodalmi mű  különös dinamikáját (a szelektálás és koncentrálás eredm& 
nyét) vizsgálja, majd a részlet szerepét a regényben (önálló, és a váratlan-
ság illúzióját biztosítja) stb. 

Ez a „felvonulás" az anyag meghódítására; az alapfogalmak tisztázása. 
Miután ezeken túljutottunk, folytassuk a kalandot, kövessük a szerz ő  
útját a regény és az id ő  nyomában. A regény kezdeteiben kronologikus 
időfolyamatokat formált. Ezzel kapcsolatban Ungvári Cervantes, Defoe, 
Richardson és Goethe regényeit vizsgálja. Felt űnő  itt a konkrét példával 
ritkán alátámasztott általánosítások sokasága. Kivétel a wilhelm Meister 
részletes elemzése. Ungvári szerint Locke fedezte fel, hogy az id ő  indi-
vidualizáló, azaz mindenki a maga módján éli át, létezik objektív és szub-
jektív idđ . Ennek a szemléletnek eredménye a XVIII. századi biografikus 
regény. Ez a regénytípus túlajdonképpen szubjektív eposz, melyben a va-
lóság meghódítása a cél, méghozzá az egyéni tapasztalat útján. Kialakul 
benne az egyén világnézete, és kiderül, hogyan talál a személyiség ott-
honra a világban. Erre utal Lukács György idézett megállapítása: „A 
regény az egyén és világ kérdéses, olykor válságos találkozásának kife-
jezésére született." Jegyezzük le Forster idézett megállapítását is, misze-
rint „a regény id őfolyamban elrendezett események elbeszélése". Tovább 
haladva, Ungvári leszögezi, hogy az elbeszélés dinamikáját az írói érték- 
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tudat határozza meg, és ez az értékszemlélet jelenik meg a „mindentudó"  
regényíró típusában. E szemlélet legpregnánsabb példája Tackeray regény-
írása. Számára a világ bábszínház, melynek bábuit đ  mozgatja. Természe-
tesen ez az állásfoglalás rányomja pecsétjét a kompozíciós elvre is. A  
továbbiakban, Fielding és Sterne regényeit tanulmányozva, a szerz đ  a ki-
bontakozó regény formai lehet őségeit kutatja. Ebben a német filozófusok  
és Lukács segítik. Itt utal világosan arra, hogy a regényben a h ős harcol  
az idđ  ellen, lényege a keresésben, az élet végigélésében, a tapasztalásban  
van. Már ekkor kiderül, hogy a külvilágot nem teheti „otthonossá", csak  
az ember bensője harmonizálható.  

Ungvári bizonyítja, hogy Balzac tudatosan választja a ciklikus szer-
kesztést, mert sejti, hogy hősei egy nagyobb történeti folyamat részei.  
Végeredményben így lesz Balzac egy meghatározott történelmi id ő  kró-
nikása. Az időt hősei a képzelet útján gy őzik le, hiszen nem változtatni  
akarnak, hanem hódítani. Ebben az izgalmas fejezetben a szerz ő  felfedi  
a társadalmi regény és lélektani regény különbségeit. Minden kétséget  
kizáróan a Balzacról szóló a könyv legfényesebb részletei közé tartozik.  

Megfelel ő  filozófiai előkészítés után a szerz đ  könyvének központi té-
májára tér át: a modern regény és az id đ  kapcsolatának elemzésére.  Az 
előkészítésben Nietzsche nézetei kapnak „főszerepet". Ő  hirdette meg  a 
harcot a történelmi id őszemlélet és a polgári hétköznapiság ellen. A pol-
gári kor alkonyán az író beismerni kényszerül, hogy a küls ő  és belső  
óra másképpen jár, „vége a megismerésbe vetett hitnek, vége az értelem  
felfedező  korszakának". Ungvári szerint a regény id őfogalma a betörő  
filozófiai eszmék hatására változik meg.  

Igy Proust esetében filozófiai „alapként" Bergsont véli felismerni. Lássuk  
a szerzđ  legfontosabbnak tí'inđ  észrevételeit Proustról: „Az élmények és  
emlékek teljességéből varázsolja elő  az ,igazi egzisztenciát', az érzelmek  
emlékezetét ábrázolja (a lélek ideje), emlékekkel védekezik a hideg va-
lóságtól, megállapítja az id őt." A társadalmi élet időhöz kötött, ezzel  
szemben áll az egyéni élet bens őséges szabadsága — állítja Ungvári  a 
prousti tanításról. A végs ő  konklúzió: Proust regénye múltba forduló  
reménykedés.  

A könyv legrészletesebb fejezete Joyce-r бl és az Ulyssesről szól. Idéz-
zük csak egyik — az eddigi kutatásoknak ellentmondó — megállapítását:  
„Az Ulysses a megújulás lehet őségeit keresi, nem pedig széthullás." És  
még egy eredeti gondolatot: „Joyce vezette be igazán a bels ő  monológot  
vagy tudatfolyamot." Ennek alapján Ungvári korszakalkotó fontosságot  
tulajdonít Joyce regényének. A filozófiai „alapot" az olasz Vico szolgál-
tatja. Ekkor már világos, hogy a régi regény nem fejezheti ki az adott  
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valóságot. Joyce igyekezett szigorú formába préselni a formátlan való-
ságot. Ezzel szemben Thomas Mann, a következ ő  fejezet hőse, Ungvári  
szerint azt bizonyítja, hogy a valóság ellentmondásai feloldhatók: az el-
lenálló gondolkodásban. A varázshegyet taglalva jutott Ungvári erre  
megállapításra.  

A regény megújftóját a moralistákhoz visszanyúló Brochban ismeri fel.  
Nála „nyer tudatos megfogalmazást az összefüggés regényforma és a  
történelem válsága között". Felvonultatja a regény valamennyi ismert  
eszközét, irányvonala a polihisztorizmus, regényei matematikai vázon  
alapulnak. Broch számára az eszmei alapot Ungvári szerint Goldmann  
filozófiája nyújtja. Ellentétben Brochhal, a következ ő  fejezetben tárgyalt  
írók filozofikus „társait" már nem sorolja fel. Megtudjuk, hogy Faulkner  
ki akart szabadulni az időből, regényeiből kiiktatta a jövőt, Sartre pedig  
a múltat és jelent. („Az élet értelmét csak a tegnapnak teljesen hátat  
fordítva lehet fellelni.") Hemingway m űvészete Ungvári szerint a „cse-
lekvés, a személyiség átadása a pillanatnak" jegyében született.  

A sort Rilke, Gide, Musil és Borges zárja. Ungvári az ő  példájukkal  
bizonyítja, hogy ma már „lehetetlen az elbeszélt és az elbeszél ő  idő ,  a 
külső  és belső  valamely egységes epikai idővé való egybeforrasztása.  A 
tudatfolyam leírása nem más, mint a bels ő  idő  leírásának technikai meg-
valбsftása". Borges mondja ki: „Az idő  objektíven nem létezik." Igy zárul  
a regényfiás harca az idővel.  

A könyv utolsó fejezetében a szerz ő  összegezi kutatásainak eredményeit.  
Felvázolja a megtett utat, felsorolja a bemutatott „h ősöket". Ezek a  
hősök „az események valóságát nem kérdőjelezik meg, hanem egyre bo-
nyolultabb megjelenési formáit közelítik meg a kérdésessé vált tapasztalat  
új feltárása révén". Ebben a befejez ő  részben bontakozik ki teljességében  
a polgári regényirodalom els ő  igazi kísérletezői rehabilitálásának szerz ői  
szándéka. Ungvári könyvét a modern regényírás védelmében írta, és ily  
módon ellentmond a marxista esztétika vulgarizálóinak, akik vagy deka-
densnek minősítve elvetik ezeket a regényírókat, vagy nem tudnak velük  
mit kezdeni. Esetleg elfogadják őket, mint mondjuk Thomas Mannt, de  
csak azért, mert szemet hunytak írásművészetének avantgardizmusa felett,  
és csak világnézeti hovatartozása alapján ítélték meg. Ennek alapján ke-
rülhetett a „senki földjére" Proust, Joyce, Kafka és Broch: „humanizmu-
suk okán nem lehetnek dekadensek, de a valóság adott szerkezetét elutasító  
kísérletezésük a realizmustól is elhatárolja őket", más szóval: a vulgari-
zátorok egyes képvisel ői szerint, aki nem követi a realizmust, nem is  
alkothat értéket, vagyis szerintük minden remekmű  realista. Ehhez kap-
csolódik Ungvári másik gondolata, miszerint könyve „a modern polgári  
irodalom alkotásait nem azon méri, mennyire tudták átfognia hétközna- 
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pot, hanem azon, hogy a hétköznap elutasítása milyen új törvény ű  totali-
tást hozott létre". S ebb ől fakadóan ellenzi, hogy művészeknek merőben 
erkölcsükért, műveknek csupán szándékukért helyet juttassunk az iroda-
lom történetében. „A műnek igazi problematikussága ugyanis nem a köz-
vetlen valósággal való összevetésben derül ki igazán." Könyvének h ősei 
„vert hadként vonultak ki a valóságból", de ugyanakkor „nosztalgikus 
ellenpéldát" is mutattak fel m űveiken keresztül. 

A szerző  kutatói módszerei igen változatosak. Könyvének hangvétele 
esszéisztikus. A gondolatok három síkon bontakoznak ki: társadalmi-tör-
ténelmi, filozófiai és szépirodalmi síkon. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
nem iskolás pedánssággal egymástól elválasztva, hanem legtöbbször egy-
másba olvadva jelentkezik a módszere három síkja. Vannak azonban a 
könyvnek Olyan fejezetei is, amelyekben egy vagy két sík is háttérbe 
szorul. A legtöbbször a társadalmi-történelmi alap részletesebb és meggy ő-
zđbb bemutatását hiányolhatjuk. Gyakran közhelyek helyettesítik a társa-
dalmi-történelmi alap taglalását. Amikor ez a sík is jelen van, akkor 
ismertetése igen általános és felszínes, illetve rövid, mindössze tájékoztató 
jellegű . Erre épül a következ ő  sík, a filozófiai. Ez már jóval részletesebb 
és alaposabb megvilágítást kap, azzal, hogy a jelzett filozófiai eszmék 
szépprózai lecsapódását (ez lenne a harmadik sík) a legszélesebben és 
legelmélyültebben tárgyalja. Ez a piramis sajnos, érthet ő  módon, igen 
gyakran meginog. Más szóval: Ungvári könyve az irodalmi m ű  kissé 
lebegő  és sokértelmű  elemzése. A könyv másik fogyatékossága, hogy a 
modern regény szövevényes problematikáját mindössze az id ő  problé-
májára szűkítette le. Szerény véleményem szerint ez az álláspont tarthatat-
lan, hiszen korunk szépprózájában változásokon estek át a regény más 
elemei is, mondjuk a cselekmény, és ezek bízvást olyan fontosak, mint 
az idő . 

A regény és az idő  izgalmas, ötletekben rendkívül gazdag, átfogó is-
mereteket fölvonultató, gondolkodásra és vitára késztet ő, tanulságos és 
hasznos mű . Legfőbb érdemét abban látom, hogy merészen felvetette a 
modern és kísérletez ő  próza helyes értékelésének kérdését. Ugyanakkor 
alaposan megindokolt állásfoglalást tartalmaz ezzel a kérdéssel kap-
csolatban. 



DOKUMENTUM  

EGY ÉLETMŰ  TELJES BEMUTATASA  

Žarko Zrenjanin цčа : Izabrani spisi, Válogatta dr. Danilo Keci ć, Muzej  
socijalističke revolucije Vojvodine, Novi Sad, 1974  

Szilárd eszmei alapokról kiindulva következetesen küzdeni a demokra-
tikus néphatalom, a munkásosztály hatalmának megteremtéséért. Sem  
maga Žarko Zrenjanin, sem e könyv szerkeszt ői nem összegezték eképpen  
a nagy forradalmár életfilozófiáját, de aki kezébe veszi a különösen jó  

koncepcióra épült kötetet, annak önként adódik ez a következtetés. A két  
részre bontott bemutatás nemcsak a néph ős forradalmár cikkeinek, tanul-
mányainak és kis írásainak ad helyet, hanem bő  anyagot nyújt azoknak  
a társadalmi-politikai és gazdasági körülményeknek a felvázolásához is,  
melyek ismerete nélkül a nagy harcos portréja nem lenne teljes.  

1. Kissé rendhagyó a szerkesztési koncepció, amely lehet ővé tette, hogy  
Žarko Zrenjanin nagy tanulmányai mellett megjelenjenek a vonatkozó  
bírósági ítéletek, nyomozói jelentések, rend őrségi helyzetértékelések s még  
egy motozási jegyzőkönyv is, de az egész kötet eszmei, tudományos és  
információs értéke a legteljesebb bizonyítékokat kínálja a választás he-
lyességére vonatkozóan.  

A könyv eszmei jelent đségét a párt forradalmi tevékenységében kimu-
tatható következetesség s a sorskérdésekkel kapcsolatos álláspontok vi-
szonylagos állandóságának érzékletes kidomborítása szolgálja. Korabeli  
dokumentumok bizonyítják, hogy a párt s annak legharcosabb tagjai nem  
tévelyegtek olyan id őszakban és olyan politikai földrajzi térségben sem,  
ahol hatványozott mértékben volt jelen a királyi Jugoszlávia minden el-
lentmondása. Žarko Zrenjanin írásaiban sorra veszi mindazokat a témákat,  
amelyik a forradalmi osztályharc sikerességét, s a társadalmi válságból  
vezető  kiút felkutatását célozzák. A helyzet konkrét elemzése s a felada-
tok világos meghatározása fellelhet ő  törekvés minden írásban, de külö-
nösen azokban, melyek helyi, vajdasági problematikát tárgyalnak.  

Kimutatható tudományos égékei vannak a dr. Danilo Keci ć  nagy  
hozzáértéssel válogatott könyvnek. Zarko Zrenjanin írásait jelent ős  
forrásmunkának tekinthetjük. Marxista indíttatású elemzései, melyek,  
mint már mondtuk is, a legfontosabb problémákat taglalják nagy  
segítséget jelentenek a két háború közötti időszakot kutató törté- 



EMLÉKEZÉS ŽARK4 ZRENJANINRA 	 1527  

nész számára. De az eszmetörténet vizsgálója is találhat témát a kötetben.  
Csak példaként emeljük ki a Sztalinnal kapcsolatos nézeteinek viszonyla-
gos ellentétét, melyet a harcos marxista bátorságával egyértelm űen a  
gyakorlati elemzés javára a dogmatizmus elvetésével old meg.  

A proletárdiktatúra című  tanulmányában kétségtelenül G személyes  
megismerés lehetőségeinek a hiányában, elfogadva az akkor általános  
véleményt, trockizmusnak minősít minden olyan nézetet, amely kétségbe  
vonja a sztalini elmélet és gyakorlat helyességét. Mindez azonban nem  
akadályozza meg abban, hogy a konkrét körülményekb ől kiindulva meg-
állapítsa: ellentétben a Komintern álláspontjával, Jugoszlávia népeinek  
nem érdeke, hogy elszakadjanak egymástól, mert minden valószín űség  
szerint a fasiszta országok karmai közé kerülnének. Más kiutat kell ta-
lálni. Kiemeli, hogy a nemzetek és nemzeti kisebbségek felszabadulását  
csakis a szovjet hatalom hozhatja meg, törölve ezzel mindazokat az igaz-
ságtalanságokat, amelyeket a versailles-i szerz ődés és az utána következ ő  
időszak hozott. „Ma harci egyezséggel akarunk minél nagyobb nemzeti  
szabadságot, és le akarjuk dönteni a nagyszerb diktatúrát."  

Akkor tehát, amikor a konkrét hazai viszonyokról van szó, Žarko  
Zrenjanin nem tétovázik. Ismerve a körülményeket, nem zavarja, ha  
következtetéseivel ellentétbe kerül a Kominternben uralkodó nézettel, s  
teljes erejéből harcol a JKP álláspontjának érvényesítéséért.  

A JKP vajdasági szervezeteinek harcára vonatkozó dokumentumok és  
írások, melyek a népfelszabadító háború el őkészületeit s magát a gigászi  
küzdelmet vázolják, serkentik a növekv őben levő  érdeklődést e korszak  
teljes történelmi feltárása iránt. A j б  jegyzetanyag csak növeli a közölt  
dokumentumok tudományos értékét.  

De információs szempontból is nagy a jelent ősége ennek a válogatásnak.  
Olyan témákról kapunk benne tájékoztatást, melyekr ől legfeljebb csa-
ládi visszaemlékezések alapján lehet némi fogalmunk. S itt a tudatformálás  
szempontjából különös értéke van a korabeli dokumentumoknak.  

2. Megmaradva Žarko Zrenjanin írásainak ismertetésénél, elmondhatjuk,  
a hosszabb lélegzetű  tanulmányok, de a kisebb újságcikkek is mind konk-
rét célt szolgáltak. Nem elvont elméleti fejtegetéseket tartalmaznak, hanem  
mindig a pártakciónak védelmében vagy az elfogadott stratégiai taktikai  
álláspontok érvényrejuttatásának céljából íródtak. Akkor is, amikor olyan  
témákról írt, mint például a proletárdiktatúra, a leninizmus mibenléte, a  
trockizmus szerepe vagy éppen a parasztkérdés, fejtegetéseiben mindegyre  

felbukkan a konkrét vajdasági és szélesebb jugoszláv körülményeket tük-
röző  érvelés.  

Ha az államberendezéssel, a nacionalizmussal és több más akkor id ő-
szerű  kérdéssel foglalkozó irásáb бl talán hiányzik is az átfogó tudományos  

rendszerezés, a szerző  jб  helyzetfelismerése, valamint a téma következetes  

marxista megközelítése harminc-negyven év távlatából is roppant izgalmas  

dokumentummá teszi őket. Az izbištei szövetkezeti malom körüli huza- 
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vona, az üldöztetéssel dacoló illegális tevékenység leírása, valamint több  
más dokumentum a forradalmi akció hétköznapjairól ad tanulságos, he-
lyenként megrendítő  információt. Újra csak példaként említjük meg Žarko  
Zrenjanin 1941. szeptember 2-án kelt levelét, melyben Tito elvtársat és a  
Központi Bizottságot értesíti a vajdasági népfelszabadit б  mozgalom hely-
zetéről és problémáiról. A bánáti események közül a nagyszabású letar-
tóztatásokról tudósít, melyek következményeként a legmegbízhatóbb kom-
munisták és SKOJ-tagok estek ki a csatasorból. Bogdan Teodosin halá-
láról a következőképpen számol be:  

„Amikor egy rendőr le akarta tartóztatni egy elvtársn ővel együtt,  ő  
rálőtt, s a helyi pártbizottságban működő  elvtársnő  eltávolodott és meg-
menekült. A rendőr megsebesült, Bogdan elvtárs pedig, miután látta, hogy  
nem menekülhet (bekerítették), öngyilkos lett." A Tartományi Pártbizott-
ság figyelmeztetett a fokozott éberségre, de nem mindenki tett eleget  
ennek az útmutatásnak. Miután a letartóztatások megindultak, a sok  
besúgó jelenléte is nehezítette a helyzetet.  

„Az utolsó árulás — írja 2arko Zrenjanin — ragyogó ifjakat és lányo-
kat fedett fel: hihetetlenül verték őket, de nem vallanak. Olyan árulta  
el őket, aki a hajsza közben lett provokátor. Szabadon engedték és most  
kint vadászik. Mert nem semmisítette meg őt és néhány besúgót, azt az  
embert, akinek ezt meg kellett volna tennie, kizártuk a pártból."  

3. Nem lenne teljes az ismertet ő , ha nem foglalkoznánk külön azokkal  
az írásokkal, melyekben Žarko Zrenjanin a nemzeti kérdést és az állam-
berendezés szervezeti problémáit taglalja. Ez a két téma, amely a régi  
Jugoszláviában különösen éles politikai viták középpontjában állott, Vaj-
daságban jellegzetes színezetet kapott. Ezeket az érzékeny és ellentétekt ő l  
terhes problémákat Žarko Zrenjanin rendíthetetlen eszmeiséggel kezelte,  
és elemzései példaként szolgálhatnak a két háború közötti idííszak, vala-
mint a népfelszabadító háború történelmi feldolgozásakor. A nemzeti-
ségi viszonyok tárgyalásakor nem marad meg az általános lenini elvek  
ismételgetésénél, hanem azokból kiindulva az alapvet ő  gazdasági viszo-
nyok felől közelíti meg a problémát.  

A munkás—paraszt szövetségért Vajdaságban cím ű  tanulmányában  
Žarko Zrenjanin a következ őket mondja:  

„Igen, Vajdaság dolgozóit és elnyomott népeit kétszeresen kizsákmá-
nyolják és elnyomják. Először is a szerbiai t őkés osztály (s most még a  
horvát burzsoázia is rá akarja tenni a mancsát Vajdaságra), másrészt a  
vajdasági tőkések.  

Mig Szerbia munkásosztálya Vajdaságra mint testvéri tartományra te-
kint, amit közös harcával is bizonyít ... addig a szerbiai burzsoázia úgy  
tekinti Vajdaságot mint a gyarmatát ..."  

Miért van szükség a munkás—paraszt szövetségre? Azért, mondja,  
mert a vajdasági t őkések nem szenvednek, de annál inkább a parasztok  
és munkások. Mi a harc célja? Erre a kérdésre a Nemzeti kérdés cím ű  
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tanulmányának második fejezetében adja meg a választ: „Ma a harc  a 
föderatív berendezésért kell, hogy a f ő  harci jelszó legyen. Ha ellenezzük 
Jugoszlávia feldarabolását különálló kis államokra, ellenezzük azt is, hogy 
a nagyszerb diktatúra (vagy a Jugoszláv Radikális Közösség kormánya) 
úgy folytassa tovább életét, hogy valamiféle »kulturális« vagy más auto-
nómiát ad Horvátországnak és Szlovéniának. A föderalizált berendezés, 
amely a népek határozott Belgrád-ellenes harcának lenne az eredménye, 
minden népnek és tartománynak garanciát nyújtana arra, hogy bels ő  
ügyeiket a saját tartományi képviseleti testületeiken keresztül szabályoz-
zák; az ország közös ügyeit pedig kényszerítés nélkül az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlésben." 

Van a kötetben, több olyan cikk is, amely a nemzeti kérdés vajdasági 
jellegzetességeivel foglalkozik. A már említett tanulmány harmadik részé-
ben például, miután megmagyarázza, mi a lényege a német és a magyar 
fasiszta területi követeléseknek, leszögezi: „Mi nem vagyunk általában a 
revízió ellen. De ma ezt a fasiszta Németország, Olaszország és Ma-
gyarország követeli, s céljukat háborúval akarják elérni. Engedni nekik, 
étvágyuk növelését jelenti." 

„A burzsoáziának minden akciója", mondja a Nemzeti kérdés Vajda-
ságban c., írásában Zarko Zrenjanin, „amely Vajdaságot srerbbé, ma-
gyarrá vagy valami mássá akarja tenni, nem más, mint gyarmatosítási  

törekvés, s a végs ő  célja a nép kizsákmányolása."  
Tovább konkretizálva az elemzést, A vajdasági magyarok nemzeti-

f elszabadítб  harca című  írásában rámutat a magyar burzsoázia kizsák-
mányoló törekvéseire, s arra a megértésre, amit a Cvetkovié—Ma ček kor-
mány irántuk tanúsít. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a magyar dolgozó 
tömegek kettős elnyomást szenvednek, az osztályjelleg ű  mellett a nemzeti 
elnyomást is. A kiút számukra nem az irredenta követelések támogatásá-
ban van, hiszen ezzel csak erősítenék az osztályelnyomást, hanem abban 
a nemzeti felszabadító harcban, amelynek a proletár internacionalizmus 
az alapja. A munkásosztály az egyetlen igazi és kipróbált vezet ője a 
nemzeti felszabadulásért folytatott küzdelemnek. 

ÁGOSTON András  



A NEMZETI KÉRDÉS VA JDASÁGBANI 

ŽARKO ZRENJANIN U Č A 

Vajdaságban a következd nemzetek élnek: szerbek 37,7, magyarok 26, 
németek 21,9, horvátok 7,7, oroszok 5,1 és egyéb nemzetiség űek (csehek, 
szlovákok, zsidók, ruszinok és mások) 5,5 százalékban. E nemzeti ki-
sebbségek mindegyikét gazdaságilag, szociális-politikai szempontból és 
nemzetileg is teljes elnyomatásban tartja, és végtelenül kizsákmányolja a 
szerbiai imperializmus. E nemzeti kisebbségek tagjait teljesen mell őzték az 
agrárreform végrehajtásakor. Kizárták őket a hatalomgyakorlás minden 
formájából. Nem helyezkedhetnek el állami szolgálatban. Meg van tiltva 
nekik az anyanyelvükön történ ő  iskoláztatás és az anyanyelv használata. 
Nem engedélyezik részükre a szabad m űvelődési tevékenységet. A reak-
ciós rendszer minden erejével arra törekszik, hogy megsemmisítse e né-
peknél a nemzeti egyenjogúság érzését. 

Az ilyen zsarnoki politika a f ő  oka a vajdasági magyar és német tö-
megek között elhatalmasodó fasiszta-revíziós és náci propagandának. 

Jugoszláviában nincs egyetlen olyan burzsoá vagy kispolgári politikai 
párt sem, amely meg akarná oldani és igazságosan meg is oldhatná a 
nemzeti kérdést Vajdaságban. Még a Független Demokrata Párt is, mely 
egészen eddig a szövetségi államberendezés mellett szállt síkra, a szerbiai 
burzsoápártok álláspontjához közeledett, melyek szerint Vajdasága szer-
biai imperializmus gyarmata kell hogy maradjon. 

A szerbiai burzsoázia azzal az érvvel próbálja igazolni imperialista, 
népelnyomó politikáját, hogy Vajdaságban a szerb nép relatív többségben 
él. Ki kell emelni azonban, hogy nem volna joga kizsákmányolnia vajda-
sági népeket akkor sem, ha Vajdaságban kizárólag szerbek élnének, mert 

' Ez a cikk a JKP Vajdasági Tartományi Bizottsága hatodik értekezletére el ő terjesztett jelen-
tésnek csak némileg módosított második szakasza. A jelentéshez az adatokat Zarko Zrenjantn 
(függetlenül attól, hogy ő  a jelentés készítése idején a petrovgradi Kerületi Bíroság börtönében 
volt) és Svetozar Markovié adta. A jelentést Jusuf Tuli ć  ellenőrizze. A kortársak állítása sze-
rint ezt a cikket az Istinába ŽarkoLrenjanin Jusuf Tuli ć tyal, a JKP Vajdasági Tartományi 
Bizottságának a szervez ő  titkárával együtt írta. 
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Vajdaság történelmileg sohasem volt szerb tartomány, mint ahogy ma-
gyar sem, habár alá volt rendelve a magyaroknak. 

Annak ellenére, hogy Vajdaságot különböz ő  nemzetek lakják, gazda-
ságilag, földrajzilag és történelmi hagyományai szerint, egységes, és ha ez 
igy van, amit nem tagadnak a burzsoá elméletírók sem, akkor Vajdaság 
csakis a benne élő  népeké, és kizárólag az övéké. 

A burzsoázia minden olyan kísérletének, hogy Vajdaságot szerbnek, 
magyarnak vagy másnak kiáltsa ki, az a célja, hogy Vajdaságot gyarmati 
kizsákmányolásnak vesse alá, és a szerb, a magyar vagy a német nép 
nevében kiszipolyozza az itt élő  többi nemzetet is. 

E népek felszabadító harcának az ilyen alattomos kísérletek ellen kell 
irányulnia. E harcban szövetségesként melléjük áll maga a szerb nép is, 
mely a munkásosztály vezetésével a kizsákmányolás megszüntetéséért 
küzd. Ez ragyogóan alátámasztja Marx nagy megállapítását, hogy „a nép, 
mely másokat kizsákmányol, maga sem szabad", ez pedig azt jelenti, hogy 
Szerbia munkás népe küzd saját osztályelnyomói ellen, akik ellen Vaj-
daság többi népe is mint imperialista kizsákmányolói ellen harcol. 

A magyarországi burzsoázia imperialista felbuzdulásában kihasználja 
a vajdasági magyar tömegeknek az említett szerbiai imperialista elnyomó 
politika elleni elégedetlenségét, és arra törekszik, hogy leigázza a vajdasá-
gi népeket, és hogy a magyar lakosság felszabadítása címén a többi nem-
eztet, igya magyart is, gyarmati elnyomás alá helyezze, mint ahogy azt 
a szerbiai burzsoázia is teszi. Vajdaságot az a nyílt veszély fenyegeti, 
hogy a már említett szerbiai burzsoázia általi imperialista elnyomatásbál 
újabba kerül, új imperialisták karmába jut, méghozzá a magyar revízióso-
kéba és a német nemzetiszocialistákéba. Vajdaságban a hitleristák máris 
úgy viselkednek, mintha minden el őkészületet megtettek volna, s csak 
Vajdaság elszakadásának a pillanatát várnák. 

Eszerint bármennyire is küzdünk a szerbiai uraságok imperialista el-
nyomó törekvése ellen, a legenergikusabban harcolnunk kell a magyar re-
víziós törekvések és a német fasizmus ellen is. Vajdaság népeinek tehát, 
ha ki akarják vívnia szabadságot, a leghatározottabban harcba kell száll-
niuk a szabadság ellenségeivel, az imperialistákkal. Mert, amint látjuk, 
az említett országok nagyt őkései nemzeti kisebbségeik megvédése ürügyén 
valójában imperialista, hódító, más nemzetek leigázására törekv ő  politi-
kájukat leplezik. 

Az osztályellentétek mind nagyobb kiélez ődése miatt Jugoszláviában 
a burzsoázia mind tehetetlenebb lesz azon a téren, hogy a nemzeteknek 
bármilyen szabadságot biztosítson. Továbbá, a munkásmozgalom er ősö-
désének és a nemzeti-felszabadító mozgalom terebélyesedésének veszélye 
miatta burzsoázia Jugoszláviában mind nagyobb er őösszpontosításra tö 
rekszik. Jugoszláviában mind világosabban elkülönül a két ellentétes tá-
bor; az egyik oldalon a reakciós-burzsoá, a másikon a forradalmi muri- 
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kás-paraszt tábor, mely a legy őzhetetlen Jugoszláv Kommunista Párt 
vezetése alatt álló nemzeti-felszabadító mozgalommal szövetkezik. 

A Jugoszláv Kommunista Párt, mint a munkásnép mindenfajta ki-
zsákmányolás és elnyomás alóli teljes felszabadításának egyetlen és leg-
következetesebb harcosa, a leigázott népekkel vállvetve harcol minden-
napi követeléseikért és felszabadító harcuk ügyéért. Ezért a JKP a mun-
kásnép egyetlen forradalmi pártja, mely képes a munkásság teljes felsza-
badításáért folyó harcot irányítani. 

A kommunista párt az elnyomott nemzetek széles rétegeinek azt hirdeti, 
hogy az imperialisták feletti gy őzelmük csak akkor válik lehetségessé, ha 
ezek a nemzetek a munkásosztállyal szövetkezve, a KP közvetlen irányí-
tásával a nép hatalom kivívásáért küzdenek, melynek egyik els ő  feladata 
lesz kedvezően megoldania leigázott vajdasági nemzetek kérdését. 

(Istina 1, 1940 decemberi, 4) 
FEHÉR Teréz fordítása 



MŰHELY  

FEKETE GLÓBUSZ  

Részlet a technikai forgatókönyvb ő l  

Szövegkönyv: Gobby Fehér Gyula, rendezd: Vicsek Károly  

І . Kép (filmkamera) 	 1. zene: Király: Cantata pentato- 
Cseh Károly házának udvara. Nap- nica (fuvola, dob).  
pal. (3. perc) 	 Lánccsörgés, az elsö kép végéig.  

Közel. 15"  
Paulina a kútnál, fölnéz, mint-
ha a lánc csörgésére és a zenére  
figyelne.  

Közel. 3"  
A kompcsiga fut a drбtköté-
ien.  

Közel, f ahrt. 22"  
Paulina a várost, Adát nézi. 

Távol. 7"  
A komp a Tisza közepén. Csak 
ketten vannak rajta: Paulina 
és a Kompos. A háttérben fel-
tűnnek Ada tornyai. 

S. Félközel. 36"  
Paulina odalép a Komposhoz.  
Nem érti a Kompos szavait.  

PAULINA: Cseh Károly  . . 
KOMPOS: Itt lakik a templom  

mellett... az iskolában ... To 
rony ... templom... 

PAULINA: Nem értem .. . 
KOMPOS: Mindjárt mellette la-

kik az iskolában ... Ott lakik  a 
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Kamera a toronyra svenkel.  

Cseh, a tanító. Tanító, a kis-
gyerekeket tanítja... Az a temp-
lom, a torony mellett van az is-
kola, ott tanít Cseh Károly  . . 
Az a nagy torony...  

PAULINA: Szpasziba.  

Közel. 11"  
Paulina a kútnál, föléhajol,  
hosszan néz bele. A káván ki-
emelt vödör, mellette egy fe-
hér ing, átdobva rajta.  

Félközel. 7"  
Paulina és Cseh az udvarban,  
összeölelkezve. Paulina abban  
a ruhában van, amelyben a  
kompon láttuk, Cseh fehér ing-
ben.  

Közel 4"  
Paulina Cseh véres ingét fi- PAULINA: Mi van veled?  

gyeli.  

Közel. 10"  
Paulina keze. Kigonlbolja Cseh 
ingét.  

Közel. 14"  
Paulina és Cseh összeölelkezve. 
Cseh keserű  mosollyal. 

CSEH HANGJA: Semmi. 
PAULINA HANGJA: Csupa seb 

vagy...  

CSEH: Kicsit megtapostak.  
1. zene vége.  

11. Közel. 50" 	 2. zene: Király: Bartбk-motívum,  
Paulina és Cseh szemben ülnek 	citerára 
egymással. Háttérben a Tisza, 
végtelen messze a part. 

Kamera félkört tesz Paulina és  
Cseh körül.  

Elđször csak Paulinát látjuk, 
lassan svenkelünk Cseh közeli-
jére. 
A f đcím : Fekete glóbusz  
és a színészlista következik. 	2. zene vége.  
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Eva Ras Paulina szerepében 

I I. Kép (filmkamera) 
Karakašević  irodája. Kihallgatás. 
(2 perc 15") 

Közel. 10" 
Cseh lassan emelkedik a föld-
ről. Fáradt, egész éjjel nem 
aludt. Arcán sebek. 

Közel, svenk, f ahrt. 14" 
Karakaševi ć . Háttérben a ki-
rály képe. 

Karakašević  megkerüli az író- 
asztalt, és Cseh mellett megáll. 

3. zene: Király: citerahangok. 
KARAKAŠEVIĆ  HANGJA: Jöj- 

jön közelebb, őrnagy úr! Vagyis, 
mit mondtam: őrnagy elvtárs! 

CSEH: Maga nekem nem elvtár- 
sam. 

KARAKAŠEVIĆ : Maga nekem 
nem őrnagyom. Maradt volna az 
elvtársainál Oroszországban .. . 
az elvtársainál... ott őrnagy 
lehetett volna. Vagy alezredes. 
Akár ezredes is azóta. Én meg 
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Közel. 6" 
Cseh, figyel minden szóra. 

Közel, f ahrt f éltávolig. 22" 
Karakaševi ć  és Cseh, egymással 
szemben. 

Kamera szűkít. 
Cseh közelképben.  

tanácsos volnék a minisztérium 
ban. Vagy legalább fđszolgabíró 
valahol, és nem kellene kártyá-
zással töltenem az időt vidéki 
kocsmákban. 

KARAKAŠEVIĆ  HANGJA: De 
ma este vallani fog. Hányadszor 
van letartóztatásban kommunista 
szervezkedésért? 

ĆSEH : Nem számoltam. 

KARAKAŠEVIĆ : Olyan jólesik a 
vizsgálati fogságban üldögélni? 

CSEH: Nem tőlem függ, hányszor 
tortóztatnak le. 

KARAKAŠEVI: Ugyan kitő l? 
CSEH: Maguktól. 
KARAKAŠEVIĆ : Gondolja, mi 

játszunk magával? Hogy ez itt 
most társasjáték? Nagyon téved! 
Az ilyen játékban az életükkel 
fizetnek az emberek! 

CSEH: Láttam, 
KARAKAŠEVI: Mit látott? 
CSEH: Láttam, mit ér maguknak 

az emberi élet. 
KARAKAŠEVIĆ  HANGJA: Lá-

tod, ez a te bajod, Cseh Károly! 
Mindenbe beleütöd az orrod. 
Mára téglagyárban is lázítottál. 

CSEH: Nem kell azokat lázítani. 
Éppen az a baj, hogy lázadoz-
nak. Kiabálnak összevissza, ahe-
lyett, hogy szervezetten harcol-
nának. 

16. Közel, fahrt f éltávolig. 23" 
Karakašević  visszamegy széké- KARAKAŠEVI Ć : Értelmes ember 
hez. 	 vagy. Tanító. Találmányokat 

szabadalmaztattál. Cikkeket írsz 
az újságokba. A te eszeddel, te- 
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Cseh Károly (Soltis Lajos) 

hetségeddel sok pénzt lehetett 
volna keresni. Úr lehettél volna. 

CSEH: Miféle úr legyek én?  
KARAKAŠEVIĆ : Tizenegy éve ke-

seríted az életemet ... De hagy-
juk ezt! Arra válaszolj, ki tar-
tozik Adán a Kommunista Párt-
ba!  

CSEH: A királyi titkosrend őrség  
állítólag tudja, különben mért 
tartóztatott volna le öt embert. 

Közel. 4"  

Karakalevié. 	 KARAKAŠEVIĆ : Szóval azt állí- 
tod, hogy ti öten vagytok...  
párttagok?  

Közel 3"  

Cseh. 	 CSEH: Ezt a királyi titkosrend őr- 
ség  állíta. 
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19. Közel, svenk. 20"  
Karakašević, Cseh nagyközeli-
je.  

Gyors áttűnés.  

III. Kép (filmkamera) 
Cseh Károly udvara. Nappal. (3  
perc)  

Távol. 47"  
Cseh az udvarban, javftja az  

olvastatógépet, bejön Firányi  
— fahrt, balról jobbra.  

Közel, f ahrt. 4"  
Az olvastatógépen, lentrđl föl:  
Cseh nyomja be a bet űket.  

Közel, 2" svenk balról jobbra,  
az olvastatógép bet űin.  

Közel. 5"  
Firányi nézi a gépet.  

Félközel. 24"  
Firányi és Cseh, beszélgetnek,  
Cseh közben dolgozik a gépen.  

KARAKAŠEVIĆ : És te beismered?  
CSEH HANGJA: Hogy a királyi  

titkosrendđrség ezt állítja? Tudja  
ezt mindenki.  

KARAKAŠEVIĆ : 	Viccelđdünk,  
mi? Majd ha eszedbe juttatom,  
hogy néznek rád a gyerekek az  
iskolában minden letartóztatásod  
után.  

CSEH: A gyerekek is tudják,  
miért kísérgetnek folyton.  

KARAKAŠEVIĆ  HANGJA: Már  
a gyerekek fejét is teletömöd  
propagandával?  

CSEH: Nem kell azokba semmit  
tömni. Ennivalót kellene.  

3. zene vége.  

Effektusok: kalapácsütések.  
FIRANYI: Jб  napot, tanító úr.  
CSEH: Jó napot, tisztelend đ  úr.  

Effektus: az olvastat бgép zöreje.  

FIRANYI: Gondolom, válthatnánk  
egypár szót.  

CSEH: Mirđl beszélgethetnénk mi  
ketten?  
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Fejes György (Firányi lelkész szerepében) a film egyik jelenetében  

FIRANYI: Két magyar ember  
mindig el tud beszélgetni egy-
mással. Ha a tanftб  úr velünk  
tart, a Magyar Párt és a Polgári  
Kör támogatni fogja.  

CSEH: Minek az nekem?  

25. Közeltő l fahrt félközelig. 33"  
Firányi és Cseh.  FIRANYI: Idővel képviselđ  lehet- 

ne ... beveszik a kaszinóba.  
CSEH: Nincs énnekem arra időm,  

hogy a Polgári Körbe járjak.  
Ahhoz pedig nincs elég pénzem,  
hogy a kaszinóban szórakozzak.  

FIRANYI: Az egyház tud segíte-
ni, ha kell.  

CSEH: De annak ára van.  
FIRANYI: Minden 56 ember  

templomba jár.  
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26. Közel. 1 perc 8"  
Cseh arca fahrt félközelig.  

Fahrt jobbról balra.  

Kontra zum totálig. 

Firányi kimegy az udvarból. 

IV. Kép (filmkamera)  

Kápolna. Belső . Nappal. (1' 17")  

Távol. 9"  
Kápolna. Karaka3~ evié megy be.  

Távol. 7"  
Fölső  rákursz kápolna. bent. Fi-
rányi és Karakaševi ć  bent áll-
nak. 

CSEH: Ha beleegyezik abba, hogy 
mindezekről a dolgokról a temp-
lomban is elbeszélgessünk, akkor 
én nagyon szívesen elmegyek a 
vasárnapi misére. 

FIRÁNYI: Az Istennel nem lehet 
viccelni, tanító úr. 

CSEH: De a papokkal azért lehet! 
FIRÁNYI: Tehát nem fogadja el 

ajánlatomat? 
CSEH: Nézze, nekem a magyar-

ságról az a véleményem, hogy én 
úgy vagyok jó magyar, ha a ma-
gyar proletárok érdekeit védem.  

FIRÁNYI: Ez nem méltó magá-
hoz, tanító úr!  

CSEH: Mért nem adott az egyház  
vagy a Polgári Kör vagy a ka-
szinó, mért nem adott segélyt az  
adai munkanélkülieknek, mért  
hagyták, hogy kivándoroljanak  
külföldre, hol vannak a jó ma-
gyarok?  

FIRÁNYI: Vigyázzon, miket be-
szél, tanító úr!  

CSEH: Nem ijedtem meg a csend-
őröktől, nem ijedek meg a pa-
poktól sem. 

FIRÁNYI: Ezért még számolunk!  
Ki fogjuk dobatni Adárбl. Ilyen 
tanító nekünk nem kell! 

Effektus: harangozás. 

FIRÁNYI: Jó napot kívánok, ki- 
rályi ügyész úr.  

KARAKAŠEVIĆ : Dicsértessék tisz- 
telendő  úr. 

FIRÁNYI: Mindörökké ámen. 
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Forgatás közben — Eva Ras Vicsek Károly rendez ővel  

Félközel. 19"  
Firányi és Karakaševi ć  beszél-  
getnek a kápolnában.  

Közel. 20"  

Karakagevi ć  arca,  

kontra zum félközelig.  

KARAKAŠEVIĆ : Ritkán találko-
zunk.  

FIRANYI: Pedig volna közös té-
mánk.  

KARAKAŠEVIČ : Csak nincs va-
lami baj?  

FIRANYI: Azt a bajt jбl ismeri,  
úgyész úr.  

KARAKAŠEVIĆ : Mire gondol  
tisztelendő  úr?  

FIRANYI: Nem mire, hanem  
Cseh Károlyra, ügyész úr.  

KARAKAŠEVIĆ : Tovább, tovább,  
tisztelendő  úr.  

FIRANYI: Közös erővel többet  
tehetnénk ellene, ügyész úr.  

KARAKAŠEVIĆ : Mit ajánl, tisz- 
telendő  úr?  
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Közel. 12" 
Pap arca, 

kontra zum f élközelig. 

Távol. 11" fölső . 
Firányi és Karakakvié állnak 
bent a kápolnában. 

V. Kép (elektromos kamera) 
Iskola. Földrajzóra, nappal (2 perc 
15") 

FIRANYI: Bepöröljük, ügyész úr. 
KARAKAŠEVIĆ : Mi ketten, tisz-

telendő  úr? 
FIRANYI: Mi, adai polgárok, 

ügyész úr. 

KARAKAŠEVIĆ : Milyen címen, 
tisztelendő  úr? 

FIRANYI: Istengyalázásért, társa- 
dalmunk felforgatásáért. 

KARAKAŠEVIĆ : Remek ötlet, 
tisztelendő  úr. 

FIRANYI: De aztán az Ügyészség 
támogasson bennünket, ügyész 
úr. 

Féltávol. 
Firányi ül az ablaknál lev ő  pa-
don. Mögötte Tibi és Béla. El ő-
térben, a kép bal sarkában ha-
talmas fekete glóbusz. Firányi 
nádpálcájával int. 

Távol, sz űkítés a glóbuszra. 
Imre Olaszországot rajzolja a 
glóbuszra. 

Féltávol. 
Imre visszaül a helyére. Jancsi 
kimegy a tábla elé. Az osztály 
felé fordul, néhányszor bele-
kezd, nem megy a rajzolás. 

Távol. 
Az osztály, tíz-tizenkét gye-
rek, kórusban válaszol. 

FIRANYI: Imre, menj ki, és raj-
zold föl a glóbuszra a csizmát. 

FIRANYI HANGJA: Úgy ... na-
gyon jó. Menj a helyedre. 

FIRÁNYI: Jancsi, menj ki, és raj-
zold le a lófejet. 

FIRANYI HANGJA: Na, mi a 
lófej? 

OSZTÁLY: Afrika! 
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Pásthy Mátyás (Karakaševié szerepében) Soltis Lajossal  

Közel. 

Jancsi néhány bizonytalan vo-
nalat húz a krétával. Végül ki- 
alakul Afrika körvonala, Ma- FIRANYI: Jól van . Mi hiány-
dagaszkár szigete kimaradt. 	zik még a lónak?  

Félközel. 
Béla Firányi mögött igyekszik  
segíteni: karjával mutogat, súig-
na.  BÉLA: A fa .. .  

Közel. 
Két nevetđ  gyerekarc. 	Az osztály nevet.  

Féltávol. 
Firányi forgolбdik, észreveszi a  
mutogatd Bélát.  
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Távol, f ahrt. 
Firányi kimegy az asztal elé, FIRANYI: Csend legyen ... GS --
néhányat suhint a leveg đbe a 	re ide! ... Tartsd a kezed! 
nádpálcával. 

Közel. 
Kinyújtott tenyér, a nádpálca 
lesújt. 

Közel. 
Kuncogó gyerekarcok. 

Féltávol. 
Béla helyére megy, mosolyog. FIRÁNYI: Menj a helyedre! .. . 

Firányi az osztály felé fordul. 	Szépen 	vagyunk. 	Neveletle- 
nek! ... Remélem, a következ đ  
órán minden rendben lesz. 

Közel. 
Figyelő  gyerekarcok. Kísérik a 
Pap kivonulását az osztályból. 

Féltávol. 
Hancúrozó gyerekek. 

VI. Kép (elektromos kamera) 
Cseh Károly irodalomórája, nap-
pal. (5 perc 10") 

Távol. 
Birkózó, lármázó gyerekek. 
Nyílik az ajtó, Cseh Károly CSEH: Jó napot! 
lép be a naplóval. A gyerekek OSZTÁLY: Kezit csókolom, tanító 
helyükre ülnek. 	 úr! 

Közel. 
Cseh ír a naplóba. Beírja a hi-
ányzókat. 

Közel. 
Béla. 

CSEH: Péter hol van? 

BÉLA: Ma vetik a kukoricát. 
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Közel.  
Cseh. 

Közel.  
1. Gyerek. 

Közel.  
Cseh.  

Közel, svenk.  
Mezítlábas gyerek. 	Lábáról  
svenk az arcára.  

Félközel.  
Cseh becsukja a naplót, az els ő  
pad elé áll. Mögötte látszik a  
feszület és Sándor király képe.  

Közel.  
Tibi  fölll. 

Közel.  
Cseh.  

Közel.  
Tibi.  

Közel.  
Cseh Károly elmond egy sort:  
Van krumplink és van kana-
lunk...  

CSEH : Hát Gáspár?  

1. GYEREK: A csendбrök elvitték  
az apját, és otthon maradt az  
anyjával.  

CSEH: Antal, nem vagy már be-
teg?  

ANTAL: Nem, tanító úr.  

CSEH: Mit tanultunka múlt órán,  
Tibi?  

TIBI: A múlt órán Jбzsef Attila  
Dúdoló című  versét tanultuk.  

CSEH: El tudod mondani?  

TIBI : El.  
CSEH HANGJA: Na halljuk.  
TIBI: Dúdoló  

A rétek, utak csendesen  
úsznak a hűvös vizeken  
sejhaj  
úsznak a hűvös vizeken —  

Van krumplink és van kanalunk,  
piszokban élünk s meghalunk  
sejhaj  
piszokban élünk s meghalunk —  

59. Közel.  
Cseh Károly ismét segít. 	Mért görbül kicsikém a szád?  
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új inget gondolok reád  
sejhaj  
új inget gondolok reád —  

Közel.  

Cseh Károly elmond két sort.  
Senkije sincs, nem éri gyász .. .  

Közel.  
Cseh.  

Távol.  
A gyerekek kimennek a tábla  
elé. Cseh előtt kórust alkotnak.  

Közel.  
Cseh.  

Távol.  
Kórus.  
Elsó kamera: Cseh közelképe.  
Második, harmadik, negyedik  
kamera: a gyerkek közelképei.  
Cseh elmond egy versszakot, a  
gyerekek elismétlik, mintegy  
visszamondják Cseh és a költ ő  
szavait. Cseh fokozatosan  
gyorsítja a ritmust, szenvedé-
lyét a gyerekek arcán figyel-
jük. A verstanulást a csend őrök  
szakítják meg.  

65-107. Közel.  
Cseh és a Kórus, vagy a Kórus-
ból egy-egy arc felelget egy-
másnak.  

Senkije sincs, nem éri gyász,  
akire csak a Párt vigyáz  
sejhaj  
akire csak a Párt vigyáz.  

CSEH: Nem megy ez még olyan  
jól... Ma megtanuljuk József  
Attila Hetedik című  versét. rJgy,  
ahogy szoktuk.  

CSEH: A hetedik.  
K6RUS: A hetedik.  

CSEH, KбRUS:  
E világon ha ütsz tanyát,  
hétszer szüljön meg az anyád!  
Egyszer szüljön égő  házban,  
egyszer jeges áradásban,  
egyszer bolondok házában,  
egyszer hajló, szép búzában,  
egyszer kongó kolostorban,  
egyszer disznók közt az ólban.  
Fölsír a hat, de mire mégy?  
A hetedik te magad légy!  

Ellenség ha elődbe áll,  
hét legyen ki el őtalál.  
Egy, ki kezdi szabadnapját,  
egy, ki végzi szolgálatfát,  
egy, ki népet ingyen oktat,  
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Távol.  
Két csendőr jön be az osztályba  . 
Mögöttük Karakašević . A han-
gosan szavalб  osztály egy perc-
re megállítja őket. Karakaše-
vić  intésére megragadják Cseh  
Károlyt, és kivonszolják.  

Közel.  
Gyerekarc. Nehezen tudja visz-
szatartani sírását.  

Közel.  
Gyerekarc. Szemét törli.  

Közel.  
Gyerekarc. Mereven néz a ka-
merába.  

VII. Kép (filmkamera)  

Börtön. Éjjel. (1 perc 10")  

egy, kit úszni vízbe dobtak,  
egy, ki magva erd őségnek,  
egy, kit őse bőgve védett,  
csellel, gánccsal mind nem elég, —  
a hetedik te magad légy!  

CSEH: S ha mindez volt, ahogy  
írva,  

KоRUS : S ha mindez volt, ahogy  
írva, 

CSEH: hét emberként szállja sír-
ba.  

KđRUS: hét emberként szállj a  
sírba  .. . 

Távol. 11"  
Cseh Károlyt egy csend őr ve -  3. zene.  
zeti a börtön folyosбján.  

Félközel. 12"  
A csendőr kinyitja a rácsos aj-
tбt. Mindketten kimennek  

képbő l.  

Közel. 4"  
Cseh keze. A falat kaparja.  

Közel, svenk. 28"  
A kamera követi a szemüveg  
mozgását: Cseh fölteszi szem-
üvegét. Arca véres.  
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11 6. Távol. 17"  
Cseh a padon ül a börtönablak  
alatt. Mozdulatlan.  

VIII. Kép (filmkamera)  

Ббrtön. Nappal. (50")  

117. Közel. 20"  
Az Üreg kezei. Cigarettát 
dor. 

Zene: Rabének: Id ős férfi énekli. 
so- 	Hervadj, rózsa, hervadj 

A lajtom tetején 

Közel. 7" 
Az (Öreg, megnyalja a cigaret-
tapapírt. 

Közel. 13"  
A rácsokon keresztül kinyúl 
egy kéz. Átveszi a cigarettát. 

Félközel. 6"  
Az Ureg a rács felé nyújtja a  
kulacsot. Egy kéz átveszi.  

Közel. 4" 
Egy kéz átveszi a kulacsot.  

IX. Kép (elektromos kamera)  

Határállomás. Nappal. (1 perc 22") 

Prodanovié reggelizik íróasz-
talánál. Néhány falatot dob a  
kutyájának is. A fiatal Kara-
kaХevié megvetéssel figyeli f ő -
nöke falatozását.  

122-123. Közeliek.  

Kéz szalonnát vagdos.  

Ёn is elhervadok  
A tömlöc fenekén  
Amerre én járok, még a  
fák is sírnak  

Gyenge ágaikról  
levelek hullanak  
Hulljatok levelek  
Rejtsetek el engem  
Mert a kisangyalom  
Mást szeret nem engem  
Hullik a falevél  

Mert megcsípte a dér  
Köszönöm angyalom,  
hogy eddig szerettél  
Hogy eddig szerettél  
soha meg nem vettél.  

(Távolról hallania rabének utolsó  
sorait.)  
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Féltotál.  
A kutya két lábra állva elkap-
dossa a szalonnadarabokat.  

Távol.  
Bejön az Ć$reg, aki cigarettát és  
vizet adott be az ablakon. Le-
teszi a szeneskannát a kályha  
elé, és az asztalhoz lép.  

Közel.  
Az Üreg, határozottan.  ÖREG: Kapitány úr... az embe-

rek odakint éhesek. Két nap óta  
nem ettek.  

Féltávol.  
Karakaević , Üreg, Prodanović . PRODANOVIĆ : Na és aztán?  
Az öreg mondani akar még 	Mars kifelé!  
valamit. 	 KARAKAŠEVIĆ : Nem hallotta,  

hogy mit mondott a kapitány  
úr? Azt akarja, hogy kirugdos-
sam?  

Az Üreg kimegy.  

Közel. 
Prodanović , Karakaević .  

PRODANOVIĆ : A szentségit!  
Egészen megfeledkeztem róluk!  

KARAKAŠEVIĆ : Ráérnek, kapi- 
tány úr.  

PRODANOVIĆ : Szóljon ki, hogy  
szedjék ki đket, hármasával.  

Távol.  
Karaka~sević  az ajtóhoz megy. 	KARAKAŠEVIĆ : Őrmester, szed- 

jék ki az első  szállítmányt! Hár-
masával küldje be đket!  
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VALLOMÁS A SZEREPRŐL  

CSEH KAROLY  

„A törvény nem egy ember, még ha királyi ügyész is" — mondja  

Cseh Károly Karakaševié királyi ügyésznek, és konokul egyenesen a  

szemébe néz. Ez a gondolat motoszkál fejemben, miközben Urbán Já-
nos jóízűen mesél Cseh tanítóról, az ő  első  tanítójáról, későbbi elvtár-
sáról, barátjáról. „Mindig az ember szemébe nézett, egyenesen, határo-
zottan" —  mondja később. Nagyszerű , gondolom magamban, hiszen ép-
pen ilyennek képzeltem el akkor, amikor el őször találkoztam vele a  
forgatókönyv lapjain; igaz, akkor az elvtárs, a tanítvány szemével néz-
tem, hisz akkor én még Ferencet játszottam, akinek a szerepe kés őbb,  
sajnálatos körülmények miatt, megrövidült. Amikor megbeszéltük Vicsek  
Károly rendez đvel a szerepváltoztatást, nagyon örültem, hogy én ját-
szom az első  jugoszláviai magyar tv-drámában a f őszerepet. Agál б  hiú-
ságomat azonban az els ő  kételkedő  mosolyok, kényszeredett beleegyezé-
sek igencsak megtépázták. Rajtam kívül mindenki kételkedett abban,  

hogy képes leszek egy ilyen „jelent ős entellektüel" szerepet megoldani.  
Hiszen én egy robusztus típus vagyok, széles vállaim, bikanyakam, ko-
nok tekintetem, legalább tízkilónyi súlyfeleslegem van, kevésbé kifino-
mult intelligenciám; ahogyan az átlagnéz ő  és a színjátszásban kontárkodó,  
szerepeket osztogató emberek elképzelik.  

Itt kénytelen vagyok megállni és b ővebb magyarázatot adni.  
1969 óta, amikor az akkor még oly sáros kavill бi utcáról elindultam  

az aszfaltozott, neonfényes betonváros felé, Budapestre, hogy 4-5 évi  
kedves ringatózás után hazajöjjek megvívni az én különbejáratú forra-
dalmamat és a vajdasági színjátszás egén csillagot választani magamnak,  

mindig elmondtam — rádióban, tévében, újságoknak — a véleményemet,  

az elképzeléseimet, a terveimet, vágyaimat. Néhányan jóíz űen megmo-
solyognak, mások elnézđen a vállamra ütnek (finom entellektüel-kezük-
kel), megint mások đrültnek, sőt nagybeszédű, beképzelt, üres fecsegđnek  
tartanak. Nos, ezeknek el kell mondanom, hogy sokat áldoztam ma-
gamból, apámból, anyámból, a j бillatú akácos nyugalomból, a békés pol-
gári életből, a dicsđség felszínén úszkálni vágyók örömeib đl, csak azért,  
hogy legalább egy szót, egyetlen mondatot elültethessek (ahogyan Juhász  

Ferenc mondja: „Tűzililiomot ültessen a lét szívébe") a szendergő  fü-
lekbe.  

Születni, élni és meghalni, nem ez a vágyam. „Az én vezérem benn-
sőmb ől vezérel, emberek, elmék nem vadak vagyunk, szívünk még vá-
gyat érlel, nem kartoték adat" — írta József Attila. Ha én nem igy  

élnék, ha a dicsfényre vágynék, élném a vidéki színészek oly kedvelt  

klubéletét, hallgatnék az értekezleteken, és tüzesen vitatkoznék a klub- 



FEKETE GLСBUSZ 	 1551  

ban. Csakhogy világot még egyetlen színházi klubban sem változtattak  

meg, de színházban már igen. Nos, visszatérek el őző  gondolatomhoz,  
bár itt is a forradalomról beszélek, az én élethez való viszonyulásomról,  

a Cseh Károly-i magatartásról.  
Amikor megtudták Szabadkán, majd a tv-ben és a rádióban, hogy  

én alakítom Cseh Károlyt, els ő  gondolata a művészköröknek az volt,  
hogy Cseh Károly magas, vékony, fényes homlokú, virgáillatú alkat volt,  
mert általában ilyen az elképzelés a forradalmárról. Vagyis, én nem  

játszhatom. Nem ezért hanem azért, mert meg akartam ismerni Cseh  

Károly alakját és életét, kutatni kezdtem a személyére vonatkozó adatok  

után. Hamarosan egy fényképre akadtam és Cseh Károly rend őrségi  
személyleírására. Megnyugtattak az adatok. Bizonyíthatom, hogy a forra-
dalmárok között vannak 164 centiméteres, széles vállú, bikanyakú, enyhe  
súlyfelesleggel rendelkező , kisportolt alkatok is, akiknek a zsenialitásuk  

a szép emberi gondolatokban nyilvánul meg, áldozatkészségükben, ki-
tartásukban, acéltudatosságukban. Ezért forradalmárok, fanatikusak és  

megölhetetlenek. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy Cseh Károly birkó-
zott, futballozott, lovagolt és a Vörös Hadsereg tisztje volt, elég adalé-
kot nyújthattam ahhoz is, hogy miért tudott a puskatusok súlya alatt  

újból és újból felállni, szembenézni kínzóival és egyenes, nyílt tekinte-
tével a jövőbe látni.  

Azoknak viszont, akik a bemutató után szememre vetették, hogy miért  

úszkáltam a Tiszában, elmondtam, hogy nem a színész dönti el, miben,  

hogyan és miért lép fel, ezt minden színész tudja, és f őleg a kritikusok,  
mert a színjátszásban van rendez ő, díszlettervező , kellékes, ruhatervez ő ,  
világosító stb., stb. Minden el őadás, minden alkotás közös munka. Ezt  
nemcsak az akadémián tanítják, ezt az amat őrök is tudják. Tehát a  
színész semmit sem tesz öncélúan, semmit sem csinál egyedül. Még La-
tinovits Zoltán sem, aki talán az egyetlen zseni volt közöttünk.  

Hogy az én figurámat azok is értsék, akik nem értették, leírom azo-
kat az eseményeket, dokumentumokat, amelyek alapján megformáltam,  

megszültem az én Cseh Károlyomat.  
Mit is csinál egy színész, amikor szerepet olvas?  

A színész fantáziája betegesen gazdag, kifinomult. Ez azonban nem  
elegendő  ahhoz, hogy a közönség elé lépjen. A színész szerintem min-
den egyes alakításával tanít, nevel, példát mutat. Épp ezért igenis el  

kell, hogy helyezze önmagát a megformálásra váró szerep révén térben  

és időben. Nem vagyok az ösztönös színjátszás ellen, de inkább Diderot  
tanítását követem: a színész fényképezze az életet, hogy bármikor el ő -
vehesse a fényképet, és így mindig készen hozhassa a figurát. De ez  

csak a figura külső  megformálására vonatkozik. A bels ő , a lelki, szel-
lemi felépítmény megértéséhez mélyrehatóbb kutatásra van szükség. Ezek  

segítik elő  a megformálásra váró figura igazi jellemvonásának kialakí-
tását. Például: milyen embertípushoz tartozik az író által elképzelt fi- 
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gura, és milyen embertípus vagyok én. Számomra ez az els ő  fontos kér-
dés. Persze el őtte már ismerem a kort, az id őt, a teret, a társadalmi vi-
szonyokat és az emberi viszonyokat. Konkrét példa: Cseh Károly életé-
nek melyik szakaszát öleli fel a tv-játék? 1922-t ől 1935-ig. Tehát a  
harmincöt utáni dolgok, események, jellemére, fizikumára vonatkozó ada-
tok nem kellenek, de harmincötig minden, mert sok ember ismerte és  

emlékezik még rá.  
Először is, Cseh Károly mint tanító érdekel — hogyan tanított, mik  

voltak a karakterisztikus vonásai; például: a fogasra tette-e a kalapját,  

amikor belépett az osztályba, hogyan írta be az órát, hogyan adta el ő  
az anyagot? stb., stb. Ez azért fontos, mert sok tanítványa ma is él,  
még emlékszik rá.  

Másodszor: milyen volt mint forradalmár, miért jött haza, esetleg  

hazaküldték, felkészítették-e, tudatosan vállalta-e a feladatot? És még  

számtalan ilyen kérdés.  
Harmadszor: mint elvtárs, mint kommunista milyen volt?  
Negyedszer: milyen volt mint publicista?  

оtödször: mint férj, mint ember, mint közismert, kedvelt polgár?  

Ez az öt kérdéscsoport izgatott adatkutatás közben. Rengeteg foto,  

bírósági jegyzőkönyvi kivonat, levél, saját és álnéven közölt írás, az él đ  
elvtársak, tanítványok, borbélymesterek, komposok, rokonok, ismer ősök  
emlékei segítettek (vagy éppen hátráltattak) a figura, a betonlelk ű  em-
ber megközelítésében.  

BOLTIS Lajos  

PAULINA  

Nem tudom, milyen erők kerítettek hatalmukba, amikor elvállaltam  

Paulina szerepét az akkor még „Vallatás" címen futó tévéjátékban. Fér-
jemnek úgy magyaráztam a dolgot, hogy azért vállaltam, mert Paulina  

szerepe tragikus, és hiszem, hogy ez a tragikus szerep munka közben  

teljessé válik, hogy megéri a fáradságot, az id őt, mert van rá remény,  
hogy sikerülni fog. Munka közben majd elt űnnek a párbeszéd hiányos-
ságai, majd csak kialakul valahogy...  

De vállaltam azért is, mert Vicsek Károly még Pesten, amikor meg-
ismerkedtünk, felkért, hagy vállaljak szerepet egy drámában, amit ren-
dezni készült. Amikor hívott, azt hittem, hogy a megbeszélt darabról  

van szó, amikor viszont megtudtam, hogy egy másik darabot készít,  
meghívását megtisztel őnek tartottam. A színészi munka nagyon csúf tud  

lenni. Nemegyszer éreztem magam parafadugónak, amit csak akkor vesz-
nek elő, ha be kell zárni az üveget. Lezárni az üveget, hogy ne páro-
logjon ki belőle az illat, a szesz, vagy tudom is én, mi, önmagában még  

nem megvetendő  feladat, a csúfság benne az, hogy mindegy, melyik  



FEKETE GLбBUSZ 	 1553  

dugóról van szó, ha én nem vállalom, egyszerien másikat vesznek el ő .  
Vicsek Pont fordítva viselkedett, a szerep megváltozott, de mellettem  

kitartott. Tehát nem utasítottam el az ajánlatot, pedig meg kell monda-
nom, hogy a darab megvalósításával kapcsolatban nem voltak valami  
rózsás reményeim. Ma látom be, hogy Gobby Fehér Gyula óriási érdeme,  

hogy elküldött bennünket oda, ahol Cseh Károly élt, hogy filmet csi-
náljunk róla, mert ott, ahol a forradalmár élt, ott minden magától kí-
nálkozott a hézagok betöltésére, még válogathattunk is. Vicsek Károly  

pedig olyan lendülettel és elragadtatással forgatott, hogy már ott Adán,  

munka közben is látszott, hogy ez a dráma a hasonló témájú darabokat  

magasan ívelve túlszárnyalja. Mert mi tagadás, nálunk forradalmi té-
mára sok filmet forgattak, sok nagyon drága filmet is, ahol rengeteg  

golyót lđttek ki, rengeteg tank zuhant a mélybe, repül đgépek égtek, de  
kevés olyan filmet, ahol a forradalmár emberr đl volt szó, akinek bajai  
és gondjai a mi életünket érintik.  

Adán előkerült néhány levél is. Cseh Károlynak a börtönb ől felesé-
géhez írt levele hatott meg a legjobban. Vicsek kezembe adta, és azt  

mondta: „Válasszál ki egyet, vagy néhányból válassz ki részleteket . .  

Majd felolvasod. Ha ezekben nem találsz olyan részeket, hogy elsírd  
magad ... nem is vagy színészn ő  ..."  

Elolvastam két levelet.  
Egyet olvastam fel.  
Ilyen levelet szerintem Tolsztoj sem tudott megírni, ilyen levelet még  

József Attila sem írt. Ezt a kín írta.  

Idézem a levelet:  
„Rács és rács mindenütt, az ablakon, a kapun, éjjel a falon végig-

mered, nappal a padlón terpeszkedik ..."  
Ezt a levelet a tehetetlenség írta, és azért lesz öngyilkos az asszony...  

„... Ép ésszel ezt átélni lehetetlen. Egyel őre még állok, mereven kapasz-
kodom boldogságunk emlékének korlátjába, s elhitetem magammal, hogy  

nem is szédülök belenézni az el őttem tátongó szörny ű  mélységbe. Bocsáss  

meg, hogy így írok. Szét kellene tépnem ezt a papírt, de hiába, az a  

másik is csak ilyen lenne. Csak ezt írhatnám, ha százor is kezdeném,  

ha ezerszer is újrafogalmaznám. Nem tudok hazudni, nem tudok még  

vigasztalásképpen sem. Bocsáss meg érte. Bocsásd meg gyengeségem, s  

most arra kérlek, hogy Te légy er ős, Te szorítsd össze a fogad, állj szi-
lárdan, ha netalán én megtalálnék tántorodni, vagy meg is szédülök,  
legyen kibe kapaszkodnom... Ne sírj, ha fáj is, ne zokogj, ha lelkedbe  

markolnak szenvedéseim, még akkor se sírj, ha összeroppanok. Ne sírj,  

mert erős akarok lenni, ne sírj, mert meg kell birkóznom, ha nehéz is .. .  

Az egyetlen igazsága földön: meghalunk. Egyik el őbb, másik kés őbb .. .  
Ne ijedj meg, ez a levél nem helyettesíti a jöv ő  hónapban esedékes ren-
des levelemet, ezt a nagyságos Igazgató úr különengedélyével írom .. .  

Mikor ér már ide a fényképed? (Јgy várom, s te is megígérted, hogy  
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küldöd. Miért késik? De ne a régiekb ől küldj, azok nem jók. De mo-
solyogjál a képen, hogy mindig vidámnak lássalak ... Itt küldök egy 
szerencse lóherelevelet. A kórházkertben találtam, amikor ovosi vizsgán 
voltam. Ne ijedj meg, nem vagyok beteg. Naiv dolog, de hátha a szá-
modra szerencsét hoz. . 

Cseh Károly hosszú leveleib ől ezt a részt olvastam a filmen. 
Sokszor olvastam kollégáim nyilatkozatait, hogy minden remek ala-

kítás mögött nagy munka rejlik, sok álmatlan éjszaka és mit tudom én, 
mi nem még. Nem kétlem, hogy Paulina szerepét kit űnően oldottam 
meg, de be kell vallanom, hogy minden er őfeszítés nélkül. Valaki fel-
teheti a kérdést, hogy: akkora véletlen játszott közre, hogy jól sike-
rült? Nem múlotta véletlenen, mert én minden szerepet úgy oldok meg, 
mint ezt is, mert én nem vagyok színészn ő . Én született színészn ő  va-
gyok, ami azt jelenti, hogy sohasem színészkedek, se a fölvev őgép előtt, 
se a színpadon, se az életben, én csak — élek, élem a szerepeimet is, 
mint az életemet; hazugság nélkül, virtuskodás nélkül — természetesen. 
Én nem éltem bele magam Paulina szerepébe — Paulina én voltam. 
Igy olvastam a levelet, mintha én kaptam volna, én a férjemt ől, az 
én férjemtől, akivel azért élek, mert nem tudok nélküle élni, és ett đl az 
érzéstől lett igaz Paulina öngyilkossága, mert mindegy, hogy Cseh Ká-
roly a férjem vagy sem, a színészi feladat, hogy Paulina él ő  asszony 
legyen, mert ha ő  nem élő , szenvedő  asszony, akkor öngyilkos sem lehet. 

Azt hiszem, hogy a színészetben sok munkával nem lehet sokra menni 
— vagy érzi az ember, vagy nem, vagy érzést kelta néz őkben, vagy 
sem. Minden a tehetségen múlik, akinek tehetsége van, annak minden 
egyszerű , akinek nincs, az dolgozhat — hiába. 

Itt be is fejezhetem, mert a tehetségesek lehet őségeinek se eleje, se 
közepe, se vége. 

A végén még csak annyit: egy szerb jogász barátom május 13-án Új-
vidéken volt, és véletlenül látta a drámát. Amikor találkoztunk, ezt 
mondta: „Nem sajnálom, hogy nem értettem, mit beszélsz, én csak a 
szavakat nem értettem, de tudtam, mir ől volt szó, mert az érzéseket 
úgyse kell lefordítani." Anyám Szabadkán él, de 13-án nem nézte a 
drámát, mert az újságban nem írták meg, hogy sugározzák, másnap 
mégis lejött hozzám Belgrádba. Nagyon sok rózsát hozott: „Az asszo-
nyok küldik, leszedték az összes rózsát, és mind sírtak, Olyan rosszul 
esett nekik, mintha veled történt volna valami. . ." 

Eva RAS 



FEKETE GLOBUSZ 	 1555  

HOGYAN JUTOTTAM EL A GLÓBUSZ 
FILMZENÉJÉIG 

Első  találkozásom a filmzenével egyben gyermekkori élményem is volt:  
némafilmeket vetítettek a szabadkai Lifka moziban, zongorista ült  
vászon előtt, nézte a filmet, és zongoráján igyekezett a képsoroknak  
megfelelő  hangulatú zenét improvizálni. Ezt a „filmzenét" a zongorista  
rögtönzőkészsége és a repertoárján szerepl ő  zenedarabok szabták meg,  
de mégis közeli rokona volt mára hangosfilmgyártásban „raktári zene"  
néven ismert jelenségnek. Itt a filmt ől függetlenül keletkezett muzsikát  
idomítják a képsorokhoz, ellentétben az adott filmhez készült zenével,  
amelytől a filmesek elvárják, hogy ha megteremteni nem is tudja, de  
legalább pótolja a film epikus pillanatait: ki kell töltenie a feszültség-
lazító csendet. Adorno-Eisler megállapításai szerint a zenének minden-
ütt Ott a helye, ahol csökken az intenzitás, ahol a cselekmény a forma  
miatt elbeszéléssé válik. Ilyenkor a zene feladata visszahoznia cselek-
mény jelenvalóságát, de úgy, hogy közben ne váljon „akusztikus bútor-
darabbá", egyszerű  aláfestő  kellékké, hanem megfelel ő  szerepet is kapjon  
a produkcióban. A rendez ők szívesen, de a legtöbb esetben igen eset-
lenül használják fel a zenét, gyakran felesleges aláhúzásokat, kett őzé-
seket alkalmaznak. A csillagos éjszaka ábrázolása a Holdfény-szoná-
tával, vagy az esküv ő  zenei aláfestése a Lohengrin vagy a Szentivánéji 
álom nászindulójával ma már nagyon konzervatív megoldás. 

E hosszú bevezetőt azért véltem szükségesnek, hogy jobban megért-
hessük, mi vezérelt Vicsek tévéfilmje zenéjének válogatásakor. A modern 
muzsika fejl ődésében megnyilatkozó új lehetőségek sokasága a „raktári 
zene" minőségbeli javulását is feltételezi, alkalmazásuk pedig nemegy-
szer sikeresebb megoldásokat ad, mint a filmhez speciálisan komponált 
zene. Vicsekkel ezért választottuk ezt az utat. És azért, mert a zenei 
mikrostruktúrákra épül ő  kompozícióim (az utóbbi években ezzel fog-
lalkoztam) igen alkalmasaknak bizonyultak a filmhez. Rövid, tömör 
mondanivalókat tartalmaznak, és e két tulajdonságuk révén jól vág-
hatók, illeszthet ők mind a rövidebb, mind a hosszabb képsorokhoz (ká-
derekhez), kizárta lehet őség, hogy a zenei szövet (dallam) nem a leg-
megfel őbb helyen szakad meg. A mikrostruktúrákból formálódott citra-
fon-, furulya-tamburello-, zenekari stb. kompzíci бim már eleve lehetővé 
tették, hogy a meglev ő , hangszalagra rögzített m űvek közül válogassak 
zenét a Fekete glóbuszhoz. Az Újvidéki Televíziónak Csépe Imrér ől és 
a Baranyi művészházaspárról készült portréfilmjéhez, valamint Vicsek 
Károly Parlag c. játékfilmjéhez is hasonló eljárással készítettem a kísér ő-
zenét: a már meglév ő  szerzeményekhez hozzákomponáltam a szükséges 
elemeket. A Glóbusz esetében több az új, hozzákomponált muzsika. 

A sokszínű  citrafonzene kifejezési lehet őségekben igen gazdag, s ezért 
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is találta meg helyét, szerepét Vicsek egyes képsorainak kísér đzenéje-
ként, pl. az ütőkkel megszólaltatott akkordok és a jajongó húrok mu-
zsikája a fegyházjeleneteknél és Cseh Károly vallatásakor, továbbá az 
üveghangok, azaz flageolettok játéka a Tisza-parti idillikus hangulat 
érzékeltetésekor stb. 

Cseh Károlya munkásosztály mindenre elszánt és elkötelezett harcosa 
volt, emellett néptanító. Gyöngéd, szeret ő  férje feleségének, Paulinának. 
Élete e kettősségének — harc és szerelem — zenei kifejezéseként hasz-
náltuk fel a Canzona pentatonira c. fuvola és tamburello (kézidob) 
játékára írott kompozíciómat. Az ellenpontokat a fuvolaszó nosztalgikus 
hangulatú, de széles ívelés ű , pentaton hangrendszerben végigkomponált, 
díszítőhangokkal, futamokkal ötvözött dallam érzékeltette, valamint a 
kézidob játéka. Ez utóbbi nem mindig alárendeltje a dallamnak, helyen-
ként komplementáris is, amivel igen feszült hangulatot kelt. A film 
rabnóta-töredéke (Gregus István, 72 éves adatközl đtől ered 1967-ből) az 
Ada környéki csendőrök elől bujkáló kommunisták éneke volt. A hú-
szas-harmincas években énekelt Drága vér a proletárok vére kezdet ű  
munkásmozgalmi dalnak, melyet Ada-Utrinán gy űjtöttem az ötvenes 
évek végén, Dósa András, egy rendkívül muzikális, öblös hangú, írástu-
datlan földműves a közl ője. Az Internacionálé, valamint a helyszíni fel-
vételek egészítették ki a film zenéjét s azt a már vázolt elképzelést, 
amely Vicsek Károly Fekete glóbusz cím ű  tévéjátékában realizálódott. 

A zeneválogatás, összeállítás és komponálás lényeges tényez ője volt 
esztétikai-akusztikus vízióink megegyezése is. Vicsek nem igényelte 
konvencionális dallamvezetést és hangzásokat, sem a nagyzenekari m ű -
vek monumentalitását, s én is f őleg kamaraegyüttesekre írok, nem kon-
vencionális stílusban. 

Ha a zeneszerz ő  és a film rendez ője nem találják meg a közös nyel-
vet, akkor igen nehezen alakul ki az alkotás képi és zenei összhangja. 
Esetünkben ez nem így történt. 

KIRÁLY Ern ő  
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ORATÖRIUM ÉS PORTRÉ  

Gobby Fehér Gyula Vallatásának színpadi és tévéfilm-változatáról  

Alig több mint egy év leforgása alatt háromszor találkozhattunk  

Gobby Fehér Gyula Vallatás cím ű , dokumentumokra épülđ, az adai  
Cseh Károly tanító-forradalmár életének egy szakaszát megrajzoló drá-
májával. Folyóiratunkban történt közlése utáni a Szabadkai Népszín-
ház stúdiószínpada játszottat, majd elkészült a m ű  tévéfilm-változata iss.  
(A teljesség kedvéért említjük, hogy a Vallatást bemutatták a bajmoki 
műkedvelők is, Barácius Zoltán rendezésében.) 

A szabadkai előadás és az Újvidéki Televízióban készült film, úgy 
érezzük, bizonyos, nálunk még nem elég gyakori komparatív elemzé-
sekre is alkalmat ad. Mi sem természetesebb, hogy a két m ű  összehason-
lítása csak olyan pontokon történhet és lehetséges, amelyeken a koncep-
ciót nem a megjelenítés formája szabta meg. E komparatív lehet őséget 
elsđsorban az egymástól különböz ő  rendezői elképzelésekben, valamint 
néhány színészi szerepértelmezésben látjuk, s ezekre igyekszünk majd rá-
mutatni. Annál inkább szükséges egy ilyen elemzés, mert a saját m űfajá-
ban mindkét produkció nemcsak figyelmet érdeml ő, hanem jelentős al-
kotás is. Az, hogy a színpadi változat eddig több mint ötvenszer került 
közönség elé, s hogy Vicsek Károly az országos televízió-fesztiválon 
ezzel a filmjével rendez ői nagydíjat nyert, csak er ősíti meggyőződésün-
ket, hogy a Vallatás több szempontú elemzésre valóban szükség van. 

Anatol Constantin, a népszínházi el őadás marosvásárhelyi rendezője 
forradalmi oratóriumot készített a szerz ő  által pontosan meg nem hatá-
rozott drámai m űfajból, jelezvén ezzel, hogy törekvéseit a szöveget ille-
tően a történelmi hűség, a játék tekintetében pedig a színpadi mozgás 
minimálisra csökkentése határozta meg. A színpadi puritanizmus igénye 
kiterjed a darab jelmezeire és díszletére is. Ezzel szemben Vicsek Károly 

Gobby Fehér Gyula: Vallatás, Híd, 1975/3.  

Gobby Fehér Gyula: Vallatás. Szabadkai Népszínház. Rendezd: Anatol Constantin m. v. 
(Marosvásárhely). Színészek: Barácius Zoltán (Cseh Károly), Kasza Éva (Paulina), P£sthy  

Mátyás (Karakalevi č  ügyész), Medve Sándor (Prodanovi č  alezredes), Szabó István (Firányi 
lelkész), Salamon Sándor (Ludwig), Sebestyén Tibor (Ferenc), Szél Péter (csenddr). Díszlet: 
Hupkó István. Jelmez: Anna Atanackovi ć . 

Fekete glóbusz. Tévéfilm. Újvidéki Televízió, 1977. május 13-£n és Belgrádi Televízió, elsd 
műsor, szerbhorvát feliratozással, 1977. május 23-£n. Forgatókönyvíró: Gobby Fehér Gyula. 
Rendezđ : Vicsek Károly. Vezet d operatár: Németh A гp£d. Zene: Király Ernd. Vágó: Vékás 
Eva. Díszlet: Hupkó István. Jelmez: Korpa-Dobi Jolanda. Fdbb szerepldk Soltis Lajos (Cseh 
Károly), Eva Ras (Paulina), Pásthy Mátyás (KarakaUvi č), Sovént' Károly (Prodanovi č), Fejes 
György (Firányi), az adai Cseh Károly Általános Iskola tanulói. 
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szabadabban nyúlta szöveghez, és egy dinamikus, portréfilmszer ű  meg-
oldást érzett magához közelebbinek. Mindkét megoldás eredményesnek 
bizonyult, mert a rendez ők nemcsak következetesen járták végiga kí-
nálkozó utat, hanem az egymástól eltér ő  felfogások ellenére is mindkét 
esetben célba értek: annak az egyébként közös írói-rendez ői szándéknak 
a megvalósításához, hogy Cseh Károlyt az értelemért értelemmel küzd ő  
forradalmárként mutassák be. 

Utaltunk már rá, hogy Anatol Constantin rendez бi koncepciója a mű -
faj meghatározásával lényegében eld ő lt. Ezután már csak következetes-
ségre volt szükség, arra, hogy a m űfaj szigorú szabályai szerint egyenes 
vonalú, tiszta előadást hozzon színre. Constantin az oratóriumnak éppen 
arra a sajátosságára épített, hogy a szöveg minél közelebbi, tehát köz-
vetlenebb kapcsolatba kerüljön a közönséggel. A fizikai közelség érde-
kében sekélyebbé tette a színpadot, amelyen a félkörben ül ők Olyan ha-
tást keltenek, mintha már-mára néz ők között játszanának. 

A dráma három különböz ő , de egymáshoz mindössze két-három lé-
pésnyire levő  ponton játszódik. Ezeket a játéktereket mindössze parányi 
fénykörökkel jelzi. Abban a fénykörben, amelyben a vallatás folyik, 
csak egy íróasztal és szék van, az események felidézésére megjelölt szín-
padrészek viszont teljesen üresek. A körfügönnyel határolt térben a szí-
nészek sem hagyományos módon alakítanak. Mozgásuk rendez őileg ma-
ximálisan redukált, de nem annyira a játéktér kis dimenziói miatt, in-
kább azért, mert az oratóriumban már nem a játék, hanem a szó az 
elsődleges. A szó hangsúlyosabbá tétele érdekében a színészek a körfüg-
göny előtt levő  székeken ülnek, és jelenésükkor innen mennek a meg-
határozott fénykörbe, s újra ezekre a székekre térnek vissza. 

A színházi előadás nemcsak a díszletet redukálta, hanem a jelmezt 
is. A rendező  mindenkit sötétkék dokkmunkás-ruhába bújtat, és ezt csak 
a legszükségesebb, munkakört vagy szociális hovatartozást jelz ő  jelleg-
zetes ruhadarabokkal egészíti ki. Karakaševi ć  ügyésznek sétabotja, Pro-
danović  alezredesnek fehér keszty űje és kardja van, Cseh Károlya val-
latáson rabkabátban jelenik meg, Ferencen munkássapka ... Ebben az 
egyszerűsítési folyamatban csupán egy kivétel van, a színpadi beszéd, 
amely ezúttal a megszokottnál és a szabadkai átlagnál jóval tisztább. 

Ezeket a tényeket azért hangsúlyozzuk ily nyomatékosan, mert Vicsek 
Károly koncepciójától merőben eltérnek. A film váza még megegyezik 
az írói elképzelést is követ đ  színházi előadáséval, miszerint a jelen idej ű  
cselekménybe, a királyi ügyészségen folyó vallatásba epizódszer űen kap-
csolódnak a múltban történt események. De Vicsek arra is törekszik. 
hogy hősének forradalmi tettével párhuzamosan emberi arcát rajzolja 
meg. Cseh Károly a filmen (err ől egyébként dokumentumok is tanús-
kodnak) tanítványainak olvasógépet készít, béresgyerekeket vezet haza 
ebédre, téglagyári munkásokat segít stb., stb. Mindez, amit tesz, forra-
dalmi tevékenységének van alárendelve — hangsúlyozza a rendez ő . 
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Vicsek Károly nagymértékben függetlenítette magát a szövegt ől, oly-
annyira, hogy már-már csak a cselekmény csontvázát hagyta meg, s azt  

tűzdelte tele saját ötleteivel. Az íróhoz, társszerz őként szegült rendez ő  
színes mozaikkockákból állította össze a filmet, de úgy, hogy az írói  

szándékon nem esett csorba. Amennyire a színházi el őadás szűkíti a teret,  
annyira tágítja azt a film rendez đje. A mindössze néhány négyzetméter-
nyire zsugorodott színpaddal szemben itt kitágulnak a határok, néhol  

már-már játékfilmszerű  dimenziókig. Túlzásba azért Vicsek sem esik,  

mert tudja, hogy a tévén mégiscsak a premier plánok a dönt őek, az ar-
cokról lehet és kell is olvasni. Ezért az arcra, a színészi mimikára össz-
pontosít.  

Néhol kissé harsányabban szólalnak meg a film alakjai, néha egy-egy  
szín is mintha erđsebb lenne a kelleténél, de ezt a forradalmi hevület 
diktálja. Innen ered, hogy szólamokból is a filmen valamivel több van,  
mint a színházi előadásban, de még sincs bántóan sok. 

Utaltunk már rá, hogy a Vallatás drámai szerkezetét mindkét ren-
dező  magáévá tette. Az ügyészségi vallatásba szinházban is, filmen is 
úgy épülnek bele a múlt eseményei, hogy azonnal tudjuk, hol és mikor 
történtek. És az ilyen dramaturgiai megoldás nem olyan egyszer ű . Elsđ-
sorban a szinházban volt nehéz megvalósítani, mert a múltban való 
vissza-visszaugrások a jelentől mindig egy eltérő  színhelyet, hangulatot, 
stílust is igényelnek. A vallatás tehát a film és a színházi el őadás egyik 
idđsíkja, a beleépített történetek pedig a másik. A film többidej űsége a 
befogadás tekintetében nehezebb, mert a több szálú cselekmény figye-
lemmel kísérése nagyobb erđfeszítést követel, minta hagyományos, egye-
nes vonalú történet esetében. 

Minta fentiekből is kitűnik, Vicsek nem színdarabot filmesített meg, 
nem a színházi élmény visszaadására törekedett, hanem saját törvényei 
szerint mérhető  önálló filmalkotást hozott létre. 

A Vallatásban, illetve a Fekete glóbuszban nemcsak a dramaturgiai 
különbségekre kell felfigyelni, hanem a színészi alakítások különböz đsé-
geire is, bár itt — ezt azonnal el kell mondani — több a megegyez đ , г  
mint az eltérő  elem. 

Sem Constantin, sem Vicsek nem köti szigorúan korhoz a darab h đ-
sét, Cseh Károlyt. Nagyobb gondja mindkett đjüknek, hogy értelmiségi 
volta domborodjon ki, aki emellett — a valóságnak egyébként megfe-
lelően — rokonszenves egyén is. De ezt a rokonszenvet a színházi el ő-
adás rendez đje azzal éri el, hogy igaztalanul meghurcolt embert mutat 
be. Ezzel szemben Vicsek a „kisembert" jellemz ő  cselekedetek hangsú-
lyozásával éri el ugyanezt a hatást. Vicsek a film szabadon csapongó 
képsorainak lehetőségét használja ki. Abban mindketten megegyeznek, 
hogy Cseh Károly szellemileg mindenben felülmúlja vallatóit. Mindket-
tőjük értelmezése szerint Cseh Károly szerény, amivel emberi szenvedése  
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még nagyobb méretűvé válik. Cseh Károly konokul egyenes, kitartó, tö-
retlen mind a két rendez ő  értelmezése szerint.  

Paulina, Cseh felesége a Vallatás legdrámaibb figurája. Oroszországból  

jön férje után az ismeretlen világba. Nem tud közeledni az emberekhez,  

őt pedig mindenki kerüli. Nem azért, mert külföldr ől jött, hanem mert  
tudják, a rendőrség kémgyanúsként állandóan szemmel tartja. Paulina  

tehát boldogságát keresve jön Cseh Károly után, viszont várakozásával  

ellentétben állandó házkutatásokban, zaklatásokban van része. Férje  

minduntalan vizsgálati fogságba kerül, és đt is állandóan zakaltják. A  
színházi elđadásban ez a drámai sors nem jut teljes mértékben kifeje-
zésre, a rendez ő  sokszor csupán a sejtetés szintjén tartja. Paulinára itt  

inkább azért van szükség, hogy öngyilkosságával férjére végs ő  csapást  
mérjenek, azaz hosszú évek után végre megtörjék. Vicsek filmjében már  

sokkal nagyobb jelentđséget kap Paulina alakja. Nemcsak azért, mert  

a rendező  már vele indítja a filmet (a Tiszán való átkelését látjuk a  

nyitó képsorban), hanem azért, mert Paulina valahogy itt mindig és  

mindvégig jelen van. Paulina szerepének filmbeli értelmezése az írói el-
képzelés mása: Paulina szeretetre vágyó, kissé romantikus lélek, aki  

nem tudja elviselni a körülötte zajló politikai hajszát, és végs ő  elkesere-
désében öngyilkos lesz.  

A Vallatás három központi figurára épült. A harmadik Karakaševi ć  
ügyész, a karrier után futó ügyészecske, akinek a ranglétrán való fel-
futása Cseh megtörését ől függ. De Cseh nem akar megtörni. S így, míg  
az egykori kapitány felettese már alezredes, 6 marad, ami volt. Anatol  

Constantin írja rendező i naplójában: „Mint ahogy semmit sem szabad  

a jó szinházban fekete-fehérben ábrázolni, sematikusan demagogizálni, egy  

pillanatig sem fér kétség ahhoz, hogy Karakaševi ć  is csak gondolkodá-
sában, felfogásában embertelen, különben értelmes, a kávéházban bizto-
san jó modorú úriember. Ha egy úriember, aki ráadásul értelmes is,  

rossz célokra fordítja eszét és erejét, nem utolsósorban szakmai tudását,  

akkor az vadállattá változik. De ez végcél, a h ős drámai-színpadi éle-
tében ... Márpedig eredményt nem szabad játszani ... Ezért töreked-
tünk arra, hogy Karakaševiénak — objektív módon ítélve — emberi  
vonásai is legyenek, mert úgy tartom, hogy így még veszélyesebbé, még  

szörnyűbbé válik a végeredmény." S valóban ilyen Karakaševi ć  ebben  
a „végeredményben", színházban és filmen egyaránt. És nemcsak azért,  

mert ez az egyetlen szerep, amelyet szinházban és filmen ugyanaz a szí-
nész (Pásthy Mátyás) alakít. Azonos rendez ői elgondolás teszi, hogy  
mindkét esetben Karakašević  egyszerre hízelgđ  és parancsoló, kedves és  
kínozni kegyetlenül tudó, tehát kétszín ű , karakter nélküli.  

Míg Karakaševićet illetően teljesen megegyezik a két rendez ő  koncep-
ciбja, Prodanović  alezredest illet ően már teljesen eltér. Constantin szerint  

fehér keszty űt, antantszíjat és ezredesi sapkát visel ő , feszes tartású tiszt,  
akinek mozdulatai kimértek, parancsai, bár halk szavúak, pattogóak és  
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teljesítésük nem tűr halasztást, míg a „hatalom megtestesít őjeként" Vicsek 
filmjében a militarizmus karikatúrája. Vicsek szerint Prodanovi ć  nyilván 
nem kitüntetésből került egy kis vidéki határállomásra, s innen ered a 
figura karikaturisztikus értelmezése. Vicsek Prodanovi ća olyan katona-
tiszt, akinek a haza ügyénél el őbbre való a lábánál pihen ő  és az újság-
papírból fogyasztott reggelib ő l részt váró kutyája. Érzésünk szerint Con-
stantin szerepértelmezése a hitelesebb. 

A fentiekből is kitűnik, hogy a Vallatás kétféle megjelenítése egyfor-
mán a felfedezés erejével hatott. Mind a színházi változat, mind a film 
tele van eredeti ötletekkel, sok új értelmezéssel, s ez már maga is ered-
mény.  

BORDÁS Győző  
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Balázs József : Az ártatlan. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

„Azt csak a jóisten tudja, hogy hol vagyunk és hova visznek bennün-
ket" — válaszolja a nyíregyházi huszárezred egyik katonája Batár János-
nak, a negyedik Balázs-regény, Az ártatlan főhősének. Válaszában benne 
foglaltatik a regény alapszituációja, valamint a narráci б  domináló néző -
pontja, látószöge is. A nyíregyházi huszárezred regényét ugyanis, amely 
az egység második világháborús lengyelországi kálváriájának történelmi 
dokumentumaira épül, Balázs az egyik közkatona aspektusából láttatja. 
A Batár által befogható szemhatár sz űkösségére vet fényt az idézett mon-
dat. Batár János és a többi katona bevagonírozása idején csupán annyit 
tud, hogy lovaikkal, felszerelésükkel együtt Lengyelország felé indulnak. 
Ütjuk célja, rendeltetése is csak kés őbb, egy véletlen beszélgetés során 
kezd kirajzolódni el őtte: „ahogyan a front mozog előre vagy hátra, kö-
vetniük kell ezt a mozgást", ami azt jelenti, a német harci egységeket kell 
a partizán és orosz támadásoktól fedezni. 

A regény egész cselekményvilágát ez az el őre-hátra mozgás, ez az eleve 
kilátástalan, s mind tragikusabbá váló front mögötti ingázás alkotja, 
melynek során az alakulat fokozatosan lemorzsolódik, egy része a mo-
csarakba vesz, másik része a bombázások során esik el, s jelent ős hányada 
megszökik vagy átáll a partizánokhoz. A közvetlen harc, nem is a tá-
madás, még a védekezés lehet ősége sem adódik meg az ezrednek, s így 
az egy helyben topogás, erd őtől mocsárig, mocsártól elhagyott faluig, 
falutól újra a mocsárig vezet ő  circulus vitiosus hivatott a szituációból 
eredő  abszurditásnak a cselekményszinten való megjelenítésére. Az ese-
ménykeret és a regényszituáció alapján az olvasó egy feszes szövés ű , drá-
mai kompenzációjú prózai m ű re készül fel. Miért maradnak kielégítetlenül 
elvárásai?  

Balázs történeti érdekl ődését, témaválasztását (témaválasztásait), a re-
gényszituációk megteremtését sem Az ártatlan, sem a korábbi két törté-
nelmi tárgyú regény, a Magyarok és a Fábián Bálint találkozása istennel  
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kapcsán nincs okunk megkérd őjelezni. Balázs mindeddig jó érzékkel je-
lölte ki regényeinek tárgyi bázisát. A fókuszba állított problémák kivétel 
nélkül komoly lehetđségeket biztosítanak elbeszél őjük számára, s ha él 
a történelmi témák adta lehet бségekkel, elóbb-utóbb eljut a történelemr ő l 
való tudásunk, irodalmi tudásunk gazdagításához, s a „történeti szemlélet 
sajátos revíziójáig". A Balázs József sorjázó m űveivel párhuzamosan 
terebélyesedő  Balázs-filológia szempontjából Balázs regényei már meg is 
valósították ezt az átértékelést. 

MeggYőződésem, hogy az úl magyar p гбza Mészöl tő l, Kor rádtбl S 
 
i-

róig,  Dobaiig, Nádasig valóban felvillantotta a magyar történet, múlt 
vagy közelmúlt látásának, megítélésének szemléletében, min őségében új 
változatait, s ha ez a tendencia tovább er ősödik, a magyar próza történe-
tében is rendkívül jelent ős helyet betöltő  szintézis teljesedik ki. S az a 
tény, hogy a modern magyar próza éppen most fordul a történeti-tár-
sadalmi-közösségi problematika új láttatása felé, amikor a világirodalom-
ban gyakran a jelentéktelen kérdésekre koncentrálnak, újabb min őséggel 
gazdagítja e gesztus jelent őségét. A Filmet, A városalapítót, a Kerengő t,  
a Csontmolnárokat, a Tartozб  életet, az Egy családregény végét az emeli 
ki az egyébként programszer űen, divatszerűen írott, szaporodó történelmi 
tárgyú regények közül, hogy bennük a múlt eseményei, viszonyhálózata, 
tényei mindenekel őtt a jelenre vonatkoztatva válnak jelentéshordozókká, 
s itt a téma történelmi beágyazása funkciót nyer. A Film például a jelen 
és múlt egyidejűsítésével, a szálak egymásba szövésével ér el páratlan 
hatást, s az a kérdés, hiteles dokumentumok képezik-e a bázisát, vagy fik-
tív dokumentumokra építkezik, háttérbe szorul. 

A dokumentumhoz való viszony képezi a kritika félreértésének, félre-
magyarázásainak egyik mozzanatát. A kritika ugyanis történelmi téma 
láttára eleve pozitívan ítélkezik, noha — éppen a rnár idézett m űvek  
„ellenpéldái" bizonyítják, melyekben a magyar múlt történeti átmin&si-
tésének szándéka valamiképpen érvényre jut — önmagában semmiféle tör-
ténelmi keret nem elegend б  a mába nyúló, jelent befolyásoló konzekven-
ciák levonásához. Ebben a kontextusban vizsgálva Balázs regényeit, észre 
kell vennünk, hogy bennük mégha legtöbb esetben hiteles vagy meggy ő -
ző  is a kép, melyet megrajzol — a nyíregyházi huszárezred tragikus egy  

helyben topogásához hasonlóan —, kísérlet sem történik sem a. szituációk 
adta általánosabb vonatkozások, sem a történeti témákból a jelen felé 
mutató erővonalak kitapintására, sem a kritika által emlegetett jelképie-
sítésre, mely az egyes esetet az egyetemesebb összefüggések jelentéshálójá-
ba belehelyezné. Hogyan beszélhetünk akkor itt bármiféle „történelem-
szemléleti revízióról"? 

Balázs regényei, mint említettük, következetesen a „lelki szegény", a 
primitív ember, a szegényparaszt szemszögéb бl láttatják a viiágot, a tör-
ténelmi káoszt, els ő  vagy második világháborús zűrzavart. Ez önmagában  
viszonylag új szempont, s az irányított, vezetett, kiszolgáltatott, önma- 
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gával nem rendelkez ő  társadalmi réteg 20. századi tragikumának meg-
mutatására kiválóan alkalmas forma. Nem azt hiányoljuk tehát, hogy 
Balázs Az ártatlanban vagy a Magyarokban nem konfrontál eszméket, 
gondolatokat, nézeteket, nem tágítja kommentárokkal a regény horizont-
ját, nem viszi regényét az esszé és a regény határterületére, hanem hogy 
még a választott látószögnek, narratív aspektusnak, elbeszél ő i nézőpont-
nak, aBatár Jánosok által befogható valóságszeletkének az elmélyítéséig 
sem jut el. Nem a horizontális építkezés, a formai-gondolati kaland, expe-
rimentálás elmaradása miatt nem fogadhatjuk el aBalázs-kritika egyér-
telműen elragadtatott hangulatát, hanem éppen az általa választott, s is-
métlem, rendkívül értékes, talán eléggé ki sem aknázott módszerhez való 
következetlensége miatt. Miért nem következetes módszeréhez Balázs Az 
ártatlanban? 

Ennek a prózai eljárásnak, amely Balázsnak lényegében mind a négy 
regényét, a nem történelmi tárgyú Koportost is beleértve, életre hívta, 
alapköve a redukció. A redukció a regények minden egyes konstruáló 
mozzanatára vonatkozik: a narratív néz őpontra, a cselekményvilágra, a 
szerepl ők mozgásterére, képességeire, lehet őségeire, nyelvi megnyilvánulá-
saira stb. Mindent a minimumra kell csökkentenie ennek a módszernek, 
hogy éppen a hiányzó dimenziók által alakíthassa ki a regény a maga 
jelentéstöbbletét, hogy eljuthasson arra a pontra, amikor önmagáért beszél 
minden hiányzó elem, amikor a kifosztottság, elnyomottság, leszorítottság 
a szerkezetb ől és a nyelvb ől kinőve jelképessé, a konkrét sorsokon túl-
mutatóvá válik. Az érték- és hatásmozzanatok kizárólag ennek a transz-
formációnak az útján jöhetnek létre, mert ellenkez ő  esetben a választott 
keskeny sáv, aBatár János-világ sem önmaga adekvát felmutatására, sem 
egyetemesebb relációk sejtetésére nem képes. Az ártatlanban sajnos, úgy 
tűnik, a keskeny sáv a vállalkozást, az elért eredményt kvalifikálja, s ez 
annál kellemetlenebb felismerés, mivel az el őbbi három regényben is meg-
levő  sablonokra és a negatív el ő jelű  redukcióra irányítja a figyelmet. 

A redukció, a modern prózai építkezésnek ez a jelent ős értékteremtő , 
értékhordozó eljárása itt önmaga ellentétébe csap át. A tudatosan vállalt 
elszegényítés, a szemhatár bezsugorítása olyan új prózai tendencia, amely 
az intellektualizálód ő  próza mellett talán az egyik legperspektivikusabb 
irányzat: lényegét a nyelv lecsupaszítása képezi, mellyel egyidej űleg a 
nyelv teherbírását fokozza. Balázsnál ez a leegyszer űsítésbő l következő  
tömörizés, sűrítés nem jelentkezik, s ez szintén a felületesen értelmezett/ 
alkalmazott redukciónak a szimptómája. Balázs József regényei nem élnek 
a választott módszer lehet őségeivel, mivel ennek a már említettek mellett 
elengedhetetlen föltétele a szigorú fegyelem, az ábrázolás ökonomikussága 
s a belő le eredő  frekvencia fokozása. Marad tehát a horizontok besz ű -
kítése, az ökonomikusság (ezt nem vitathatjuk el t őle), a klasszikus poéti-
kai követelmények, a jellemzés, árnyalás, epizódhálózat stb. elhagyása, de 
a beszűkített horizontok dramatikusságának felmutatása, az ökonómiából 
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következő  hatásimpulzusok növelése és a hagyományos elemek helyébe  

kerülő  új konstrukciós megoldások nélkül.  
Nemcsak regénykonstrukciós botlás, hanem a bels ő  egyensúly felboru-

lását eredményezi az a helyzet is, amelybe Balázs f őhősét helyezi: a ve-
zérkari tisztek személyes soff őrjeként olyan információkat szerez, amelyek  
által eleve kibillen a semmiről sem tudó, az eseményekkel tudatlanul  

együtt sodródó tömegb ől. A regény mindvégig álcázza Batárnak ezt az  
előnyös helyzetét, s éppen azáltal kerül ellentmondásba önmagával, hogy  
kitart Batár semmirő l semmit sem tudó néz őpontja mellett, holott a tisz-
tek egymás közötti tárgyalásai által egy széles új információs medret  

vezet be. Batár ett ől fogva nemcsak passzív tanú, hanem a legtitkosabb  
beszélgetések, a partizánokkal folyó egyezkedések közvetlen részese, tu-
dója.  

A belső  következetlenségek és ellentmondások felismerése után, még 
érthetetlenebbnek látjuk a Balázs-kritika elfogultságát, amely Móricz, 
Hemingway, Sarkadi, Fejes, Kafka az új latin-amerikai próza folytatóját 
ünnepli Balázsban. E névsor, e hagyomány-köteg egyenes folytatójának 
lenni a világirodalomban mindeddig ismeretlen bravúr volna. Minthogy 
bravúr lenne a kritikákban el őforduló minősítések, „líraiság" és „tárgyi-
lagosság", „realizmus" és „szimbolizmus", „intellektualizmus" és „meg-
újuló népiesség" szintetizálójának is lenni. Ha csak egy fokkal lenne mér-
téktartóbb és objektívebb a kritikai visszhang, talán hozzájárulhatna 
ahhoz, hogy a szaporodó regények ellenére is fiatal, vitathatatlanul te-
hetséges Balázs József prózaírói alkotómunkája elmélyüljön, mert a meg-
állapítás, hogy „életm űve a magyar próza egészére hatással lehet", csupán 
a fiatal írónak kijáró (nem feltétlenül szükséges) el őlegezett kritikusi bi-
zalom kérdése, de hogy valóban hatással legyen, ehhez még jó néhány 
alapvető  dolgot le kell tisztáznia. 

THOMKA Beáta  

HÉTKоZNAPI EMBEREKRŐL —  HÉTKCOZNAPIAN  

Csörsz István: Ördögűzés, Magvető  Könyvkiadó, Budapest, 1977  

Csörsz István nevével egy kétségtelenül nem akármilyen könyv, a  
Sírig tartsd a pofád című  dokumentumregény kapcsán volt alkalmunk  
megismerkedni. Második könyvér đl, Ördögűzés című  elbeszéléskötetérő l  
szólva viszont akarva, nem akarva arra kell emlékeztetni, hogy a szerz ő  
dokumentumregénye annak idején, azzal, hogy társadalmon kívüli, b ű -
nözés szélére szorult, jobb híján „hippi"-ként megjelölhet ő  fiatalok vi-
lágába nyújtott betekintést, már szinte eleve biztosította a vonzer őt, az  
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érdekességet. Jelen kötetének szerepl ői ezzel szemben többnyire „nor-
mális" emberek, többé-kevésbé beépült téglái a társadalomnak, kispol-
gárok vagy kispolgári mentalitású munkások, „legjobb esetben" lumpen-
proletárok, végső  fokon olyan figurák tehát, akikr ől lényegeset, érde-
keset vagy éppen újat mondani aligha lehet könny ű  feladat bármely író  
számára. Különösen, ha e hétköznapi emberek hétköznapjait kívánja  
megeleveníteni, úgy, ahogyan azt Csörsz ezúttal teszi. Minden bizonnyal  
szándékoltan és tudatosan, egy dologgal azonban alighanem mégse szá-
molva: ilyen „kétszeres" hétköznapiság esetén a megoldások hétköznapi-
ságát már okvetlenül kerülni kell, nehogy a hétköznapiság végül is  
„háromszoros" legyen.  

Nem mintha Csörsznek nem lenne meghatározott szemléletmódja, vagy  
akár a kötetében szerepl ő  írásokat egybefogó koncepciója is: „Az bánt  
a legjobban, ha látom, hogy valaki nem akar változtatnia sorsán. Ha  
egész héten nem találok erre példát, de szombaton találok, akkora kö-
vetkező  héten biztosan a szombatról írok. A legtöbb embert meg kellene  
győzni arról, hogy a bűn, amit önmagával szemben elkövet, nem magán  
tulajdona" — áll ugyanis könyvének fülszövegében. A kötetbe foglalt  
írások elolvastával pedig el kell ismernünk, hogy, témájukat tekintve  
legalábbis, lényegükben valamennyien megfelelnek ennek a koncepciónak.  
Csörsz szerepl ői mindannyian tehetetlenül vergđdő  kisemberek, környe-
zetük vagy környezetük által formált személyiségük tehetetlenségi nyo-
matékának rabjai és áldozatai, többségükben még a sorsukon való vál-
toztatás szükségességének felismeréséig sem jutnak el, nemhogy magáig  
a változtatásig. Jól példázhatják ezt a kötet állóképszer ű , nemegyszer  
csak a szituációt felvillantó rövidebb lélegzet ű  írásai is. Akár mindjárt  
a sorrendben els ő  novella, a Ma nem lesz es ő , amelynek visszaes ő  alko-
holista figurája makacsul és tehetetlenül egyre csak különváltan él ő  fe-
lesége és annak „pasasa" felbukkanását lesi, jól tudva, hogy ezzel csak  
tulajdon helyzetét nehezíti meg, s lényegében ugyanezt a képletet talál-
juk a könyv másik „válási novellájában", a Farb Winchester az utósze-
zonban címűben is. Vagy hogy még mindige témánál maradjunk, ugyan-
ez a tehetetlenség jut kifejezésre a harmadik ilyen tárgyú írás, A másik  
szoba esetében is, ahol András mintegy „cselekvés helyett" teszi tönkre  
jobb sorsra érdemes módszerességgel lakásának berendezését, s bántja  
meg kíméletlen kiszámítottsággal váratlanul betoppanó feleségét, akivel  
sem együtt élni nem képes többé, sem pedig végleg belenyugodnia t őle  
való elszakadásba. Érdekesebb, már-már eredetibb formában mutatkozik  
meg ez a fajta változtatni nem tudás az Október végén cím ű  íкásban,  
amelyben Tamási, mivel felesége mellett nagyarányú őszi befőzésekhez  
szokott, azokat az asszony halála után is rendületlenül továbbfolytatja,  
annak ellenére, hogy a felhalmozott bef őttkészletet képtelen elfogyasz-
tani, sőt a tágasabb éléskamra kedvéért még egy különben nem túl el őnyös  
lakáscserére is rászánja magát. Alapjában véve ugyanerre a képre buk- 
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kanunka hosszabb lélegzet ű , elbeszélés-, illetve kisregényszer ű  írásokban 
is. Ezek egy része egyébként inkább csak hosszabbra nyújtott és részle-
tezőbb állókép, hasonlatosa rövidebbekhez, éppen csak gazdagabb „tü-
netkészlettel", amiért is amazokhoz képest inkább csak mennyiségi több-
letet jelent. Ellentétben az olyan írásokkal, amelyekben a változatlan-
ságban való megragadtságot, a lelki helyhez kötöttséget már nem csupán 
mint állapotot láthatjuk, hanem kialakulásából is érzékelhetünk valamit, 
mintegy a „tehetetlenülés" folyamatát követhetjük nyomon. Ilyennek 
számít a Jobbról a nap, ahol egy rokkant állatorvos és agglegény életé-
nek egy hosszabb szakaszát ismerhetjük meg, s ezen belül is nem utolsó-
sorban azt, miképpen szenved hajótörést Szalag reményteljesen indult 
együttélési kísérlete tulajdon beidegz ődöttségein és rigolyáin, végső  fokon 
alkalmazkodásra való képtelenségén. S még inkább ilyen A motor, e 
mindössze tizenegy írást magában foglaló kis kötet legterjedelmesebb 
darabja, egyúttal pedig vitathatatlanul legigényesebb vállalkozása. F ő -
szereplőjét, Szászt, a segédmunkást kezdetben amolyan „háborús hié-
nának" ismerhetjük meg, akit a körülötte dúló pusztító háborúból mind-
össze a zsákmány érdekel, feleségével együtt fáradtságot nem ismerve 
gyűjtögeti az elpusztult járm űvek és fegyverek használható részeit, ké-
sőbbi értékesítésük reményében nem riad vissza még az elesett katonák 
táskáinak és egyéb tárgyainak összeszedését ől sem, s e „munka" végzése 
közben még a környékbeli ütközet elhúzódását se bánná különösebben. 
Ekképpen szerzett „vagyonának" jelent ős részét azonban egy rég áhított 
és viszonylag épségben maradt német katonai motorkerékpárra áldozza, 
melynek birtokában aztán hosszú id őre ő  lesz az utca „els ő  embere", 
amíg csak egy régi esztergapad tulajdonosában gy űlöletes vetélytársra 
nem lel, úgyhogy furcsán groteszk tragédiája végül is „prímheged űsi" 
szerepének elvesztéséb ől fakad. Ekkor azonban már szánandó és esend ő , 
korábbi, akár aljasnak is min ősíthető  megnyilatkozásai ellenére, jobb 
sorsra érdemes emberként búcsúzunk t őle. Kétségtelenül a szerzel gondos 
és körültekintő  ábrázolókészségének köszönhet ően. 

Más kérdés, hogy az itt vagy a kötet bármely más írásában elénk 
táruló kép, akármilyen valószer űen hasson, egyúttal valahogy érdek-
telen is. Annak következtében, hogy amit Csörsz itta maga figuráiról 
elmond nekünk, annyira magától értet ődő , szinte közismert, hogy soha 
nem lepődünk meg, ellenállás nélkül rábólintunk az olvasottakra, s vesz-
szük tudomásul azokat. Amiért is, bár igazán nem állíthatjuk, hogy 
Csörsz túl sokat magyarázna vagy elemezni, az ábrázolt világ szürke-
sége és „normálissága" folytán fantáziánk felszítatlan marad, nemigen 
érzünk indíttatást az olvasottak továbbgondolására, s őt gyakran úgy tű -
nik, számtalanszor olvastunk már hasonló történeteket. Éppen ezért nem-
egyszer úgy érezzük, írás közben maga az író is tisztában volt vele, hogy 
mondandója nem tartalmaz semmi rendkívülit, s így nincs is szüksége 
olvasójának meggyőzésére. Igy tetszik azonban, ezt illet őleg mégis 
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tévedett, mert ha pusztán a „tények" elhitetése szempontjából nem is 
kellett meggy őzőnek lennie, érdekl ődésünk ébren tartásához mindenkép-
pen több színre, egyéni meglátásra, legf őképpen pedig a nyelvi eszközök 
gazdagabb kelléktárára lett volna szükség, mint amennyivel konvencio-
nálisnak tetsz ő  szótárának és zökkenésmentes monotóniával egymás után 
sorakozó rövid mondatainak tanúságtétele szerint rendelkezik. Vagy 
esetleg amennyit netán mégis meglév ő  készletéből itt egyáltalán felhasz-
nálni kívánt, tekintve, hogy valószín űleg tudatosan igyekezett élni a 
„szürkével szürkére" módszerével, amely, különösen, ha „szürke dolgok-
ról" is esik szó, akkor bizonyulhat csak „kifizet ődőnek", ha olyan szin-
ten valósul meg, hogy szenvtelenségével, precizitásával mintegy a tárgyi-
lagosság és tárgyszer űség szuggesztivitását eredményezi. Ilyenfajta kitel-
jesedés és minden más ezt valamennyire is pótolni tudó színez őeszköz 
nélkül ugyanis Csörsz figurái hitelesek lesznek ugyan, de egyúttal vérte-
lenek is maradnak, a szerz ő  világa nem kel életre igazán. Novelláiról 
és elbeszéléseiről ilyenformán mindössze olyasmit állapíthatunk meg, hogy 
„egészen jók", „korrektek", „szolidak", becsületes írói munka termékei, 
valamennyire is lenyűgözni azonban képtelenek bennünket. Végs ő  fokon 
tehát nem képesek fontossá, jelent őssé, akár a szó „csendes" értelmében 
is drámaivá emelni a hétköznapokat, nem csupán tárgyuk tekintetében, 
hanem művészi értelemben vett súlyuk szerint is hétköznapiak. Ezért nem 
gazdagodhatunk általuk különösebben, ezért nem érezzük úgy, hogy el-
olvasásuk után többet tudunk emberr đl, lélekrő l, társadalomról. 

VARGA Zoltán 

SIKERÜLETLEN ÖNKERESÉSEK 

Császár István: Én voltam az, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

„Tisztában vagyok azzal, hogy elképzelhetetlen felel ősség hárul rám, 
amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, 
gyakorlottnak nem találom ..." — mondja Császár egyik novellah őse, 
és ezzel a kötet valamennyi írásának a hétköznapok megváltoztatására és 
a hősök kiteljesedésére ösztökél ő  vezérfonalát jelöli meg. 

Császár hősei a valóság perifériáin sodródó csavargók, akik, miközben 
helyet keresnek a világban, rádöbbennek életük kisszer űségére, tartalmat-
lanságára. És bár tagadják létük sz űkre szabott kereteit, ezt olyan kü-
löncködő  és szélsőséges magatartással teszik, hogy maguknak sem tudják 
tagadásukat megmagyarázni, még kevésbé érvényessé tenni. „Rájöttem — 
mondja egyikük —, hogy az emberek szinte sohasem tudják igazán meg- 
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okolni tetteiket. Sodródnak csupán ..." „Azt hiszed — folytatja a má-
sik —, érdekel ingem, hogy X. Y. értelmetlenül él? Fenéket! Az a baj, 
hogy én élek értelmetlenül..., hogy többet tudok, mint amennyire a 
szervezetemnek szüksége van." És öngyilkos lesz, mert az emberi szellem 
„dögletes kiteljesedésének" érzi magát, egy élett ől idegen, merev meghatá-
rozásnak. Ez a „többet tudás" dobja a felszínre Császár h ősei létének 
fonákságait, és cudarul meghurcolja őket. 

A „... születésem el őtt senki sem kérdezte t őlem, hogy egyáltalán aka-
rom-e ezt a világot. Hát most, utólag megmondhatom, hogy nem aka-
rom" — jelenti ki a Körülmények című  novella egyik tehetséges fiatalja, 
aki beéri a segédműtősséggel meg a monte-tarlói rádió bömböltetésével, 
mert ebben a mesterségesen el őidézett „majdnem halál" állapotában köny-
nyebb eltűrnie a világot és benne önmagát, emellett nyugodtal-ban szem-
lélheti „a hangyák tökéletesen értelmetlennek t űnő  vonulását". A novella 
másik kulcsfiguráját is körülményeinek logikátlansága készteti arra, hogy, 
félrerúgva jól fizetett állását, beálljon segédm űtősnek. Az itt kapott ne-
vetségesen kis jövedelemmel ugyanis csökken a bírósági komédiával rá-
kényszerített tartásdíj összege. 

A körülmények meg a társadalom „illemtana" alaposan megbolygatja 
a hősök lelkivilágát, és befolyásolja sorsuk alakulását. 

Az 1950-es évek Magyarországának két ifjú segédmunkása napokig 
kénytelen a könyvek nyújtotta szellemi táplálékkal és egy kölcsönkért 
húszason vett kenyérrel, zsírral meg cigarettával beérni, míg végre sorra 
kerülnek egy több ezer embert foglalkoztató gyár adminisztrációjának 
ütemtervében, és megkapják a már jó el đre ledolgozott bérüket. „Az ember 
minden rosszra rávehet ő , ha ezzel elkerülhet egy még rosszabbat" elvet 
alkalmazza az a huszonéves is, aki hamis vércsoportvizsgálattal kénytelen 
letagadni apaságát, hogy végre megszabaduljon a bürokráciától indoko-
latlanul kapott szégyenfolttól, és kialakíthassa a maga életét. A Naftalin 
című  novella gyermekh őseinek bontakozó szimpátiáját villámként sújtja 
agyon a társadalmi hovatartozás. A takarítón đ  fiának lebilincselđ  világot 
jelentő  szemétdomb láttán kis úri barátn ője kijelenti: „Szemét! ... Men-
jünk innen." Származás alapján szelektál, bírál és ítélkezik A feljegyzések 
az utolsó padból című  elbeszélés Jablonszky tanár úrfa is, miközben ha-
tározott gesztussal húzza meg a határvonalat értelmiségi és munkásszül đk 
gyerekei között. A kényszerítették és megtévesztettek egyik mintapéldánya 
ő, aki „... a magyarórák közben igyekezett átadni minden tudását ... az 
óra végén pedig röviden leadta az el đírt anyagot ... csupa közhelyet, 
mert közhelyet kívánta tanterv". Ezekb đl az iskolapadokból kerül ki a 
naponta nyolc órát a kórházban dolgozó, szabad idejét pedig otthon, 
törökülésben, falisz őnyeg-készítéssel töltđ  röntgenorvos; a vidéki újság-
író, aki éjszaka ír, nappal altatót szed, mígnem 56-ban akkora mennyi-
ségben, hogy halva találnak rá; az Indiáig és a buddhista szerzetességig 
meg se álló jó barát, meg a többiek, akik az ügyvédi hivatalig, a helyettes 
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igazgatói állásig, a tisztviselőségig, az íróságig stb. viszik. Ki-ki a maga  
módján, közömbösen, megvet ően, különcködve, törtetve, megalázkodva  
vagy fontoskodva érvényesül, oldódik fel a világban. Mind nyilvánva-
lóbb azonban, hogy ellentmondásos, határozatlan, rendkívül labilis jel-
lemük nem tud eredményesen harcolni a köröttük sorakozó tények:  a 
munkanélküliség, a lakásprobléma, a kedvez őtlen továbbtanulási lehet ő -
ségek, az apasági tárgyalások, a téveszmék, a bürokrácia, a konvenciók,  
de a lényükben pusztító fonákságok ellen sem. A Kavics cím ű  elbeszélés  
kamasz hősének a látomásait a személyi kultusz évei táplálják, a tömeg  
félrevezetésének és a népámításnak a mélypontja a Tagranoff, a Majom-
ember és a Cseplin című  egypercesekben jut leginkább kifejezésre. Szét-
zilált karakterek keresik egyensúlyukat a Látogatás, a Holtpont, a Mint  
a kiskutya és a Triptichon Gurgyulival című  novellákban is, olyan kor-
látozott lehet őségek között, amelyekben az élet lényegének megragadása  
egyszerűen lehetetlen. A Holtpont h ősének házasélete pontos diagnó-
zis: elidegenedett ember testi és lelki állapotának kórképe. Az ember  
megundorodik attól, hogy üres az élete („olyan élet, amit nyugodtan él-
hetett volna akárki más"), mert ő  maga hiányzik belőle.  

Császár hőseinek kompleхusát az Én és a Világ ellentmondása alkotja.  
Ezen sehogyan sem tudnak túlverg ődni. Az Utazás Jakabbal két kulcs-
figurája beáll t őzoltókészülék-ellenőrnek, mert az kötetlen meló, nap-
számra utazgathatnak, ami azt az érzetet kelti bennük, hogy állandóan 
maguk mögött hagynak valamit, szégyenükkel együtt. Aztán rádöbben-
nek, hogy a látszat áldozatai, képtelenek megszabadulni kötelékeikt ől, 
és minduntalan visszatérnek oda, ahonnan a „végleg eljöttünk" meggy ő-
ződésével távoztak. Császár els ősorban az emberi vágyakra és elképzelé-
sekre összpontosít, ezeken keresztül nézi és boncolgatja figuráit meg a 
velük kapcsolatos miérteket és mikénteket. „Pszichológus akartam lenni, 
de nem vettek fel ..."; „Egyszer úgy volt, hogy felvesznek a vegyipari 
egyetemre ... Csak közbejött valami.. ."; „Papnövendék akartam lenni. 
De nem vettek fel. Talán azért, mert az apám nagy pártember. Rossz 
volta káderlapom."; és még számtalan „akartam", „de" csapdossa arcul 
a mást akarókat, a magukat másra érdemesnek, többre hivatottnak érz ő -
ket. És a többieket is. „Az embernek minden helyzetben újra meg kell 
határoznia magát." E meghatározás realizálása során kiderül, hogy vol-
taképpen senki és semmi, hogy kezdheti elölr ől, a nullpontról, ahol pil-
lanatnyilag is az élet egyik széls őséges variációjaként vegetál. 

Pedig a félresikerült életek mindegyikének gerincét tulajdonképpen po-
zitív törekvés képezi: az ember kiteljesedése egy számára célszer ű  világ 
megvalósítása segítségével. Ennek vetületében az öngyilkosság is hitelt 
kap, csaknem felmagasztosul. Már nem „gyávaság vagy meghátrálás, 
hanem az ember végs ő  lehetősége, hogy elmondja véleményét a világ-
ról..., hogy nem hajlandó akármilyennek elfogadni a világot. A maga 
képmására akarja formálni, vagy ha ez végképp nem sikerül, otthagyja 
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az egészet." Csakhogy a Jakabok, Gézukák, Károlyok, Gránáthok és a 
többiek teljesen belegabalyodnak „az ember meg akarja-e ismerni önma-
gát, vagy meg akarja-e csinálni magát olyannak, amilyennek hiszi" kér-
déskompleхumába. Ez egyben megfosztja őket attól a kaján tudattól is, 
hogy legalább a halálukkal megvalósíthatnak valamit. 

Kiábrándító felismerés, csömör, alkohol. Császár legsikerültebb figurái-
nak főbb állomáshelyei. Szituációk, amelyekben mindegyikük sajátos gesz-
tussal kényszerisi bele magát, változást és megoldást remélve. Nem tudnak 
választania lehetőségek között. Nem kell nekik az, amit az élet kínál, 
mégis elfogadják, és közben könyörtelenek és irgalmatlanok mindenkivel, 
de elsđsorban önmagukkal szemben. Ha pedig megtagadják, amit az élet 
kínál, akkor Olyan társadalmon kívüli helyzetekbe kerülnek, melyekben 
hamis valóságtudatot építenek ki, végs ő  soron pedig önmagukat_ semmisítik 
meg.  

A kifelé megnyilvánuló bizalmatlanság és a választás kényszere meg 
képtelensége különösen nyomatékos Császár alkoholista h őseinél. A létüket 
összetartó keret már széthullott, a világgal való kapcsolatuk, amely mel-
lesleg kezdettől fogva bizonytalan és bizalmatlan volt, teljesen deformá-
lódott. Isznak. Nem az italért, hanem a mámorért. „Iszom azért, mert 
mindegy ... Tulajdonképpen nem tudom elmondani, hogy miért." —
morfondírozik a legkidolgozottabb portrék egyike, Tarnay György. El-
veszett ember, mert rádöbben, hogy a világ alkoholmámor nélkül elvi-
selhetetlen. Részeg és bolond akar lenni, „ őszintén és becsületesen" aljas, 
aki tudja, hogy „semmivel sem nagyobb őrültség óbégatni és tántorogni, 
mint ... megházasodni, újabb példányokat készíteni félig kész és feles-
leges magunkból". Tarnaynak rögeszméje lesz, hogy értelmetlenül él, és 
ezt minden tettével igazolni is akarja: megnyitja a gázcsapot .. . 

A naturalista hangnem, a szabadon kezelt nyelv Császár novelláinak 
egyik erőssége. A spontánul felcsattanó, válogatatlan szavakkal, szóárada-
tokkal a hősök önmagukat reprezentálják, az elbeszélések mondanivalója 
pedig hiteles lesz. 

A kapituláció szüntelenül ott vibrál Császár h őseinek közérzetében, fé-
lelmében, szorongásában, b űntudatában, beteges totalitásigényében, össze-
mosódó érzelmi-tudati állapotában. A következetlen cselekményvezetés, az 
oda-vissza utalások és a váltakozó id ősíkok nyomán fellazult novellafor-
mába maradéktalanul beilleszkednek a labilis jellemek, s őt épp egy ilyen 
oldott keretben tehetnek szert sajátos min őségre, ugyanakkor általános 
érvényre is. A széthulló karakterek érzelmi fogékonyságukat őrzik meg 
a legtovább. Morális nyugtalanságuk még akkor is eleven, amikor aka-
raterejük már kivész és értelmük is zavarossá válik. Az „elvonósokban" 
Császár a világ küls ő  és az ember belső  realitásának szinkrónját megte-
remteni képtelenek gyülekezetét rajzolja meg kimerít ő  képsorokban. Gyer-
mek- és kamaszkori élményekb ő l építi fel novelláit. Ezért tudja élményi 
erővel megragadni és mélyrehatóan analizálni kulcsfigurái tudatának és 
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magatartásának genezisét. Er őteljesebb írásaiban (Fejforgás, Csak képze-
let, mi?, Körülmények, Én voltam az, Holtpont, Hiú, badar beszéd, Nem 
érsz a halálodig) eljut az önrombolás mélypontjáig és a bizonytalanná vált 
lét minden dimenzióból való egyidej ű  láttatásáig. Hőseiben megtalálja 
azt a pontot, ahonnan optimális távolságból látja, láttathatja, formálhatja 
anyagát, nem utolsósorban pedig azt a módot, ahogyan felfedheti önma-
gát. És bár nincs határozott álláspontja — ezért maradnak portréi nyitot-
tak —, képlékeny, de nem kidolgozatlan figurái mögött emberi sorsok 
húzódnak meg megdöbbentő  diszharmóniák példáiként. 

POLYÁK Márta 

AZ INGATAG IRODALOM 

André Malraux: L'Homme précaire et la littérature, Gallimard kiadó, 
Párizs, 1977 

Néhány hónapja jelent meg Malraux posztumusz műve, „Az ingatag 
ember és az irodalom". A könyv Malraux m űvészetelméleti anunkásságá-
nalk folytatása. Érdekes, hogy csak az utolsó írói vállalkozásában kap 
az irodalom igazán és tudatosan is főszerepet — a képzeletbeli .múzeumot 
csak most követi a ;képzeletbeli könyvtár. 

Az írott szó .művészetével (saját műfajával) szemben Malraux egyálta-
lán nem elfogult. „A költészetnek nincs Rafaelje" — mondja, és sorozatos 
összehasonlításai során .rendre a képz őművészetii érték javára billen a 
mérleg. Az irodalom alkalmazkodni tud. Amikor kulturális szempontból 
lehetővé válik a magányos ima és imádás, vele együtt lehetőé válik a 
magányban percipiálható +művészi forma is, ami egyszer ű  olvasás útján 
is újra meg újra megjeleníthet ő , életre kelthet ő . Az olvasás mint percipi-
álisi :mód a benső  világra is .kiterjed. A (képz őművészeti perseptíva anély-
ségét a .regényben a szerepl ők sajátos és konstáns egymás közti kapcsola-
ta, valamint magával :a regénnyel való kapcsolatuk váltja fel. Ennek 
ellenére a szaépirodalam, Malraux szerint, nem juthat el a 'legnagyobb 
képzőművészeti alkotások csúcsaira. 

Minta „Képzeletbeli múzewm"-fiban, Malraux itt is hatalmas adattárral 
dolgozik, amit, azt hiszem, hélyesebb lenne élményanyagnak és nem is-
meretanyagnak nevezni. Ezzel magyarázható, hogy az adatok között. 
hézagok mutatkoznak, ha egy korszak, egy terület vagy ismert fejl&dés-
történeti vonalak koordináta-rendszerébe állítjwk őket. Ugyanakkor ezzel 
magyarázható +az is, hogy az adatok között bámulatos er ős és élénk von-
zó- és taszítóer ő  a'laikul ki; az :élmény teremtette asszociációtöbblet hatá-
sára újabb :és újabb esszéfordulatok csiholódnak ,az egyRnás ime І lé illesztett 
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adatókból. Ezeket a ilehetđségeket Marlaux messzamenđen kihasználja, és  
ily ,módon jegy sajátos magatartást alakít ki, ami azonban a gyakran  
ismétlđdő  helyzetekben nem tud rnegszábadulni bizonyos automatizmustól,  

és ilyenkor araodorossággá merevedik. Ezért néhányszor a meglep đ  pár-
huzamok mögött nem csillan fel szellemi távlat vagy mély összefüggés, és  

MaJraux szavai egyszerű  poének lesznek. (,,,Michelangelo halálának éve  

hozza Shakespeare születését ..."; „Plurarkhosz .nélkül talán nem lett  

vonla Michelangelo, és biztosan nem lett volna Conneille"; „Zola Jean  
Valjean ellen festi Caupeau-t"; „ Flawbert a könyvtárával ,élt, mint Victor  
Hugo Juliette Drouet-val" stb.).  

A párhuzamok, a szembeállítások tdbbsége anégs вΡm öncélú, mert lát-
tatni tudja ,az egyes korszakok irodalmán a társadalmi és kultwrális  
meghatározók bélyegét, olyan jelek, amilyeneket ,még a kezdet hagyott  
hátra. Míg a  kezdetet, az eredetet igyekeszik körüiljárni, a nemlét szédítđ  
közelségéibe kerül. Az Iimagi .nárius, a Képzeletbeli, ami nélkülözhetetlen  
eleme a ,művészetnek, az hadalomiban mindig más, egyre sz űkebb terü-
letekre csúszik át, és elképzelhető, hogy egyszer hely .nélkül marad. „Az  
iiваgináci6 az álanoknak, ,  az Imaginárius pedig a formáknak egy tarto-
mánya" — mondja Malraux, és felteszi a kérdést, hogy vajon meddig  

lesznek képesek a formák migújhodn.i. A pszichoanalízis tükrében ra-
cionálissá és felületessé válik a múlt irodalom. A „mélypszichológia"  

sokkal könnyebben törli el az egyént, mint a rendsze:r ёk. Az irodalomban  
„századunk nem cserélte fel az igazságokat .másokkall, amint ezt a tu-
domány tette, nemtörđdömséggel hagyta, hogy a rnúltba billenjen át .. .  
amit individualizmus és introspekci б  hoztak a regényben".  

A romantikus irodalom egyik alapfeltétele a m űvész és a zseni azo-
nosítása. A renaissance irodalomban a zseniális írók neon számítottak  
zseninek. Petrarca, Ariosto csak jб  költök. A romantika idején a leg-
rosszabb költő  is egy gyenge Sihakespeare. „A m űvész araár nem egy  
ember, aki verseket, képeket, szobrokat csinál: a »csinál« ige, mely  
Görögországban Olyan fontos volt, neon használh аt6 tdbbé vele kap-
csolatiban. A művészet istene nyilatkozik meg ,prófétái közvetí,tésével."  

Az irodalom a zsenikultusz megszűnése után is megmarad „deliriwm-
keltđ  szákmának" (a kifejezés Valérytđl ered). És fennmarad — legaláabbis  
egyel&re — az iradailoankedvelđk szektája, mégpedig a Képzeletbeli, az  
Imaginárius szektájaként. Mellette párhuzaanosan létezik a sport szektája  

vagy a detektívregényeké. A sport a valós id őben, nem pedig a Képzelet-
beli id вΡjб  en létezik. A legizgalmasabb v'alarnikari anérk đzés is csak  a 
múlté lehet. Az Imagimá:rius szektájának tagjai számára azonban Antigoné  
nemcsak a történelemé. A detektívregények olvasója Don Qwijotét csak  

Cervantes idejében képzelheti el. Az Imaginárius szektájának tagjai szá-
má.ra a jelenben is elképzeLhet đ . Az ún. rnépszerű  regényeket a remek-
művektđl a funkció választja el, nem csupán az írón tehetség különibsége.  

Azoknak az összefüggéseknek a vizsgálata, melyeknek Malraux a köny- 
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vét szenteli, a-na egyre nehezebben képzelhet ő  el a különféle anédiumok 
szerepének értékelése nélkül. Ebben Malraux sem kivétel. Az új médiumok 
kulturális szerepének maegítélés6ben alapjában véve pesszimista — mint  

legtöbb .értelmiségi kortársa. 
Külön figyelemmel kíséri az „események" el őtérbe kerülését az új 

audiovizuális médiumok elterjedésének eredményeként. A tényeket a mai 
hírközlő  eszközök eseményekké változtatják, és ezzel a színház intenzitá-
sát közélítik meg. Az id ő  koncentrált szinkópákra bomlilk — és ez ellen-
tétben áll a regény folyamatos id őlátásával. „Civilizációnk úgy él a 
szenzációkban, ahogyan a görög civilizáció élt a mitorlógiában." 

A televízióról a „Képek dadogása" cím ű  fejezetben beszél (Le balbu-
tiement des i;mages).  

Külön médiumként kezeli az antológiákat, „a múzewm'ok távoli roko-
nát", rejtélyes voltukra keresve magyarázatot.  

A filmnek igen nagy teret szentel. Többször is visszatér a anegfilmesí-
tett irodalmi anűvek sКёгdё sёгe. (Malraux-t ehhez a témához a „Remбny" 
megfiilmesítésérnek — főleg negatív — tapasztalatai is közelvitték.) 
„Amikor Gerard Philippe Falbrice del Dongót személyesíti meg, nem  

Stendhal Fabrice-ává alakul át, hanem Fábrice-t az életrajzára redukálja." 
Nincsen identitása regény .és a film .között, csak az egyik és a másik által 
is lгnesélt 1tёг t ёn еt azonos. Ahogyan .a regényhőst nem lehet az életrajzá-
val azonosítani, a regény sem egyenlő  a történettel. A nagy regények 
érettséget hoznak, a nagy filmek inf аntilissá teszik a nézőt — „a szovjet 
film, egészében, hasonlóan gyermeteg Marxot vagy Tolsztojt hoz, mint 
amilyen Stendhalt Hollywood". 

Még számos, ritka luciditással megírt részletet lehetne felsorolni, de  
néhány kevésbé sikerült 'gondolatmenetet is. Hiba lenne azonban egy, a 
könyvbő l konklúzióként adódó kidolgozott elméleti rendszert kérni szá-
mon Malraux-tál. A L'Homme préclaire et Ga littérture folyamatos esszé, 
és nem összefüggő  tanulmány. Kétségtelen viszont, hogy a könyv alaptó-
nusát és hangütését következetesen vezeti végig. Egyik kritikusa, Poirot-
Delpech szerint Malraux posztumusz m űve „gyászbeszéd egy még mozgó 
irodalom felett". 

Ha nincs is szó gyászbeszédről, nem vitatható, hogy Malraux ingatag-
nak látja a mai irodalmat, amint a hozzá köt ődő  embert is. Málraux 
persze tudja, hogy az irodalom történetében nem ritka a krízisek és a 
katasztrófák el őrejelzése. Lilézi Saint-Beuve-öt, aki félt, hogy „a regény 
mindent felemészt". Malraux hozzáteszi, hogy Saint-Beuve ebben Pigault-
Lebrun és Eugerne Sue győzelmét sejtette — viszont Dosztojevszkij gy б -
zeLme ,kerekedett ki bel őle. A gö гvőt mégis másképpen látja. 

Fedhozhajuk még, hogy Malraux nem veszi figyelembe eléggé komolyan 
az utóbbi néhány évtized irodalmát. Balzackal foglalkozik legtöbbet, Zo-
lával, Dosztojevszkijjal, meglep ően sokat Flaubert-rel. Praustnál és Joyce-
nál anegáll. És megemlíthetjük még, hogy nemegyszer vártáJk már az  
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irodalom megsemymisül&ét, és ennek ellenére az irodalom metamorfózisa 
következett. Malraux szerint ma „úgy élünk vakon a metamorfózisokban, 
mint ahogyan a XIX. század élt gđgösen a szcientizmusban". 

VÁRADY Tibor  

szINHAz  

SZALONGARNITÚRA ÉS SÁRGARÉZ AGY  

— Hozzátok ide a teheneket! — kiáltja vagy inkább fájdalmasan 
nyögi a színpad el őterének bal oldalára állított sárgaréz ágyról a már 
alig mozduló nagybeteg, halni készül ő  Blöse úr, Remenyik Zsigmondnak 
Don Quijote páncéljába bújt és őrületébe menekült drámah őse, akinek 
testére Cervantes lovagjának anakronisztikus páncélja, lelkére pedig 
La Mancha-i elđd, kissé mindannyiunk đse, eltökéltsége tapadt, immár 
elválaszthatatlanul. Amikor ez az utolsókívánság-szer ű  kérés — hozzátok 
ide a teheneket! — felszakad a kiterült, hamarosan már kiterített Blöse 
úrból, a kis tehenészettulajdonosból, aki egykor elhatározta, hogy a világ 
mögé, a társadalmi elkülönülések mögé, a politikai jelszavak mögé tekint, 
mert tudni akarja, „voltaképpen hogyan is állunk az erkölccsel, a vallás-
sal és a becsülettel, a családi élet tisztaságával és a magántulajdon szentsé-
gével", az életével, hitvese h űségével, a villanyszámlával, és „egyáltalán 
az egész világegyetemmel", és a fényehagyott sárgaréz ágy rácsai között 
a hanghullámok szinte érzékelhet ő , látható — mint az expresszionisták 
cégéréül használt Kiáltás cím ű  metszeten — terjedési körkörös ábrája szerint 
elindul a nézđtér felé, akkor már Blöse Hugó régen túl van a menekülésnek 
hitt szerepjátszáson, azon a kiváló pirandellói—Füst Milán-i drámai meg-
fogalmazásban ismert remek IV. Henrik-i ötleten, aminek immunitást 
nyújtó varázsát Blöse az éjjeli, zenés kocsmában az Él đ  holttest felvéte-
leire készülő  komédiás-ripacsai közt olyan ráérzéssel ismerte fel. „Ha lenne  

valamilyen ruhám ... Valamilyen ruhám, amiben nem ismernének ... Ha  

lenne valami álruhám, akkor nem kellene összevissza bujkálnom mind- 

Remeagik Zsigmond: Blöse úrék mindenkinek tartoznak, tragikomédia. Szabadkai Népszínház,  
đsbemutatб . Rendezd: ifj. Szabó István. Díszlet- és jelmeztervezd: Gyarmathy Ágnes m. v. (Sze-
ged). Színészek: Barácius Zoltán (Blöse), Korica Miklós (Rudi), Arok Ferenc (A szerz đ  meg-
bízottja), Karna Margit (Blösené), R. Fazekas Piri (A nagymama), Bada Irén (Paula), Sebestyén  
Tibor (Ottó), Albert Mária (roncsi néni), Remete Károly (Pali bácsi), Bicskei István (Kurina  

plébános), Bata Ferenc (dr. Morte), Salamon Sándor, Godányi Zoltán, Czehe Gusztáv, Sánta  

P. Lajos, Nagy István, Kasza $va, Szél Péter, Szab б  István, Medve Sándor, Albert János, Kere-
kes Valéria, Daróczi Zsuzsa, Majoros Kati, Süveges Eta, Sánta Anna, Dórd Emma.  
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untalan ... Egy álruha, amiben új életet kezdenék ..." Akkorra már az 
egykori mentőötletből olyan végleges életforma alakult ki, ami többé 
nemcsak, hogy nem menti meg, vállalóját, hanem el is pusztítja. Olyan 
örök immunitást nyújt, minta halál, mert maga a halál. 

Ez a sárgaréz ágya végállomás, miel őtt a hitelre szerzett rózsaszín — 
ez a divatszín! — koporsóban végképp elt űnik a világból. Ide jutott Blöse 
úr, aki előtt egyértelműen világos, hogy 6 sohasem juthat már el Afrikába, 
ahová Rudi, „a család szégyene" hívta leánykeresked őnek. Csak a rácsos 
sárgaréz ágyig tellett erejéb ől, pedig amikor az álruha-ötlet megfogant hi-
telezőktől hemzsegő  fejében, a menekülés labirintusainak térképeit vizslató 
gondolataiban, amikor a társadalomból való kivonulásnak ez a lehet ősége 
felötlött benne, akkor még arra gondolt, hogy 6, Blöse Hugó, felveszi a 
versenyt a világgal, megvédi házát és jószágait. De a versenynek vége lett. 
A vesztes pedig nem a világ, amivel đ  Don Quijote-i páncélban 
és elszántsággal akart szembeszállni, hanem ő  maga, Blöse Hugó, a húsz 
tehénből álló tehenészet tulajdonosa, akit felfalta gazdasági válság, s aki 
így sem jószágait, sem házát, de még önmagát sem tudta megvédeni. 

Am ezt csak ő  tudja a Blöse-házban — és természetesen Rudi, a család 
szégyene —, ezért kéri-követeli eler őtlenedő  hangon a tehenek, a Virágot, 
amely „szomorú, akár a cselédlány, sohasem b őg, csak fáradtan álla já-
szol előtt", Gyöngyit, amely „szeszélyes és megbízhatatlan" és legf őképp 
Niobet, amely vak és „olyan fájdalmasan b őg, hogy majd megszakad t őle 
az ember szíve", legalább őket, mert tudja, hogy számára nincs tovább, 
nincs folytatás, hogy az elé a bizonyos célvonal elé ért, amelyen túl nem 
a győzelem, hanem a megsemmisülés várja. Tévedhetetlen biztonsággal érzi 
közeli halálát. De azt is, hogy a t őle alig néhány méterre, a szomszédos 
szobában levő  hozzátartozói, családtagjai, rokonai és házának barátai 
nem sejtik ugyanezt a véget. Vagy ha sejtik is, úri nemtör ődömséggel nem 
visznek róla tudomást, mintha nem is őket fenyegetné. 

Ahogy jelképszerű  Blöse úr rácsos rézágya, ami tulajdonképpen nem 
azonosa szegénység, a nincstelenség jelképes vaságyával, bár ez is lehetne, 
a Blöse-család állapotát ismerve és lassan beteljesül ő  sorsát tudva, hanem 
a módos polgári család egykori divatos hálószobabútor darabja, de amely 
itt, ebben a drámai és színpadi konstellációban a magányt idéz ő  rácsoza-
tával — mellette csak az elmaradhatatlan, újonnan valószín űleg rózsa-
színben pompázó két nachtkasztli, rajta a szintén elmaradhatatlan, talán 
ezüst vagy inkább csak ezüstösre futtatott, már jócskán kopottas keretbe 
foglalt régi fotográfiával és az ominózus éjjelilámpával —, ugyanúgy jel-
képpé emelkedik a színpad el őterének jobb oldalára állított szalongarni-
túra. Kerek, faragott asztalka, rajta a fodrokban leomló csipke asztal-
terítővel, közepén ennek fodraihoz igazodó, apró, csilingel ő  gömböcs-
kékben végződő  rojtokkal egy meggypiros szín ű  felső  teríti, amelyrő l 
éppúgy látszik, hogy nem új, hanem kissé kopottas, elny űtt, minta szin-
tén faragott két szék és a pamlag ugyancsak meggypiros huzata, ezeknek 
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támláin pedig — díszként — csipke kézimunkák, a bal oldali szék és a  
pamlag között egy másik asztalka, rajta a szórakozást és jókedvet szolgál-
tató tölcséres gramofonnal.  

Az ágyon Blöse Hugó, mellén Don Quijote nemrég még menedéket  
nyújtó, most szuszt kiszorító páncéljával. Egyedül. Csak — némileg a  
háttérben — Rudi, a család szégyene van ott. Két tenyerét a feje felöli  
rácsos ágytámlára kulcsolva, állával kezére támaszkodva figyeli érdekl ő -
dő -szánó tekintettel Blöse úr agóniáját.  

A „szalonban" pedig az „énekes halott" Blöse Hugo „legközelebbijai":  
felesége, az „erény mintaképe", mióta férje beszüntette vidéki útjait, fia,  
motorversenyző  és sikkasztó hivatalnok, lánya, aki „szende, szelíd és  
buta", a finom zsemleszagú Toncsi néni, aki „átutazó pároknak szobákat  
ad ki rövid idđre", külön „öntudatos és nézeteiben határozott", Pali bácsi,  
aki „meg van minden hájjal kenve", Kurina plébános, aki „kedves anek-
dotákkal mulattatja" híveit, a nagymama, akinek élete „legnagyobb ese-
ménye volt, amikor fiatalasszony korában férje karján kisétált az állat-
kerbe, ott letérdelt el őtte az elefánt, és szerelmet vallott neki", dr. Morte,  
aki mindent megtesz, ami t őle telik, a „könny ű  halál érdekében". De  
előbb azért — a többiekkel együtt, míg a szomszéd szobában Blöse Hugó  
teheneit kéreti és agonizál — jól bepálinkázik és beszendvicsezik. Els ő -
sorban önmagával, a hasával tör ődik, éppúgy, mint az egész díszes gyü-
lekezet hibátlan vasalású, galambszürke öltönyeiben, lila mellényeiben,  
Piros ruháiban, tollas kalapjaival pompázó, frissen és gondosan frizéro-
zott, kimért mozdulatokat betanult többi tagja.  

Két véglet.  
És itt, ebben a jelenetben nemcsak befejez ődik, hanem summázódik is  

a mindenkinek tartozó Blöse úrék és a hozzájuk hasonlók — kiknek „tisz  
teletreméltó tradícióik vannak, és megvetően nyilatkoznak minden világ-
felforgató eszméről", melyekrő l „meglehetősen homályosak a fogalmaik",  
s „Ott tartanak, hogy az attasét összetévesztik az etazsével, mindez azon-
ban nem feltűnő  abban a környezetben, amiben élnek, papagájuk, Róza  
kutyájuk és gramofonjuk társaságában" — históriája, melyhez a halott  
Blöse és a rózsaszín koporsó kálváriája már csak groteszk fintor, abszurd  
toldalék.  

A színpadkép a kellékek, a tárgyak, a színek, a ruhák, a gesztusok,  a 
hangok nyelvén közli ebben a jelenetben a néz őkkel: ez van — ez a blö-
seség két lehet ő  véglete.  

De épp a színpadi kellékek a közös világot szimbolizáló szalongarni-
túra és sárgaréz ágy — jelzik számunkra, hogy az agonizálás és a jóíz ű ,  
pálinkával alapozott falatozás, a kétségbeesés és a kacagás egy t őrő l,  
egy mentalitásból sarjad. Csak amíg Blöse megpróbált kilépni a társada-
lomból, hogy ne legyen se polgár, se családfenntartó, se rokon, se adófi-
zető , se hadköteles, ki szeretne surranni az őt körülvevđ  világból, akár  
elmenni Rudival, a „család szégyenével" leánykeresked őnek Afrikába,  



1578 	 HfD  

addig a többieknek eszükbe se jut kilépni az életüket, életformájukat, 
gondolkodásukat jelent ő  társadalmi határok közül, ellenkez đleg, đk is 
tisztában lehetnek a cs őddel, amit képtelenek elkerülni, de minden törek-
vésük arra irányul, hogy máz alá rejtsék a polgári jólét krachját. 

Félreérthetetlen állapot, határozott vonalakkal jelzett szituáció. Mély-
pont, amelyrđl nincs felemelkedés. Illetve: látszólag két út is kínálja a 
menekülést. A megjátszott őrültség — Blöseé — és a megjátszott, díszes 
életfórmákba csomagolt gondtalanság, ahogy Blösené asszony mondja, 
miközben Rudi a temetkezési vállalatokat tárcsázza föl, hogy hitelre ad-
janak egy koporsót, amit majd a temetés után kifizetnek: ,,Talán csak 
történik addig velünk valami csoda!" 

Eszelősség és csodavárás. Kétségbeejt ő , elpusztító téboly és a túlélést 
remélő  illúziókergetés. 

És ebben a helyzetben csak két valós pont van: Rudi és a tehenek. 
A család szégyene és Virág, Gyöngyi, Niobe, meg a többiek. Azzal a kü-
lönbséggel, hogy a tehenek egyenként elt űnnek, elviszik őket a hitelezđk, 
Rudi pedig, aki „ült fegyházban ..., iszákos, kicsapongб , fajtalan", s 
„mindezeket nem is titkolja" — marad. És vitathatatlanul van benne 
sátáni ötlet, hogy amikor Blöse a sárgaréz ágyról kiáltva-nyögve kéri: 
hozzátok ide a teheneket!, akkor Rudi veszi át a játékmester szerepét —
ellenállást nem tűrően parancsolja meg a jelenlev őknek, álljanak Blöse 
ablaka alá és az elrekvirált tehenek helyett b őgjenek. És ók meg is teszik. 
A végóráján, lázálomban lev ő  Blösenek azok szolgáltatják az illúziót, akik 
maguk is az illúziók kenyerén teng ődnek. 

Keserű  igazság. Mindkét irányba, kétszeresen az. 
GEROLD László  

к É лх 6 мОи É вхЕТ  

EGY BOLDOG PIROTECHNIKUS 

Volt a б0-as évek elején Mauritsnak egy rövid és kés đbb, a nagy fi-
gurális kaland idején, teljesen jelentéktelennek látszó absztrakt korszaka,  

amely B. Szabó geometrikus és szerves formákat szöv đ  világának és Ács  
agresszívabb absztrakciójának intenzív jelenlétét, közelségét jelezte. Aztán  

a szerves formák — afféle jégvirágok — uralkodtak el és indázták be,  

tetoválták véresre a színre lép ő  és egy évtizedig akcióban lev ő  behemót,  

Maurits Ferenc: Rajzok, festmények és objektumok. Az újvidéki Radivoj Ć irpanov Munkás-

egyetem Képtára, 1977. XI. 11—XI. 26.  
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ám idegzetüket kívül hordó, majd vezetékké, huzallá, cs ővé idegenítđ  fi-
gurákat.  

Most e tárlat arra int bennünket, hogy ismét pillantást vessünk az  
egészre, az egész opusra, hogy részben át is értékeljük és lényegesen fon-
tosabb szerepet tanúsítsunk benne a rövid ideig tartó absztrakt intermez-
zónak és egyáltalán Maurits absztrakt tapasztalatának.  

Jól emlékszem: megjelenése óta Michel Seuphor könyve az absztrakt  
festészetről (Šejka Traktátusa és Bihalji Korszer ű  német művészete mel-
lett) kézikönyve volt m űvészünknek, tehát az absztrakt festészet h őskorá-
nak, azaz Malevicsék és Kandinszkijék munkáinak leheletét sem véletlenül  
érezzük most a Radivoj Ćirpanov Munkásegyetem kiállítási termében  
bemutatott alkotásokon.  

Igaz, a mauritsi geometrikus forma nem tiszta, tulajdonképpen csak  
bizonyos sorozatgyártású tárgyak, sémák, matricák, sablonok kópiája,  
körülspriccelése állandó kapcsolatban, utalásos viszonyban, tükröz ődésben  
e tárgyak applikált soraival, reliefjeivel.  

Igen, máris jeleztük, hogy Maurits új munkáinak, a geometrikus ab-
sztrakció mellett, az enformel képezi alapját. Tehát, utalnunk kell  a 
jugoszláv enformel h ősi korszakára is, annál inkább, mivel az egyik els ő  
ilyen jellegű  tárlatot éppen Újvidéken rendezték. Branko Proti ć  a „pik-
turális enformel" kiemelked ő  művelőjének 1959-es tárlatára gondolok.  
Maurits munkásságának e szakaszát els ősorban azokhoz az enformelisták-
hoz kell kötnünk, akik textilt (zsákot, rongyot, csipkét) varrtak, appli-
káltak vásznaikra, tehát: Stupicához, Zoran Pavloviéhoz és Xhevdet  
Xaf óhoz. Persze, ahogy mondottam, csak mint távoli alapokra utalunk  
csupán, mivel a mauritsi anyag (textil, mú аnyagcsđ , fémléc) már nem  
csak az enformel, hanem a Pop art (operettszer űnek mondható) anyagán  
is túli anyag.  

A textil, a rongy Mauritsnál csakis vegyi festék által színez ődik. Azt  
is mondhatnánk, ez a színeződés: állapot. Akárha valami modern fegyver,  
mondjuk, napalm-lángszóró színezne.  

Szoborképei és szobrai is akárha ruhák és fegyvercsövek maradványai-
ból, hulladékjából préselődnének.  

Legjobb objektuma: egy kármin-könyökcső , egy eldobott, illetve hasz-
nálat utáni, még izzó bazooka.  

Koromfelületein magnéziumvillanások, jelz őrakéták süvítő  ideogram-
mái, óriás gyufaszálak ciklámenlobjai  .. . 

A központi képen (a Recsegések cím ű  rajzkiállításon a táj kiengedett  
belének nevezett brutális jelet idézve) a rongy felizzik, tiszta anyaggá,  
az anyag gesztusává, a modern háborúk (Hirosima, Korea, Vietnam et-
cetera) korának totemfává magasodik.  

B. Protić  írja: „És mégis, valóban az enformel nihilje potenciálisan  
minden: anyag. A technikát, a technológiát szólítja; mozgósítja a savoir  
faire-t. .  
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A háború utáni években (49 és 59 között) jelentkez ő  enformel-mozga-
lomnak mintha csak várnia kellett volna egy-két évtizedet, hogy a ter-
mészetes gyermekbetegségek után, valóban nagykorúan kamatoztathassa 
a modern technikák és technológiák forradalmait. 

Maurits úgy viszonyul a vegyi festékekhez, mint egykor a fauvisták, 
vadak az olajfestékhez — egy boldog pirotechnikus, aki a boldogtalanság 
újabb és újabb bengálitüzeit aktivizálja. 

Nagy figurális kalandja és eredményei után ifjúkori élményeink újabb 
rétegeit mozgósítva, a pop art bizonyos újításait is felhasználva, Maurits 
radikálisan előrelépett, művészeink közül tán legközelebb kerülve va-
lami valós nóvumhoz, melyet még nem tudunk megnevezni, de amely 
máris pokoli röntgenként vizsgál bennünket. 

Tárlatán sétálva, képeivel ismerkedve, barátkozva els ő  impresszióm 
az volt, mintha a Hirosima mon amour (Szerelmem, Hirosima) bevezet ő  
képsorának színes változata kezdett volna peregni el őttem .. . 

TONAI Ottó  

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK  

A 2. Temerini Amat őr Művésztalálkozó kiállítása  

A világ képzőművészetében lejátszódó nagy változások visszhangja 
lassan jut el a Vajdaságba. El őször a Bosch+Bosch csoport jelezte, hogy 
a hagyományos, a hatvanas évek m űvészetével ellentétben nálunk is utat 
törhet magának egy új kritikai és esztétikai értékrendszer. Ennek a törek-
vésnek a hatása néhány fiatal munkásságában volt érezhet ő, de elméleti 
alapozás és technikai felszerelés híján csak parázslott, lángra nehezen 
kapott. A fiatal képz őművészek jб  része az öröklött, már intézménye-
sített művészeti szemlélet vonzáskörében maradt, bár nem lelkesedett érte, 
viszont az új esztétikai nézetek sem tudták fellelkesíteni őket megfelel ő  
módon. A nem hivatásos, de tehetséges fiatal m űvész lényeges kérdése, 
hogy megérezze és azonosítsa azt, amit szeret, ami saját világának fej-
lesztéséhez szükséges, hogy megtalálja azt az utat és eszközöket, ami ki-
elégíti és művészileg boldogítja. Erre a kérdésre a m űvészet eszközeivel 
kell választ adnia. 

Fokozatosan azonban jelentkeznek az új felfogásokért lelkesed ők, a 
más esztétikai értékekre érzékenyek, s valószín űleg rövidesen ezeknek a 
második generációjáról is beszélhetünk. A 2. Temerini Amatőr Művész-
találkozón esztétikai és technikai változások észlelhet ők. Erre fokozottan 
kell gondolni és figyelni, különösen, mert az elmúlt egy-két évtized alatt 
történt lemaradásunk már nyilvánvaló, s els ősorban új eszmék hiányá- 
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ban az únynevezett befejezettségben, a simulékony mesterségre való 
törekvésekben nyilvánul meg. Nincs id đnk arra, hogy a lemaradás okait 
és mibenlétét részletesen elemezzük, csupán arra szorítkozunk, hogy pár 
vonással jelezziirk. A művészetben az ismétlések stagnálást jelentenek, ami 
a vajdasági művészetben, századunk nyolcadik évtizedében sajnos jelen 
van. A művészek zömmel ismétlik önmagukat, és viszonylag alacsonyra 
törnek, és az alacsony csúcsok távlatából a nagy mozgásirányokat nem 
lehet követni. Ugyanakkora m űvészek és a közvélemény figyelméb đ l 
kimarad az újat hozó, újat jelent đ, a művészetet kritikusan vizsgáló 
nemzedék. Azoka fiatal képz đművészek viszont, akik a régi m űvészi 
felfogásokhoz csatlakoznak, a kiállításokon való szereplésükkel csak el-
odázzák a művészeti krízis közvetlen megnyilvánulását. 

A még mindig uralkodó régi és az új nézeteket valló, változásokat 
érzđ  és sürgetđ  nemzedék művészeti szembesítése izgalmas, és ebb đl az 
aspektusból kell tekintenünk a 2. amat đr művésztalálkozó kiállítására. 
Távol áll ez attól, hogy „mérk đzésnek" nevezzük, és nem is olyan att-
raktív, hogy magára vonhatná a közfigyelmet, inkább fogalmi és értelmi, 
mint látványos megnyilvánulás, kiindulópont az élet (társadalmi élet) és 
a művészet jövđben várható nagyobb arányú integrálása felé. Ez a tö-
rekvés az ötvenes és hatvanas évek felfogása értelmében függetlennek 
tekintett művészeti manifesztálással szemben a társadalmi, politikai, 
gazdasági tevékenységekkel együtt létezik, és párhuzamosan a többi m ű -
vészetekkel, irodalommal, tudománnyal, filozófiával egyenrangúságra tö-
rekszik, illetve ha mostanáig nem nagy sikerrel, de akkor is egyenran-
gúságról álmodozik. Persze, a különböz ő  művészetek egymás önállóságát 
respektálják vagy respektálták. Azonban változnak a viszonyok, mind 
fontosabbak a közös vonások a szellem különböz ő  területei között, és 
mellékessé válnak a „közömbös függetlenséget", az izolációt manifesztáló 
jelek és jelrendszerek. 

A 2. Temerini Amatđr Művésztalálkozó kiállítása magába foglalta 
mind a hagyományos moderneket, mind pedig az új esztétikai elveket 
követđket, akik a művészetnek az élettel integrálódó szerepét hangsú-
lyozták, és csoportban, közösen dolgoznak. A kísérleti csoport tagjai: 
Faragó Katalin, Gyđre Géza, Juhász Illés, Sebđk Zoltán, Szebenyi Szi-
lárd —akciókat terveztek, és azokat fényképezték. A vajdasági m űvé-
szet jövđje szempontjából jelent đs törekvés ez, és mindenképpen folytatni 
kell, hogy (az el đbbi Bosch+Bosch után) nagy késéssel ugyan, de széles 
körben élni kezdhessük a nyolcadik évtized m űvészetét, még akkor is, ha 
erre csak 1978-ban kerül sor. 

Az első  akció a következđ  gondolatokkal indult: a Nulla a destrukció 
jele. A képzđ.művészet (vizuális művészet) történetisége megköveteli a 
hagyományos esztétikai nézetek szétrombolását. Célunk az volt, hogy 
művészi kontextusban foglalkozzunk a „m űvészettel". Igyekeztünk olyan 
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modelleket felállítani, amelyeket nem tartunk véglegeseknek, inkább nyi- 
tott struktúrának érzünk, melynek folytatására és kiegészítésére várunk. 

Az akció tehát dialektikusan, folyamataiban értelmezi a m űvészetet, és 
célját nem befejezett, reprezentatív alkotásokban látja. Nem gondol kép-
tárakra és múzeumokra. 

A második akció. A festészetben sokáig uralkodott a táblakép, s ennek 
a destrukcióját fényképsorokban mutatta be a csoport. Megjátszott ese-
mény, mely a táblakép-festészet jelképes bukását vezeti végig. Ez a prob-
léma világszerte jelentkezik, de nálunk els ő  ízben ez a kísérleti csoport 
mondta ki felette az ítéletet. Tekintet nélkül arra, hogy a mi kiállítá-
sainkon uralkodik-e a táblakép vagy sem, a krízise adva van, s err đl a 
közönség még keveset tud. 

Harmadik akció. A futballkapu hálójára számjegyeket, táblákat füg-
gesztettek. A folyamata játék helyett az eredményt láttatja, s ez volta-
képpen a futball kritikája és ironizálás ez eredménnyel. 

Sebők Zoltán és Faragó Katalin rajzokat is kiállítottak. Témájukat 
a tér és a bet űk konstruktivista módszerekkel való viszonyba állítása 
fejezi ki. Az ötlet és a „kis változás" találkoznak a bet ű  térben való 
mozgása során. Céljuk, hogy kevés eszközzel nagy vizuális hatást ér-
jenek el. 

A kiállításon a rajzok, a fotók, a festmények és kerámiák a látvány 
és a gondolat között oszlottak meg. A technikai kivitelezés és az elren-
dezés eszközei (hely, felszerelés) szerények ugyan, de jobb ez, mint a csak 
reprezentáló, gazdag eszközökkel rendezett tárlatok. Végs ő  fokon, kevés 
kivétellel, nem díszíteni, sem szórakoztatni, hanem közölni és gondol-
kodtatni akarnak ezek a fiatalok. 

A társadalmi témát, a valóság dokumentumát, a jelenségek párhuzamba 
állításával mutatja be Németh Mátyás tanyai életet ábrázoló, 1971-ben 
készült fotója. Győre Géza Tanya 1977. c. fölvételén a 228-as tanya 
ajtaján át látjuk a tulajdonosokat és ezzel párhuzamosan ugyanannak a 
tanyának kóróval benđtt ajtaját. Ifj. Novák Mihály Régi konyharészlet 
c. fotója (ablak, az asztalon régi tárgyak fölvétele) a valóság poétikus 
hangulatát kelti. Jánosi László festménye az életutat az embriótól a 
gyászjelentésig epigrammaszer ű  sűrítéssel mutatja be. Jánosi is új utakon 
keresi a művészetet. Horváth Mária rajzain fejl ődést vagy tömörülést 
kíván jelképezni, de rajzaiból hiányzik a gondolatiság mélysége. Papp 
Ferenc Smog című  grafikája az angazsált m űvészet körébe tartozik, há-
rom egymás melletti filmkockán folyamatban ábrázolja a gáz, köd és 
Por képződését. Finom technikával kivitelezett, id őszerű  téma; kár, hogy 
a szerzđ  egyetlen művel szerepelt a tárlaton. 

A közelmúlt művészeti örökségének felfogását követ đ  művekkel sze-
repeltek Rácz János, Fujkin István, Nagy Imre, Péter László, Gyuráki 
Gáspár, de nyitottságuk — úgy reméljük — az új területek felé való 
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fordulást is lehet ővé teszi. Szebenyi Szilárd rajzaiban átmenet sejthet ő  
a rejtett dolgokból a struktúrák felé, és ebb ől tiszta gondolat vagy elv  
születhet meg.  

ÁCS József  

ZENE  

OPERAHЁT ÚJVIDЁKEN  

November 16-án volt 30 éve,  
hogy az újvidéki Szerb Nemzeti  
Színház a háború után felújított  
operaegyüttese megtartotta elsó  
előadását. A jubileum alkalmából  
a társulat öt dalműből álló soro-
zatot tűzött műsorára, mely egy-
részt emlékeztetett a nehéz kez-
detre és e három évtized törekvé-
seire, másrészt viszont rámutatott  
operaművészetünk mai, nem éppen  
irigylésre méltó helyzetére, de  
megmutatta, hogy új tehetségeink  
is vannak.  

Az emített napon az újvidéki  
együttes Giuseppe Verdi Traviata  
című  operáját adta elő, ugyanazt  
a dalművet, amellyel a háború  
utáni első  évadot megnyitotta. Az  
1947/48-as idény még két bemuta-
tója került ismételten közönség  
elé, Verdi Rigolettója és Jakovi  
Gotovac horvát szerz ő  Túlvilági  
Ero című  operája. Mindhárom az  
együttes repertoárdarabjaiból ke-
rült ki, és csak annyiból hozott új-
donságot operaszínpadunkra, hogy  
a Rigoletto címszerepét hosszú  
évek után ismét Dušan Bugarin,  
az újvidéki társulat egykori tagja,  
jelenleg a szarajevói együttes ma-
gánénekese alakította, a herceg  
szerepét pedig Predrag Proti ć, a  

fővárosi operaház művésze éne-
kelte.  

A zenés színház jelenébe az ün-
nepi előadások másik két darabja  
juttatta a közönséget. A szegedi  
operaegyüttes vendégjátékáról van  
szó (amely felhívta a figyelmet a  
Szerb Nemzeti Színháznak a szom-
szédos országok hasonló intézmé-
nyeivel valб  gyümölcsöző  együtt-
működésére is) és Giacomo Puccini  
Bohéméletéről, a belgrádi opera-
ház ifjú szólistagárdájának el őadá-
sában.  

A szegedi vendég művészek  
Gaetano Donizetti Szerelmi báj-
ital című  dalművét mutatták be.  
Eddig Beethoven Fideliója, Verdi  
Falstaffja, Mozart Figaro házassá-
ga alapján ismertük meg a rend-
kívül jб  képességű  szegedi együt-
test. Most nem csalódtunk ben-
nük: hivatásuk tudatában, művé-
szetük ismeretében, felel ősségük ér-
zetében valósították meg produk-
ciójukat. Pál Tamás szakszerű  és  
mélyreható munkát végzett, ami-
kor a színpadra állítás zenei ösz-
szetevójéről gondoskodott, és ma-
gán az előadáson az alkalomhoz  
illő  ihletettséggel irányította az  
együttest. Dékánt' Endre n ői kóru-
sa őszinte, nyíltszíni tapsot érde-
melt hangzásával, csiszoltságával,  
hangulatteremtő  erejével. Berdál  
Valéria és Réti Csaba szerelmes  
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párként 	adottságaik 	keretében  
egyetlen felfelé ívelésben, kultúrál-
tan és muzikálisan építették fel  
szerepüket. Gregor Jdzsef volt is-
mét az, aki bőséges hangjának za-
matával, remek szövegkiejtésével,  
természetességével, megnyer ő  egyé-
niségével, gátlástalan énekével a  
legnagyobb sikert aratta.  

A Szegedi Szimfonikus Zene-
kar ápolt játéka, Horváth Zoltán  
életszerűségre törekvő  rendezése,  
Sándor Lajos díszlet-, valamint  
Vághelyi Ilona jelmeztervez ő  me-
leg színekben tartott, játékos szín-
padképe jól kiegészítette az ért ően  
kiegyensúlyozott el őadást.  

A Bohémélet életre keltésének  
értékét néhány ifjú énekes ígéret-
teljes fellépte adta meg. Radmila  
Smiljanić  aki ugyan már szerzett  
nevet magának, tiszdn csengő ,  
gazdagon áramló hanggal, a hđs-
nđvel való nagyfokú azonosulás- 

sal énekelte Mimi szerepét. Slobo-
dan Stanković  Marcetként ugyan-
csak nemes hanganyaggal tudott  
hozzájárulnia hosszú ívű  Puccini-
dallamok szépséges megszólaltatá-
sához. A belgrádi szólistagárda  
legfiatalabb tagja Zoran Gligori ć  
volt a muzsikus szerepében. Zen-
gő  baritonjával, játékkedvével  a 
kezdđ i hibákat is feledtetni tudta.  
Ő  operaművészetünk nagy re-
ménysége.  

Az újvidéki Szerb Nemzeti  
Színház operaegyüttesének jubi-
leumára rendezett operahét nem  
volt egészében reprezentatív.  

Azonban, ha nem is tudott abszo-
lút értékeket felmutatni, megvolt  

a maga tanulsága. Már csak azért  

is, mert felvázolta zenés színpa-
dunk mai állapotát. Tessék elgon-
dolkodni rajta!  

HADIK József  

TÁJÉ к oz б DÁs  

A PÁRIZSI BIENNÁLÉ ARCULATA AZ ÉVEK TÜKRÉBEN  

A párizsi Fiatalok Biennáléját 1959-ben hozták létre azzal a szán-
dékkal, hogy — a művelődés és a piac követelményeinek egyaránt eleget  
téve — valamiképp felfrissítsék a művészet egykori fővárosának vérke-
ringését, és biztosítsák az alkotói bázis folyamatos feltölt ődését. A II.  
világháborút követ ő  években ugyanis Párizs az európai m űvészet decent-
ralizációjának és az amerikai művészet rohamos terjeszkedésének követ-
keztében elveszítette vezet đ  szerepét a művészeti életben; Velence, Sao  
Paulo és Kassel mögött Párizs homályba került. A biennálénak jutott  
tehát az a feladat, hogy visszahódítsa a valamikori tekintélyt, és hogy  
bekapcsolja a francia f ővárost a nemzetközi művészeti folyamatokba.  
A biennálé megalakításának tervét a galériák nagy része is támogatta,  
mert ezzel biztosítva látszotta m űvészeti termékek zavartalan körforgása  
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és adásvétele, új nevek, új értékek, ezzel együtt pedig új pénzforrások 
felfedezése is. Számos díjat és ösztöndíjat alapítottak, hogy a tehetséges 
fiatalokat Párizsba vonzzák hosszabb-rövidebb id őre, esetleg minden-
korra. A nagyméretű  vállalkozás részben sikerült is, mivel a francia 
főváros ismét a művészeti élet egyik központjává vált, s annak kö-
szönve, hogy a biennálén csak 35 éven aluli alkotók vehetnek részt, 
Párizs valahogy megelőzte a többi nemzetközi rendezvényt, els őként 
mutatva be azokat a fiatalokat, akiknek ez úgymond t űzkeresztséget je-
lentett Velence vagy Kassel el őtt. 

A többi hasonló nemzetközi művészeti rendezvény mintájára a bien-
nále első  hat találkozóját (1959 és 1969 között) nemzeti csoportok sze-
rint osztották fel. Ez a hagyományos és fogyatékos koncepció id ővel, 
főként az 1968 -as diákmozgalmak kialakította szabadabb szellemi légkör 
hatására, számos indokolt bírálatot kapott, úgyhogy 1971 -ben szakítottak 
ezzel a gyakorlattal, s az anyagot nem nemzeti csoportok, hanem tema-
tikai egységek szerint mutatták be. 1971 -ben az akkor legidőszerűbb 
művészeti irányzatokat, a konceptuális m űvészetet, a hiperrealizmust, 
városi és természeti környezetben végzett intervenciókat és a levelezés-
művészetet dolgozták fel. Bár a szervez ők szakítottak a nemzeti válo-
gatások gyakorlatával, az egyes országokat képvisel ő  alkotókat továbbra 
is komesszárok (egyének vagy intézmények) javaslatai alapján hívták 
meg, ami ismételten nem vált be, hiszen a válogatások gyakran csak 
egy szűk környezet kultúrbürokráciáját reprezentálták. Ezért újabb re-
formra volt szükség, melynek értelmében a biennálé szervez ői sűrű  leve-
lezőhálózatot építettek ki az érdekelt országokkal, az el őterjesztett al-
kotók munkáit tartalmazó dokumentációkat pedig egy kritikusokból és 
elméleti szakemberekb ől álló 11 tagú nemzetközi bizottság véleményezte. 
Végül ez a bizottság állította össze a részvev ők névsorát is. 1973-ban, 
1975-ben és az idén már ilyen alapon folyta válogatás. A nemzetközi 
zsűri működése emellett eleve kizárta a hivatalos intézmények befolyá-
sát, bizonyos politikai és keresked ő i érdekek vagy nemzeti kulcsszem-
pontok érvényre jutását. 

A nemzeti csoportok szempontjából fordulópontot jelent ő  1971 -es bien-
nálét követően már a tematikai, stílusbeli felosztástól is eltekintettek. 
A nemzetközi művészeti helyzet egyre bonyolódó és rendszertelen állz-
potának, a művészet általános expanziójának hatására a szervez ők az 
„individuális mitológiákra" építették a rendezvényt, ami részben az el-
méleti szakemberek kudarcát jelentette, mert bizonyította, hogy képte-
lenek megbirkóznia művészeti jelenségek rendszerez ő  felosztásával. Ezt 
azzal a szemponttal igyekeztek magyarázni, hogy a m űvészet mai pil-
lanatát a maga valóságában kell bemutatni, s a dolgok majd »önmaguk-
tól« tisztázódnak és rendszerez ődnek. 

Az 1971 -es biennálé tehát az átállás jegyében zajlott le. Épp ennek 
az átállásnak köszönve tudotta párizsi rendezvény kilábalni abból a 
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krízisből, amely a Velencei Biennálét sokkal jobban megrázta. Ennek 
köszönve, Párizs esetében nem volt hiteles az a sokat hangoztatott szó-
lás, hogy „a biennálék holtak". Más szemszögb ől is különbözött azonban 
a többi rangos nemzetközi rendezvényt ől: nem volt annyira passzív és 
elnéző  saját összefüggéstelenségével és feldaraboltságával szemben, mint 
a Velencei Biennálé, és a tudományosságra sem tört, mint a kasseli Do-
cumenta, arról nem is beszélve, hogy mennyire távol állt t őle a kölni 
nemzetközi vásár kalmárszelleme, keresked ői irányvétele. Jaques Las-
saigne, a biennálé egyik irányadója, többször aláhúzta, hogy a többi 
hasonló művészeti bemutató pozitív tulajdonságait igyekeztek összevonni, 
ami részben sikerült is. 

Az idei Fiatalok Biennáléja szeptember 15 -én nyílt meg és november 
1-én zárult. A Michael Campton (London), Jerko Denegri (Belgrád), 
Nina Felshin (Washington), Johannes Gachnang (Bern), Catherine Millet 
(Párizs), Armin Zweite (München), Toshiaki Minemura (Tokió), Ole 
Henrik Moe (Oszló), Ad Petersen (Amszterdam) és Tomaso Trini (Mi-
lánó) összetétel ű  nemzetközi bizottság körülbelül 450 alkotói dokumen-
tációt tanulmányozott át, s végül is 120 alkotónak szavazott bizalmat. 
Külön felállításban került bemutatásra Latin-Amerika (Argentína, Brazí-
lia, Kolumbia, Mexikó, Uruguay és Venezuela) m űvészete, a video m ű-
vészet pillanatnyi helyzetét szemléltet ő  anyag, és az időszerű  irányzato-
kat összefogó, tíz évre visszatekint ő  tárlat, melyet a konceptuális m ű -
vészet jegyében alakítottak ki. 

Jugoszláviát 1973-ban Goran Trbuljak, 1975-ben Marina Abramo-
vić  és Goran Djordjevi ć , az idén pedig Raša Todosijevi ć , Zoran Popović , 
Andraž Šalamun, Mladen Stilinovi ć  és a belgrádi 143-as csoport képvi-
selte. Ezeket az alkotókat má.r új módszer szerint, a nemzetközi bizott-
ság döntése alapján hívták meg Párizsba. 

Az eredeti elképzeléseknek megfelel ően a biennále nem ad végs ő  vála-
szokat és megoldásokat, nem törekszik teljességre, hanem folyamatában, 
erjedés közben mutatja be korunk legfrissebb m űvészeti irányzatait. Pá-
rizst már nem a »holt« művészet jellemzi, hanem az éló, napról napra 
változó. S jellegét meg is tarthatja, ha hosszú távon is igazodni tud az 
időszerűség, a folyamatbeliség elvéhez. 

SZOMBATHY Bálint 
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IN MEMORIAM MILOŠ CRNJAN-
SKI. Lapzárta után érkeztctt a hír,  
hogy Gustav Krklec halála után újabb  
nagy veszteség érte a Jugoszláv lrók  
Szövetségét, 84 бves korában Belgrád-
ban elhunyt M11сА  Crnjamski, a XX  
századi szerb •irodalom, Andrié után,  
minden bizonnyal 'legjelent đsebb egyé-
nisége.  

Crnjanski 1893-óan a magyaroxszági  
Csongrádon született. A gimnáziumot  
Temesváron végezte, majd Bécsben és  
Párizsban művészettörténetet és filo-
zófiát hallgatott. Belgrádban történe-
lembđl, Londonban pedig a külpolitikai  
tudományokból diplomáit. A két há-
ború közötti ;időszakban először kö-
zépiskalai tanár, később újságíró.  
majd 1928-sól dvplomáciai tevékeny-
séget folytat, a királyi Jugoszlávia  
követségein kulturális attasé. Berlin-
ben, majd Rámában teljesít szalgá'latot,  
a háború kitörésekor pedig London-
ba, emigrál, s ott é'1 1965-ig, haza-
téréséig.  

A tdzes évek vtégén, az els ő  fugaszláv  
avantgardistáikkal indul írói pályáján:  
1918-bam Maszk címmel drámát jelen-
tet meg Zágrábban, egy évvel (később  
pedig íróvá avató verseskötetét, az  
Ithaka lírája cvműt. Újabb év eltelté-  
vel kész a Straiilovo és Szerbia című  
paбmája is, amelyek a fiatal költđt  
azonnal kora szerb köl.tiészetének él-
vonalába soralfák. Ezerében ,a m űve +  
ben az elsб  világháború katonája „da-
cos irónmával, a történelmi mítoszok  
szenvedélyes tagadásával tiltakozik  a 
háború és annak dehumanizál5 hatása  
ellen. S már ebben a költészetben ki-
rajzolbdik lfrájánák jellegzetes, egyéni  

karaktere, amelyet messzi, földöntúli  
világok, titokzatos szigetek, a valósá-
gon túli rejtélyes, tiszta élet utáni  
szenvedélyes vágyódás jellemez." (Bo1-
ko No оvakovié) Az Ithaka-versekr đ l  
Bori Imre megállapítja, hogy „Crnjan-
ski ífrája a hazatérés, a csalódottság  
matfvumlait világgá kiáltó, majd az  
otthontól messzire futni vágyó, de már  
csak a képzelet számára nyílt résen  
való kitörés leshet đségét kidaloló élet-
érzést hozta a szerb költészetbe. S ma  

már nehéz eldönteni, ennek az blet-
érzésnek a ,tartalma' vagy pedig ,ide-
gensége', a szerb költ ői traddciбkba  
alig kapcsoltható és kapcsolódó jellege  

volt-e a ferltűnđbb s a ,forradalmibb'.  
Kitetszik ez abból az akár felszínt  
érintő  összeahasomlításból is, amelyet az  
Ivo Amdriótyal és Miroslav Krležáival  
megfiuttatihatб  pámhuzamok kínál- 
nak Audrié jellegzetes ,világfáj-
dal тias' prózaversei, amelyek az oszt-
rák internáluág ,.fáj-virágai', az ,eksz-
tázisig emelkedett fájdalom' kifejez ő -
dései. Krdeyia destrukciójз, amely a  
háborúellenességet a társadalani elége-
detlenség és forradalom gondolatáig  
hevíti, rokon ugyan a Crnjanskiéval —
ihlete hátterét tekintve, de mára meg-
szenvedett tartalmak vonatkozásaiban  
(és a kifejezés formai jegyei tekinte-
tében is) inkább az eltérések a szem-
beötlбbbek, és az írói individualIzmus  
a tüntetőbb. Kétségtelen, hogy Crnjan-
ski erbbđl a szempontból sajátos és sen-
kihez sem hasanldthartó jelensége a szerb  
költészetnek, csupán Dušan Vasiljev  
költészetével rákon némiképpen, aki-
vel az élmények közös szálai kapcsol-
ják össze." (Híd 1973/12., 1184. old.).  
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Nem kisebb sikerrel indul pr бzairб -
ként sem 1921-ben írja a Napló Čar-
nojeviér ől afmű  lírai hangvételű  kis-
regényét,amelynek tárgya verseivel ro-
kon, s amdllyel a háborwban megtört  
ember íelki ~i.smerсtének vizsgálatát vég-
zi e1 és a félelem és céltálanság rеgé-
nyét írja meg. A szerb regényirodalom  

klasszikus alkotása született meg 1929-
ben az Ör őkős vándorlással, ,amelyben  
a XVIII. századi Habsburg-uralom  
alatt élő  ,mаgyaroгszági szerbség tra-
gikus sorsát mutatja be. A regény foly-
tatása jóval később, 1962-ben jelent  
csak meg. Belgrádiba való új'b61i le-
telep-edése után írja Crnjanski  újabb 
jelentős regényét, az emigrációs sors  
problémáját taglaló London regényét.  

Sokoldalú író volt, verseken és regé-
nyeken kívül drámákat és jelent ő s  
útirajzokat is írt, amelyek közül a  
harmincas években megírt Szerelem  

Toscanitiban és a Könyv Németország-
ról a legjelentősebb.  

Crnjanski műveinek jelentős része  
magyar nyelven is megjelent: Csuka  
Zoltán fordításában az Örökös ván-
dorlás, Acs Káaоlyéban pedig a Lon-
don regénye. Ugyancsalt Acs fordításá-
ban jelent meg két nagy poémája,  

Stražilovo és a Lamentáció Belgrádért.  

Verseit nálunk még Debreczeni József,  
Domonkos István, Szenteleky Кornél  
és Tolnai Ottó, prózáját pedig Bor-
bléy János fordiJtotta; kölтészetérő l  
Biri Imre írt tanulmányt.  

ADY ENDRE EMLÉKEZETE* Ady  
Endre születésének századik évfordu-
lóján semmi sincs .inkább összhangban  

*Elhangzott 1977. XI. 22-én, Újvidéken  a 
Matica srpska és a Magyar Nyelv, Irodalom  
és Hungarológiai Kutatások Intézete Ady Ju-
goszláviában c. kiállítás megnytt6ján. Az Ady-
centenáriumról több más vajdasági városban  
is megemlékeztek. Nagyobb szabású ünnepség  

volt még Szabadkán és Zrenjaninban. Az év-
fordulб rб l beszámolt valamennyi fővárosi na-
pilapunk is.  

Ady költészetének jelentőségével és  
Ady magatartásának, vnlág- és ember-
szem1életének forradalmi meghatáro-
zбival, mint az emlékezésnek az a sa-
játos változata, amit ez a kiállítás kí-
nál fel: dokumentumokkal, elsárgult  
újság- és folyóiratszámokkal, új fardí-
tásákkal és tanulmányokkal bemutatni,  
hogy miként volt és miként van jelen  
Ady költészete, és maga Ady Endre  
is — együtt a magyar költészet tör-
ténevbnek egyik valóban eur бpai jel-
legű  és értékű  szarkaszával — Jugoszlá-
via népeinek és nemzetiségeinek iro-
dalmában és irodalmi köz'tuđatában.  

Kivételesen nagy számban kínálnak  
az elmúlt évtizedek erre vonatkozó  
adatokat és irodalmi tényeket. Amióta  
1906-ben, sajátos módon éppen abban  
az бvben, amikor Ady korszaknyitó  
Új versek kötete megjelenik (az iro-
dalomtörtémet vizsgáltai, j б1 tudjuk, az  
ilyen „találkozások", бrinaikezések so-
hasem múlnak a véletlemen), Veljko  
Petrović  leközli első  Ady-fordítását, és  
amióta 1913-ben a Letopis közli To-
dor Manajlović  fordításákkal teletűz-
delt emlékező-értékelő  tanulanányát  
Ady Endnérđl, akit nagyváгadi évei-
ből személyesen is ,ismert, majd amióta  
megjelent Miroslav Krleža máig is  
érvényes szempontokat közlő  tanulmá-
nya a magyar költőről, akit nem vé-
letlenül állít Rilke és Karl Kraus mel-
1é, és amióta a forradalmár Jovan  
Popovié kökőn fejlőđésének egy sza-
kaszán felismeri Ady költészetének ger-
jesztő  hatását, Ady változatlanul je-
len van a jugoszláv irodalmak tudat-
világában, amit mi sem bizonyít meg-
gyóz&bben, mint a Miroslav Krležának  
a hatvanas бvёkben írt Zászlók című  
regénykolosszusában Bori Imre által  
felismert Ady-nyomok, s a legtijabb  
szlovén nyelvű  Ady-'kötet — Kajetan  
Kavić  és Jož ~e Hradil fordításában.  
Ennek z.z intenziv jelenlétnek az okait  
— természetesen — Ady költészetének  
jelentőségében és nagyságában kell  
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felkutatnunk, hiszen Ady versei az új  
magyar lírában lejátszott valorizáló és  
megújító szerepülkön túámen đen éppen  
azokhoz a népekhez száliak, melyek  
Ady ,népével együtt bltek, ugyanazon  
történelmi és társadalmi viharok kö-
zött, ugyanazt a forradalmat remélve.  
Tehát nemcsak Ady kö'lNészetének  
„szépsége", hanem éppen Ady költé-
szetének történelmi és társadalan 'i mon-
danivalája teszi đt napjainkig mind-
azok küzdőtársává, akik „Új idđknek  
új dalaival" néznek •a jövб  felé. 

Már Miroslav Krleža jelzett Ady-
tanuilmánya rámutatott arra, hogy  
Ady -megszólalása milyen szoros ro-
konságban van mind a korabeli orosz,  
cseh és lengyel, mind pedig a dug  
éveikbeli délszláv költ őik törekvéseivel,  
amii azt ґыzоПуh а, hogy bár Ady  
mindvégig a araagyar történelem ala-
kftб  részцvevđje volt, gondolatai és  
nézetei, felisme гбsei és rerrnényei túl-
lépпék a nyelvi határokat, a megértés  
és közeledés, az egyi'vttérzés бs együtt-
élés reményét ihirdetve. 'Hagy a törté-
nelem az 1155 világháborúval a ma-
ga módján rácáfolt ezekre a forradal-
mi reményekre, nem a forradalmiság  
és a reménykedés talajtalanságát, ha-
nem a történelem bizonyos irányítói-
nak bűnest és gonoszságát bizonyítja.  

Ady költészete azért is je 'lentđs,  
mert — Miroslav Krleža szavaival —
a debreceni mezőség kísérleteként bot-
rányt keltett az önelégült, úri Ma-
gyarország látszatbékéjében, hogy el-
hozta Nagyvárad, Dеbrecen, Éramind-
szent világába Párizst, hogy a ma-
gyar verset és iköltészetet megnyitotta  
Eurбpa felé, de mindezzel egyidő  сn  
jelentőségét alátámasztja az, hogy  
meg tudta ragadni a történelem igazi  
erđinek szálait, ha egyedül, akkor is,  
ha ezekből a szálakból egy olyan köl-
tő i életművet épfteot ki, melyhez ma  
sem lehet még a tiszta 'költ ői bfrálat  
eszközeivel közeledni, hiszen nenn  
kelt esztétikai gyönyörűséget ez  a  

költészet, (hanem +megdöbbent, tudato-
sít, ébreszt és ébren tart. Ady költé-
szete kiáltás, fielhívás és jövendölés,  
mint minden nagy költészet, .mely le  
tudja győzni a feledtetésre berendez-
kedett idő t.  

A jugoszláviai magyar irodalom ön- 
eszmélésével 	és a jugoszlávian ma- 
gyarság 	,forradalmasodásával is egy- 
ndđs ennek az irodalomnak és nemze-
tiségnek az Ady-éllnбnye. Az sem le-
het véletlen, hogy az egyik els đ ,  
könyvnyi terjedelm ű  Ady-tanuQmányt  
itt írták, a szabadkai Loбsz István,  
hogy éppen 'Ady miatt támadt bot-
rányig növekvő  konfliktusa a fest ő  
Peahán Józsefnek a verbászn kaszinó-
ban, aminthogy nem véletlen, hogy  
éppen a Híd adja ki nálunk a há-
ború előtti első  Ady-válogatást. De  
ezekkel párhuzamosan hozza el iiro-
dalmunik világába az egyik legtelje-
sebb Ady-élmiényt, 1919-bő1, a Magyar  
Tanácsköztársaság napjaiból Sinkб  Er-
vin, akinek — jól tudjuk — minden  
irodalmi gondolatmenete Adyba, Ady  
költészetének egy egész életet meg-
határozó élményébe torkollt. Amint-
hogy Lőrinc Péter Fis, a két háború  
közötti aktív forradalmár, éppen  
Adyról értekezve és Ady-verseket for-
dítva járul hozzá a harmincas évek  
erősödő  társadalmi mozgásainák tuda-
tosításához  .. . 

Sokrétű  és összetett tehát az Ady-
kép Jugoszlávia népei és nemzetiségei  

irodalmában, irodalmi tudatvilágában.  
Ezért mondhatjuk, hogy a százéves  
Ady Endre em'lélkének itt kiállított  
dokumentumai nem múzeumi •tárgyak,  
hanem egy költészetnek, egy költői  
világ~kbpnek mindmáig számottevő, és  
— ami még fontosabb — mindmáig  
618 és éltető  dokumentumai. Olyan  
emlékezés tehát ez a kiállítás, amely  
jelenünket is meghatározza, a mi jele-
nünkhöz szól, mint teljességeiben az  
évtizedeket átlépő  Ady-líra.  

BANYA' János  
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A SZABADKAI VAROSI MC1ZE-
UM IDEI ASATASAIRбL. Az el  
múlt néhány év régészeti kutatásainak  
eredményei kezdenek összefügg ő  kép-
pé alakulni, már ami Közép-Bácska  
törгéneti anúltjának legrégibb szaka-
szaйt illeti. Lassan nyilvánvalóvá  v
lk, !hagy a bácskai löszfennsík völgyei  
partján a történelem írott szakaszait  
rregelđ zđ  korokban nem volt, vagy  
csak elvétve akadt néhány kisebb te-
lepülés. A folyamatos megtelepedés  
mai időszámításunk kezdetén, a  
szarmatáik beáraanlásával kezd ődött, és  
a ,népvándarlás ,folyamán olyan mére-
teket öltött, hogy a kutató nem gy őz  
csodálkozni rajta.  

Ennek a folyamatnak kiteljesedése  
néhány száz évvel ,kés őbb, a közlépkor  
folyamán iköverkezett be; a XI—XII.  
századtál kezdve már szaibályos tele-
pülésrendszert lehet kimutatni.  

A szarbarikai Városi Múzeum ez évi  
ásatási eredményei .is ebbe a felvázolt  
képbe illenek bele. јsszesen négy he-
lyen folytak feltárósak, páram nép-
vándorláskori és egy középkori  lelđ -
halyen.  

Topolya--Bánkert. A vágó  
híd 'környékén, bár négy ízben volt  
már ásatás, újabb beavatkozásra volt  
szükség, mert az építkezések kiszéle-
sítésével további sirak bukkantak fel  
Szarmata és avarkoriak, összesen ti-
zenkettő , a megszokott ime І lбКІсгeІtКel.  
A leletegyüttesekből kiemelkedek egy  
férfi és egy nő  sírva, amelyekben szo-
katlanul szép aranyozott bronzvere-
tek, illetve egy csodaszép arany fül-
bevaló került el ő .  

Morav ~ica—Koplaló. Az elsó  
sírokat árkolás közben, véletlenül ta-
lálták. Asni, mégihozzá sürgősen, azért  
volt szükség, mert azon a helyen für-
dđ&rnedencét szándékoznak építeni.  
Ezen a helyen is népvándorlás kori,  
avar sírok láttak napvilágot. A ki-
ásott 15 sír szokatlan módon észak-
déli tájolású volt (az avar sírok sza- 

bált' szerint kelet—nyugati tájolásúak),  
és nagy örömére a kutatóknak, nem  
voltak bolygatva, ennél fogva minden  
részletükben tanulmányozhatók voltak.  
A sírok sorokban helyezkedtek el,  a 
eddig feltártak többségében nő  volt el-
temetve. A síгanellékletek arról ta-
núskodnak, hogy a VIII. század fo-
ly aznán a temetőt használó családok  
vagy törzs nem tartozott a különösen  
gazdagok közé. Megemlíthető  a ki-
emelkedđ  szépségű , indamotívumokkal  
díszített, faragott csont t ű tartó.  

Sokolac—unoravicai út. Már  
régtől fogva tudott dolog, hogy az  
említett helyen sírok húzódnak meg.  
Az idén került sor rá, hogy, aaneny-
nyire lahe гséges, tisztázzuk a temet ő  
keletkezésének idejét és hogy mekkora  
a  kiterjedése. A feltett kérdésekre si-
került választ i 's kapnunk. A temető  
avarkarc, a VILI. (és IX.?) században  
használták, kiterjedése pedig a jelek  
szerint igen nagy. A kikutatott 7 sír  
néhány elsőrendű  adattal gazdagította  
ismereteinket. A sírok mélyek voltak,  
nem voltak megbolygatva, és kétféle  
temetkezési szakásról árulkodtak. Az  
egyik fajta sírban a sírgödör alsó ré-
sze szűkült, és a ltaporsбba helyezett  
halottat a reá zúduló földt ől úgy  
vélték ,megvédeni, hagy meghatározott  
magasságban, 	egy párkányon vastag  
deszkapallókat raktak 	keresztbe.  A 
másik fajta sírban a sírgödröt úgy ala-
kitották ki, hogy a gödör fenekét ő l  
észéki drányban egy fülekét mélyítet-
tek a földbe, amelybe a halottat elhe-
ly ezték.  

Bajsa—Kecskéspart. Az idei  
ásatások súlypontja a kecskésparti .kö-
zépkor ~i templomrom felmkásán nyu-
godott. Szerencsésnek mondható kö-
rülmiények közrejátszása folytán teljes  
egészében sikerült megtalálnunk mind-
azt, amit kerestünk. A feltart szelvé-
nyékben szépen kirajzolódtak egy ré-
gebbi, de lerombolt, aztán ismét újra-
épített és végül teljesen elpusztított kis  
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falusi tea'nplomocska alapjai. A pót-
eszközök besz&nírtása mellett, annyi 
pénzzel az idén sem rendelkeztünk, 
hogy minden feLmerülđ  prabl&mát  
megoldhattunk volna, de bizonyos 
fenntartásokkal a templomocska (és a 
régi Bajsa) története a következ đkép-
pen vázolható:  

Már a XI. században volt a mai 
Bajsa déli felén, a .ma KecskéspartrLak 
nevezett helyen egy település. Itt a 
XI. század végén, vagy a XII. szá-
zad elején, méglábód templomot építet-
tek, amelyet kés&bb a tatárak a XIII. 
század közepén romba döntöttek. Egy 
ma ,még meg nem határozható šd&ben 
ezt a templomot szerényebb formában, 
vert falból újraépítették, de ez az 
épület sem kerülhette el sorsát; a tö-
rök hódoltság meg az azt követ& 
id&k tкglaínséges sza Јkaszaiban teljesen 
elpusztult. Szerencse, hogy annyi is 
meganarada,amennyiből kövenkeztetni 
lehet .múltjára. 

Meglehetősen izgalmasszakasza volt 
az ásatásnak az, amikor egy hulladék-
gödörbe, egy rackásra halmozott mal-
tertöredékeken kisebb-nagyobb freskó  
maradványokat fedeztünk .fel. Kár.  
hogy a megmaradt nyomok nem vol-  
tok elegendőek akár egyetlenegy kor•  
pozíció részletnek kialakítására sem.  
Ezeknek a romoknak újbóli vizsgála-
tát egyébként is ismét tervbe kell  
venni, és talán akkor szerencsésebbek  
leszünk.  

Végezetül jegyezzük le, hogy a fen  
ti ásatásak pénzelését a topolyai .köz- 
ség biztosította. 	

SZEKERES László  

HANGYA ANDRAS KAPTA A  
FORUM KÉPZбMŰVЕSZETI DÍ-
JAT. Az 1977. évi Farum Képzđmű-
vészeti Díjat Hangya Andrásnak ítél-
te oda az Aos József, Bela Duranci és  
Petrik Pál összеtételű  bíráló bnzottság  
Jelвntésükben beszámolnak orrál, hogy  
a Zágrábban é1&, hatvanöt éves fes- 

t&művész rtnár 1932-tđ1 jelen van kép-
zőművészеti életünkben. Jelentkezése-
kor tehetséges autadidaktaiként emle-
gették. Már akkor több önálló tárla-
ta volt olyan ismert képzđművészeti  
központokban, mint Szabadka, Zorn-
bor vagy Becskereti. Fest&vé avatásá-
ra 1938-ban a Népkörben megrende-
zet kiállításán kerül sor, ahol a 
képz&művészeti a Іkadbmia tanulбjaként 
killft6 fest& m űveit a knitika nagy 
elismeréssel fogadta. Tanulmányait 
csak a háború után fejezhette be Zág-
rábban. Azóta is a horvát f&vároxban 
él szabad művészként. Bár bekapcso-
lódott a zágrábi kápzđművészeti élet-
be, Vajdasággal sem vesztette el kap-
csolatát, néhány rtárlata volt Szabad-
kán (a legutóbbi 1965-ben, amikor  
megkapta Szabadka Felszabadulási Dí-
ját), s karikatúránval hetente jelent-
kezik a Magyar Szó Grimaszában.  

Indulása falyбiratunk alapítási  
évével is egybeesik, ami azért fontos,  
mert Hangya tagja volt a Híd köré  
csoportosult haladó szellem ű , új kife-
jezési farmákat és tartalmat keres& 
fiatal képz&művészek csoportjának. A 
szaaiálчΡs témák iránt vonzódott, s 
ezekben érzi legotthonosabban magát 
még ima is. 

A fiigurális művészet egyik vajda-
sági megterеmt&je, de abban a kor-
ban kezdett alkotni, amikor a vajda-
ági képzőművészet vezető  szerepet 

játszott, s mint ilyen, hangadó volt a 
jugoszláv képz&m űvészetben. Hangya 
a mai napig hű  maradt önmagához, 
stílusához, témáihoz. 

A JUBILALб  ZENTAI MоVЕSZ-
TELEP KIALLfTASA. November 9-
én Zentán, az ország cls& művésztele-
pe megalakulásának 25. évfoтdwlбja  
alkalmából nagyszabású kiállítás nyílt,  
amelyen a negyed évszázados m űvész-
telep több mint 30 fest& vendége állí-
totta ki többnyire Zen2án készült 
munkáit. Az idei đsz legjelentбsebb 
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vajd iasági tárlatának kiállítói: Acs Jó-
zsef, Benes Józmef, Bleái ć  Pavle, Gser-
nik Attila, Dudás Antal, Faragó End-
re, Guelanino Valéria, Gyurkovics Hu-
norr, Kalmár Ferenc, Kamlavaгis Bo-
gamil, Kerac Milan, Konjovi ć  Milan,  
Maksimović  Stevan, Mandić  Zdravko,  
Mojak Petar, Nikolajevi ć  .Miivoj, Ni-
kolić  Dabrcivoje, Oprelnik Ankica,  
Petrik Pál ,  Patak Tibor, Petravić  Zo-
ran, Szilágyi Gábaг, Sujetova Kostić  
Marija, Sáfrány Imre, Šebekovi ć  To-
mislav, Torok Sándor, Trumić  Stajan,  
Vuleković  Branislav, Wanyek Tivadar  
és Zsáki István.  

A zentai drl&t anyagát november  
végén Szabadkán is beanutatták, in-
nen pedig Hódmezđvásárhelyrce vit-
ték, ahol január derekáig tekintheti  
meg a közönség.  

PiETKOVICS KÁLMÁNÉ AZ IRO-
DALMI, BODRITS ISTVÁNÉ  A 
MOFORDIT6I DIJ. A két háború  
közötti irodalmi folyóirat, a Kalangya  
szerkesztđje és az irodalamszervezđ  
SzentEieky Kornél roiszteletére alapftott  

irodalant, illetve muffardLtó .i df jat az  
idén Petkovics Kálmán, illetve Bod-
rits István kapta. Az Ács Káralt',  
Bányai János, Bori Imre, Gion Nán-
dorc és Pap József összetétel ű  bíráló  
bizottság az irodalmi díjat Petkovics-
nak A mostoha barázda cfrnű , nemrég  
megjelent szociográfiai munkájáért  
ítélte oda, a műfordítói tevékenységet  
serbontó elismerést pedig Bodrivs Ist-
ván elsđsorban a síјlovén irodalom tol-
mácsolásával érdemelte ki. A díjat de-
cember 3-án, a sziváci Szenteleky-na-
pok tanácsának ülésén adtáak át.  

A NEOPLANTA 03 JÁTÉKFILM-
JE. Hosszabb szünet után itijbбl for-
gat játékfilmet tartományunk film-
vá'11 .alata, a Neaplanta. December má-
sadik felében kezdték el a Szökés a  
rabságiból cíanű  film forgatását. Az  
Aleksandar Djardjevi ć  rendezđre bf- 

zott produkció Sremska Mitravicán  
játszódik, tárgya pedig, hogyan szök-
tek meg 1941 augusztusában a város  
bör:tönébđl jeles forradalmárok.  A 
film forgatбkönyve (Vlasta Radovano-
vić  munkája) Paáko Ramac és Stanka  
Veselinov eшLékiratai nyoanán készült.  
A filmet elđreláthatбlag már a jövđ  
évi Aulai filmfesztiválon bemutatják.  

MŰSORTERV KONKRÉTUMOK  
NÉLKÜL. Az Újvidéki Rádió-Tele-
vfziб  közvitára bocsátatta jöv đ  évi  
műsaгtercvét, hogy ki-ki a saját szem-
szögёbđl ítélje meg az egyes m űsarok  
arculatát, mondjon véleményt a szer-
kesztđségek terveirđl, törekvéseirđl. Az  
elképzelés j б, szép és nemes, csak az  
a baj, hogy a véleményezésre felkínált  
jelentés híján van a konkrétumoknak.  
Ezért illuzórikus azt remélni, hogy  
egy ilyen terv komolyabb, eredménye-
sebb vitát vált ki. Elvekrđl vitázni  
pedig azért felesleges, mert azok jbk.  
egyébként is a középtávú fejlesztési  
terv meghozatala elđtt már mindenki  
elfogadta.  

Az évi tervtđl azt vártuk, hogy az  
elvek valóra váltásának hogyanját,  
mikéntjét világítja meg. Ehelyett egy  
végig nagy általánosságokban beszélđ  
tervet kaptunk, amelybđl nehéz bár-
mit is kikövetkeztetni, nemhogy bele-
látni abba, mi mindent szándékozik  
tenni rádiónk és televíziónk az elkö-
v etkezđ  évben. Különösen a művészeti  
jellegű  adusoknál hiányoljuk ezt, ahol  
valóban könnyű  •tervezni, mert az  
ilyen műsorok koncepоi6ját nem a na-
pi események szabják meg, tervezni  
csakis hosszti távon lehet és kell is.  
Mint ahogy azt a Belgrádi Rádió-Te-
levfzió tette ugyancsak most körvitán  
levđ  műsarteгvével. A jó példáért te-
hát csak a szoanszédságba kellett vol-
na menni. A •belgrádi terv ugyanis  
pontosan megadja a nagyobb egysége-
ket alkotó ciklusok tervét, azon belül  
pedig felsorolja a tervezett rádiós és  
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tévés műveket cíanük, szerzőjük, ren-
dezőjük szerint. A rádió a hazai és  
külföldi szerzбk Listáját is megadta,  a 
tévé pedig elkészítette a filmek, szín-
házi el6adásak vagy színpadi művek  
adapt~aci6jának jegyzékét. Ezek után  
sokkal könnyelbb lenne véleményt  
mondani a belgrádi, mint az újvidéki  
műsorról. Az újvidéki terv csak perc-
érroékeka 61 beszél, míg a belgrádi  a 
műveket veszi tszámba.  

Az újvidéki 	terv felületességének  
érzéMeltetésére íme csak két példa:  a 
jelentésből kiderül, hogy az év folya-
mán előkészítek az Élő  víz című  so-
rozat forgatását, de hogy kinek a mű-
véről van szó (fieltételezzük, hogy  
Majtényi Mihály azonos című  regénye  
megfilmesítésére készülnek), arról hall-
gat a terv. A drámaműsorok terveze-
téből csupán annyi derül ki, hogy  a 
belgrádi stúdióval közösen elkészül a  
Svetozar dVlarMoviérбl szóló sorozat  
Еs semmi egyéb.  

sokszor leírtuk már és valljuk is,  
hogy például a belgráditól húsz évvel  
fiatalabb újvidéki stúdió a műsorok  
minősége tekintetében nemigen marad  
alul. Ez áll, de hogy tervezni tanul-
hatnának az idđsebb testvértől, az biz-
tos. Még szerencse, hogy az Újvidéki  
Rádió-Televízió művészeti műsara va-
lóban nem olyan silány, mint azt  a 
tervből a beavaelanok gomdolhatnáM.  
Csak éppen időt és fáradtságot nem  
szentelünk annak, hogy az elképzelé-
seket érthet ően és világosan közöljük.  
Enélkül viszont minek a közvita? Csu-
pán a fanmaság Medvéért?  

A HUNGAROLOGIAI INTÉZET  
ÚJ KIADVÁNYAI. Négy kiadvány  
látott napvilágot az elmúlt udőszaakban  
a Hungarológiai Intézet kiadásában,  
és megjelent a Hungarológiai Közle-
mények }ubilevlmi száma is.  

A Vajdaság hсlységeinek földrajzi  
nevei sorozat második köteteként lá- 

tott nagvi+lágot dr. Panavin Olga és  
dr. Matijevics Lajos munkája Szabad-
ka és környéke földrajzi neveinek  

adattára címmel. A szerzők Szabad-
kán kívül még tizenhárom .környákbeli  
település földrajzi neveit dolgozták  
fel. A kötet fő  réshét a 'községeik ne-
vének .elemzése képezi; ezt követik  a 
település bel- és ,külterületének föld-
rajai sulajdonnevei, majd pedig  a 
földrajzi köznevek bet űrendes muta-
tója következik. A kötet nélkülö гhe-
tetlen segédkönyve lesz mindazoknak,  
akik Szabadka és környéke múltjával  
vagy jelenével kívánnak foglalkozni.  

Kórágyi (szlavóniai) népballadák,  
balladás történetek, balladás dalok  
címmel jelent meg dr. Penavin Olga  
gyűjteményköterte. A bevezet ő  részben  
a szerző  a gyűjtés helyének és módjá-
nak az ismertetése után szól az adat-
szolgáltaтΡ6kmál, nevezetesen arról, kik  
őrzik araég a balladákat, s Mitől tanul-
ták đket. Isaneмeti továbbá a ballada  
előadásának alkalmát 	és céljait, az  
előadás módozatait stb. 	A gyűjtött  
anyag időrendi sorrendben kapott he-
lyeтΡ a kötetiben: az els ő  alfejezet  a 
klasszikus balladákat tartalmazza,  a 
másodré az új stílusúakat. Ezt köve-
tik a betyárballadák, a balladás tör-
ténetek és a helyi történetek, külön-
külön alfejezetben. A kötet záró ré-
szében anegtalálható az adattltözl ők  
jegyzéke, az irodalomjegyzék, majd  
pedig a gazdag, illusztráló pépanyag  
következik.  

A BölcsészetтΡudományi Kar Magyar  
Tanszékének Tanulmnányo'k c. soroza-
tában látott napvilágot a Balassi Bá-
lint összes versei c. kötet. Amint зz  
alcí vből megtudja az olvasó, a verse-
ket „helyreállított, eredeti" sorrend-
ben kapja kézihez. Hogy miért jelen-
tős e tény, arra dr. Bori Imre hvja  
fel a figyelmet a kötet utószavában,  
aki egyben arra is figyelmeztet, hogy  
„a Balassi-putatások új kогszakánaM a  
kezdetén állunk", melyben sor kerül  
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majd a költő  tényleges művészetének  
a tfeltárására és értelmezésére, s 
vészi öntörvényeinek leírása kerül el đ -
térbe az eddigi életrajz-központú  
szemlélet ellenében". A verseket Hor-
váth Iván teszi ,közzé.  

A Hungarológiai Intézet Nyelvésze-
ti Füzetei sorozatban látott napvilá-
got Vajda József A hely- és id őhatá-
rozós szerkezetek c. munkájának  
szerbhorvát válaozata Padežne mesne  
t vremenske konstrukcije címen.  A 
szerző  .kontrasztív szempontból vizs-
gálga a szerbhorvát és a magyar nyelv  
hely- ,és id&határozó-rendszerét.  

A Tito-jubileumok jegyében látott  
napvilágot az újvidéki Magyar Nyelv,  
Irodalom és Hungarológiai Kutatá-
sok Intézete foly&iratána'k legutóbbi,  
30-31. száma. „E jubileumi száanun-
kat tiszteletünk és ragaszkodásunk je-
léül annak az embernek ajánljuk, aki-
nek politikai bölcsessége tette lehet ő -
vé számunkra, hogy ma Jugoszláviá-
ban a magyar nyelvet egyenraлgúan  
használJúk más nemzetek nyelvével, s  
hogy akadémiai, főiskolai, egyetemi  
tanszékeken, .tudományos intézetekben  
ápoljuk és fejlesszük a szocialista  
szellemiségű  magyar kulturát" — 01-
vashaatjúk egyebek között a jubileumi  
szám elé írt bevezető  sorokban.  A 
szerkesztđség e törekvésein kifejezend ő ,  
a négy téma köré csoportosított ta-
nulmányok közül két témakör szer-
vesen is ikapcsolódi гk a jubileuamhoz.  
Az els&ben, amely a Nyelv és nem-
zeviség cianet viseli, két tanulmányt  
olvashatunk (Barivoj Pupi č : A JKP  
(JKSZ/ állásfoglalásának kialakulása  
és fejlődése a Jwgoszlávia állaamberen-
dezésének mint a nemzeti kérdés meg-
oldásának az útjávalkapcsolatban;  
Varga László: A drsadaLmi-politikai  
szervezetek és a nyelvi egyenjogúság).  
A második alfejezet a Társadalom és  
nyelv címet viseli, s négy tanulmány  
kapott benne helyet: Duban Jovi ć  a  

marxista al еlvszemlбlet néhány alap-
kérdését taglalja, Junger Ferenc  a 
Dráva-szögben végzett fela кbérések  
alapján a nyelvi egyenjogúság meg-
valósulásának néhány gyakorlati kér-
désével foglalkozik, Molnár Csikós  
László a magyar nyelvnek a vajdasági  
községi képviselđ-testületekben és köz-
igazgatási szervekben való használa-
tát elemzi, Albina Lük pedig a Mu-
rántúlon végzett kétnyelv űségi vizsgá-
latok eredményeit ismerteti. Nem ki-
sebb érdelklődésre tarthatnak számot  
szakmai körökben a szám másik két  
alfejezetében helyet kapott tanulmá-
nyok sem (a Kontrasztív vizsgálatok  
téma keretében: Keck Balázs: Az  
egyes számú halasozott alany és az  
állítmány számbeli egyeztetése a ma-
gyar és a szerbhorvát nyelvben, va-
lamint Bányai Lajos: A szerbhorvát  
za-, iz-, na- prefixumos igék ekviva-
lensei a magyar nyelvben c. tanuLmá-
nyok; a Földrajzi nevek alfejezetben:  
Penavin Olga: A Jugoszláviában folyó  
magyar névgyűjtés, valamint Kaszás  
József: A földrajzi nevek változása  
LendvaNLendava környékén c. ta-
nulmány).  

A Hungarológiai Közlemények jubi- 
leumi számát 	gazdag szemleanyag  
zárja. 	 J. F.  

OLVAS6INK FIGYELMÉBE  

Értesítjük előfizető inket és olvasóin-
kat, hogy a Híd példányonkénti ára  
1978 januárjától 10 dinár lesz, az elđ -
fizetés pedig belföldön egy évre 100,  
félévme 50 dinár. Külföldre az elđfi-
zetés egy évre 200, fél évre száz dinár  
(esz, illetve egész évre 12 dollár, fél 
évre viszont 6 do'l'lár. 

Az árvámozás nem vonatkozik az 
iskoláиkbbl és egyetemekrđl értkezđ  cso-
portos elđfizetésekre. A tanulók és 
egyetemisták előfizetésben továbbra i.s 
a régi áron juthatnak .a folyбiratunk-
hoz.  
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H1D — irodalmi, unilvészetú és társadalomtudományi fo Іyбirat. — 1977. decem- 
ber. — Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat. — Szerkeszt őség és  
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órák: mindennap 10-tő l 12 óráig. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül- 
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kérjük feltüntetni a Híd nevét. — Elöfiizetési díj belföldön egy évre 50, fél évre  
25, egyes szám ára 5, kett ős szám ára 10 dinár, külföldre egy évre 100, fél évre  

50 dinár; külföldön egy évre 6 dollár, fél évre 3 dollár. — Készült a Forum  
nyomdájában Újvidéken.  




