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B A T Y U I M 

Á C S K Á R O L Y 
' ~ ^y, 

. . . meztelenül legyek, amint megszülettem, 
meztelenül legyek, amint meghalok. 

(Kosztolányi: Meztelenül, 1928.) 

Eredj, ha látnád, mik vagyunk, 
nem volnál, ami vagy . . . 

(Valéry: Psalmus, 1928.) 

És továibbment a vén, csapadosván öszvérét 
egy aszfodélosszal . . . 

(Pound: Canto X X I . , 1928.) 

Megyek vitámon, mondja az egyik, s a másik: csomagold be. 
Éden felé-c, mint rég, ki tudja — fejem kapkodom — mind, ami volt, 
De most össze kell szednem az erőm, ez talán mégse nekem szól: ami régen volt, 
A Soha-többé szemébe nézni, de engem néz, hozzám beszél, ami édes, mind 
Mertj^z illik hozzám: hozzám? hozzá? kihez? csomagold be, 
A Lelkiismeretnek felmutatni ha csak ez kell! ami több, mint játék, szerelem, 
Gyökerek sötét kötegét, hohó, ez már komolyabb . . . több, mint élet is, 
A hovatartozás szövevényét, ezt bíznátok rám, ezt a terhet? — a kincseim 
Mely Jxwül mozdulataim befonja, s már nem is fontos, kié: csqm_agold_be_, 
S a lélek hiába szűköl: úgyis elnyeli régi szavam, az aranyt, 
A lét mélyebb törvénye szerint veszni való, kevélyen csengő rímeim, 
A múlt feléled és megújul egyetlen életem s ékes igéim, mind-mind 
S a Soha-többé szíven szúrja. És nincs többé. £s mégis: csomagojd 

Hát oly édes volt? Hát nem volt elég? Bele se fér mind e batyuba, abba, 

Még az egykori rossz is csábít, ez a sok drága kacat, amit hoztam. 

És mindent újra kíván. Hiába mondom: szórd el s hagyd az úton másnak. 

Hiába hallgatnak el ők ketten, és hiába hallgat ami harmadik ven is. 
Az aszfodéloszáva! csapkodó: öszvére hátán billegnek batyuim . . . 

1978. 



J E G Y Z E T ACS KÁROLY VERSÉ
H E Z . Az évek és évtizedek a költők 
nevéhez, életéhez, müvéhez, alkatá
hoz a meghatározó jelzők egész sorai 
tapasztják. És ezek a jelzők rendsze
rint megrögződnek, stabillá válnak 
Bekerítik a költőt. És a jelzőket ki
termelő irodalmi köztudat nem engedi 
e kereteken kívülre, vagy ha a költő 
túllépi a számára kijelölt határokat, 
akkor nem vesz róla tudomást. Nem
egyszer az irodalmi kritika is alátá
masztja ezeket a megrögződéseket. 

Az évek és évtizedek Ács Károly 
nevéhez is ilyen meghatározó jelzőket 
fűztek. Költészetünkben őt tekintik a 
íudós költőnek, a költőd formák mes
terének, az urbánus és intellektuális ih
letek követőjének, a hideg önvizsgálat 
tudósának. S mindebben van is igaz
ság. Ács Károly költészetéről azonban 
— szerintem — nem, vagy nemcsak 
ezek a meghatározók mondják el a 
teljes igazságot. Persze, ha egy költé
szetről egyáltalán mondható bármine
mű igazság. 

A meghatározó jelzők és fogalmak 
elsősorban a külsőségekre tekintenek, 
arról szólnak, amá szabad szemmel is 
látható. És Ács Károly költészetében 
valóban szabad szemmel látható a sta
bil kötött forma gyakorisága, a kimű
velt formanyelv, az intellektualizmus 
ismérvei. Csakhogy, ami könnyen lát
ható, az könnyen meg is téveszt. Mert 
— például — mindezek a jelzők lát
szólag arra mutatnak, hogy Ács Ká
roly költészete elsősorban a költészet
ről szól és nem az életről, hogy az ő 
verseiben elsősorban a kulturális él
mény és nem a közvetlen életélmény 
dominál. Holott Ács Károly verseiben 
az élményiségnek, a megéltségnek, az 
érzelmi és hangulati tapasztalatoknak 
igen nagy szerep jut. Nagyobb is ta
lán, mint a valóságos intellektuális — 
mondjuk, bölcseleti — élményeknek. 
Vagyis, a szabad szemmel látható for
majegyek mögött mindig egy mélyen 

megélt élet-, sőt azt is állítani merem, 
hogy egy közvetlen lírai élmény mun
kálkodik. Ami azzal is bizonyítható, 
hogy újabb költőink között éppen Ács 
Károly versei szólnak gyakran a szere
lemről, éppen az ő verseiből hangza
nak ki oly sokszor az alapvetően lí
rai érzések, a szorongás, a félelem, a 
döbbenet, a.lírai hangulatok, a színek, 
titkok . . . 

Ács Károly költészete a paradoxo
nok sorát építette ki tehát. Ahol amí-
vesség jegyei figyelhetők meg, a vers 
bomlasztó érzésgomolyagokat rejte
get, ahol az intellektuális — másod
lagos — ihlet látható ímeg, az élet 
közvetlen tapasztalatai szólalnak meg, 
ahol az érzések és gondolatok „ko
molysága" uralkodik, az irónia fel
hangjai csendülnek meg, ahol a köz
nyelvire egyszerűsített gramatikai alak
zatok a szembeötlőek, ott az élet oly 
sok zűrzavara rejtőzködik . . . 

Ezek a paradoxonok egész költésze
tét áthatják, és ezzel a nevéhez, alka
tához, életéhez kötődő, fűződő meg
határozó jelzők mind sorra bizonyos 
fokig kérdésesekké válnak vagy leg
alábbis külsődlegesekké. Egyetlen ki
vételével. A z ugyanis nem kérdéses, 
hogy Ács Károly tudós költő. Hogy 
szinte mindent tud a modern versről, 
amit tudni érdemes. De ezt nem az al
kalmazás szintjéig tudja, hanem az al
kalmazáson túlmenően az iróniával 
való megkérdőjelezésig is. Más szóval, 
Ács Károly nem azért rímel oly biz
tonságosan, nem azért építi fel oly 
szigorú következetességgel verseinek 
ritmusképét, mert ismeri a rímelés 
mesterségét és mert jól eltanulta a rit
musszerkesztés módozatait, hanem 
azéirt, mert a rímmel, a ritmussal min
dig közölni szándékozik, az ő versei
ben ezek az eszközök a legfőbb in
formátorok. Nem a rím csengése miatt 
kell odafigyelni tehát Ács Károly rím
jeire, hanem a rímmel közölt és csak 
a rímmel közölhető költői tartalmak 



miatt. Ezek a tartalmak pedig min
dig, kivétel nélkül rendkívül erős élet-
élmények. Így kell tekinteni azokra a 
meghatározó jegyekre, amelyeket az 

irodalmi 'köztudat az elmúlt évek so
rán a nevéhez, a költészetéihez fűzött. 

B. J. 

Pekka Ojamaa (Finnország): Csehov, Három nővér 



ELLENTMONDÁSAINK FORRÁSVIDÉKÉN 

V A J D A G Á B O R 

A z európai gondo lkodásnak a sokoldalú értelmi megfontoláson 
a lapuló választás a lényege. A H í d - d í j a l ap í tó o k m á n y á n a k meg
szövegezői önkénte lenül is ennek az á l l í tásnak a szellemében cse
lekedtek, mikor leszögezték, hogy ku l tú ré le tünknek e legrangosabb 
kitüntetése esz tendőnként az év legjobb könyvé t i l le t i meg. Csak 
éppen abban nem adtak tanácsot , ami a legfontosabb: melyek 
azok a k r i t é r iumok , amiknek a lapján megnyug ta tóan el lehetne 
dönteni , kinek az a lkotása érdemli meg, hogy hetekig, sőt h ó n a p o 
kig is az olvasók érdeklődésének középpont jába kerül jön. H a k ö n y v 
k i adásunknak kezdeti á l l apo tában még aligha tehet ték fel a b í rá ló 
bizot tságok tagjai e b izonyta lanságból és tanácsta lanságból fakadó 
kérdést , annál gyakrabban torpannak meg miatta az u tóbbi évek
ben. S ahogy lenni szokott: az ál l í tó b izonyta lansága a befogadói 
kéte lyeknek is t ápo t ad, s a még ér thető személyi sértődöttségeken 
túl mind többször hangzottak el b í r á l a tok a ku rá to r i bizot tság 
munká j ának rovására . A mércék természetesen t o v á b b r a is esetle
gesek maradtak, mivel az utólagos kifogások legalább annyira 
egyéniek voltak, mint amennyire a döntésre kijelölt k u l t ú r m u n k á 
sok is csak hosszas h o m á l y b a n tapogatózás u t án jutot tak el egy 
pontig, amit közmegegyezéssel célnak, azaz az év legjobb könyvé 
nek neveztek el. Persze, szó sincs i t t a r ró l , mintha egy fikciót, azaz 
egy testületnek, vagy még kevésbé: egy olvasóközönségnek az 
esztendő legértékesebb nyomda te rmékére v o n a t k o z ó teljes egyet
értését kérnének számon művelődésünknek egységesíthetetlennek 
tetsző valóságától . (Nincs i t t lehetőségünk arról e lmélkedni , hogy 
ez a ku l tú ra megmerevedéséhez vezetne.) Ehelyett arra gondolunk, 
hogy a mércék nehézkes és veszélyes dedukciója helyett, magá t az 



alapot, a Vajdaságban évente megjelenő írásos m ű v e k összességét 
kellene tüzetesebb vizsgálat alá venni, s megál lap í tan i , hogy a t u 
dományos igényű valamint a k r i t i k a i műveknek az e lszaporodása 
lehetetlenné teszi az évi könyvte rmésnek mint egésznek a köte ten-
ként i , rangsoroló megítélését. A lega lapvetőbb kifogás az i lyen v i 
szonyulásmód ellen, hogy m á r a b í rá ló b izot tság tagjainak meg
vá lasz tásakor meg lehet sejteni, hogy a k r i t i ka vagy pedig a szo
ciográfiával dúsí to t t szépi rodalom felé billen-e a mérleg. Magá tó l 
é r tődő u i . , hogy az esztéták az előbbi, a publ icis ták viszont az 
utóbbi felé hajlanak. A z íz lésa rányoknak viszonylagosan egyenlő 
képviseleténél viszont az okoz kimondatlan d i lemmát , hogy vajon 
mérhető-e azonos kr i t é r iummal a műa lko tás és annak közvet í tése, 
még ha nem tagadjuk is meg az utóbbi tó l az a lko tó jelleget. Egy
szóval : b í r á l a tunk egyút ta l (már ko rábban másoktól is elhangzott) 
javaslat is: a nagyobb megbízhatóság érdekében a jövőben nagyobb 
mér tékben „szakos í to t t " b izo t t ságoknak kellene dön ten iük az év 
legsikeresebb szépirodalmi és t udományos teljesítményéről. 

Beszámolónkat azér t kezd tük magyarázkodássa l és javaslattal, 
mert tanácskozásunk során, amennyiben nem játszik közre egy, a 
m u n k á n k a t megkönny í tő körü lmény, aligha mutathattunk volna rá 
bármely ik k ö n y v r e is min t az év legkiemelkedőbb teljesítményére, 
anélkül , hogy a figyelmen kívül hagyottak megkárosí tása miat t ne 
lett volna rossz közérze tünk . A z ok egyszerű: nem mi á l l ap í to t tuk 
meg elsőnek, hogy a tavalyi könyvtermelés minősége fölülmúlta a 
tavalyelőt t ié t . H a d d kezdjük a va lóság- i rodalom említésével, ami
nek minden bizonnyal legszámosabb a közönsége. D u d á s K á r o l y , 
Petkovics K á l m á n és Herceg János könyvei , ha nem teljes fokú tá r 
sadalmi önismeretről is (ehhez hosszabb időre lenne szükség), de 
mindenesetre ennek szándékáról és cél tudatos szociális igazságér
zetről t anúskodnak . Mindegyik v iszonyulásmód olyan előnnyel 
rendelkezik, melyet a másik kiemelkedő sajátsága nem bor í tha t á r 
nyékba . A dilemma látszólag csak ennyi: vajon az első virágzás 
haragosan élénk színeinek adunk-e előnyt, vagy pedig a termés 
be takar í t á sán m u n k á l k o d ó kiegyensúlyozot t derűnek. H a s o n l ó k é p 
pen az i r o d a l o m t u d o m á n y művelői is megnehezí t ik a döntés t ; Bos
n y á k ismeretköre és szellemi célkitűzése megfelelő szerkezeti fo rmát 
is ta lá l t m a g á n a k ; Bánya i k r i t i ka -könyve viszont irodalmunk né
h á n y évének — legtöbbször értékelő — eseménytára . Végül a szép
irodalomra térve át , legalább h á r o m mű késztet bennünke t megál
lásra. A z egyik Jung kiegyensúlyozot tan magas költői teljesítmé-



nye; a másik Gulyás rapszodikusabb, de a kiteljesedéshez közelebb 
álló köl tészete; a harmadik viszont Gion N á n d o r gyerekeknek ír t , 
de fe lnőt teknek is szóló kisprózai remeke. 

A gyors döntéseket á l t a lában kétféle helyzetben h o z z á k : vagy 
amikor a megoldás teljességgel kézenfekvőnek látszik, vagy pedig 
amikor úgy tűnik , hogy a hosszas mérlegelés sem kecsegtet megbíz
ha tóbb eredménnyel a pi l lanatnyi döntésnél . Herceg János műve 
számára e második helyzet hozta meg a babérkoszorú t . N e m lehe
tett kétséges ugyanis, hogy a minőségileg viszonylagosan azonos 
sz ínvonalú műcsopor tok közöt t i elsőbbséget végső soron a társa
dalmi e lvárások dön t ik el. N e m vi tás , hogy t á r s ada lmunk az u tób 
bi időben főleg az önmaga megismerését szolgáló műveke t t á m o 
gatta, s hogy a jugoszláviai magyar publicisztika e fe ladatkörből 
— a szociográfiai önvizsgála t fe ladatköréből — derekasan kivette 
a részét, s több olyan újságíró van, aki az egyéni látás bá torságával 
vál lal ja va lóságunk megismerését és értékelését. Éle tünk feltételei
nek tudatos í tása a háború ó ta ta lán egyszer sem vol t ennyi elszánt 
és eredményes kísérlet, mint napjainkban és a köze lmúl tban . H a 
ezt szem előtt tart juk, már is ny i lvánva ló , hogy új szociográfiai 
r ipo r tkönyve ink , illetve osz tá lymonográf iánk ennek az á r a m l a t n a k 
tu la jdonképpen az ez idei hul lámhegyei t képezik. Minőségi kü lönb
séget aligha lehet k imutatni közö t tük . D u d á s K á r o l y n a k mindenek
előtt a problémaérzékenységét illetheti dicséret, ő t elsősorban a té
nyek, a kímélet len tények érdekl ik, és van írói vénája hozzá , hogy 
visszafogott l í r iaságával még fokozza az o lvasónak amúgy is fel
csigázott érdeklődését . Gá t l á soka t és tabukat nem ismer, a szocia
lizmusnak a „mindenk inek a munká ja szerint" eszményét elkesere
detten komolyan veszi. Petkovics K á l m á n könyvé t olvasva az ala
pos tudás és tapasztalat mellett az ügyszeretet és a haj lékony stílus 
ragad meg bennünke t , az tehát , hogy végre egy olyan ember tesz 
ná lunk á tgondo l t monográf iá t az asztalra, aki írni is jól tud. Her
ceg János Híd-d í j a s r i po r tkönyvének erényeit természetesen első
sorban nem a t á r sada lom fekélyeinek felderítése (ez csak eseten
kénti velejárója munká jának ) , de nem is a t á r sada lomtör téne t i ke
retek közö t t mozgó okada to lás képezik. A z ő pár tossága a t a r t óz 
k o d ó k ívülá l ló tanú-szerepébe illeszkedik, s nagy í róra emlékez
te tő erkölcsi ön tuda t t a l t a r tózkod ik a t tó l , hogy az á l ta la tapasz
talt jelentőségeket a t á r sada lom esetleges narcisszoid ha j l amának 
kiegészítése szempontjából ér telmezze. „Én nem azér t jövök ide, 
hogy az »igazat« ír jam — olvashatjuk k ö n y v e legterjedelmesebb 



í rásában . — Csak tényeket és eseményeket, nézeteket és felfogá
sokat jegyzek le. Nem ítélni jövök, mert nem vagyok bíró , csak 
tanúja vagyok ennek az e l lentmondásoktól korán t sem mentes vá l 
tozó v i l ágnak Dorosz lón is. És ha Dorosz lóró l í rok, i t t -o t t óha ta t 
lanul v issza tükröződik benne minden bácskai falu élete ." Nem 
szabad szó szerint v e n n ü n k ezt és az ehhez hasonló idézeteket , me
lyek az a lkotói szerénység kifejezései. Teljes pá r t a t l anságo t legfel
jebb a magnetofon fejezhet k i s esetleg a mozdulatlan filmkamera. 
Az ember, s különösen a nagy morál is érzékenységű í róember , még 
ha éppen nincs t uda t ában , akkor is í télkezik, jóllehet csendes 
együttérzés és nem szemellenzős elvek a lapján . Igaz viszont, hogy 
Herceg János nem szigorú b í ró . Mércéje az időtlen h u m á n u m ; en
nek e lvontságán azonban csak akkor a k a d h a t n á n k fenn, ha — oly
kor az esszé vidékére is k i r ándu ló — szépírói eszközeivel nem 
győzne meg bennünke t , hogy a nemzedékek vá l t akozásá ra i rányuló 
egyetemes látószög elfogadja és sürgeti is a t á r sada lmi á ta lakulá 
sokat, noha t i sz tában van a vá l tozások esetenkénti látszatjellegével, 
a vá l toz t a tók gyakori gépiességével. 

Herceg Jánosnak a szívéhez nő t t v idékrő l , a Duna környékéről 
készült riportsorozata formailag szabadabb, mint a Dudásé , aki 
tá rsadalmi p r o b l é m á k a t keresve is nagy gondot fordí t az élesen 
metszett arcélre; vagy mint a Petkovicsé , aki a t á r sada lomtör té 
neti különbségek u t án nyomozva sem hagyja el a t udományos tör 
vény talaját , s igényeiben sem lépi túl a jelenkori t á r sada lmi lehe
tőségeket. Herceg hajlamosabb arra, hogy a vá l tozásoka t önma
gukban szemlélje. I rodalmunk öregjei közül az ő emlékezete őr iz te 
meg legmélyebben a múl ta t , ezért az ő szemlélődése érzékelteti 
legpontosabban, hogy m i az, aminek az u tóbbi évt izedekben nyo
ma veszett, illetve, ami rohamos á ta laku lásban van, esetleg: ami lé
nyegét tekintve mind a mai napig vá l toza t l an . A m i k u l t ú r á n k b a n 
ő méri le a leghitelesebben, hogy honnan indultunk és mik vol tunk, 
s hogy merre tartunk és mivé le t tünk . í r ó n k azonban nem polit ikus, 
nem prófé ta , s még csak nem is szkeptikus: nem hirdet i a jövőt , 
nem á lmodik róla, s nem is kéte lkedik benne. Ez persze nem jelen
t i azt, mintha lemondana róla, vagy hogy közömbös lenne számá
ra, vajon nem v a k v á g á n y o n fut-e a mai nemzedék. Van-e egyál
ta lán megha tá rozha tó minősége az ilyen ska tu lyázha ta t l an emberi 
tu la jdonságnak? H a egy szóban kellene válaszolni e kérdésre, akkor 
a legtömörebb kifejezés alighanem a „ b i z a l o m " lehetne. A számunk
ra m á r csak hal lomásból vagy í ro t t i rodalmi és tudományos művek-



bői ismert nemzedék t apasz t a l a t á t ő rző Herceg János figyelmes ta
n í t v á n y a is tud lenni a mai életnek. Ér tékskálá ján a becsületes, 
családot és t á r sada lma t egyarán t gya rap í tó munka áll a legelőke
lőbb helyen. A közössségben élés elvont abszt rakció számára ; habá r 
az ő alanyai nem ellenségei, s nem is számkivetet t jei a t á r sada lom
nak; é le t tapasz ta la tuk sajátossága, hogy a közösségeinek és az 
egyéninek a szokásos sorrendjét felcserélve, az „örök emberi" tehe
tetlenségi n y o m a t é k á n a k engedve, az u tóbbinak adnak elsőbbséget. 
Mégsem bélyegezhetők meg szektás m ó d o n a „k i spo lgá r i " jelzővel, 
mert a riporter, ösztönösen engedve az illedelmes t a r tózkodáson 
túl lépő lényeglát ta tás kísértésének, a pi l lanatnyi életszínvonal m ö 
gött l appangó sorsban az á ldoza to t is felkutatja, a derekasságot 
dombor í t va k i az egyéniséget fokozottabban érvényesí tő s egyben 
kockára tevő közösségi kalandokkal szemben. A fiatalok nemze
déke különösen manapság értékeli másképpen e fogalmak v iszonyá t , 
s hogy ez alkalommal mégis i nkább a tiszteletteljes meghal lgatás 
lehetne a leghelyesebb ál láspont juk, annak az az oka, hogy ennek 
a ma m á r joggal v i t a t h a t ó v i szonyulásmódnak a gyökerei egy, 
s zámunkra közvet lenül nem tapasztalt korszakban fejlődtek k i . A 
fiatalok lendülete egyébként sem tagadja ezt az á l láspontot , hanem 
pusz tán többet akar. 

H a az í rónak az alanyai i ránt i maga ta r t á sá t az előbb a bizalom 
kifejezéssel jel lemeztük, akkor azt most a noszta lgiával kell kiegé
szí tenünk. Tagadhatatlan ugyanis, hogy az egyszerű, szinte p r i m i 
t ív é le tv iszonyokat nem csupán megérteni tudja, hanem, mint elér
hetetlen bizonyosságokért , vágyód ik is u t ánuk , nem függetlenül a 
couleur locale-nak at tól az értelmezésétől, amit Szenteleky Korné l 
ha tásá ra a Kalangya í ró inak többsége tett magáévá a harmincas 
években. Herceg olykor egy-egy pillanatra kész elfogadni a csalá
di i d i l l lá tszatá t , s i lyenkor az a benyomásunk , mintha az élet á l 
landóan örvénylő ellentéteit á l lóképbe mereví tve a tűzhely fölötti 
falvédővel tévesztené össze a valóságot , s a lényeget a lá tsza t ta l 
azonosít ja. Tolsztoj Levinje nézhet te ennyi reménykedéssel ön tu 
datlan parasztjait, ahogyan í rónk az egyszerű emberek ha rmón iá 
jának képzetéhez menekül . Mégsem szabolcskai a t t i tűd ez (amire 
egyébként egy helyen ironikusan hivatkozik is), mert sohasem mu
lasztja el annak érzékeltetését, hogy az ilyen nyugalom és meghitt
ség viszonylagos, főleg azér t , mert a külső tényezők igen gyakran 
befolyásolják. A z alkalmi benyomásnak ennek ellenére ilyen meg
nyi lvánulása is van: „ H i á b a esik odakinn az eső, és haragosan sötét 



az ég, i t t mindent beragyog a megnyug ta tó családi derű. K ö n n y ű 
lenne azt mondani: kispolgári i d i l l . De mindenü t t így van ná lunk , 
faluhelyen, ahol rendben vannak a dolgok, s ahol a jólét ju t kife
jezésre. Bácska!" Nagy bátorság ma ilyesmit leírni , amikor a mű
vészet a mai emberi é le t formának többnyi re csak a torzulása i t ve
szi tudomásul . 

H a azt kellene e ldöntenünk, hogy mi az, ami Herceg János e 
könyvének szemléletét a problémafelvetésükben harciasabb fiatalo
kétól döntően elkülönít i , akkor a m á r emlí te t t nemzedékek fölötti 
szempont köve tkezményérő l , a jónak és a rossznak az egységben 
va ló érzékeléséről is szólni kel l . Az í ró nem fut az élet elébe; ehe
lyett i nkább kíséri azt. Igazságta lanul mel lőzöt teket , sokat dolgozó 
szegényeket, szerencsétlen munkanélkül ieke t , képességeik sz ínvona
lán alul élőket hasztalanul keresnénk ebben az „embersorban" . A z 
í ró nem azokra kíváncsi , akik a fennmaradásér t folytatot t küzde 
lemben reménytelenül alulmaradtak, ez számára a ha tásvadászás-
sal s együttérzést mímelő képmuta tássa l lenne azonos a mai élet
körü lmények közöt t . A sikeremberek, a „jól m e n ő k " viszont azért 
nem vonzzák , mert meggyőződése szerint hí jával vannak azoknak 
az erényeknek, melyekkel a tisztességes és szorgalmas embereknek 
rendelkezniük kell . Mégsem kor lá to l t an apolitikus nyárspolgárok 
a rcképcsarnoká t alkotta meg, mert szereplőinek többsége, ha pi l la
natnyilag nem ak t ív részese is a tá rsada lmi életnek, de a háború 
utáni években vagy esetleg később cselekvő részvevője vol t . Herceg 
érezhetően erkölcsi meggondolásból vonzód ik az ilyen t ípusokhoz. 
Az élet tá rsadalmiságát magátó l é r tődőnek tartja ugyan, de azt is, 
hogy a vá l tozó körü lmények közöt t az elvszerűen tisztességes em
berek közösségi konfliktusai elkerülhetet lenek, amelyek köve tkez
tében az é le t formának is többé-kevésbé meg kell vá l toznia . A z í ró 
ezek társaságában érzi jól magá t : a p u h á n y o k a t és a tör te tőke t el
kerül i . Ezzel az írói etika önigazgatás t nyer, — de vajon a szo
ciográfiai szélesség is? Aligha. 

Az ő munká ja megkerülhetet len adalék a tudományos vizsgálat
hoz, de nem akarja ezt helyettesí teni . H a le is mond a számokról 
és a tárgyilagosságról , nem így a jel lemzőről . A vá l tozások külső
ségei mögöt t mindig a mélyebb összefüggésekre, az emberi sorsra 
kíváncsi . H a jobbára csak egy ember t ípusra kor lá tozód ik is a f i 
gyelme, ennek az az előnye, hogy róla lényegeset tud mondani. 
A k k o r is r á b u k k a n az embereire, mikor a bezdáni hajógyár mun
kásai t szólaltat ja meg. Az i t t felfedett jelenségek nem újak ugyan 



számunkra , a r iporteri szerepet vál la ló í ró egyéniségének ha tásá ra 
mégis izga lmasakká lesznek. T a l á l k o z h a t u n k i t t az egykori tekin
té lyüket és iparjukat elveszítet t munkássá vá l t mesterekkel; ügyet
lenül, a szakkáder és a vál la la t i gazdá lkodás rovására használ t 
kulccsal, a beszolgál tatások k o r á n a k sebeivel, az á l ta lános gazda
sági át tekinthetet lenségből eredő vál la la t i b izonyta lanságga l ; az ele
mi kul túrszükségletek kielégítésének, a vál la la t i é tkezésmódnak az 
á ta lakulásáró l ; a különféle ideológiák háború u tán i keveredéséről , 
a t á r sada lmi és a f iz ikai munka közö t t levő szakadékró l ; a munka 
és a munka i rány í tásának kölcsönös elidegenedéséről. Hogy e meg
figyelések mögöt t végső soron benyomásosság áll , az bizonyí t ja , hogy 
a Csonoplya kul turál is jelenéről készí tet t pi l lanatfelvétel inkább 
sejtet, mint bemutat. „ H a g y j u k magunkat sodorni a hangulat hul lá
main, amelyek ma mintha nem engednének sok érdeklődést a pa
raszti gondok-bajok i r á n t " — olvashatjuk ugyanebben az í rásban. 
Az e redmény: az önművelés vá l ságának a váz la t a . A bácsi vá r ra l 
kapcsolatos feljegyzésekben viszont a kul turá l is fonákságokat köz
vetlenül bí rá ló í ró lép elő a korábbi t a r tózkodás mögül . Érdemes 
idézni, hogy mi t ír az új h ídró l , melynek „ tervezői — szerinte — 
nem sokat tö rőd tek a múl t t a l , stílussal, környezet te l , különben nem 
r o n t o t t á k volna el vele az egész kö rnyéke t " . Ehhez még csak any-
ny i t tesz hozzá , hogy az egykori bácsi vá r romjaihoz csupán „Pest
ről j á r le valami d o k t o r n ő . " . A romok, a ka l lódó emlékek igéze
tétől nem tud és nem is akar szabadulni Herceg János . Azonban 
ennek ellenére sem óhajtja az ifjúságot a tegnapok ködlovagja inak 
kísértete ál tal vezettetni. A z Es terházy-kas té ly építészeti jelentő
ségének meg nem becsülése a tárgyilagosság lá tsza ta dacá ra is i ró
niá t búj ta t sorai mögé, a fiatalság strucc-hedonizmusa ő t is vaskos 
megjegyzésre csábítja, ám nem a romok igazságát hirdet i , hanem 
inkább a velük szembeni igazságszolgál tatásra sürget. A szélsőségek 
á th ida lására mindig kész megértésének szóban forgó írása (Baba
puszta, 1977) végszava ad fo rmát : „És akkor ér tem meg, miér t v i t 
ték nyolc ki lométerre odébb a közpon to t . Mer t romokra nem lehet 
építeni . És akik odább vi t ték, azokat semmiféle közösség nem fűzi 
a vidék múl t jához . Nem úgy, mint mindenki, akiket még indulat
ba tud hozni, és olykor lenyűgöz korok és emberek küzdelmes hely
cseréje, miközben idejük lepereg a tör ténelem homokórá j án . " A 
helyzetnek ekként megszüntete t t kínosságát egyébként még az is 
fokozta, hogy beszélgetőpartnerének, a v idék tör téneté t iskolásán 
ismerő parasz t f iúnak tudása a helyszínen, a tanult elmélet és a 



valóság szembesítésének p i l l ana tában csődöt mond. Többek közö t t 
ebből is látszik, hogy az í ró múl tképe nem illeszthető a konzer
vativizmus sémájába. A Batinay 1974 szinte k izáró lag ezt b izonyí t 
ja. Ez az í rása csak néhány sorban ünnepl i az újabb hidat, és szinte 
teljes egészében a korábbi komppal va ló u tazás kaladjai ról szól. A 
bölcsesség a rányérzéke természetesen távol tartja magá tó l a dema
gógiát, s az e lőnyök vi lágosabb, valamint a h á t r á n y o k sötétebb szí
nei egyarán t szerepet kapnak a képen. Hogy számára miér t jelent 
mégis közelebbi valóságot a múl t? Azér t , mert kivételes érzéke van 
ahhoz, hogy átélje „az elmúlt dolgok szépségé"-t . A z í ró szerencsé
re t i sz tában van vele, hogy ez a „szépség" csupán az érzékelésmód
jának a többlete, egyébként nem több , mint az évt izedekkel k o r á b 
bi , á l l andó e l lentmondások közepet te hömpölygő élet t uda tképe . 

A z eddig elmondottak a lapján azt h ihetnénk, hogy a békés, vagy 
legalábbis megcsendesedett élet tanúja , tapasztalatai során, ellen
sége lett a hiúságból és a nagyobb haszon reményében többet koc
k á z t a t ó , népboldogítással is számoló közéleti vá l la lkozásnak . Ehe
lyett i nkább némi ellenszenvet, pontosabban: csöppniy kételyt érez. 
Az ok egyszerű: aki életében m á r rengeteg nekibuzdulás t lá to t t , az 
képes arra, hogy egyidőben testközelből és nagy távolságból szem
lélődjön, az kétel 'kedőbb a vá l tozások t a r t a lmáva l szemben, mivel 
tudja, hogy az újdonságok akarása és megteremtése nem feltétlenül 
azonos fogalmak. Persze, mindená ron szkeptikus sem akar lenni, s 
magasabb szempontja az önnön nagyságában tetszelgő kezdemé
nyezőnek a létjogosultságát sem vonja meg, hiszen végső soron az 
ilyen emberekkel egészül k i , vagy inkább velük kezdődik a társa
dalmi életnek és az időknek a teljessége. Ezé r t „a téli á lmá t a lvó 
Sepse, hogy most esőn, ködön és sáron á t erőlteti az idegenre ezt 
a képzetet , feléled az ilyen tevékeny, ha mégoly nagy természetű 
ember előbbre v ivő , jobbat és szebbet kisürgető a k a r a t á b ó l " . Her
ceg János terjedelmileg és igényben is legjelentősebb í rásában, a 
Doroszlóról készült r ipo r t so roza tában mégsem rájuk, hanem az 
új időkhöz alkalmazkodva gya rapodó többségre i rányí t ja figyel
mét . Azzal kezdi, hogy regényszerű keretben felvázolja a település 
tör ténetét , majd pedig számoktól , s ta t isz t ikáktól sem t a r t ó z k o d v a 
a szociális összetétel i ránt i kíváncsiságát is kielégíti . Emellett meg
értéssel említ i a cseléd- és a kisebbségi sorsból eredő menta l i tás sa
játosságait , a szerzés vágy folytonosságát , a nagymére tű külföldre 
vándor l á s t és az elöregedés veszélyét. N é m i i róniával s nagy türe 
lemmel az igazi ér ték és a giccs keveredését is tudomásul veszi, de 



állásfoglalás helyett i nkább azokat a helybeli véleményeket vonul
tatja fel, melyek a doroszlói fo lk lórnak az intézményes t ámoga t á 
sától vár ják a ma mind gyorsabban a p a d ó h a g y o m á n y o k megmen
tését. E terjedelmes írás ehhez a szociográfiai és néprajzi jellegze
tességek kisebb t á rházakén t járul hozzá . Nem ada tha lmazkén t , ha
nem olyan lelkesedéssel, mintha az í ró m á r - m á r elfeledte volna azt 
a másik v i l á g o t . . . De néhány közbeékelődő sor olykor i l lúzióvá 
teszi a feltevést, hiszen az igazi í ró nemcsak azt érzékéli , amit a 
szeme tapasztal: „Megyek k i a néptelen u tcára , a havas estébe, ma
gamba merülve baktatok a gyönyörű nevű Rozmaring utca felé, 
amelyet m á r nem úgy h ívnak , s őket vélem l á t n i . . . ő k e t , akikből 
m á r csak m u t a t ó b a n bukkan fel egy-egy: a po lgároka t , akik lassan 
mind e l tűnnek a t űnő világgal , s csupán l á tomásokban jelennek 
meg néha feketén és komolyan vonulva, korokon és tá jakon át , be
lenőve az időtlen bácskai messzeségbe." 

N e m az egykori és mai valóság tényei t szélesen átölelő t udomá
nyosság s nem is a t á r sada lmi igazságta lanságokban talajt és ön
igazolást kereső érzékenység, hanem az idő teljességét megélő egyé
niség varázsa vonta bűvkörébe az idei H í d - d í j b izo t t ságának tag
jait , akik egyébként jól tudják, hogy a szerző t e rmékeny pá lyá já
nak vannak művei , melyek inkább érdemesültek erre a k i tünte tés
re e szerénységében sem értéktelen r ipo r tkönyvné l . De vajon ritka-e 
az a jutalom, ami nem jóvátétel is egyben? Dí junkka l mindeneset
re nemcsak a mű, de a mögöt te ál ló ember e lőt t is t isztelgünk. 



KÉK NYÁRFÁS 

H E R C E G J Á N O S 

Bébé h ó n a p o k ó ta j á r t a festőhöz, úgyhogy ezen m á r nem is 
csodálkozot t a falu népe. Csak Icuka p róbá l t nem is olyan ha lvány 
célzásokat tenni viszonyukra, ha óraköz i szünetben egyedül ma
radtak a t aná r iban . 

— N e m azér t mondom — kezdte, és kellő gonddal lakkozta a 
körmei t —, de egy ilyen öreg férfi érdekesebb lehet, mint sok fia
ta l . Gyengédebb, tapintatosabb, figyelmesebb, megér tőbb. H á t nem? 

M i t feleljen ilyesmire egy n ő anélkül , hogy elárulná magát? 
— De igen! — mondta k u r t á n Bébé, és buzgón j av í to t t a az 

á k o m b á k o m sorokkal teleír t füzeteket. Icuka azonban még nem 
készült el a körmeive l : 

— Ú g y irigyellek! — sóhaj tot ta őszintén. — Olyan megnyug
t a tó lehet. 

— Micsoda? — kapta fel a fejét Bébé, s ha fullánkja lett volna, 
azt is k iö l tö t te volna mos t .—Mirő l beszélsz, az istenért? 

S még mielőt t r endreu tas í tha t t a vonla a dundi t an í tónő t , aki 
mély dekol tázsban hagyott betekintést terjedelmes kebleire, belé
pett egy asszony. Ismeretlen vol t , komor és te tőtől talpig gyászban. 
Bébét kereste. 

— Én vagyok! 
— Kérem, madame — mondta ideges kiejtéssel, de nagyon ha

t á rozo t t an —, á ldozzon nekem egy félórát . A saját érdekében! 
A z t hitte, férje, Kosta felől fúj a szél, akit ő oly e lszántan ott

hagyott, s csupán a gyerek kedvéér t vá l to t t vele i t t -o t t egy levelet. 
Most jön ez a negyven év körül i fekete ruhás nő, fekete lakk kézi
táskáva l és fekete lakktokba bú j ta to t t esernyővel, hogy közvet í te 
ni próbál jon közö t tük . 



— Lenne ta lán olyan kedves vá rn i — fordult feléje Bébé kicsit 
túlságosan eről te te t t mosollyal. — Ó r á m lesz ugyanis. 

— Nem. Azonnal beszélnünk kel l ! — mondta a n ő komoran, s 
mintha el akarta volna venni szavainak fenyegető élét, vagy még 
fenyegetőbb lenni ne ta lán , még hozzá te t t e : — Odakinn v á r n a k 
r á m ! 

— Kérem — felelte halkan, és összehajtva a füzeteket felállt. 
De érezte, hogy arcából k i fu to t t a vér , s a l ábában nincs erő. Icu-
ka tapintatos akart lenni, e l tűnt a balfenéken, de izga lmában fel
lök te a kö römlakko t , s az pirosan fo ly t végig az asztalon. 

— Nem, nem, akkor inkább k imegyünk! Légy szíves, szólj Gyu
rinak, hogy halaszthatatlan dolgom van. Életbe vágóan fontos. 

U tóbb i szavakra az idegen nő először ból in to t t , a z t án keményen 
felvetette fejét, mint egy sz ínpadi t ragédia kellős közepén. A k k o r 
vette észre Bébé, hogy kalapja szélén egy fényes fecskeszárny fe
ketéllik. 

— M i van maguk közö t t Z-vel? — tér t azonnal a t á rgyra , amint 
az u tcá ra értek. — Mindent tudnom kel l . A saját érdekében figyel
meztetem, legyen őszinte hozzám. 

— Bocsánat , milyen j o g o n . . . Kicsoda ön? 
A p r ó sikolyok vol tak Bébé hangjában , míg odakinn egy nagy 

fekete gépkocsiban két férfi ü l t szemébe húzo t t kalappal, min t az 
emberrablók . És e félelmetes jelenést egy sz ikrányiva l se csökken
tette a kocsiból k ihal la tszó furulyaszó, amelyet egyenletes mély 
böfögéssel kísért a harmonika. 

— Lea vagyok — mondta a nő egyszerűen, mintha ezzel mon
dott volna valamit. — Ta lán ne áll junk i t t az iskola előtt . Sétál
junk egyet. 

Szemben a malom szívógáz motorja pöfögöt t , s a mo lná r kinn 
áll t lisztesen és kicsit félrecsúszott sapkában , amelyet mélyen meg
emelt, amikor Bébé á tnéze t t a túlsó oldalra. 

— M i van maguk közöt t? — ismételte meg a kérdést kicsit re
kedten Lea, s még hozzá te t t e : — Ne féljen tőlem. — S et től még 
inkább félni kellett. 

Másko r és másut t , nem ilyen kísérteties szi tuációban, ő is úgy 
reagál t volna, min t minden más nő , e lutasí tón k ikérve magának 
a b iza lmaskodás t . Most egyszerűen tehetetlen vol t . Közben lázasan 
ta lá lga t ta , k i lehet Lea. 2 . felesége? A nővére? A lánya? Miért? 
Egy hetvenéves embernek lehet i lyen idős lánya? 

— Nincsen senkije — mondta, — néha elmegyek hozzá . 



— Naponta ná la van. Késő estig. 
— Igen — mondta védekezve Bébé — , a kisf iámmal! 
— S miér t gondolja, hogy nincsen senkije? 
— Mert nem érdekelt . S ő magá tó l nem mondta, hogy volna 

valakije. 
A gyászruhás nő , aki Leának mondta magá t , k inyi to t ta az óriási 

l akk táská t , k ivet t belőle egy ha r sány i l la tokkal á t i t a to t t fehér se
lyem zsebkendőt , s az a rcához emelte. Bábé nem mert odanézni , 
halkan sírdogál t-e , vagy az o r rá t fújja? De szót lanságuknak ez a 
néhány pillanata elég vol t , hogy magában átfusson az együt t töl
tö t t estéken és dé lu tánokon . A sietve összecsapott vacsorák han
gula tán , amikor ő még le sem rakta az asztalt, az öreg festő máris 
körü lá l l í to t ta legújabb képeit , s amíg ő Zor ival nézte őket , mert 
a gyerek is i m á d t a Z.- t , az elővett egy hosszú szá jharmoniká t , és 
szomorúan elnyúj tot t bretagne-i dalokat já tszot t , majd v idám 
lengyel po lkáka t . 

Z.-vel kapcsolatos élményei rétegekben r a k ó d t a k le benne. De 
valamennyit összekötötte az a kifejezhetetlen érzés, amelyet nem 
lett volna elég csupán ragaszkodásnak nevezni. Bará t ságnak se. 
Szerelemnek? Bábé menkü l t a szótól. Mer t fájdalom is bujkál t ben
ne. Jobb vo l t nem gondolni rá . S főként a t tól a dé lu tán tó l kezd
ve, amikor egyedül ment el a festőhöz, mert Zor ié r t eljött Kosta 
anyja a városból , és h á r o m napra magáva l vi t te . 

— Ó , csak nem beteg?! — kiá l to t t fel, amikor ott ta lá l ta a 
festőt a heverőn, a p r epa rá l t vásznak lenolajszagában, álláig fel
h ú z v a hosszú szőrű piros-fekete csíkos pokrócá t , amelynek lá t tán , 
mintha behajoltak volna a szoba kis ab lakán a távol i erdélyi he
gyek, amelyekről a festő ugyancsak sokat tudott mesélni. — Mért 
nem üzent , hogy azonnal eljöhettem volna? 

Leül t a heverő szélére, megfogta Z . csontos, fehér kezét . 
— Mindegy — lehelte b á g y a d t a n a festő — , egyszer úgyis ma

ga nélkül halok meg. Eljön, s én m á r nem élek. 
Csikorogva felnevetett, s a szeme lázasan fénylett . 
— Ugyan, miér t mond ilyeneket, d rága Z.? Végleg el akai 

szomorí tani? N é z z e meg az ember! — I t t m á r anyásan hízelgő, 
babusgató lett a hangja, kezével is körü l fu to t t a pok róc feltürem-
lett szélein, nemcsak a tekintetével , a z t á n lehajolt, s még ebben az 
anyáskodó hangulatban megcsókolta . 

— Köszönöm! Ez jólesett — súgta Z. , és leihunyta szemét, mire 
Bébé újra, s most m á r hosszan csókol ta meg, miközben mindez oly 



természetes vol t , hogy észre se vette Z. kezét a derekán , ahogy las
san végigcsúszik a testén, a lágy hajlatokban pil lanatokra elidőzve, 
úgyhogy mire k i fu l ladtán magához tér t , ott feküldt . Z . mellett a 
piros-fekete pokróc alatt. 

— A szeretője legyek? — szólalt meg a gerendás mennyezetre 
bámulva . 

Z . nem felelt. 
— N e m úgy képzel tem — folytat ta Bébé, mint aki védekezik, 

és a festő keze u t án nyúl t , hogy csendesen megszorí tsa. — Talán 
így kellett lennie! 

A titokzatos Lea ezalatt befejezte a halk szipogást és orrfúvást . 
Hangja újra kemény lett és követe lőző: 

— Még mindig nem kaptam válasz t ! 
— M i t , mondha tnék? Tisztelem Z.- t , a művészt . És szeretem az 

embert. 
— Feleségül akarja venni magá t? 
— Ilyesmiről nem vol t szó közö t tünk . 
M á r lenn j á r t a k a falu végén, s hogy a fekete gépkocsi megfor

dult és a méla furulyaszóval lassan kísérte őke t messziről, azt Bébé 
ebben a pillanatban egész természetesnek ta lá l ta . A z t is, ha vissza
nézet t volna, hogy most m á r nemcsak a mo lná r ál l t k inn a malom 
előtt, de a h á z a k fehér kerítésein á t is kíváncsi szemekkel bámul 
tak u t ánuk . Pedig m á r érni kezdett a szilva, és a kék lombok súlyo
san hajoltak k i az u tcára , he lyenként a ki lá tás t is elfogta. 

— Figyelmeztetni akarom — mondta nyomatékosan a fekete 
ruhás Lea —, amennyiben házassági a jánla t ta l á l lna elő a vén 
k é j e n c . . . 

— Kérem, ne sértegesse! — csattant fel Bébé. — Nem engedem. 
M á r nem félt. Ahogy a sorsával száll szembe adott pillanatban 

az ember, úgy fordult ő most e lszántan szembe Leával . De az se 
hagyta magá t , zavartalanul folytat ta : 

— H a el a k a r n á venni feleségül, azonnal szakítson vele. Minden 
más e lhatározás végzetes lehet magá ra nézve. Erre gondoljon! 

— Jósé! — kiá l to t t az tán a kocsi felé, spanyolosan h-nak ejtve 
a j - t , mire hangosabb lett a zeneszó, az ajtót belülről k i lökték, s 
Lea e l tűnt a kocsiban, a v i d á m emberrab lók közöt t . 

Bébé sokáig áll t földbe gyökerezve, s nézet t a kocsi u t án . Óriási 
b á r k a vol t , külföldi rendszámú. H á t s ó ablaka sa rkában egy ágas
k o d ó ló figurája fehérlett , s minden zökkenőnél meg-megrándul t 
ny i lván szivacsból vágo t t teste. 



Megborzongott, mint aki egyszerre belázasodik valami hirtelen 
kapott fertőzés u t án . M á r nem vo l t (benne se félelem, se megdöb
benés. I n k á b b csak az a fajta zavar, amelyre az ember nem tud 
m a g y a r á z a t o t ta lá lni . 

— Szent isten! Fél t íz ! — k iá l to t t fel, m iu t án az órá já ra nézet t . 
És sietve megindult vissza az iskolába. Ú tközben futott á t rajta az 
aggodalom, hogy m i lehet Z.-vel? T a l á n előtte is megál l t a fekete 
kocsi. T a l á n ő t is megfenyegették, s mi t mondhatott szegény? H i 
szen at tól a délutántól kezdve még t a r t ózkodóbb lett , úgyhogy saj
nálni kellett, já tékosan évődni vele, amíg nem sikerült kicsit jobb 
kedvre hangolnia. 

— T a n á r n ő ! — jöt t á t az ú ton a malmos. — M i t akart a Rózsi? 
— Hogyhogy? N e m értem. Mi lyen Rózsi? 
— H á t ez a fekete ruhás! Lá t t a , hogy k ivackolódot t? A z t h inné 

az ember, f inom úr inő , pedig többet vol t lakat alatt, mint szaba
don. 

— Ismeri? 
— Hogyne! Ismeri ezt mindenki! Át -á t já roga t Baranyábó l , de 

megfordult ez m á r az egész vi lágon. Lakatos Rózsi . M á r az Inter-
pol is kereste. Ezek megveszik az eszéki vásáron a lovat, hazavi
szik Szőlősre, megjárat ják, kikefélik, azt mondják , be is festik, az
tán d r á g a pénzen eladják. N e m egy lovat, egy egész ménest! Á ! 
Nagyban dolgoznak ezek! A z asszonyok meg hozzák a kábí tószer t 
k i lószámra Perzsiából . Csak nem kér t pénz t kölcsön magától? 

— Nem. Pénzrő l nem vo l t szó. 
— Mer t mintha huzakodtak volna. M á r gondoltam, átszala

dok a mil íciára . De mondom, jobb az ilyesmibe nem beavatkozni! 
Á! Vigyázni kel l ezektől! 

— Csak érdeklődöt t valaki u t án — mondta Bébé, s érezte, hogy 
p i ru l el, mintha csak legféltettebb t i t ká ra derül t volna éles fény. 
— Tula jdonképpen nem is tudom, mi t akart! 

És ezek u t án tényleg nem tudta. 
— Mit? H a mást nem, al ibi t! Meg vannak ezek kenve minden 

hájjal! Fölfedeznek egy rablást , és a nyomok oda vezetnek, hogy 
bizonyos Lakatos Rózsi bandá ja követ te el. És el is fognak egymás 
u t án h á r o m Lakatos Rózsi t , nem egyet. Mire kiderül , hogy egyik 
sem az igazi, addig a tettes m á r messze jár . De megyek is, és most 
bocsásson meg, hogy kérdezősködtem. 

Pocakos ember vol t , sapkája alól kibújt vörhenyes haja. 
Bébé aznap nem ment el a festőhöz. Megvár t a , amíg az megjele-



nik az ablaka alatt a v í zpa r t ró l jövet , ahova nem festeni, de für
deni és napozni jár t . Megvár t a , amíg felhallatszik a Rigoletto v i 
d á m áriája, pa t t ogó fü t tyszóban: A gróf, a gróf a v ízbe f ú l t . . . 

— Gyere fel! — rohant az ablakhoz Zor i . 
— Előbb szeretném megtudni, éltek-e? — szólt vissza jókedvűen 

Z. , és levette széles kar imájú fehér sza lmakalapjá t , amikor Bébé 
is megjelent az ablakban, úgyhogy cigányosan lesült arca a k iha j 
tot t inggallér fölött csupa derű vo l t és já tékos jókedv. — H á t vég
képp levette ró lam a kezét? 

— Nem, nem, kedves Z . — mondta komolyan —, csak kicsit 
rosszkedvű voltam. Egyedül kellett maradnom Zor iva l . 

A festő egy csapásra megsemmisült . Fölénye el tűnt , mintha arca 
is s ápad tabb lett volna hirtelen, s ingén átfújt a nyá r i szellő, hogy 
olyan lett, mint valami vi tor lás , mielőt t elindul. 

— De ma eljön? — kérdez te megszeppenve s éveket öregedve. 
Bébé nem ér te t te , hogy tud egyik p i l lana t ró l a más ik ra ilyen gyor
san megvál tozni . Gyakran lá t ta ugyanis ilyennek. Kitet te pé ldául 
a frissen festett képe t : 

— N e m tetszik? — kérdez te rekedten, ha Bébé nem sietett elég 
gyorsan a dicsérettel, s egészen meggyörnyed t . — H i á b a , meg
öregedtem! 

Ú g y kellett vigasztalni, s anyáskodva hízelegni neki, amíg ma
gához nem tér t , sőt vissza is élt a helyzettel. 

— Menjen nyugodtan haza, nem tö r tén t semmi! — szólt le 
Bébé az ablakból , s a festő az t án tö rhe t te a fejét, hogy minek ke l 
lett volna tör ténnie . 

Aznap este sajtos omlettet sütöt t vacsorára , s egy szót se szólt 
a furcsa lá togatásról . Z . egy kék tónusban tar tot t nyár fasor t á l l í tot t 
a falhoz, amelyek közö t t kénsárga vonalakkal sütöt t á t a fény. 
Ez vo l t a meglepetés, nem Lea lá togatása . 

— M i lesz velem, ha meghal? — kérdez te m a g á b a n először csak 
kicsit e l tűnődve Bébé, az tán mind gyakrabban, önkínzással és szo
rongással tele. — Egy ilyen öregember nem élhet soká. 

— Megint rosszkedvű? — aggodalmaskodott kö rü lö t t e Z . ilyen
kor, s csupa b ű n t u d a t vo l t és engesztelő jóság, ahogy szinte lábujj
hegyen jár t , mintha léptei kopogásától is meg akarta volna kímélni . 

M á r ősz vol t , eleredtek a hosszú és lassú esők, az u tcákró l el tűn
tek az emberek, Z . is otthon ülő lett , dö rmögve piszmogott az ecse
teivel, s csak nagy néha lepte meg Bébét egy-egy csendélettel . 

Egy dé lu tán éppen a csuklyás esőköpenyét akarta felakasztani 



Bábé a festő fogasára, amikor a sarokban kuporogva megpillantott 
egy toprongyos, öreg cigányasszonyt. Azonnal megismerte. 

— Hát maga mit keres itt? — állt döbbenten. 
Az asszony ráemelte nagy, barna bánatos szemét, de nem felelt. 
— Na, most már aztán elmehetsz haza! — szólt rá a festő. — 

Késő lesz, mire hazaérsz! Cihelődj! 
— A modellem volt — fordult aztán Bébé felé —, és időnként 

felkeres. 
Bébé lehajtott fejjel, szótlanul állt. Aztán a köpenyéért nyúlt. 
— Majd inkább én megyek! — mondta csendesen. — Isten ve

le, Z.! 
— Várjon! Hova megy? — rohant utána könyörögve a festő, 

de őt már nem tudta volna visszatartani senki. 
Másnap beteget jelentett, és bement a városba Zorival. 
Töhbé vissza se jött. Ida néni rakatta fel a holmiját a teherko

csira, s csak csóválta a fejét, hogy honnan szerzett Bébé ennyi fur
csa képet, amelyeken az ember nem tudja, mi micsoda. ^ 

És a festőt se látta senki többet a faluiban. Egy idő múlva híre 
kelt, hogy meghalt. Ami igaz is lehetett, mert senki se nyitott ab
lakot a házán, csak egy idősebb asszony ácsorgott éjjel-nappal a 
kapujához támaszkodva sokáig, ahogy a kerubok őrködnek az el
veszett lelkek fölött, úgyhogy a malmos kénytelen volt szólni a 
rendőröknek, vigyék már el ezt a bolondot. 

Yutaka Shimaziaki (Japán): Puccini, Pillangókisasszony 



A B A K E L I T K U K A 

T O L N A I O T T Ó 

EGY KICSIT SZOBRÁSZ ÉS ORTOPÉD CIPÉSZ IS 

Egy félig rothadt balos kaptafára bukkantam a szemétdombon. Nem 
volt egyszerű megmentenem. Előbb csak félrelöktem, majd leborítottam 
egy lyukas lábassal. Aztán két-három napig a garázs külföldi folyóira
tokkal teli, kis könyvespolcán állt. A múlt héten hoztam fel ide pad
lásszobámba és helyeztem méterszer hármas asztalom jobb sarkára. Az
óta farkasszemet nézek vele, pontosabban: szú-szemet. 

Gondolatban körülrajzolom, bőröket feszítek, szögezek rá illatos, fe
nyőerdőket lehelő faszögekkel stb. 

Szépen ívelt és mégis, ha lépne: sántítana. 
Akárha egy isten büdös lábát szaglásznám, tanulmányoznám végtelen 

asztalomon. 
Soha ilyen közel az istenekhez! 
Igen, egy kicsit szobrász és ortopéd cipész is voltam mindig. 

A VÉGSŐ ÉS FELETTÉBB MEGNYUGTATÓ K O N K L Ú Z I Ó 

Honnan ez a gombostű?! Ez, i t t . Igen, pontosan ez az. Mérget veszek 
rá. Ez. Hogyan kerülhetett át ide, ebbe a házba?! K i szúrta az angol 
dohány tapétába?! Ki?! 

Ezzel volt felszúrva a falra, a vörösre átfestett falra, az a nagy te
nyérnyi lepke, amelyet a villanytelep vécéjében fogtam, zártam a csa
ládi gyufásdobozba, és amelyet aztán — hiába csöppentettem rá rumot 
— néhány nap alatt széthordták az üvegszerű, apró betonhangyák. 
Széthordták, és csak a gombostű maradt, ez a gombostű a függőleges vö
rös végtelen közepébe szúrva. 

Mozdulatlanul néztem végig a nagy, bolyhos-hamvas építmény bontá
sát. Így dolgozhattak az izzó sivatag közepén a piramisokat építő rab-



szolgák — a nap ilyen izzó tűként szúródhatott a tarkójukba, elmél
kedtem a pamlagon heverve, míg végül már úgy tűnt, én heverek ott 
függőlegesen a vörös homokban, engem hordanak szét az apró üveglé
nyek. 

Hogyan kerülhetett át ez a tű a limáni, 5. emeleti lakásból, ide, a te
lepi házba? Hogyan? 

Amikor Erzsi néni kiszedte a szögeket, mert, mint mondotta, hurcol-
kodáskor így i l l ik , külön ráparancsoltam: a gombostűt ne bántsa, a 
gombostű marad. Nem bántotta, és mégis eltűnt. Mielőtt még elkezdtük 
volna hordani, túrni, ömleszteni le a motyót, észrevettem eltűnését, és 
álljt kiáltottam, riadóztattam az egész társaságot. Átrostáltunk mindent, 
de hiába, a go nbostű, ez a gombostű eltűnt. 

Még szerencse, hogy ide, a dohány- és nem a nappali vörös tapétájá
ba szúrták, mert ha ott fedezem fel, könnyen azt hiszem, még mindig a 
vörös sivatag közepén heverek. 

Érdekes, a gombostű, az éjjeli lepke gombostűje is jött velünk. Ez az. 
Ez. Szépen látni kétszer is edzett gombját. Előbb a lepke halála edzette, 
aztán pedig az üveghangyák mikroszkopikus fogai, nyelve. Olyan a 
gombja, akár egy rubingömb — mind közelebb hajolok hozzá. 

Igen, szalmakazalban lehetetlen megtalálni a tűt, de szalmakazlastól 
kitűnően, biztosan szállítható — ez lenne a végső és felettébb megnyug
tató konklúzió. 

Figyelem a rubingömfeöt, figyelem az egész dohányfalat, de egyelőre 
még se árnyék, se rovar nem mozdul, nem lopakodik feléje — felém. 

ÍGY SOKKAL SŰRŰBB 

Lajos levele Kecskemétről. A nagy formátumú bélyegeken Munkácsy 
és Bogdány Jakab virágcsendéletei — kitűnőek, a németalföldi virágfes
tő kismesterek színvonalán. 

Akkor i t t járt, ajándékoztam neki egy párizsi füzetet, és most küldi az 
első verset, amellyel, mint írja, megnyitotta: 

Kezem csöpp mell varsája ... 

Különös módon, már napok óta éreztem, akárha bőrömön, hogy ír a 
meggyszín fedelű füzetbe, s mióta megjött a levele, többször is azon 
kaptam magam, hogy én is, én is írom azt a füzetet serényen, szorgal
masan — így sokkal sűrűbb: 

egy jódli-csoport száll felém 
vörös gurtlis ródlikon 



A Z ECETGYÁR KÉMÉNYE 

Az udvar közepéről, onnan, ahol lábammal még mindig kitapogatha
tom a volt kerítés helyét a fűben, vagy a japánakác asztaltól, ha északra 
pillantok a kis szomorúfűz fölött: az ecetgyár kéményét látom. 

Megyek át az udvaron — vizet viszek a tyúkólba, krumplihéjat a 
nyulaknak, gegát a kutyának, valami erjesztésre szánt hulladékot a 
rozsdás teknőbe — és hirtelen megállok. Érzem, valaki a hátam közepé
be bök; visszapillantok. Sokszor még éjszaka is megtörténik ez velem, 
ugyanis a kémény k i van világítva, nehogy nekiszálljanak a repülőgépek. 
Olykor pedig az intenzív ecetillat állít meg. 

Fiam, akinek hihetetlenül érzékeny szimata van, gyakrabban, szinte 
naponta érez ecetillatot. Úgy látszik, számára még intenzívebben van 
jelen a gyár, noha a kémény külön nem foglalkoztatja . . . 

Igen, az ecetgyár kéményének, mint afféle vízjegynek, fallikus vízjegy
nek mindenütt, mindenben ott kell lennie (ott az ecetillatnak is): a 70-
es évek egyik központi momentuma, motívuma, monumentuma. Vagy 
nevezhetném félelmeim emlékművének is. 

N E M TALÁLTAM CÉLTÁBLÁT? 

Egy vakvágányon jövök haza naponta a városból, munkahelyemről, 
térdig szemétben már. 

A vakvágányok szeméttelepekké lesznek, mi mássá is lehetnének?! És 
lassan terjeszkednek, hogy idővel a szemét nyílt pályáivá, tengerivé, 
óceánjaivá legyenek. 

De néha még fel-felszikrázik a szín is, nem szedték fel, nem temető-
dött be mindenhol. És a szemét legnagyobb hányada is szép lakkos új
ságpapír, zománcos háztartási gépen. Igen, hol van már a régi szemét! 

Szeretek úszni, evezni e lakkos-zománcos szemétben, nem bomlik, 
nem rothad, nem bűzlik oly intenzíven. 

Pl. már több mint egy hete nézem Miroslav Krleza újságbéli arcképét 
egy száraz kóron fennakadva a moszatos madrac, egy k i tudja mit tar
talmazó, bepárásodott műanyag zsák és egy kibelezett villanytűzhely 
között, száz méterre a befalazott ablakú, családi házként szolgáló, magas 
váltóháztól, amely éjszakánkint, akárha vonat döbörögne, biztosan meg
megremeg még. Eláztatta az első, csörgősre szárította a nap, mára meg 
eltűnt, letakarta, elfüggönyözte tülljével a hó. 

Megálltam, lehajoltam végre, hiszen már napok óta készültem tiszte
legni előtte. És hógolyót gyúrtam fényírta arcáról. 



A hógolyó most — akár egy metafizikus csendéleten — i t t van fekete 
asztalomon. Olvad lassan, és elmocsarasítja, elúsztatja halványzöld kéz
irataimat. 

Nem találtam céltáblát? 

SZÉPEK 

A laskanyújtó magától forog a szögön. A fény, a legyek a tapétán, 
a gyerekek a szőnyegen, a vajtömb a hajnali hírek-en, s íme, én is, mind 
átmegyünk, átcsúszunk alatta. 

Szépek vagyunk, szépek most, így élre rakva, szépek, akár a még 
érintetlen, vadonatúj papírpénz. Szépek. Ám vízjel, vízjel tölgylevele, 
érdes makk-kalpagja nélkül. 

A laskanyújtó magától forog a szögön, mely már a tapétázás előtt is 
i t t volt, i t t már a ház felépítése óta — nem bírtuk kihúzni, belerozsdá
sodott a falba. Vannak szögek, melyek gyökeret engednek, akár némely 
száraz ág. 

AKÁRHA A H Á Z SZERKEZETE 

A csigák, akár a jég, felhasogatják a nagy leveleket, a kicsiket meg 
egyszerűen eltüntetik, megeszik . . . 

Fekszem a barack és a cseresznye közé kötött függőágyban: minden 
csigáért 50 párát fizetek a gyerekeknek. Módszeresen fésülik át az ud
vart, a kertet, a garázs mögötti keskeny málnássávot. A recsegéseket, 
roppanásokat számolom; a betonon tapossák őket, és krétával jegyzik a 
garázs zöld falára, a pikádó céltáblája mellé. 

Egy idő után már nem bírom hallgatni a recsegést. Kikászálódok a 
hálóból, és bemegyek a nagyszobába. De a recsegés még ott is hallatt-
szik. Akárha a ház szerkezete ropogna, készülne korhadt hajóként össze
roppanni. Felmegyek a padlásra. Lefekszem a díványra (állattam Z. raj
zai, szétfújt grafit-csontvázai a VILÁGPOR-hoz), és fejemre húzom a 
vöröskockás plédet. Verejtékezek, már-már ezüstös váladékot engedek — 
most inkább a meztelen csigák összezúzását szenvedem. Fizetnék már a 
gyerekeknek, csak hagyják abba, de már nincs erőm kiáltani, lemenni, 
félek, összeroppanna alattam a fehér létra, össze én is, akár egy földhöz 
csapott csiga. 

A H Í R SZÍVÉBEN 

Munkahelyemen, az Újvidéki Rádióban, örökölt íróasztalom tele — 
többek között! — kusza, gubancos, hússzín hangszalaggal (a rádió épü
lete előtt még a villanydrótokon is lóg egy hangszalag-fürt, a huzat v i -



hette k i valamelyik stúdióból, vagy a technikusok közül dobhatta k i va
laki dühében az ablakon) és könyvvel. Sehogyan sem sikerült még meg
állapítanom, kiék is tulajdonképpen e könyvek. Meglehet, hogy egy el
maradt nyereménypályázat jutalomcsomagjáról van szó. 

Capek Novellák 
Zola Nana 
Bronte Jane Eyre 

Egy szép napon aztán elhatároztam, egyenként hazahordom a köny
veket, annál is inkább, mivel nekem egyik sem volt meg. Szépen feltöl
töm könyvtáramat, mondottam boldogan. 

Brontéval kezdtem. Finoman becsúsztattam kínai oldaltáskámba (egy
kor sok-sok könyvet loptam, és valami tapasztalat még maradt ujjaim
ban) és elindultam hazafelé. 

A Futaki úti buszon a gyenge napsütésben ringatózva elővettem a 
drapp kötésű regényt, és leírhatatlan áhítattal, nyitottsággal, elolvastam 
az első mondatot: 

Aznap szó sem lehetett a délutáni sétáról 

— majd lehunytam a szemem, és hagytam, hogy átjárjon az őszi meleg, 
ugyanis én már a regény telét éreztem csontjaimban. Csak a Tartományi 
Kórház előtt dugtam vissza kékszín táskámba a kitűnő, erős kötésű 
könyvet. 

Holnap a Nana kerül sorra? — kérdeztem magam, kiszállva az autó
buszból, az ecetgyár kéménye felé pillantva mosolyogva. 

Szeretek a rádió üres folyosóin üldögélni, az alig hallhatóan zsongó, 
susogó stúdiók előtt leledzeni, a friss híreket spriccelő-bugyborékoló-csi-
korgató szívben, minden egyes hírből hallva valamit, és mégis, egyetlen 
hírről sem véve teljes egészében tudomást. 

Az emeletről, ahol szerdán és csütörtökön felvételezek, egy kozmeti
kai szalonba (ó, a nők fehér néger-maszkjai!) és a Vojvodina labdarúgó 
klub helyiségeibe látni (hány szelektor váltotta már azóta is egymást, 
amióta itt dolgozom: BoSkov, Veselinovic — a távozó szelektorok affé
le krónikásává lettem immár). 

Sosem gondoltam, hogy én egykor majd a rádióban fogok dolgozni; 
milyen trehányul bántam egész életemben a hangommal — az én hang
szalagom valóban ott lóg valamelyik póznán: kivitte lázas torkomon 
a huzat. 

Aznap szó sem lehetett a délutáni sétáról 



— kezdtem olvasni otthon, immár hangosan, a regényt. Így, hangosan fo
gom végigolvasni az egészet, mind a 673 oldalt; gyakorolnom kell, 
össze kell szednem magam, össze a tartomány huzatában lebegő hangszá-
laimat-hangszalagaimat. 

KÖKÖNYV 

Rózától (Bánszky Máriától), a Vajdasági Múzeum néprajzosától, 
akihez még zentai és belgrádi szálak fűznek) kaptam ezt a bőrszerfi bar
na papírra nyomtatott plakátot: 

GOTSKA PLASTICA NA SLOVENSKEM 

Fekete léceket erősítettem rá, és mint drága kincset őrzöm — e házba 
is sértetlenül sikerült átszállítanom. Ha e házból is tovább kellene men
nem, nem tudom, mit vinnék magammal, de a szlovén gótika e plakát
ját mindenképpen, összegöngyölném szépen, hónam alá dugnám, és 
zsebbe tett kézzel, átvágva a vakvágányon, ismeretlen irányba távoznék 
— éppen csak megjegyezve: hiszen én nem is i t t akartam élni, az egész 
csak véletlen v o l t . . . 

Többen megjegyezték már, hogy a plakát e szobra, szerzetese hasonlít 
rám. (A költő szerzetes, mondja Németh László.) Akárha Lőcsei Pál 
készítette volna. 

Mezítláb vagyok, hüvelykujjam letört. Van Gogh — Heidegger által 
kisuvikszolt — bakancsa it t van 10 cm-re lábamtól, akárha bele is lép
hetnék; világom nincs olyan távol világától. Szabályos háromszöget 
alkot a lábam, a bakancs és az asztalon levő rothadt kaptafa. 

Fafaragó barátomtól (aki egykor legénykorában, Temerinben, liter
számra fogyasztott a (Chartreuse-t) megkérdeztem, miből vagyok. Fából 
vagy kőből? Azt mondta, kőből, mert ha fából lennék, úgy néznék k i , 
mint a kaptafa. Pontosan úgy, mint a kaptafa. 

Tehát, kaptam fel a fejemet, a könyv, ez a könyv a kezében — ez: 
kőkönyv! 

A jobb kezem feje is letört, de azt mondják, éppen ezért érzik állan
dóan úgy, mintha érinteném őket. 

FERKELT SE 

Egy rossz búvárszemüveg is előkerült a ganéból. Abbahagytam az 
ásást, és a vásári cukorrúdra emlékeztető locsolócsőnél alaposan kitisz
títottam, megmostam. Fiam boldog, máris a fején a nagy, fekete gumiba 



ágyazott szemüveg. Igaz, az üveg be van törve, egy darabkát k i is kel
lett piszkálnom, de a levegőben így is megteszi, meg, sőt. 

A ház (Virág utca 3) előző tulajdonosai egykor igen jó módban éltek 
(a családfő két-három nagybirtokot, vállalatot is tönkretett mint igaz
gató, mielőtt külföldre távozott) — ezt a szemétdomb és most a gané 
felszámolásakor, elemzésekor is pontosan láthattam. A legfiatalabb gye
reknek természetesen a mélytengeri halászat volt a hobbyja. Amikor 
először jártunk e házban (a cserét ajánló újsághirdetés megjelenésének 
napján, az ő szobájába is bepillantottam: akárha fekete emberek lettek 
volna a falra szögezve. 

Nézem a fiamat, és valahogy szuggerálni próbálom neki, ne a mélybe, 
i magasba igyekezzen. A magasba! A magasba se. Srégen, ferkelt igye

kezzen inkább. Ferkel t . . . Ne, ne igyekezzen ferkelt se, mondom, ismét 
a ganéba nyomva az ásót. Ne igyekezzen. Ne. 

A M I T N E M ÍRTAM 

Gépeltem valamit és az új, egyszer használt indigót a fehér asztalon 
felejtettem. Betűz a nap: látom nevem tükörképét a fekete festékben. 

Már második napja nem nyúlok hozzá. Vissza-visszatérek, és nézem a 
nevem a matt feketébe domborított szöveg felett. Nem emlékszem, mit is 
írhattam. Csak nézem. Nézem reggel, délben, nézem este. És lassan em
lékezni kezdek valamire — valamire, amit nem írtam. Ez az emlék, ez 
az emlékezés agysejtjeim eddig érintetlen részét aktivizálja. Egészen be
pörgök. 

Szaladok a gépért, behúzom az indigót, csak magát az indigót, mint 
leheletfinom sötét selymet, és egész nap írok, írok megszállottan. Foly
tatom azt, amit nem írtam, és soha nem is fogok megírni. 

A DIÓFASZÍN 

Diófalevelet égetek. Igen, külön-külön kellene égetni a fák levelét. Az 
illat tisztasága miatt. Azonnal megérzem, ha egy meggy-, cseresznye 
vagy barackfalevél pottyan a tűzbe, vagy vitorlázik el lángra lobbanva 
felette, muzsikálva szinte, majd vitrázsként zúzódva össze a fűben. Kü
lön-külön kellene égetni még a kajszi és a sárgabarack levelét is. Sem
miféle mixelés! 

Alaposan, nagy körültekintéssel kell végezni az évszakok ezen semmis 
szertartásait. Mert lehet, hogy nincs is más, mint az első zöldbarack íze, 
a nyáresti locsolás, a levélégetés, a hajnali hó lapá to l á s . . . 

Mélyeket szippantok, veszélyesen mélyeket. (Ezért kellene abbahagy-



nom a dohányzást is, amelyet tán éppen diófalevelet csavarva kezdtem: 
nem volt ritmusom, nem tudtam mértéket tartani, és hát stílusom sem 
volt.) 

Egy vastagabb (3 cm átmérőjű) száraz ág kerül valahogy a kezembe. 
Kettétöröm. Hosszasan bámulom a törés helyét. 

Diófaszín. 

A diófaszínnél kezdődik a barna. Bár mintha fekete is lenne benne, 
persze még anélkül, hogy látszana. 

A diófaszín szomorú szín. De nem nyálas szomorúság, férfias melan
kólia inkább. 

Szeretnék egy-két gyalult diófatömböt magam körül. Éjszakánkint 
felijedsz, és rezgő, verejtékező ujjaiddal, melyekről már régen lekopott 
a nikotin illetlen-sárgája, megkeresed és megsimogatod a sötétben a dió
fatömböt. Egészen szokatlan ez a szomj. . . 

Gyermekkoromban láttam egy óriás, vadonatúj diófakoporsót a város
házával szembeni sarkon, az Ádám-szikvizes házában levő koporsósnál. 
Isteni, volt, isteni, mondom még most, emlékezve is. Kié, kérdeztem a 
Kistóra menet az enyvtől csillogó inastól, mert hát alig volt néhány két 
méteren felüli ember városkánkban, azok is lassan (mint pl . a Konc újság
író, a Tiszatáj című kanizsai napilap egykori, ma már csak kartondobozt 
gyűjtő, szerkesztője) meggörnyedtek, összementek, már-már négykézláb 
jártak. Senkié, mondotta. Reklám. Megkönnyebbültem, meg, még most. 
emlékezve is. Csak reklám. 

Szeretek felmászni a diófára, noha negyven körül már nem igen mász
kálnak fára az emberek (— komolyabb dolguk van — mi is?). 

Mint mondottam volt már, a cipőtisztítást, a borotválkozást, a nyak
kendőt, az öltönyt stb. kiiktattam életemből, k i anélkül, hogy észrevet
tem volna, de a fáramászást nem akarom kiiktatni soha, nem, még ak
kor sem, ha jól tudom, a rendőrök nem kedvelik a fákon üldögélő 
„úr iembereket" . . . 

Felmászok a diófa tetejére, és látom: a környék minden udvarában, 
kertjében van diófa. Ez szép. Valami szerkezetet kölcsönöz világunknak. 
És én e szerkezetet valahogy belürlől is látom, érzékelem . . . Egykor 
nagy kert volt ez az egész vidék le a Dunáig, Kisdunáig. 

Felmászok. Szeretem ölelni ezt a se kövér, se inas, se göcsörtös fát. 

A túlsó oldalon, jobbra a sarkon lakik az új újvidéki temető igazga
tója. A felesége is ott dolgozik, magyarázzák a gyerekeim. Nem tudom, 
honnan a fenéből ez az értesülésük. 

Az új temető pontosan olyan, mint egy kietlen, modern repülőtér. 



Megnyugtató érzés, mondom komolytalankodva-komolykodva, hogy a 
röptér igazgatója szomszédunk, megnyugtató még akkor is, ha egy föld 
alatti, túlvilági röptérről is van s z ó . . . 

Most is künn szorgoskodik az utcán — jól látom fentről a diófale
vél-füst halványkék függönyén keresztül —, a szembeni szomszéd, a 
rozmárképű egészségügyi munkás (akinek szintén Austinja van) kapuját 
javítják. Biztosan szabadnaposok. Ezek szerint: asztalos vagy ács az 
eredeti foglalkozása. 

Nem nagyon kedvelem, ha it t ügyködik az utcánkban, jobbján a fe
hérköpenyes rozmárral. Mindig azt hiszem, halottak napja van és hogy 
nekünk, Virág utcaiaknak protekciónk, elsőbbségünk van . . . 

ORIENTÁLIS MUZSIKÁRA MOZGÓ PÓK 

1977. október 6. 

Főzöm a málnateát. Künn a teraszon a szomorúfűz szűrte napfény
ben Pero, a fiatal belgrádi archeológus (a kelta pénzleleten dolgozik i t t ; 
Róza hozta el hozzánk aludni, mert a történészek kongresszusa miatt 
nincs hely a szállodákban) a kínai, azt hiszem kínai, bambuszcsörgőt 
vizsgálja. Egy pók a zsinóron lógó, színes bambuszrudak közé feszítette 
hálóját. Ha fúj a szél, vagy kezünkkel érintjük és csörögni kezdenek a 
rudacskák, mint egykor a borbélyműhelyek nádfüggönye, a háló kitágul, 
összehúzódik: szép szerkezetébe be vannak kalkulálva az évszakok sze
lei, be az orientális muzsika is. 

Hozom a teát. Róza és Pero valami fogkeféről beszélgetnek. Egy be
csei, házi gyártmányú fogkeféről! Nem hallottam az előzményeket, azt 
hittem a pókról beszélgetnek, de bekapcsolódok én is a kedélyes reggeli 
társaságba — az éjszaka vodka után még áttértünk pálinkára, és most 
lebegünk, lebegünk. Minden bizonnyal disznósörtéből készítik, mondom. 
És f á b ó l . . . Egy éve szintén Rózától hallottam, hogy az asztmások kú
ráikhoz Becsén szerzik be a für j tojást . . . 

Majd ismét az orientális muzsikára mozgó pókot vizsgáljuk. Mondom, 
még Amszterdamban vettem az egyik gracht melletti kínai, azt hiszem 
kínai pinceboltocskában ezt a csillárszerű díszt (meg a sárgarépát ábrá
zoló tusrajzot), de még most sem sikerült megtudnom a nevét, minden 
egyes alkalommal valami másnak nevezem, noha engem lényegében min
den alkalommal a borbélyműhelyek függönyére emlékeztet. Milyen bol
dogan ütöttem át minden júniusban nullásra nyírt szögletes kobakomat 
azokon a mézszín nádfüggönyökön! 

(Meglepődve veszem tudomásul, Pero kitűnően ismeri Kondor Béla 
festészetét.) 



CIKLÁMEN CERUZA 

Eltűnt a ciklámen ceruzám. Még véletlenül sem akarom azt mondani, 
hogy valaki eltulajdonította. Egyszerűen eltűnt. 

Első utam a zöld almáriumhoz vezet, de tele a fiókok téli holmival, 
egy szál fű se fér beléjük, nemhogy még az én alig használt, alig né
hányszor hegyezett ciklámen ceruzám. 

Eltűnt, és én nélküle nem tudok mozogni. Mozogni — hol is? 
Ciklámen ceruzával szoktam aláhúzgálni a könyvekben a sorokat, 

néha naponta több könyvet is átfestek, ciklámenné varázsolok. Tehát, 
nélküle nem tudok mozogni az ólomsorok között. 

Eltűnt, elnyelte a föld, s én tehetetlenül vergődők súlyos ólommérge
zéssel, ciklámen mankóm nélkül. 

NARANCSBÉLYEG 

Jön a postás. Egy nyurga, hirtelenszőke fiatalember. Mindig zavarba 
jön, ha megpillant a zöld vaskerítés mögött. Gyorsan, nagyot kattintva 
kinyitja táskáját, és nem érti, hogyan lehetek egyszerre bent, a rács mö
gött, a rózsák között és kint, táskája fenekén, narancsbélyeggel homlo
komon. 

Be kell takarni a rózsafákat, szólok a dog fülét gyürkéivé, ugyanis a 
fazonírozás után az egyik nem áll a legszebben. 

Kézbesítsd k i neki a nyugdíját, figyelmeztetem a táska öblösen vissz
hangzó mélyéről. Kézbesítsd k i , megszolgálta szegény. 

MÖGÖTTE A Z AKASZTÓHEGY 

A nappali kerek, fehér asztalánál ülök, a kirakatnyi ablakban. Szé
pen sült a nap, de a diófa hulló nagy levelei mintha engem akarnának 
betemetni. A hinta, akár egy himbálódzó kosár, már megtelt. A matyó 
terítőn, melyet valaki cigarettájával, pontosan tartva magát a népi min
ta, a népi lélek ritmusához, diszkréten kiégetett: Bosch-literatúra. 

Az olasz mappát, most látom csak, H . ajándékozta C.-nek, mielőtt az 
még főbe lőtte volna magát. Hana Volonková könyvében istentelenül 
rosszak a reprók. Az önarcképek után nyomozok a Jugoslavija mammut-
monográfiájában. 

Bosch ez a hóka arcél 
firkantom reflexszerűen az egyik 

cédulára. Tényleg, valami kiitta ennek a flamandnak az arcát, k i , akár 
a patkány a ga lambkoponyá t . . . A kis SKIRA-kiadványt nem ütöm 
fel, pedig ebben a legjobb minőségű a nyomás, csak nyugtatom rajta a 



kezem; érzem, átmelegszik a durva-szép vászonkötés, és átforrósodik szé
les karikagyűrűm is. 

Egész nap feküdtünk, hogy ne pazaroljuk fölöslegesen az energiát. 
Pénzünk ugyanis már hetek óta nem volt. Domonkosék az egyik, mi a 
másik szobában. Olykor áttámolyogtunk egymáshoz, hogy megbizonyo
sodjunk, észnél van-e még a másik. Ha nagy volt a vihar, a tenger fel
dobálta a kavicsokat egészen a harmadik emeleti ablakokig. Kopogott. 
^ mi, minden egyes alkalommal, gyorsan felugrottunk, mint akiket hív
nak. A tenger L X . szimfóniáját játssza, mondottam olyankor, keserűen 
mosolyogva — íme, ingyen jegyünk van e nagy koncertre! 

És akkor egy napon, egy szép napon, csomag érkezett otthonról, Ka
nizsáról. Barátom küldte. Mondanom sem kell, a postás csengetése min
ién tekintetben túltett Beethoven és a tenger I X . szimfóniájának kopo

gás-motívumán, mint rugószerkezet dobott k i bennünket az ágy. Igaz, 
ihogy a postás kezembe tette, pontosabban, ejtette a csomagot, valahogy 
íagyon kicsinek, nagyon jelentéktelennek tűnt ahhoz, hogy valóban cso-
nagnak neveztessen. No de hát, mégiscsak csomag volt, méghozzá cso
mag onnan, hazulról! 

Kézről kézre járt. 1000 gramm, olvasta egyikünk. 1000 gramm. 1000! 
Majd az asztalra tettük, és bár szépen sütött a nap (azokban a napokban 
már ibolyát is találtak az öbölben), gyertyát gyújtottunk. Ha kissé na
gyobb a csomag, tán még táncra is perdülünk a nagy asztal körül, 
amelyen egykor 50 kilogrammos (50 000 grammos!) halat is daraboltak. 

Rezgő ujjakkal bogoztam kék-fehér zsinórját, bontottam homokszín 
pakkpapírját. 

Egy könyv hullott k i belőle. Igen, azon nyomban kapcsoltam: egyik 
levelemben kértem volt barátomat, küldje utánam az éppen nála levő 
SKIRA-Boschomat, amelyet azokban az években is éppen olyan nehe
zen tudtam nélkülözni, mint mostanában — csak a tanulmányozott mo
tívumok változtak, cserélődtek k i észrevétlenül az elmúlt évtized alatt. 

Na most megérkezett! Hieronimus megérkezett, mondták. I t t la, az 
öreg szürrealista! 

Még abban a minutumban, ahogy felismertem a durva kötést a mak-
szimálisan megnyújtott S-szel, számadást végeztem, ugyanis tudtam, a 
SKIRA-Bosch pontosan 500 grammot nyom. Küldték már utánam bará
taim, barátnőim, szüleim máskor is. Tehát, akkor még 500 gramm ma
radt! 

Egy használt, szintén homokszín stanicli volt még a csomagban. 
Nyomkodtuk, tapogattuk, szaglásztuk, de sehogyan sem tudtuk elkép
zelni, mi is lehet benne. 

500 gramm, mondtam nagy komolyan. 500! 
Furcsán néztek rám. Féltek. Féltem én is. Bosch rossz előjel volt, elő

vigyázatosságra intett bennünket. 



Nem emlékszem már, melyikünk öntötte az asztal közepére a stanicli 
tartalmát. 

Négy ökölnyi csicsóka volt benne. 
Azon a télen jegyeztük el egymást — félig komolyan, félig játszva 

—, lehet, gondoltam, afféle nászajándékról van szó . . . Szótlanul álltunk. 
Valaki megfojtotta a gyertyát, én meg, hogy mentsek valamit a meghitt 
hangulatból, egy-egy aranyszín, abszolút formátlan gumót nyomtam a 
kezükbe. 

A tenger óriás, kíváncsi ováltükörként billent felénk a terasz nyitott 
ajtaján, és egyszerre tört k i mind a négyünkből az állati, könnyet fröcs-
csentő röhögés, és ki -ki a maga gumóját (formátlanságát) szorongatva, 
lerohantunk a rivára . . . 

Csörög a diófalevél; karikagyűrűm már teljesen átforrósodott. Bosch 
hóka arcába bámulok: mögötte az akasztóhegy. 

KISKERT 

Gyöngyvirágos kiskertemben — énekli a szomszédasszony. Gyorsan 
kidugom a fejem az ablakon: nem gyöngyvirágos a kiskert. 

Valami idi l l i , népszínműi képet, kulisszát vártam. És láttam is lelki 
szemeimmel. Intenzíven él bennem egy ilyen világ, intenzíven, akár a 
paradicsomkert. 

N A N A 

Ma (1977. november 11-én) hazahoztam a Nanát. Gyalog jöttem. 
Olykor felütöttem a lila vászonban kötött, homokszín papírra nyomta 
tott könyvet, de mindig csak egy-egy mondatot olvastam el. 
A 290. oldalon: 
Nanát kivált ezeknek az aljas tobzódásoknak őszintesége nyugtalanította. 

Új cipőm van, de már nem töri a lábamat, és teljesen el is piszkoló
dott. Érdekes, én kiiktattam életemből a cipőtisztítást (pedig gyerekko
romban cipőpucoló szerettem volna lenni, már voltak is bordó bársony-
rongyikáim). Tényleg, mennyi mindent kiiktattam az életemből! De mit 
iktattam a helyükbe? 
A 488. oldalon: 
Aztán szemben ott állt az ezüstből, aranyból készült ágy, az ötvös
munka vadonatúj fényében ragyogva, valóságos trón, s elég széles, 
hogy Nana kiteríthesse meztelen tagjai királyságát; bizánci gazdagságú 
oltár, méltó nemének mindenhatóságához, melyet e percben leplezetle
nül meg is mutatott rajta a rettegett bálvány vallásos szemérmetlensé-
gében. 



I t t megálltam, és hosszú tépelődés után hozzáolvastam még egy mon
datot: 
S mellette, keble havának visszfényében, istennői diadala közepette ott 
fetrengett maga a szégyen, maga az elaggottság, egy nevetséges és siral
mas roncs: Chouard márki, ingben. 

Különösen tátoghattam ott a zsidótemplom előtt, mert egy bőrmicis 
járókelő hosszasan rám meresztette szemeit. Így van ez, mondottam 
képébe vigyorogva, ha az ember nem olvassa el idejében a Nanát . Ja te 
ne diram, mondotta, és elmenekült. 

Magasan fenn galamb repült. Behunyja-e röpülés közben csöpp gomb
szemeit, tűnődtem. Fenn sokkal párásabb lehet a l e v e g ő . . . 

A Politikában Finci Gide naplójának Zolára vonatkozó sorait idézi. 
Akkor mégsem egészen véletlen, hogy éppen most, ma viszem haza a 
Nanát , szögeztem le a hangszerjavító kis kirakatának óriás cintányérjá
ba bámulva. 

BORZASZTÓ ÜLNI AZ ÉJ KIVILÁGÍTOTT KIRAKATÁBAN ÉS 
ÍRNI 

Valami komolyabb kutyára lenne szükségünk. Mégiscsak kertek övez
nek bennünket egészen a Dunáig, Kisdunáig. Ezeknek a kóbor kutyák
nak, amelyek, akár a patkányok, bevették magukat a kamrákba, ólak
ba, kutyaólakba, fogalmuk sincs a házőrzésről, erről a legnemesebb ősi 
hivatásról; nemcsak hogy nem zavarják el a hívatlan vendégeket, ha
nem még ide is csalogatják régi, hogy úgy mondjam, alkalmi ismerő
seiket. 

Rossz jel az, ha valahová így beözönlenek a kóbor kutyák, mondja 
Dudud néni, a kerítésre könyökölve, a vakvágányt gyaluló buldózer 
munkáját figyelve. 

Éjszakánkint, ha zajt hallok, nem mozdulok a manzárdról, de figye
lek, nyúlként fülelek. A zaj hihetetlenül felerősödik i t t a palatető alatt, 
és hát koponyámban — a pala és a finom csont akusztikája kitűnő. Meg
kíséreltek-e már csonttal, finom koponyacsont-lapocskákkal borítani 
hangversenytermeket? 

Nemegyszer úgy tűnt, gyerekeimet ölik lenn. 

Nincs fegyverem. Valahol van egy nagy, tüzérbajonettem, még Sza
badkán találtam a nádtető bontásakor, de mindig elfelejtem felkészíteni 
könyveim közé, a rothadt kaptafa mellé, átlósan a végtelen asztallapra 
Egy rozsdás félkilogrammos súlyt szorongatok, ezzel akarok védekezni; 
betöröm vele a homlokát, betöröm, motyogom. 

Lenn a nagyablaknál is félek — borzasztó ülni az éj kivilágított k i 
rakatában és írni. 



Tulajdonképpen már megegyeztem egy dán dogra. Most lassan, foko
zatosan likvidálni kellene ezeket a kóbor kutyákat — tudom, nehéz 
lesz, és az is megtörténhet, hogy ellenünk fordulnak, igen, hiszen többen 
lekölykeztek már. 

Apám ígért egy puskát. Elhozom a pisztolyát is. És ülök majd fenn 
a rothadt kaptafánál, lenn a fekete, redőnyös íróasztal mellett vagy 
pálmák, pistikék, rododendronok, ólomgyökerek között a kivilágított k i 
rakatban, vállamon puskával, övemben pisztollyal, lábamnál az óriás 
kutyával, és akkor majd végre laza izmokkal kötöm, csomózom szoros
ra, szorosabbra, még szorosabbra a tinta égszín hurkait. 

MIÉRT IS? 

Pénzt voltam kölcsönkérni (már az állatok is szenvednek, néhány 
nap, és felfalják egymást!), és nem kértem, jöttem vissza a temető mel
lett a Futaki úton, és abszolút nullán voltam, nullán abszolút (miért is 
erőlködöm e Virág utcai életformával, amikor nem tudom fenntartani, 
sosem is tudok semmilyen élet-formát fenntartani — hiába próbálom 
azonnyomban írással aládúcolni, hiába, hiába), amikor egy rózsaszín és 
egy kaszárnyasárga ház között balról felnéztem az égre, és: megpillan
tottam az ecetgyár kéményét! 

Lelassultak lépteim (odafelé rogyadoztam, de elfelé már-már futot
tam), majd még mindig a két ház között, bár közelebb a sárga falhoz, 
melynek salétromkontinensét csúnya visszérként felezett egy száraz in
da, megálltam, és csorogni kezdtek a könnyek arcomon. Hirtelen azt 
hittem, eleredt az eső. De nem, nem is borult, inkább tisztult, fagylalt
színek ömlöttek el a világon. 

Néztek a járókelők, és nem tudták és én sem tudtam, miért vagyok 
olyan boldog. Miért is? 

A VIZESPOHÁR 

A vizespohár már napok óta i t t áll asztalomon — lassan láthatóvá 
lesz a piszoktól. 

Addig szép igazán a vizespohár, addig vizespohár, míg láthatatlan, 
míg iszod a vizet, s úgy érzed, lecsúszik a torkodon a föld, az ég. 

Könyvet kellene írni egy pohár vízről. Valahogy úgy, mint ahogy 
Konstantinovié a sörösüvegről (Traktátus a sörösüvegről). Régóta kerül
getem én már e nagy-nagy témát, régóta, akár az epikusok a csatatere
ket. 

Ahogy egy angyal visszatekint a p o h á r r a . . . 



(Rovarház 28—29. old. Gogol halála 98. old. Versek-Rekapituláció 
74. old.) 

Kosztolányi írja a grand artról és a peíií áriról értekezve: 
Uraim, tessék megérzékelni egy pohár vizet — jelzők és mesterkedés nél
kül — szerényen, de oly igézően és kelletően, hogy az olvasó megszom
jazzék és inni kívánjon. Aki ezt elérte, az „nagy" író, az „nagy" kér 
désekről ír. 

Somlyó György — hozzám annyira közel álló — Alfa füzetében olva
som: 
Nemcsak ahhoz kell képzelet, hogy egy pohár vízben meglássuk a ten
gert; ahhoz is, hogy a pohár vizet meglássuk a pohár vízben. Talán 
még nagyobb. 

A SZŐRÖS H Á Z 

Hol volt, hol nem volt, a vakvágányokon is túl volt : a szőrös ház. 
Ennyi a mese, a többi így történt, egy az egyben. 

Hallom én, hogy a gyerekek a szőrös házról beszélgetnek a szobá
jukban. Megálltam az előszoba közepén, a dog óarany foteljánál, és 
hangosan felnevettem: szőrös ház! H á t szőrös egy kis lelketek van, mon
dottam magamban, és odasompoljogtam az ajtójukhoz, melyből éppen 
hiányzott az üveg (a múltkor átszaladt rajta valamelyikük), és hallga
tózni kezdtem. 

Sz. súlyt emelt; nagybátyja, az öntő, új súlyokat készített neki — én 
hoztam el őket hétrét görnyedve, kínai oldaltáskámban. L . pedig szal
vétagyűjteményét rendezgette, szellőztette, országok és nagyság szerint, 
a cserepéldányokat természetesen külön rakva — kollekciója 864 da
rabból áll (egyszer majd külön tanulmányban fogom feldolgozni). Köz
ben, inkább csak úgy mellékesen, a szőrös házat emlegették. 

Éppen a szőrös háznál fékeztem, mondta L. , mert jobbról K.-ékat 
pillantottam meg a Bundással. (K.-ék nemrégen költöztek k i Ameriká
ba, és éppen azokban a napokban jelentkeztek, képeket is küldtek a 
Grand Kanyonról.) 

Halkan beszóltam nekik, hogy ne hülyéskedjenek. (Bár már arra is 
gondoltam, felszaladok a fehér létrán, és egy albínót helyezek a fekete 
szőrös házba, és megmozgatom, elengedem, ellököm egy történet 8-as 
alakú a lapra jzán . . . ) Nem hülyéskedünk, mondták. Miféle szőrös ház?! 
Miféle, kérdeztem mind követelődzőbben. I t t van a vakvágányon túl. 
Egy egyszerű szőrös ház. Egy egyszerű szőrös ház? Igen. Estére úgyis 
megyünk a mama elé, majd megmutatjuk, ha már annyira érdekel, 



mondták. Jó, mondtam, és kimentem az udvarra, hogy cirokmagot szór
jak a madáretetőkbe. 

Esteledett. Átmentünk a vakvágány töltésén. A gyerekek, a kutya meg 
én. Rövidre fogtam az új póráz (neki is kellett valamit hoznunk Pá
rizsból!) nikkelláncát, mert sok az üvegcserép, a vegyszer, méreg is tán, 
no meg a kóbor kutyák galandféreg-spirálokkal teljes ürüléktornya. 
Amikor ideköltözködtünk: a kóbor kutyák Golf-áramának neveztem e 
töltést, e vakvágányt. Leereszkedtünk a Magarasevié utcába. Rögtön az 
utca elején, a hatodik, 56-os számot viselő háznál azt mondták: ez a 
szőrös ház. 

Jól ismertem ezt a házat, hiszen szinte naponta erre járok haza, a 
Telepre. Csak ha busszal jövök, akkor nem. Jól ismertem, de a sötét, 
mert közben hirtelen besötétedett, egy kissé bizonytalanná tett, meg hár 
én a másik oldalon jövök. 

Gyere ide na, mondotta kislányom. Átadtam a pórázt a fiamnak, és 
odaléptem a falhoz. Add a kezedet, mondotta szokatlan határozottság
gal, és végigsimítottam tenyeremmel a falon. 

Megborzadtam. Kis híján elsikítottam magam gyerekeim és kutyám 
előtt. 

A fal, a ház valóban szőrös volt. Akárha valami nagy, erős sörtéjű 
állatot, farkast, vadkant, bizont vagy grizlimedvét simogattam volna. 
Vagy egy óriás sárkefét, az éj óriás sárkeféjét. 

Nem sikítottam el magam, de elkaptam a kezemet, miközben a gye
rekek felnevettek, és a dog is összecsattantotta fogsorait. Hogy valami
féleképpen leplezzem zavaromat, ismét én fogtam kezembe a pórázt; jó 
volt a hideg nikkelszemeket morzsolgatni, szorítani, a lánc volt az egyet
len bizonyosságom az éjszakában (— igen, a lánc, a bilincs is lehet ol
vasófüzér). 

Szótlanul indultunk a DuSan cár utca felé. Tulajdonképpen a kutya 
húzott bennünket, mert macskák suhantak, foszforeszkáltak a foghíjas 
léckerítések mögött. 

Tényleg, hogy a fenében fedeztétek fel, kérdeztem a gyerekeket a 
Pero Segedinac sarkán levő iskolánál. Sehogy. Mindig is szerettük si 
mogatni. 

Másnap, mondanom sem kell, gyalog indultam a városba — a Maga-
raüeviéon, méghozzá a jobb oldalon. Megvizsgáltam a falat. 

Minden bizonnyal disznósörtét kevertek a malterba, és az erős sörte 
valami miatt kirúgta magát, kiegyenesedett. Szinte minden négyzet
centiméterre jutott egy-egy két-három centiméternyi, fekete szőrszál. Va
lami rémleni kezdett, gyermekkoromban mintha én is láttam volna, 



hogy sörtét kevernek a sárba, no de hát mi-mindent nem kevernek a 
tehénlepény és a paripacitrom mellett még a sárba?! 

Megkönnyebbülten indultam el, hogy aztán majd a temetőn keresztül 
kivágjak a Futaki útra, de mégis kísértett a félig bepucolt, túl meszesre, 
ridegre kevert malterú ház, kísértett, mint egy óriás, durva fanszőrű 
női nemiszerv, és valamiféleképpen az albinó is elindult a 8-as alakú 
alaprajzon, kezében egy kis nikkelketreccel... 

De hogyan került ide, e szőrös ház szobájába kislányom szalvétagyűj
teményének ez az elhasznált, összegyűrt — megszentségtelenített? — da
rabja?! A rózsaszín szalvéta ott volt a kopott, morzsával szórt szőnyegen, 
egy kis ébenasztalka alatt. Akkor valahol i t t kell lennie ciklámen ceru
zámnak is, itt hiszen már hónapok óta nem t a l á l o m . . . 

Fojtó, nehéz viaszszag terjengett; még mindig nem szellőzött, még 
mindig nem tudott kiszellőzni a temető a halottak napja óta. Megálltam 
a temetőcsősz háza előtt, Emerik Fejes világhírű naiv festő (festékbe 
mártott gyufaszálakkal másolta az anzikszokat — őriznek-e még vala
hol azokból a gyufaszálakból?) sírjánál, a rakásra hányt elévült sírkö
vekkel, nagy míniumpöttyel megjelölt márványtömbökkel szemben. 
Ugyan mi lehetett a sorsa a kis, kendermagos kőangyalnak, amelyet 
annyira szerettem volna megszerezni (megvásárolni, ellopni)? Néhány 
nappal azelőtt még ott volt a nehéz tömbök alatt — sehogyan sem tud
tam kihúzni, kimenteni. Úgy, letört orral, félig letört szárnnyal valóban 
angyal volt, angyal, amelyről lerobbantatott a giccs páncélja; lövegként 
földbe fúródva, a nehéz súlyok alatt szinte lebegett... 

Egy 60 év körüli ember jött felém az üres temető mohás kövezetű fő
útján, hosszú, bokáig érő fekete kabátban, hóna alatt zöld tintával fes
tett karton-sakktábla, másik kezében, elpiszkolódott, de még mindig át
látszó nylonzacskóban a bábokkal. 

Hova megy? Milyen nyugodt . . . sovány . . . piszkos . . . 
Lépkedett, és mintha egy helyben állt volna mégis. Tán valamelyik 

tágasabb kriptában van játszmája? Lehetséges. Vagy tán az albínóhoz 
megy, a szőrös házba, hogy a kis ébenasztalkán lejátsszák napi mérkő
zésüket? 

A cipőjére pillantottam: kopottabb lábbelit még nem láttam, akárha 
fából vagy papundekliből készítették volna. És ez a cipő majd rá fog 
gázolni a rózsaszín szalvétára, rá többször is játszma közben?! 

EPILÓGUS 

Előkerült a ciklámen ceruza. Tulajdonképpen nem is volt elveszve, 
itt volt egész idő alatt: virágnyi fallosz, beszorult az ágyak közé. Most 



aztán többé nem szabad kiengednem karmaim közül! Legjobb lesz, ha 
mutatóujjamhoz dunsztgumizom. 

Nézem a televíziót: Dél-Amerikában ismét ciklon pusztított; szálltak 
a fehér házak, mint kartondobozok. 

A ciklonokat mihez kellene hozzádunsztgumizni? — kérdem. 

SZÍNES FELVÉTEL 

A Gare de Lyonon, az utolsó pillanatban, R. és J. elszaladtak, és vet
tek egy fényképezőgépet. (Ültem ott a peron kávéháza előtt, csomag
jaink között, utolsó pernod-ommal, mint egy isteni lázmérővel izzadt 
tenyeremben, és arra gondoltam, hogy íme már ismét távozom, távoznom 
kell hazulról, igen: hazulról.) 

Ez az első fényképezőgépünk (KODAK INSTAMATIC 300), és k i 
tűnő felvételeket készítünk vele. Ha vendégek érkeznek, azonnal vesz-
szük a virágdíszes alvésdobozt, és mutogatjuk fényképeinket. 

Frissek, mondta egyik barátom. Eredeti kadrírozás, mondta a másik, 
így kellene filmet is készíteni, mondta a harmadik. 

Fiam egyszer csak, egy ilyen képnézés közben, minden bevezetés nél
kül, elsírta magát. Miért mutogatjuk mi őt meztelen mindenkinek, kér 
dezte. 

Nagyon meglepődtünk, hiszen ő is készített felvételeket, ő fényképez
te le pl . Bojan Bem olajpasztellje (zöld teniszpályán ülő fehér dog) alatt 
fekete dogunkat, noha még csak most indult az első osztályba. Amikor 
elmentek a vendégek, gyorsan átnéztük a képeket, és valóban: volt a 
felvételek között egy, amelyen a fürdőszobában — az erotikus plakátok 
alatt! — nénjével fürdenek, pontosabban, nénje pizsamában van, és há
tával eltakarja öccsét, úgyhogy éppen csak a feje és a feneke látszik, 
sejlik. Nevetnek, bár látni, a blitzcel közéjük ugró anyjuk kissé meglep
te, megzavarta őket. 

Rendben van, mondtam fiamnak, kiveszem a képet az alvésdobozbó! 
— különben sem szeretném, ha alvésízűekké lennének felvételeink. És k i 
is vettem, és betettem ide, az EINSTEIN ÚJVIDÉKEN dossziéjába. 
Most i t t van, és minden alkalommal, ahogy így beülök ide az ablakba, 
első dolgom, hogy pillantást vessek rá. Tulajdonképpen tehát minden 
egyes fejezet előtt e színes felvételről kellene értekeznem; nagyon meg
kedveltem, már nem is tudnék nélküle . . . 

Most látom csak, a fürdőszoba falán levő nagy, erotikus plakátból 9 
felvételen csupán egy mikrorészlet látszik: a zöld padlón, a fehér nő 
könyöke és mellbimbója között, a fekete nő támaszkodó, gyűrűkkel 
teli ujjai. Jelentéktelen detaile, de akkor miért olyan nagy a szerepe 



mégis? Talán mert ezekre az ujjakra, különösen pedig a hosszú, vékony, 
piroskörmű mutatóujjra nehezedik mind a két nő — láthatatlan — sú
lya. A kép alsó részének világosságába (fehér kád, sárga műanyagedény, 
rózsaszín falak, narancs hálóing), mint sötét ék, hatol a fekete kéz. 

KÉT SÚLYEMELŐ 

Ma végre teljesen kitisztítottam fiókjaimat munkahelyemen. Éppen 
úgy csináltam, üveges tekintettel, motyogva, meredt nyakkal, zsibbadt 
mozdulatokkal, mint amikor új, nem éppen maga választotta munkahely
re kerül az ember, vagy már zsebében a felmondással távozik, és még 
csak a fiókok felszámolása maradt hátra; se nem érkeztem, se nem tá
voztam, de egy kicsit érkeztem és távoztam is. Tele szemetes kosár 
jegyzettömb (kultúrpolitikusok, ifjú és öreg színésznők, festők, tanügyi 
munkások, zenészek, köztük Ojsztrah gyorsírt szavai), levél, brosúra, 
döglött hangszalag, katalógusok, prospektusok, hangszalagok, doboz, 
dobozka, papírzsebkendő, tagsági könyvek, díszes meghívók, név
jegyek . . . 

Egy kék borítékot hirtelen, mint a tűzből, kikaptam a szemetes kosár
ból, még mielőtt készségesen segédkező barátom, a közlekedési rovat 
szerkesztője, el nem vitte az egészet a folyosói váróteremszürke szeme
tes ládába. 
Salje: Szirmai, Vrbas 3, Secarana APV, 

írta a bal sarokban. A Kalangya bol
dogult szerkesztője volt főnökömnek, az asztal előző tulajdonosának 
címezte, akinek egyik fiát felettébb kedveli kisfiam, mert: súlyemelő. 

Amikor befejeztem a takarítást, nagytakarítást, jól bezártam az üres 
fiókokat, elővettem, és áttanulmányoztam a küldeményt. 

Verbász, 1963. dpr. 
Kedves Barátom! 
Itt küldöm „Marionett kert" című, kabátom másik belső zsebéből előha
lászott írásomat. A közbejött eső miatt nem adhattam át személyesen. 

Szegedi Jenő vitt haza a Magyar Szótól féltizenkettőkor autójukkal, 
így nem intézhettem el mindent, de viszont nem áztam meg... 

A novellát ismertem, mégis csak most érkezett el számomra a pillana
ta, most nyílt k i , most fogadott be, de most szó szoros értelmében. Szám
talanszor elolvastam, nézegettem javításait, és közben a teleprinterek f i 
nom munkájának zaja észrevétlenül elringatott. 

Még soha ennyi elszabott arcot egy rakáson!, írja. Az egyik nő külö
nösen megragadta figyelmemet, természetesen nem az, amelyik az idős 
íróét, és már-már felé is indultam: haját mintha durva barna pokrócból 
fésülték volna ki. De akkor, szerencsémre minden bizonnyal, valami 
megzavarta a képet. Egy képtelen futam vagy szólam, melyet az isme-



rétien zeneszerző meghökkentésből iktatott be. És: Ez fonákjára fordí
totta a táncot. 

Igen, mindössze ez a négy mondat vágott belém, de ez is egészet 
alkotva. 

Állandóan készült, üzengetett, irkált, jött Újvidékre a cukorgyár öreg 
írója, de valami — a szél, a jég, az eső, a hó, a betegség, a háború, a 
halál — mindig megakadályozta szegényt, hogy elintézzen mindent. 

Átfutom feljegyzéseimet, és érzem, valami zavar, töri szemhéjamat. 
Átolvasom újra, átírom, és végre megoldódik a rejtény: a közlekedési 
rovat szerkesztője is súlyemelő! 

Valóban, milyen furcsa véletlen: két súlyemelő egy alig néhány soros 
— egészen mással foglalkozó — feljegyzésben. Hogyan csempészhették 
be magukat? Hogyan? 

Most újra kellene írnom ismét, de nincs erőm emlegetni ezt a két 
súlyemelőt, elmúlt már éjfél, és reggel vinnem kell a gyereket az isko
lába, mert végül is nem ide a Teszlába, hanem a Sonja Marinkoviéba 
írattuk, hogy k i legyen az osztály létszála (9-en vannak). 

De sehogyan sem tudtam elaludni. Azon tűnődtem, mit is jelentsen az 
a kitétel, hogy kabátom másik belső zsebéből? Biztosan valamit átadott 
az egyik belső zsebéből. Mit? M i t adhatott át? És mi lehetett a külső 
zsebekben? És mi a farzsebben? Mi? Miféle szövegek?! 

Ez az öregember észrevétlenül behátrált novellái is
tentelenül rideg, szürke világába, be, akár az a régi 
kínai festő a képbe. És végül is az író egy lett hősei 
közül. Újvidéken már nem is úgy nézünk rá, mint 
Szirmai Károlyra, hanem mint egy markáns arcvoná
sú Szirmai-hősre, akinek mellesleg Szirmai-novellákkal 
voltak tele a zsebei, és aki ha ránk kiáltott: TE K I 
VAGY?, mindig megzavarodtunk, és egy-egy pillanat
ra mi is elvesztettük ident i tásunkat . . . 

Lassan elaludva, azt a fonákjára fordított táncot jártam izzadva, 
verejtékezve reggelig. 

A BAKELIT K U K A 

A hóban, valahol Kecskemét és Budapest között, inkább közelebb 
Kecskeméthez, Kodály Zoltán szülővárosához: egy rózsaszín ház, kék 
tűzfallal. 

Előző este a Szécheni Telep egyik toronyépülete előtt ráfutottunk a 
híres kecskeméti dogok legszebbikére. Szebb allatot még nem láttam. 



Még most, napok, hetek múltán is szükségét érzem, hogy megismételjem 
e mondatot s általa újra megérintsem erős szőrzetű, kemény testét: 

Szebb állatot még nem láttam. 
Tiszta volt és erős. Már-már krétaszerű. Fekete foltjai csupán arra szol
gáltak, hogy tamponként felszippantsanak mindent — az állatból, a v i 
lágból —, ami nem fehér, nem krétaszerű. 

Egész nap utaztunk, idegeskedtünk, fagyoskodtunk, majd mint hóval 
befútt labirintusban, csetlettünk-botlottunk a telepen (már este volt, és 
még nem tudtuk, hol, Kecskeméten, Pesten vagy a kocsiban fogunk-e 
aludni), de ahogy megpillantottuk és megérintettük az óriási ebet, azon
nal megfeledkeztünk bajainkról, meg mindenről. Úgy tűnt, e kutyát 
kerestük, és most, hogy megtaláltuk, hazaérkeztünk. 

Tán i t t fenn él, kérdeztem csodálkozva a kutyát sétálgató szimpatikus 
fiatalasszonytól, akit, mondanom sem kell, jócskán meglepett lelkes kis 
csapatunk váratlan felbukkanása. 

Nem, mondta, csak kicsinyeik vannak, és a kant el kellett hozni a 
szélmalom melletti ke t r ecbő l . . . 

Igen, csak a liszt, a gipsz, a kréta tud ilyen tiszta lenni. A galamb, 
a hattyú. Azzal a különbséggel persze, hogy itt , e dognál az erővel, a 
hús tömegével volt valahogy közvetlen kapcsolatban a tisztaság, a fe
hérség — még a nagy tél is. 

A járókelők messze elkerültek bennünket, és megrökönyödve lestek az 
óriás ebet ölelgető gyerekeket... 

Aztán mégis jól végződött minden, és reggel a nagy köd ellenére is 
vidáman indultunk Budapest felé. És akkor tűnt elő, nem messze az 
autóúttól, a kék tűzfalú rózsaszín ház a hóban. 

Nem hinném, hogy különben is ilyen erősek lennének a színek. Nincs 
égbolt, azért ilyen csodálatosan intenzív a kék, állapítottam meg. E 
háromszögbe szorultak most mind a roppant egek, istenek, angyaiok. 
Töltőtollammal megrajzolom i t t a tűzfal háromszögét: A 

(Ezért olyan fontos, hogy mindig a legfinomabb kék tintával legyen 
telítve szerszámunk. Már akkor, ott, első pillantásomban is benne voit 
ez a szó, hogy: tintakék. Csak ezen anyag által kerülhetünk kapcsolat
ba az egekkel!) 

Nincs égbolt, vagy úgy is mondhatnám, hogy az égbolt táljában most 
tej van. 

(Lelöktem könyökömmel az asztalról tejes tálamat. 
Mind a háromunknak — húgomnak, bátyámnak, ne
kem — volt egy-egy cseh gyártmányú kistála. Lelöktem, 



mert minden gyerek nagy-nagy karmester, és csak 10 
éves kora után kezd megszűnni Toscanininek, Kara-
jannak, Fricsainak l e n n i . . . Lelöktem és hirtelen arra 
gondoltam: ha be lenne fagyva a tej! Nem volt be
fagyva, de annyira megijedtem, hogy egész életemre 
belefagyott akkor ott, az asztal és a konyha színes 
betonpadlója között a tej a felfordított kistálba . . . ) 

Egy óriástökről lefújta a szél a havat. Valahogy középen volt. Középen 
a tök. Pontosan. 

A végtelen vattában valahol delet harangoztak. 

Pesten (első nap nem mozdultam a rádió Benczúr utcai Vendégházá
ból, lebegtem a süllyesztett kád forró vizében, gondolván, összeszedem 
magam: Pestre koncentrálok, a lényegre, igen, a lényegre koncentrálok, 
de csak az otthoni vakvágányt láttam és azt a fehér pulykákat őrző 
kövér embert — minden fehér volt, csak az idős, májbeteg úriember 
nyakkendője és a pulykák taknya vöröslött*), ahogy kiszálltam a Ko
dály Köröndön a metróból, a fekete gumipadlón úgy éreztem, valami 
óriás őslény meleg, tapintókorongos tenyerébe léptem. És úgy maradtam, 
nem mozdultam, annyira megijedtem, hogy tulajdonképpen már nem is 
féltem, sőt, már reménykedni is kezdtem, reménykedni, hogy ami a 
forró vízben lebegve nem sikerült nekem, az majd sikerül e feketén 
pulzáló óriás tenyérnek: egy ponttá, egy biztos ponttá zsugorít! 

Itthon (Újvidéken, Virág utca 3) a gyerekek immár egy évtizede 
egy keskeny szekrénybe hajigált, tárolt rajzai közül — mert hát, ha nem 
is időztem egy-egy üde mázolmánynál, mégis regisztráltam mindegyiket, 
lényegében emlékszem mindegyikre — előbányásztam: a rózsaszín házat. 
Minden egyezik! Hajszálpontosan azonos. De hogyan került ide ez a 
bakelit kuka?! 

Nézem, gyönyörködöm az érintetlen hóval teli bakelit kukában, és 
akárha pezsgőtől részegülnék, máris emelkedek: hógolyóm, mit kezem
ben szorongatok, mágnesként vonzza a szlovén erdők örökzöld t ő i t . . . 

Akárha egy álomból, kilépek, kiszaladok a vakvágány kis töltésére. 
És a fehér pulykákat őrző májbeteg úriember valóban i t t van, és tény
leg csak nyakkendője és a pulykák csorgó taknya vöröslik a hóban. 

* Azokban a iiaipoikban láttam a GAMF-on (a Gépipari és Automatizálási Mű
szaki Faiskola főépületének földszinti tanácstermiében) a vtilág egyik legnagyobb 
élő művészének, Tóth Menyhértnek PULYKÁK című festményét, és tán az is 
belejátszhatott „látomásomba"... 



post scriptum 
Azon tűnődöm, hogyan is kellene, hogyan is lehet

ne megváltoztatni, kibővíteni, átlényegíteni az első 
mondatot anélkül persze, hogy jellege, egyszerűsége 
megváltozna. Egyelőre, mint hasonló helyzetekben leg
többször, egy gondolatjeles beszúrással oldottam meg. 

A hóban, valahol Kecskemét és Budapest között, inkább közelebb 
Kecskeméthez, Kodály Zoltán szülővárosához — ahhoz a városhoz, 
amelynek 19-ben a 21 éves Sinkó Ervin volt a parancsnoka: egy rózsa
szín ház, kék tűzfallal. 

Igen ám, de ha az első mondatot megváltoztatnám, 
átlényegíteném, akkar át kellene írnom, lényegítenem 
az egészet, akkor — mint ahogy Kodállyal tettem — 
Sinkót is meg kellene említenem még egyszer leg
alább . . . Így van ez, ha a szonettnél is szigorúbb 
formáról álmodozol végtelen szabadságodban! 

Bíró Géza (Románia): Ulrkh Plenzdorf: Az ifjú W. újabb keservei 



VERSÉLET 

Boris A. Novak költészete 

D E N I S P O N I 2 

A műhfcrálat feladata, hogy lehetőleg eltekintsen a 
mellékestől és magát a műalkotást tisztán önmagáért 
oWassa el. 

S. Kosovel: O k-rkeriju in kritika 

Ebben az esszében Boris A. Novak Stihoiitje (Driavna zalozba Slo-
venije, 1977) című költeménygyűjteményének néhány jellegzetességét 
igyekszünk bemutatni. A kötet a kritikusok véleménye szerint rendkívül 
érdekes költői alkotás. Természetesen nem azért hivatkozunk a kritikára, 
hogy valamiképpen megindokoljuk választásunkat és szándékunkat, 
hogy tanulmányt írjunk egy poéta költészetéről, aki csak most indult el 
költészete útján. De azért választottuk mottóul Sreéko Kosovel gondo
latát (ez az írása valószínűleg 1924 táján született), amelyben a költő 
egyértelműen meghatározott függetlenséget és jogot követel a kritika 
szamára, hogy megvilágíthassa azokat a műveket, amelyeket el akar ol
vasni és amelyekről a maga nyelvén kíván szólni. Ezzel egyszersmind 
Novak verseskötetének alapvető vonatkozásához kapcsolódunk: nyílt
ságához, hogy párbeszédet folytasson az olvasóval, hogy ezt a dialógust 
az első verstől az utolsóig fönntartsa, egyben pedig a költői eszközök bi
zonyos dedukcióját végezze el a költészet szerkezetében. A versgyűjte
mény építménye ugyanis kifejezetten egyenes vonalú: kezdetén négy
soros szakaszokból álló hosszú versek sorakoznak (amelyek — amint 
látni fogjuk — gyakran támaszkodnak Milán Jesih költészetére), a vé
gén pedig rövid, három- és négysoros versekkel találkozunk. Úgy tűnik, 
hogy a költészet eszközei külső, alakbeli összeszűkülésének nemcsak for
mai, hanem mindenekelőtt jelentésbeli értelme van. A vers részeinek, 
mondjuk a szakaszoknak, az értelembeli jelentősége Novak versgyűjte
ményében központi formai elv. Megkülönböztetésül Jesih költészetétől 
(például: Kobalt, 1976), amely főként a metafora lineáris fejlődését és a 
benne foglalt jelentésbeli hatást ismeri, az egy irányba vezető és foko
zódó esztétikai információt, Novak költészete a jelentéssel való játsza-



dozáson alapszik: így változik a „tihozitje stihoiitjevé", a csendélet 
verséletté. A dolgok mint a költészet tárgyai, mint a szemantikai és 
esztétikai információ kétszeres hordozói, csak akkor és azért jelennek 
meg, hogy rámutathassanak az új dolgokra, amelyek másvalaminek a lé
nyegét jelentik: a jelentésbeli hatás mint valamennyi részlet rezultánsa, 
mint megbeszélt esztétikai intenzitás nem más, mint a „nyelv iránti 
szomjúság", tehát olyan valami, amit nem lehet túlhaladni és áttekinteni. 
A nyelv iránti szomjúság: megkülönböztetésül attól a nemzedéktől, 
amely Salamun hatása alatt kezdett verseket írni, illetve azért, hogy 
szembehelyezkedjen költészetével, s amely tudatosan tagadta a költői 
nyelv jelentésbeli arányainak bármiféle korlátozását, Novak költészete 
implicite elismeri, hogy az utolsó átalakulás, az utolsó (metaforikus) 
változás mindig a költői nyelvezet végességének és utolérhetetlenségének 
fölismerése, ezután már faragatlanság, letörés, égető szomjúság követke
zik. Ezt a fordulatot, amelyet az említett vers csak jelez, más költemé
nyek viszont teljesen megmagyaráznak, mind az öt strófa kezdetéből 
egy összevont megállapításba tömöríthetjük: a költemény nem az egész 
világ, nem muzsika, nem tükör, nem dal — értelem. A versek fejezik 
ki az eltávolodást a költészet hagyományos értelmezésétől (a költemény 
a világ, az élet, a világ és az élet tükre), egyben azonban az eltávolodást 
a reisztikus költészettől is (a költészet fény és zene, játék, kötetlenség 
és meghatározatlanság). És az esztétikai információ mellett ismét sze
mantikai közlés következik: a költészet nyelve olyasvalami, aminek je
lentést, értelmet kell tartalmaznia, de nem hoz megbékélést (amit a ha
gyományos költészet valósított meg történelmi, nemzeti, eszkhatológiai, 
erotikus és indulatos érzelmi vízióban), ehelyett „szomjúságot" okoz s 
kiközösítést a diszharmóniába. A hagyományokról nem lehet lemonda
ni; a szándék, hogy szakítsunk a történelmileg meghatározott metafizi
kával, rejtett kelepcéket tartalmaz, amelyekbe a szlovén költészet min
dig beleesett: Levstik, Murn, Zupanclc, a Vodnik fivérek, Kocbek, Bor, 
Menart, ezért hát Boris Novaknak is meg kell állapítania, hogy „a vers 
az, ami nem vers", nem tükrözése, másolása, transzformálása a valóság
nak; nincsen már olyan erőteljes költészet, amely szemben állhatna az 
élettel és felszürcsölhetné legtartalmasabb nedveit: nemzetszeretetét, et
nikumát, történelmiséget, forradalmiságát, szépségét — és a felsoroltak 
egymástól való függőségét. A vers csak ezért lehet „a nyelv születése", 
a föltáratlan fölfedezése, a titok megvilágítása. Nem foglalkoznánk 
ilyen részletességgel a szóban forgó verssel, ha nem lennénk azon a vé
leményen, hogy éppen ez rejti magában Novak költészetének magyará
zatát. 

A költő a Stihozitje című verseskönyv közepe táján, a 11. oldalon 
levő versben, egyértelműen hangsúlyozza a különbséget a két szó: tiho
zitje és stihozitje — csendélet és versélet között, s ezzel együtt a költői 
szó önálló életét, így tehát két problémával kerülünk szembe: hogyan 



eltávolodni a költői nyelv segítségével a hagyományos verseléstől, és 
hogyan véget vetni a „nyelvi-szomjúságnak", továbbá: eljutunk annak 
fölismeréséig, hogy a szójáték, a nyelvvel való játszadozás végleges va
lami, és hogy a véglegesség peremén csalódás vagy még ennél is rosz-
szabb vár ránk, válaszút, amelynek egyik ösvénye a nyelviséghez (a 
költészethez, a külön metaforikus nyelvezethez) vezet, a másik pedig 
a nyelvenkívüliség világába és ennek minden vonatkozásához vezet. Ez 
kulcsfontosságú kérdése nemcsak Boris Novak verseskötetének, hanem az 
egész induló költőnemzedéknek: mitévők legyenek a hagyománnyal, 
csatlakozzanak-e hozzá, merüljenek-e el benne, ami — természetesen — 
a szlovén költészet bizonyos őstípusú helyzeteinek folytatását jelentené, 
vagy szakítsanak a tradícióval, de használják fel teljes instrumentáriu-
mát, persze más előjellel. Véleményem szerint Novak költészete még egy 
megoldást kínál, egyelőre ugyan még fejletlent, tehát véglegesen kiala
kított metodológia nélkülit, mégis azzal a világos elképzeléssel, hogyan 
lehet bekapcsolódni a már-már elvesztett szubjektivitást, az ént, azt, ami 
részünk, összefügg velünk úgy, hogy megfigyelhetjük, felmérhetjük és 
kiegészíthetjük. El kell gondolkozni az alábbi két töredék fölött: 

Hogyan vájja a víz a követ! 
hát a kagyló? a mélység zára! az érintés a bőr kézírása! 
lám, a betű kifelé mutat, szembeszáll a csenddel! 
s milyen az ész? milyenek a formák? 

Ha fogy a nappal, minden fényét a versnek adja: 
betűk raja az erdei tisztás sötétjének tintájától részeg. 
Távoli szóhalmok közt az emlékek dagálya 
és századok mérlegén az álom súlya: hajnali réve a dolgoknak. 

Figyelmünket az első verstöredékben természetesen mindenekelőtt „a 
betű kifelé mutat" szavakkal megfogalmazott gondolat köti le. Egészen 
új kifejezésmód, ez, főleg ha meggondoljuk, hogy a Salamun utáni ge
neráció teljesen a feje tetejére állította a verstant, úgyhogy Svetina leg
későbbi írásaiban a dolgokat kizárólag aszerint mérlegeli, mennyire van
nak összhangban a szavakkal, sőt: a dolgok csak annyiban és úgy lé
teznek, amennyiben a szavak tartalmazzák őket, értéküket a szavak 
állapítják meg. Ez esetben Boris Novak költészetében a betűk újra értel
met sugároznak, az értelem pedig nem más, mint költemény. S most már 
természetesen levonhatjuk a következtetést: a költemény — ha értelme, 
művészi mondanivalója van — jelentésbeli és esztétikai tett, amennyi
ben tudatában van kisugárzásának s annak, hogy átlépi annak a terü
letnek a határát, amelyet csupán jellegzetessége vesz körül, kilép a k i 
zárólag a költő számára meghatározott és meghatározó eszményi világ
ból. „A betű kifelé mutat", k i a térbe, k i a nyelvből (azonban még nem 



a tárgyak, érzelmek, érzékelések, helyzetek, dolgok világából is), egye
lőre még csak az ellentét, a kettőség, a csenddel való szembeszállás fo
kozatán áll, tehát nem teljesen produktív, sem pedig véglegesen megha
tározott poézis; „betűk raja a sötétség tintájától részeg" — fordulat áll 
be, megtörténik az első kísérlet, próbálkozás, hogy szabadulni tudjon 
mindkét helyzetből: a hagyományosból és a Salamuniból. Boris Novak 
költészetét tehát pillanatnyilag, ideiglenesen a kettőség feltárásának 
mondhatjuk, ebben van az alapja, vagy ahogyan a költő könyve mottó
jában mondja: „Minden lénynek megvan a maga hallgatása. / Csak a 
csend van egyedül." De mert tudjuk, hogy a hallgatásnak a nyelv 
kontextusában, mondanivalójában, valamint a szépirodalomban kettős 
jelentés-szerepe is lehet, jelzi, hogy közel már a befejezés, a következ
tetés, a megtett út vége (ez utóbbi Boris Novak esetében elesik, mert a 
költő csak most indult el költészetének útján), de jelenthet egy bizo
nyos (művészi és esztétikai zavart is azon meddő modellek felismerése 
körül, amelyeket a költészet mint az esztétikai folyamat része a tengely 
szinkróniájában és diakróniájában már ismer, fölhasznál, egyszersmind 
kihasznál és elkoptat. Így aztán meg is értjük a könyv utolsó versének 
befejező sorait: „az álomár árnyéka lenni, némának, akár a hó". Az álom 
árnyéka lenni, más szóval: kétszeresen is eltávolodni a valóságtól, az 
adottságoktól, a dolgok és tárgyak világától, nemcsak azt jelenti, hogy 
új világot építünk, hanem azt is, hogy tudjuk, ennek a nyelvnek hatal
ma van, hogy más nyelvvel, „meta-nyelvvel" is megértesse magát. M i 
lyen jelentősége van ezen ismeretek fényében a bevezetőben említett és 
a versgyűjtemény formai rendszerére vonatkozó megállapításnak, mely 
szerint a kötet pazar, mennyiségileg és minőségileg is bonyolult szavak
kal kezdődik és egyszerű, töredékes, reminiszcenciás és aforisztikus mor
zsákkal végződik? Úgy érzem, hogy ezt a formai kérdést (amely persze 
csak szó szerint és nem lényegében formai) egybe kell kapcsolnunk a 
modell meddősége körül keletkezett zavarra vonatkozó kérdéssel illetve 
megállapítással. Vonatkozik ez mindenekelőtt a Salamun utáni nem
zedékre, mivel azonban a hagyományok iránti viszony már kezdetében 
(Stranik, Kovié) is túlhaladja ennek az írásnak a kereteit, csak melléke
sen emlékezhetünk meg róla. Boris Novak a sokat emlegetett zavart, 
helyesebben a létező modellek fölülmúlhatatlanságára, esztétikai pótolha
tatlanságára vonatkozó ismereteit költészetének eszközeivel világította 
meg; rámutatott határ- és közepes értékeire — kezdve a remek, szerke
zetileg és nyelvileg bonyolult, sokrétű kifejezésektől (igen jelentősek több 
fokozatú szójátékai is) az áttetsző, világos, atomjaikra bontott részlete
kig. Ismételten beigazolódik az az alapvető gondolatunk, hogy olyan 
költészet ez, amely erőteljesen, tudással keresi kifejezésmódját, saját ké
pét valahol a nyelvi játék tisztasága, átlátszósága, egyszersmind kötet
lensége és homálya közt, a világ szilárdságában és megváltoztathatatlan-
ságában: 



A kép fehér udvarán kút, kőben rejlő éjszaka, 
semmibe néző ablak, emlékek lehelete; 
csak a vödör nyelvén szól, a vers nyelvén hallgat: 

a víz, egyszerű és megfékezhetetlen, a folyékony tükör 
zenéjévé nő, elmerül benne a hold violinkulcsa 
és az átkozott lányok arca. 

Bennünket elsősorban az első versszak érdekel, amelyben a dolgok min
dig a valóság „másik képében" állnak: a kép kútja, a kőben rejlő éjsza
ka, a semmibe néző ablak, az emlékek lehelete, a vödör nyelve és ezt 
követőleg ismét új kép: a vers nyelve. 

A központi kérdés továbbra is az arányos nyelv, a mértéktartó múlt
ba fordulás, a még csak keletkezőben levő önelvű költészet kérdése ma
rad. Boris Novak költészete tehát még nem merészeli „kimondani" mind
azt, amit már kezdettől fogva implicite tartalmaz: azt, hogy más a nyel
vezete, hogy más akar lenni, hogy a világot a maga költészetével össz
hangban értelmezi, a maga történelmi kiindulópontjai szerint — ennek 
a költészetnek a nyelve nem is történelmi (a hagyományok, mítoszok 
őrzése értelmében), nem is játékos (a kötelességnélküliség, határozatlan
ság, a magán- és mássalhangzókkal való céltalan játszadozás értelmében). 
Ennek a költészetnek a világa kitárulkozik — erről tanúskodik a cím is, 
amely élő, életes, cselekvő helyzetbe állítja a szavakat: a versek élete, a 
szavak élete sors és alap, a költői világ alapköve. Hová, mivé fejlődik 
ez az alap, hogyan radikalizálódik, hogyan halad túl a termékeny kuta
tás szakaszán — ebben a tanulmányban lehetetlen egyértelműen kimon
dani. Befejezésül csak annyit jegyezhetünk fel, hogy az út, amelyen a 
költő verseskötetével elindult, sokat ígérő, persze ha az ígéret alatt nem 
csupán bizonyos problémacsoportok mennyiségbeli fejlődését értjük, ha
nem kvalitatív beépítésüket a logosz és az ethosz világába, mégpedig 
úgy, hogy ez a világ világosabb, érthetőbb legyen, hogy alapjai új, előre 
nem látható világításban jelenjenek meg. Ügy tűnik, hogy Boris A. No
vak költészete meg tudja ezt valósítani. 

BODRITS István fordítása 



BORIS A. N O V A K V E R S E I 

[Hogyan vájja ...] 

Hogyan vájja a víz a követ! 
hát a kagyló? a mélység zára! érintés a bőr kézírása! 
lám, a betű kifelé mutat, szembeszáll a csenddel! 
s milyen az ész? milyenek a formák? 

Rikolt a harmat bősége sebezte gyermek, 
az akvarellba olvadt lazúr és tündérrózsa lánya, 
táncolna, de nem léphet ki a képből, át a hajnalvirágba; 
énekelne, de a visszhang elnyelné otthonát! 

Így hát csak pillantásában hagyott sápadt nyomot, 
halvány formáit csak a szó őrzi emlékül; 
ezért könnyes a szonett pereme: 

lám, a lant sejti a csendet! 
lám, egyre fonnyad a koszorú! röppen a nevetés! 
lám zúg a vágy zuhatagja! 

[Óy mezítláb toppant.../ 

Ó, mezítláb toppant a szóba 
a nő tárt rejtelme, 
csupatest alakja, bőrének melege: 

keze lebbenő, dús lombkorona 
saját riadt árnyéka 
meg hangja zöld sátra fölött; 

táncolva bomlik k i önmagából, 
léptei mély gyökeréből; 
önnön vérének, moccanásainak gyermeke: 

szárny nélkül szárnyal át az erdőn, 
kebleit a szél veszi számba, 
s issza, issza, issza a reggelt, 

közben a szem őt szürcsöli; 
és nem lehet másként csókolni, 
csak szótlanul imádkozva imádni 



minden képnél szebb képét, 
saját testének dalnokát, halálának testét, 
aki mezítláb toppant a szóba. 

[A kendő .../ 

A kendő 
a búcsú fehér lepkéje: 
mikor a táj megmozdul 

és közel jön a távol 
és távol lesz a közel, 
sebzetten rebben az utazás küszöbén: 

a tekintet fehér fókusza 
a nyomok fehér forrása: 
az üresség fehér szíve. 

[Rózsatemplomban .../ 

Rózsatemplomban, virágtoronyban 
sziromlevelek csengésében: 

harangozóméh röppent 
a porzócsengetyűre. 

És megzendült 
a déli illatszó. 

[Világítótorony .../ 

Világítótorony — hajók gyertyafénye 
sötétben úszó, úszó, úszó hajók világa; 

a világítótorony minden fáklyánál szebb fáklya, 
magányos sziget, tenger és szirtek szerelemgyermeke 

soha, sehova sem mozdulhat: 
vak. 

BODRITS István fordításai 



FAMÍLIA (VI.) 

B R A S N Y Ó I S T V Á N 

. . ,Parole di dolore, accenti d'ira, 
Voci alte e fioche, e suon di man conelle 
Facevano un uuiraulto, 11 qual s'agira 
Sempre in quell aria sensa tempó t inta . . . 

Dante: Inferno. 

FUTÓ SZERELMEK 

Futó szerelmek, amelyeknek nyoma sem marad, amelyéknek ha
muja is elszóródik, elpereg, elszivárog, amelyeket nem fogad be 
sem az éjszaka, sem a nappal, nem kerülnek tető alá, nem lélegze-
nek, nem ugranak sövényt és nem virrasztanak hitvesi ágyban, fu
tó szerelmek, amelyekről nem alkotnak véleményt, amelyékért nem 
gyújtanak gyertyát, hanem alig vesznek róluk tudomást, majd sze
méttel hintik be őket a „városon" kívül, futó szerelmek, melyek az 
ablaktáblák hajnali párájával szállnak el, amelyeket belep a har
mat, amelyeket alkalmi dalba foglal a pacsirta s amelyeket elmos 
a zápor, amelyek úgy ülnek meg egy-egy szempárban, mint a fész-
kesincs madár, vagy megtévesztésként élnek suta fényképeken, 
amelyeket még az idő sem fakít ki, nem telik erejéből, futó szerel
mek, melyek nem tudják dolgukat, amelyeknek sejtelmük sincs a 
szerelem dolgairól, amelyek megkésett alkonyati fényként húzzák 
ki az éjszakát egy utcai lámpa alatt, amelyek másnap hiába állnak 
egyazon lámpa alá, mert többé nincs mit keresniük ott, és egyálta
lán sehol sincs semmi keresnivalójuk, mint az idegen égöv levegő
jébe tévedt sirálynak, amely arrafelé keresi a tengert, amerre so
hasem volt, futó szerelmek, melyek hosszú hajakba fúlnak, gyön
géd bőrön olvadnak széjjel, könnyű talpak nyomaiból bámulnak 
a napsütésbe, zöld fényt pergetnek a fákról, futó szerelmek, tükör-



fényes fogakban égők, rózsaszín nyelveken csillogók, lépésről lé
pésre kebleken rezdülök, i n t im helyeken megfordulók, l ábakon 
szoknyák alá kapaszkodók , pihés nyakak gallérjaiba hul ló , haris-
nyakö tőkke l és ruhaövekkel megfojtott futó szerelmek, rúzsos ci
gare t tavégekkel együt t elnyomott, pohár fenéken v isszamaradó, tá
nyéron hagyott, csendülve asztal a lá ejtett, ruháva l együt t levetett, 
zsebkendővel együt t elveszített , sminkkel együt t le töröl t futó sze
relmek, park i padon felejtett, ujjal v ízbe nyomkodott , gyűrö t t pa
pi rosként félrerúgott , hóv iha rba k izár t , ködkén t felszálló, szélvihar
kén t elülő, énekkarban éneklő, szomorúságként felmerülő futó sze
relmek, ó, futó szerelmek, melyek u t á n é jszakánként k u t y á k üvöl 
tenek, és amelyek mindenkor távol iak , a k á r az ég tetején a te l i 
hold, de ugyanezt a reményt sugározzák, amely nem éri meg a kö 
vetkező hajnalt sem, és csak a nappal k iábrándul t ságá t hurcolja 
végelá tha ta t lanul , így hömpölyögve á t az időn, olvasatlan lapokat 
hagyva maga u t án csak, meg nem lá to t t csillagzatokat, soha fel 
nem fedett áb ráka t , futó szerelmek, amelyek elférnek egy bon-
bodniére-ban , orrukat a doboz üvegfalához nyomva, de lük te tve 
t ovább , min t az eleven békák kivet t szíve, futó szerelmek, amelyek 
úgy emelkednek a magasba, a k á r egy széltől felcsapott szoknya 
harangja, csak keveset mutatva abból , amik való jában, semmit sem 
értve, min t ké t pucér és tanács ta lan női comb, és végül , ó, t i futó 
szerelmek, nemiség nyomorúságos hurcolói , vá ra t l anu l lobbanva 
fel, de el is enyészve nyomban, mint a nappali kísértetek, közel az 
ember szívéhez és távol mindenki lelkétől, megfoghatatlan őrhe
lyeiteken, egy szembe hul ló hópehely vagytok csupán, könnycsepp-
nek is kevés, fázékony gyöngy, üres t aka ró i a semminek, mely 
könyör te lenül ott csapong mindenki ha lán tékán , kételkedést ül te t 
ve a testbe, amelyben élnetek kellene — hazugságokér t lelkesedve, 
futó szerelmek, testrészeket emelve k i közegükből , langyos létezé
sükből, gyönyöröke t ostromolva, kíváncsi szemeket meresztve, je l 
legzetességekre figyelve, soha nem ta l á lkozva egymással, futó sze
relmek, nem t ámasz tva familiáris igényeket , nem ismerve hozzá t a r 
tozóka t , mindentő l függetlenül, lebegve kilbomlottan, gyors, mind 
gyorsabb mulandóság zászlai , különös ünnepségek néptelen csarno
kai , soha fel nem épülő épületek, z á r v a m a r a d ó házak , futó szerel
mek, ó, futó szerelmek, melyek sohasem fogjátok megismerni önma
gá toka t , sohasem fogtok egymásra ta lá lni , sohasem értek k i a nap
vi lágra, sohasem jön el a t i napotok, örökös ácsorgás ez, örökös el
kerülése tulajdon p i l l an tásoknak , vég nélkül , mindig elölről, fész-



kelődve lapoz zsebekben, alkalmat v á r v a , ó, Vághelyi szerkesztő 
ú r szerelmei, é le tpálya szúrós bogáncsai , t i , könyör te len pillanatok, 
melyek így is, úgy is bekövetkeztek , de nem hoztok vigaszt, sem 
enyhülést e férfiú borús lelkének, futó szerelmek, mintegy össze
gyűjtve, felhalmozva e rideg helyen, és te, v i rág, te v i rág , viaszos, 
megviselt szirmaiddal miféle menyasszonyi csokorból va ló vagy, 
hol tö l tö t tünk nászéjszakát m á r valaki után, hol az a kéz, mely 
nemtörődően nyúj to t t á t a költőnek, aki társasági l ényként elmarad
hatatlan jelesebb nászok előestéjéről, különféle menyegzőkről , me
lyek befolyásolni l á t szanak a „ v á r o s " ettől kezdve számí to t t életét, 
és magáró l is megfeledkezve lélegzik a tömegében, mely sorsát lá t 
szólag i l y felemelő ünnepélyhez kö tö t t e ; Vágóhelyi szerkesztő ú r ; 
beszeszelt, asztal alá hul lot t társasági urak helyettesí tője hölgyszí
vekben ilyenkor oly gyakran észlelhető heves felindulások t ámad-
tán , con amore, con brio, amikor az arcon elmaszatolódik a kendő-
zés és a kényelmet len testhelyzet től hasadva feslik a fehérnemű, 
sötét udvarok ház fa lának dőlve, miközben macska tör leszkedik 
h íze lkedve e p á r lábaihoz , t a lán kicsiny gyöngédségre és figyel
mességre v ágyva , de lé teznek más megoldások is, más zugok, sötét 
helyiségek, padlásfel járók, amikor a hölgy, kezét térde magassá
gaiban a lé t ra fokára téve mélyen előrehajtok s lengő r u h á z a t á t a 
h á t á r a tornyozza — ó, gyökere a kéjnek, mely a legmélyebb sötét
ségben is zuhogó fényű fároszként vi lágí tasz, ó, ké t meg-megcsukló 
és -vonag ló láb , ó, örökös éjbe, a mél ta t lanság örökös éjébe vesző 
vagina, mely a tulajdon szemében is mindössze nővé a lázod a nőt , 
s te, altest mindenféle fegyelemtől megszabadult mozdulata, egy
szerre elutasí tó és fe lkínálkozó, bezáruló és k i t á ru lkozó , erőtlen 
vetülete az időtlenségnek, amelyből más sarjad, más gondolat, más 
eszme, mint amit feminin tárgyilagossággal vá rn i lehet — annak 
az időtlenségnek, amely női tekintetek nélkül mégis összeomlik, bá r 
mi ly rendellenes t a r t á s ra sarkallja is a testeket, bá rmi ly maszkot 
is nyom az eredendően gyöngéd arcokra a coitus. Felhalmozva, t i , 
futó szerelmek, ráép í tve egy há lá t l an sors falaira, amelyek képtele
nek körülfogni , körü lha tá ro ln i , megmarkolni az á l landóságot túl 
egy rúzzsal összekent zsebkendőn, egy lepattant, festett női kör 
mön, egy elorzott gyűrűn , amelyet h iába k íná l t vissza u tó lag a 
szerkesztő úr , tulajdonosa h a t á r o z o t t a n tagadta, hogy valaha is lá t 
ta volna azt a gyűrűt , a p r ó holmikon, egy tabakiére-en, egy kerek 
tükrön , egy szemöldökkihúzó ceruzán, egy Már ia -é rmen , egy el
képesztően a p r ó gyűszűn, egy gőzfürdői belépőjegyen, vagyis csu-



pa olyan holmikon, amik női t áskák mindenféle törmelékkel és p i 
tiével t e l i rakódot t sarkaiban szoktak ka l lódni , amikre sohasem 
szoktak v igyázni , amiknek nincs és nem is vo l t jelentőségük; 
mindez ott áll egy sarokba ál l í to t t tükrös asz ta lkán , ami éppolyan 
nélkülözhetet len kel léke az agglegények k a m r á i n a k , min t a légy
csapó vagy a fi lctalpú papucs, s a fal mellett, az asztalka lábától 
egészen a bejárat i ajtóig, ot t sorakozik a szerkesztő ú r önmagáró l 
va ló gondoskodásának egyetlen bizonysága: huszonnyolc pár egy
forma szabású, csikorgó talpú, fényes, sárga szaloncipó, s e gyűjte
mény huszonkilencedik da rab ján , illetve pár ján a szerkesztő úr , 
fekete selyemharisnyás l ábá t egyetlen székének peremére helyezve, 
épp most kezdi el bogozni a zsinórt , miközben akaratlanul is az 
asztalka tükrébe nézve kénytelen végérvényesen leszögezni, hogy 
haja őszül, deresedik, de nem bán ja : tudja, mennyit é rnek ifjú, 
p róbá la t l an hölgyek szemében a für tönként őszülő, szinte nőiesen 
hosszúra növesztet t tincsek, újabb és további futó szerelmek ígére
tei, melyeknek társadalmi és társasági szerepét f i r tatnunk sem kel l , 
hiszen egy á ldozatos élet a d o m á n y a i ezek, ami másfelől tol lat ad 
a kézbe és érdemleges szellemi erővel tölt i k i a k o p o n y á t , a k á r i l 
lat tal a h á z a t a gondozott kert, az e lőrelá tóan elültetet t hársfa, a 
szélfúvás i r ánya elé emelt v i rágzó sövény; s mindenkor reményt 
fakaszt, hogy az ember egyszer elmozdulhat élete oly fukarul k i 
jelölt poszt járól , és végre felelőtlenül élhet, ami alatt azt kell érteni , 
hogy mások számlájára , mások k á r á r a , de ha egyszer így rendez
kedett be a világ. 

Véghelyi szerkesztő ú r — immár fekete se lyemhar isnyában ál l 
va a szálkás és megrepedezett deszkapad lón — szemlét tart a tük
rös asz ta lkára helyezett szerzeményei felett, emlékekkel és á lmok
kal bíbelődik máris , szavak tolulnak ajkára , merülnek fel homloka 
háborgó vizeiből, arcok u t án kutat emlékezetében, mely arcoktól , 
valamit v á r és valami szándéka van velük, majd ismét mások u tán , 
amelyeket megnevezhetetlen okokból gyűlöl , fél tő lük, de legalább
is t a r t ó z k o d ó indulattal vagy ellenszenvvel viseltet i r á n y u k b a n ; 
ezek az arcok töl t ik k i fejét, amit igen csodá la t ramél tónak talál , 
hogy ekkora té r fogatba szinte minden pi l lanatnyi szándék nélkül , 
az ő a k a r a t á r a belekényszerí thetők, r abkén t t a r tha tók , ahonnan 
csak az idő vagy épp az elmúlás szabadí tha t ja majd k i őket , ami 
á t tekinthete t lenül sok idő múlva fog csak bekövetkezni , mivel Sze-
lepcsényi doktor úr , a „ k e d r e s doktor" egy egész asztal tásraság nem 
kis megrökönyödésére , amikor véletlenül az életerőre terelődöt t 



a szó, azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy a szerkesztő 
keményebb fickó, mint amilyennek előítéletből hiszi az egész „vá
ros". 

— Hát kérem szépen, én mindannyiatokat tetőtől talpig, sző
röstül-bőröstül, testestül-lelkestül jobban ismerlek, mint amennyire 
ti valaha is megismerhetitek magatokat — mondta az asztalfőn 
helyet foglaló „kedves doktor" —, de most nem akarlak bennete
ket azzal untatni, hogy melyikőtök mikor és miben fog meghalni, 
várjátok ti csak ki szépen a sorotokat; annyit azonban megmon
dok, hogy ebben iparkodjatok, már amennyire lehetséges, Vághelyi 
barátunkhoz igazodni, aki oly esetten szorongott, az asztal végén, 
mintha nyomban le akarná teríteni a hektika, de azt én mondom, 
hogy kutya baja, s nemcsak titeket valamennyiőteket, nemcsak en
gem, nemcsak papot, kántort, harangozót, sírásót, kis harangot, 
nagy harangot, de az egész várost túl fogja élni, egyszóval elpusz
títhatatlan, ő csakugyan az. 

— A mértékletesség teszi talán? — hozakodott elő kérdésével a 
„városi" bíróság elölülője, de kérdése mélyéről nyilvánvalóan ki
tetszett a szerkesztő roggyant anyagi helyzete feletti gúnyolódás, 
amit az asztaltársaság vigyorogva vett tudomásul. 

— Helyénvaló kérdés, helyénvaló kérdés — hagyták helyben, 
kancsalul pillogatva az oldalvást ülő Vághelyi szerkesztő úr irá
nyába, aki a sok rókatekintet és tüskés bajuszú ördögpofa láttán 
érdemesnek tartotta kihúzni a derekát, megvillantani szemeit, mint 
egy költő, ha szatócsokkal, ünneplőbe öltözötten is csirizszagú ipa
rosokkal készülődik szócsatára, hogy kirántsa ezek alól a szaka
datlanul haszonleséssel foglalkozó fajankók alól a pokrócot, tinta
tartóba mártsa a helytelenkedő tintakukacok szőrös orrát vagy 
méltósága mögül — nevetségessé téve — előráncigálja az esztendők 
során hatalmas puhánnyá fejlődött elölülő urat, bökverset faragva 
íziben széle-hossza egy idomairól, köztudott viselt dolgairól, 
eunuch-létéről, gyermeklányok iránti vonzalmáról, meg hogy ka
bátja belső zsebébe, ahol más a pénztárcáját tarjt, a szíve felett, ő 
női trikóbugyit tart, amit tévedésből egy kimondottan elhúzódó és 
unalmas tárgyaláson elő is húzott egy alkalommal, és verejtékező 
arcát beletörölte, s hogy ezeket a bugyikat állítólag külön gonddal 
szerzi be, sokat ad arra, hogy legalább egy napig viseljék őket, 
hogy anyagukat kellőképpen átjárja a . . . a szőrzet elektromossá
ga, s a hölgyekkel, akikro/ megvásárolja az alsóneműt, esküt tétet, 
hogy legalább két napja nem élvezték női létük áldásait, s a ruha-



darab megkaparintását impotenciája feletti diadalnak tekinti, éj
szakánként előveszi és szagolgatja, s hogy egyszer úgy fogja meg
ütni a guta, egy szál fejére húzott bugyiban, és a halottkém ki fog 
esni a röhögéstől az ablakon — hiszen az elölülő úr szakadatlanul 
hangoztatja, hogy ő természetesen él, meztelen hál, akár az „ősem
berek": meztelen combjai összedörzsölésével szándékozza talán elő
csalogatni teste tücsökhangjait, erigálni halott szervét; ám ez a túl
ságosan mély hajlongástól deformálódott gerincű salabakter-társaság 
egyszeriben megfeledkezik az elölülő úr mindeme fogyatékosságai
ról, s örömmel vállal részt a „másik fél" megalázában, aki mögött 
nem áll szakadatlanul gyarapodó vagyon, amely még akkor is gya
rapszik, amikor tulajdonosa asztal társaságbeli helyén dagadozik 
v a gy» uram bocsa', a vécén felejti magát, és még további vészes 
gyarapodások várhatók, míg csak mindenki magára nem ölti az 
elölülő urat oly minden tévedést kizáróan jellemző puhányidomo-
kat, amelytől azonban valamennyien olyan messze járnak még, 
mint Vághelyi szerkesztő úr a haláltól, legalábbis Szelepcsényi dok
tor iménti állítása szerint. 

— Uraim — felelte a „kedves doktor" —, itt nem az életmód
ról folytatunk most eszmecserét, hanem az úgynevezett „életerő
ről", amit inkább kell az egyed örökletes tulajdonságának tekin
teniük, mintsem bármiféle praktikákkal elérhető tartós állapotnak, 
ahol, ugyanis, a hajlamoké a döntő szó, mert nézzük csak: Kedves 
szerkesztő barátunk iszik-e? Iszik bizony, sokat iszik. Dohányzik-e? 
Szivarozik! Testét rendszeresen edzi-e? Egyformán lusták vagyunk 
valamennyien. És mégis! Nem mutat hajlandóságot a kopásra, úgy 
ül a helyén, akár az acélgolyó a csapágyban, és míg ez az egy 
szerre minden erejéből betölteni igyekszik, mert szerkesztő barátunk 
— talán nem neheztelsz, kedves kamerád, ha ezt mondom, nézett 
át a hosszú asztalon Szelepcsényi doktor, és a terítő kockái arcára 
vetültek a sok ablakon át behatoló fényben — egyre kisebbre ku-
corodva takarítja meg magának azt a tágas teret, amit más egy
szerre minden erejéből betölteni igyekszik, mert szerkesztő barátunk 
ésszel él: szinte kiszámítja, hogy mit, sőt mennyit — térfogatban 
értsd — engedhet meg magának, mert oly takarékosan bánik szét-
röbbanásra hajlamos szervezetével, mint a sivatagi beduin a víz
cseppekkel, pedig gyöngyöket gurigáz magában le-fel, de — emelte 
fel mutatóujját a „kedves doktor" a füle magasságába: De! Lassú-
dan ér messzire az ember! Bolyongások után! — hangsúlyozta 
szavait, majd utána nyomban felállt az asztal mellől, és retikül-



szerű táskája u t án hajolt, amelyet széke alá rejtett — Ezt akkor 
sem szabad felednünk, amikor meghalljuk a minis t ránsgyerek csen
gettyűjét, és tudjuk, hogy a pap az utolsó kenet ügyében jön hoz
zánk , négyágú és bolyhos, fekete paps ipká jában , vagy há t tudjá
tok, amikor én m á r betettem magam u tán h á z a t o k kapujá t — s az
zal m á r indul t is, hatolt á t az utca felől v a k í t ó a n sugárzó fényben, 
nagy léptekkel , mintha k izáró lag csak a nagy léptekben lelné ked
vét , és éj jel-nappal ezek a nagy léptek köz lekednek ház tó l házig, 
s mintegy szeszélyesen térnek be ide vagy oda, vannak házak , ame
lyek előtt hónapokig , évekig elhaladnak anélkül , hogy a k á r csak 
közelednének a kapu felé, míg egyszer csak minden további nélkül 
befordulnak, lá togatásuk szinte mindennapos lesz, a „kedves dok
to r " a nagy lépteivel minden áLdott nap fel tűnik a sarkon vagy a 
fasorban, de az tán egy idő u t án mintha meggondolná magá t vagy 
elunná a sok vendégeskedést ugyananná l a házná l , haragos és ko
mor arccal vonul végig az ablakok alatt, és tá jára sem néz megint 
csak jó ideig a kapunak, másoka t kedvel meg, olyanokat, akikben 
ta lán maga is jobban bízik vagy a kapujuk alatt szebb visszhan
got ü tnek azok az öles, zuhogó léptei . — Vághelyi szerkesztő ú r 
a népes asztal társaság ellenére eképpen mégis magá ra maradva 
vészjósló arccal szintén szedelőzködni kezdett, ami annyiból állt , 
hogy felkelt az asztal mellől és sétabotja u tán nézett , amit azonban 
ez alkalommal sem hozott m a g á v a l ; pedig hányszor megfogadta 
már , hogy örökösen a keze ügyéiben, örökös készenlétben fogja tar
tani, s ha úgy jön a sora, isten bizony oda fog sózni vele, és azu tán 
legyen skandalum, legyen aká rmi , derekasan fog verekedni, ha 
valaki megkísérli megakadá lyozn i , ü tn i , vágni és szúrni fog, amíg 
csak k ívül nem kerül az aj tón, mert t i sz tában van azzal, hogy 
úgyis egyket tő el fogják felejteni, a bán ta lma t , ahogy mindenfajta 
i r r i tá lást hamarosan elfednek, hiszen ez a feledés lényük része, a 
bennük m u n k á l k o d ó tésztaszerű puffadásé, ami ha lá luk u tán sem 
marad abba, s különben is bőven módjában fog állni , hogy nem 
kellő, hanem tízszeres elégtételt vegyen magának , ha majd elérke
zik az ideje, s az „ ú r i " feleségek, ezek a gömbölyödő és rég meg
fagyasztott lelkű, férjuruk horkolásá tó l és hangos szellentéseitől 
bedugult fülű, sarokba kényszer í te t t lények egy pillanatra rájönnek 
életük k iú t ta lanságára , gyászos magányosságára , s egy szemvilla
násra felrémlik e lő t tük elfúló zenék közepet te a „vá ros i " s í rkőfa
ragó műhelyben tisztes előrelátással már is készülő s í rkövük, rajta a 
nevük, születési évük, amellyel szemben majd ha lá luk évét vésik 



be utólagosan, tehát hogy többé semmi más dolguk nincs az égadta 
vi lágon, mint hogy türelemmel vá r j anak a „kedves doktor" öles 
lépteinek visszhangjára a kapuk alatt, és a „kedves dok tor" n y o m á 
ban ö rökké ott se t tenkedő ha lá l ra , amin társaságban oly jóka t lehet 
kacagni, ám amikor az ember meghal, egyedül hal meg, a társaság 
pedig t ovább ra is kacagni fog, és valaki mindig kacagni fog, mert 
nincs más dolga, csak a kacagás, amely végül is belefojtja a lelket 
— Vághelyi szerkesztő ú r pedig „ v á r o s i " sz ínvonalon elismerten 
kellemes, szellemes és nyájas ember, akire ta lán még érdemes is 
egy pi l lantás t vetni, illetve mindenképpen érdemes, de mélyen el
rejtve minden vele va ló kapcsolatot, nem a szívbe — a szív ugyan
is kegyetlen hely, örökös , soha nem kegyelmező és meg nem bocsá
tó egyetlen vonzalom remegő vacka, aminek a k á r egyetlen r á n d u 
lása is megáll í t ja j á r t ában az embert — , hanem a test gondolatai 
közé, aká r egy rendellenes vágya t vagy hirtelen kívánságot , hiszen 
a szerkesztő ú r végtére is sokkal inkább feminin lény, mint azt ta
pasztalatlan szem gondolná , a vele va ló élvezetek nem számí tha t 
nak igazi bdzassdgtörtésnek, pusz t án rejtett pa jkoskodásnak tekint
hetők, egy másik test, valami különös célból tö r ténő kényszerű 
megismerésének, aminek egynél többször senki sem érezheti szük
ségét, felesleges még egyszer megismétlődnie, teljesen szükségtelen, 
hiszen ha egyszer megtör tén t , nemcsak képtelenség, hanem lehetet
lenség is még egy ízben lejátszódnia, olyan ez, min t a meggyúj tot t 
gyufa, amely elég, s u t ána többször m á r nem gyúj tható , egy ön
magá t nyomban megemésztő lobbanás mindössze, aminek nincs 
olyan jelentősége, hogy számolni vagy vergődni kelljen vele, mert 
u t ána nyugodtan jöhet a feledés anélkül , hogy bármiféle kelepcét 
is á l l í tha tna a csöndes napok zavartalan múlásának , az idő ö rökké 
egyhangú, zajtalan folyásának, a visszatarthatatlanul széjjelömlő 
hé tköznapoknak , amelyek nem igazodnak események szilárd pont
jaihoz, hanem — mert nincsenek események — megál lnak valahol, 
nagy tócsákba gyülemlenek, míg csak meg nem haladják k i - k i test
magasságát . 

A szerkesztő ú r szelleme azonban most nem igényli e fuldoklá-
sok le lki szemeivel való szemlélését, sem lá tványá t , csendesebb el
foglal tságban szeretne elmerülni , abban a füzetben ugyanis, az ál
mokban, leplezetlenül leír t á lmaiban , melyeket éberen és alva ta
pasztalt az évek fo lyamán, s amelyek, ha bá rmi t is jelentő tör té
net té á l lha t t ak össze a fejében, belekerültek vonalas i rkájába, ami 
szekrényének fiókjába van zá rva , oda, ahol gazdálkodó emberek 



általában a pénzüket szokták tartani, amíg kisebb-nagyobb „váro
si" pozíciók ígérgetésével nem agitálja meg őket Fúrni úr, a taka
rékpénztár embere, mert a pozícióval tekintély is jár, ami nélkül 
a pénz mégiscsak halott dolog, hiszen pénze akármelyik paraszt
gazdának lehet, de tekintélye, ha kimozdul hazulról, már aligha: 
tehát ezért játszik fontos szerepet a takarékpénztár a „város" éle
tében, mert a takarékos emberek rajta keresztül egycsapásra tekin
télyessé is válnak, tehát a pénz nem csupán kamatot hoz, hanem 
mindenekelőtt tekintélyt, a takarékpénztár kölcsönügyletei révén 
ugyanis oda tud hatni, hogy az ő sugalmazása, sőt nyíltan beterjesz
tett listaija alapján válasszák meg bizonyos díszülések díszelnök
ségét, díszegyletek dísztagjait, ám ettől tovább nemigen haladhat
nak a takarékoskodók, a „városi" takarékpénztár hatalma ezen a 
ponton ugyanis állami szempontok szerint is fontos és jelentős t#ke 
híján kimerül — vagyis a takarékpénztár is csak egy lyukas zsák, 
amit szakadatlanul foltozni kell, méghozzá különféle dísztagokkal 
és díszelnökökkel, akiknek lehetőleg jó nagy foltnak való szmo
kingjuk van, vagy legalább hordónyi kappanhájas és tokás fejük, 
amit akár egy tűzoltó egyleti rézsisakért is hajlandó felajánlani tö
mítésnek: ez természetesen a szerkesztő úr titkolt magánvéleménye, 
mert ő is van olyan legény, különb híján ért annyira a fapénzhez, 
hogy nem kergeti lapos kis ronda igazságokkal szívszélhűdésbe a 
legkülönbözőbb dísztagokat körülbelül tartozónak tudó jó hírű 
asztaltársaságokat, mert talán nem is egészen a szerkesztő úr véle
ménye az igazság, illetve az ő véleménye egy egészen más igazságot 
tart szem előtt, mégpedig amiből egykor — nem sietős — neki 
magának is haszna lenne, s amíg ez az idő be nem következik, nem 
szándékozza háborgatni az egyáltalán nem háborgásra termett ke
délyeket, addig inkább a közművelődést áll szándékában szolgálni, 
amikor ezt a pályát szabta rá a sors. Ezért veszi elő most a nagy, 
szürke, töredezett fedelű irkát, miután lábát papucsba bújtatta, és 
különösen mély átérzéssel igyekszik ismét felidézni nemrégi, ám 
rövid idő alatt is kihűlt, ráncosra zsugorodott látomásait, amelyek 
életét fenntartják és kormányozzák — ez benne az a tényező, 
amiről a „kedves doktornak" sejtelme sincs —, hogy lehetőség sze
rint szavakká formálja és jelenetként leírja őket, rendszerezze 
APÁM EMLÉKEZÉSEI ÉS UTAZÁSAI cím alatt, amit nem ke
vésbé tart ötletesnek, mint egész vállalkozását. 



DEBRECZENI JÓZSEF (1905—1978) 

B O R I I M R E 

1978. április 26-án, hosszú szenvedés után Belgrádban meghalt Deb-
reczeni József. Írói pályája azonban még előbb megszakadt: vagy tíz esz
tendőn át hallgatott, mert az ember szenvedése felülkerekedett az írói 
szándékokon, miközben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy belgrádi lakása 
„szigetté" váltan messze került a hétköznapi élettől. 

Életútja végső pontján vetve pillantást Débreczeni József pályájának 
nyomvonalára, elsősorban rendhagyó mivolta tűnhet szemünkbe, aminek 
utolsó évtizede sziget-élete is jele volt. Élete summázásakor tehát meg 
nem kerülhető ellentmondásainak, vargabetűinek rajza sem — követke
zetességét is jobban magyarázzák a szabványos írói út kitérői, amelyek
nek nem volt híjával élete. 1925-ben Szenteleky Kornél ajánlotta Törté
net című verseskönyvét a közvélemény figyelmébe, 1928*ban ott van 
Szenteleky Kornél neve mellett az ővé is a Bazsalikom című antológia 
címlapján, a megszületni akaró, intézményesített jugoszláviai magyar 
könyvkiadás segítségére egy Jovan Du&é-kötet lefordításával siet. Úgy 
tetszhetett tehát, hogy ő is belekóstol Szenteleky „mérgeibe", benne is 
felizzik az irodalomteremtés szenvedélye. Azonban nemcsak a kitűnő új
ságíró választása volt, amikor a pesti sajtó csábításának engedve felköl
tözött Pestre, az íróé is. Nagyobb visszhangatalanságba nem vesztett még 
verseskönyv, mint az ő kis füzete, hiszen mig ma is, ha újra olvassuk a 
húsz esztendős fiatalember verseit (ne feledjük ugyanis, hogy József At 
tila nemzedékének volt a tagja születése dátuma szerint), hazai líránkban 
nem találjuk sem rokonát, sem ismerősét, de nemzedéktársainak versei
ben sem! Társadalmi élményei voltak, társadalmi indulatai azonban nem 
adtak jelt magukról a Történet verseiben. Húsz évesen is egy zombori 
polgárház szobájának a „foglya" volt, s ennek a fogoly-életnek a fülledt-
ségéről vallottak sorai, képei, a rímek imádata, a költői szójátékok, a 
szerepjátszás változatai (köztük a „rossz zekés, drága nagy fiúé" a 
quattrocento idejéből, aki „nyárs szívekbe vág szép drága mívű tőrt és 
kijátssza az őrt"), általában „minden, mit űzve idéz" (Levél a quattro-
centóba). Talaja természetesen volt az ilyen érzéseknek és költői szándé-



koknak is a szecesszió kései üzeneteiként, helye azonban már nem a hú
szas évek második felében és a harmincas évek elején. Az egykori hazai 
valóság erős hullámverését nem bírták volna k i a Debreczeni-líra annyi
ra jellemző önkörének szó-bástyái. 

Pesten azonban az újságíró aratta sikereit, a költő nem, ha sikernek 
mondható, hogy az Ünnep című hetilapnak volt a szerkesztője a negy
venes évek elején. Azután jött a második világháború pokla, az auschwit
zi haláltábor szenvedése — ami végérvényesen meghatározta Debreczeni 
József művészetének további alakulását. Egy közösséget vállalni nem 
tudónak a haláltábor élményei adták meg a közösségi élmény művészi 
„kegyelmét**: ekkor az önmagáról beszélés is általános érvényt kapott, és 
minden szavát milliók kínlódása és halála igazolta. „Fogoly-voltát" 
azonban ezek a rettenetes élmények sem tudták megszüntetni. Megírta 
ugyan a Hideg krematórium című riportregényét (amely pár esztendővel 
ezelőtti második kiadásában kapta meg művészi-társadalmi igazolását is), 
de olvassuk csak újra a felszabadulás után megjelent első két versesköny
vének a költeményeit (Tündöklő tájon. 1949; Vacsoracsillag. 1952.), 
hogy kitessék, mennyire az Én foglya maradt! 

Mi t is tehetnék? Magam maradtam kénytelen-bátran, 
Hagymát s csomát kiálltam, sarumon vádló vér nyoma. 
Edényem magam égetem most, magam verem le sátram, 
Zilált hajótörött, dűlt évek rongy Robinsona... 

(Keserű robinzonád) 

Kicserélődhetett költészetének a „tartalma", magatartásából alig adott 
fel valamit. Sem képzelődéseit, sem szenvedéseit nem tudta megosztani 
másként, csak a művészi szó segítségével: bebocsájtást kért ugyan olvasói 
szívébe, a maga kapuja zárva maradt. Tűnődhetünk tehát, volt-e vallo
másos jelentősége, hogy a felszabadulás után Belgrádban választott ma
gának otthont, s nem Újvidéken vagy Szabadkán, s hogy azokban az 
években, amikor szellemi, művészi jelenléte olyan kétségtelen a jugoszlá
viai magyar irodalomban, emberként elzárkózott, nem mutatta magát. 
Pedig nem idegenkedett az irodalmi élet szolgálatától sem! Nemzedékek 
nőttek fel az ő egykor Budapesten írt, majd korszerűsített ifjúsági re
gényén, Az első félidő címűn (1953), a hazai magyar publicisztika meg
teremtésében pedig oroszlánrészt vállalt, hiszen az újvidéki rádióban ál
landó műsora volt, és lapjaink is szívesen hozták tárcáit — ezeket az 
elegáns, rövid eszmefuttatásokat, amelyeknek Adyék teremtették meg a 
becsületét. S ne feledjük, a neve volt bizonysága egykori irodalmi törek
véseknek, amikor a művészi szó joga körül folytak az irodalmi csatá
rozások. 

A „sziget-élet'* lehetett mentsvár is, művészeti igény is. De elszigete
lődés is, s Debreczeni József ebből csak halálával tört k i : az „Én** fel
adta magát, hogy minden ember sorsát vállalja. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

P O L I T I K A I G Y A K O R L A T U N K VÁLASZÜTJAIN 

T O R M A D É N E S 

1. TUDATOSODÁS V A G Y TUDATFORMÁLÁS 

A kongresszus előtti tevékenységgel kapcsolatos ülésezések egyikén fel
merült az a gondolat, hogy most, az új termelési viszonyok létrejötté
vel, amikor közösségünk olyan társadalmi-gazdasági alapokra tett szert, 
amelyek — lévén, hogy megszabadultak az államgépezet perdöntő gyám
kodásától — a továbbiakban, mint egész, a saját törvényszerűségeik lo
gikájával fognak hatni, és amikor a teljes társadalmi újratermeléssel 
mindinkább a munkásosztály rendelkezik, amely ilyen minőségében szük
ségszerűen ráébred szerepének meg helyzetének tudatára, hogy tehát 
ilyen körülmények között kell-e továbbra is „kívülről adagolni" a pro
letariátus osztálytudatát. 

Indoklásul, a többi között, elhangzott, hogy az új termelési viszonyok 
fordulópontot jelentenek a munkásosztály történelmi szerepének valóra
váltásában, . mely szerep még a proletariátus „embertelen életkörülmé
nyei" kegyetlen korszakából származik; hogy az új termelési viszonyok 
gyökeresen szakítanak a bérmunkaviszonyból eredő helyzettel, amely e 
tudat kibontakozásának legfőbb gátló, torzító tényezője; hogy az új ter
melési viszonyok egyesítik a testi és szellemi munka funkcióját a mun
kás személyében, és így őt a tudomány és általában a világ tudományos 
megismerésének hordozójává teszik, következésképpen megszűnik a 
„polgári értelmiség", ahonnan egyébként a tudományos szocializmus 
megalkotói is származnak, mely szocializmust, éppen tudományossága 
miatt, a munkásosztálynak még csak ezután kellett volna „magáévá ten
ni" , azaz „kívülről" elplántálni tudatában. A munkásosztály csak így 
ébred tudatára nemcsak pillanatnyi és részérdekeinek, hanem közös tör
ténelmi érdekeinek is, és csak ezáltal lesz „önmagában való" osztályból 
„önmaga számára való" osztállyá. S a proletariátus új típusú társadal
mi lényének, amely a világ tudományos megismerésének hordozója is 
immár, ezért kellene tehát fordulatot hoznia a saját társadalmi tudata 
formálásának módjában is. 



Így érkeztünk el ismét ahhoz a réges-régi kérdéshez: a tudatosság 
meg az ösztönösség viszonyának kérdéséhez a munkásmozgalomban. So
kan megpróbáltak felelni rá, s ez gyakran kenyértörésre vitte a dolgot 
a mozgalomban. Legutóbb, már az újabb időkben, a liberalista-technok-
rata frakció lépett fel olyan tézisekkel, hogy be kell érnünk a dolgozók 
önkezdeményezésével, szabad folyást kell adni a társadalom fejlődésé
nek, azzal a követelésével pedig, hogy a munkásosztály élcsapatának 
szervezete tartózkodjon a „beavatkozástól", tulajdonképpen tagadta an
nak vezető szerepét. S amint megpróbálták megnyirbálni és „kiiktatni" 
ezt a vezető szerepet, a szocialista vívmányok mindinkább romlásnak 
indultak, és gombamódra elszaporodtak a már meghaladott viszonyok 
elemei. Ez volt a gyakorlat, a társadalmi realitás válasza. 

Túlságosan nagy a kísértés ahhoz, hogy most egyszerűen azt mond
juk: a párt vezető szerepével kapcsolatos kérdésre a mai, reális társa
dalmi helyzet adta meg a választ, tehát egyaránt vonatkozik minden 
ilyen és hasonló kérdésre, függetlenül attól, milyen alaptételből indul 
k i , ilyeténképpen arra a kérdésre is, amely a kongresszus előtti tevé
kenységünk során mintegy mellékesen merült fel. Ám, ha egy kérdés, 
különböző alakban és különféle kiindulópontokból, történelmileg oly 
gyakran fordul elő, akkor meg kell világítani legalább az összefüggéseit 
azoknak a viszonylatoknak, amelyekre a kérdés ekkor vagy akkor vo
natkozik. 

Emlékeztessünk csak arra, milyen egyértelműen válaszolt például Kari 
Kautsky a kérdésre, amelyet különben általános érvényű törvényszerű
ségnek tekintett. A kommunisták túlnyomó többsége, így Lenin is, lé
nyegében egyetértett vele. „A szocializmus mint tan — írta Kautsky — 
persze úppúgy a mai gazdasági viszonyokban gyökerezik, mint a proleta
riátus osztályharca, éppen úgy, mint ez utóbbi, a tömegeknek a kapita
lizmus által előidézett szegénysége és nyomora elleni harcból ered; de 
a szocializmus és a proletariátus osztályharca egymás mellett, nem egy
másból és más-más feltételek alapján jönnek létre. A modern szocialista 
tudat csak mély tudományos belátás alapján keletkezhetik... A szocia
lista tudat tehát olyasvalami, amit a proletariátus osztályharcába kívül
ről vittek be (von aussen Hineingetragenes), nem pedig olyasvalami, ami 
abból ösztönösen (urwüchsig) kinőtt. Ennek megfelelően. . . a szociál
demokrácia feladataihoz tartozik, hogy a proletariátusba helyzetének és 
feladatának tudatát belevigye... Erre nem volna szükség, ha ez a tudat 
az osztályharcból magától létrejönne." 

Magától értetődik, az osztálytudatnak ez a „bevivése" nem megfelelő 
fogalom már csak azért sem, mert népművelő színezete van, és mert az 
osztályt passzivitásra kárhoztatja. A hagyomány kedvéért mégis hasz
nálatos. (Semlegesebb jellege miatt közhasználatú még „a tudat terjesz
tése" kifejezés is.) Úgyszintén, ha az avantgárdé „plántálja" is el a tu
datot az osztályba, azt akkor sem „kívülről" viszik be, mert hiszen az 



élcsapat is az osztály része, hacsak nem uralkodnak teljesen torz viszo
nyok. Az élcsapatnak azonban, mint látni fogjuk, még sincs egészen 
autochton helye „belül", ezért van az, hogy feltételesen ez a fogalom is 
használatos. 

Századunk elején Rosa Luxemburg, a szervezeti kérdésről Leninnel 
folytatott vitájában, a Kautskyéval homlokegyenest ellenkező választ 
adott, ö egyszerűen megszállottja volt annak a nézetnek, hogy a szer
vezett öntudatos erők szerepének bolsevista felfogása megfosztja az osz
tályt cselekvési önállóságától, azaz, valójában, az osztályerők szétfor-
gácsolódásához vezet, mert az avantgárdé, különösen pedig a vezetősége, 
leginkább mögötte kullog a munkásmozgalom akcióinak, és főleg csak 
rendszerezi azt, amit a mozgalom már kivívott. Amikor pedig „a mun
kásosztály már bevett egy-egy sáncot, a szóban forgó szervek a végső 
határig feldolgozzák a terepet, de úgy, hogy a további haladás útjába 
állítják", mert a dinamikus változásoknak alávetett realitásban a for
radalom „tervezőmérnökei" zavartan ácsorognak, mi több, fékezik is a 
magasan lobogó spontán akciót, amely mit sem törődik a „kitervelt" 
taktikával. 

Rosa Luxemburg tulajdonképpen azt a nézetet va'llja, hogy a mun
kásosztály szervezetének „olyan önmagában megálló formának kell len
nie, amelybe ő maga viszi be a tudatot"; eszerint a harcnak csak alap
elvei vannak, de nincs előre kidolgozott taktikája is, és ezért a párt el
méletileg helyes agitációja teljesen elégséges ahhoz, hogy az osztály a 
maga spontán öntevékenysége útján is felkészüljön forradalmi szerepvál
lalására. „A tudattalan megelőzi a tudatost — írja Rosa Luxemburg —, 
mint ahogy az objektív történelmi folyamat logikája előtte jár a benne 
résztvevők szubjektív logikájának." 

Lenin is hangsúlyozta, hogy a szervezett erők nemritkán lemaradnak 
a tömegek ösztönös lendülete mögött, de „rendellenes" helyzetnek tekint-
tette az ilyesmit, mert ezek a vezető erők csak akkor válnak vezetettek-
ké, amikor „történelmi tudatukat", „forradalmár tudásukat" már képte
lenek minden pillanatban az adott helyzethez idomítani, úgyhogy elve
szítik a tömegekkel való kapcsolatukat, és „dezorganizálódnak". Lenin 
ezért is gúnyolja k i a minden ösztönösre, szabálytalanra rácsodálkozó 
„élcsapatot", „amely fél, hogy a tudatosság túlszárnyalhatja az ösztönös
séget, fél olyan merész ^érvvel* előállni, amely még a másképpen gon
dolkodóknál is általános elismerést kényszerít k i " . 

Nem a tömegek spontán akcióit becsüli le Lenin, sem pedig az ezek
nek révén kifejlődő tudatosságot. Hiszen maga is hangoztatja, hogy „je
lentős előrehaladás" tapasztalható, ha összehasonlítjuk az egyfelől a 
közelmúlt spontán sztrájkmozgalmaiban, másfelől pedig a hajdani, szin
tén spontán géprombolásban megnyilvánuló tudatosságot. Viszont hatá
rozottan vallja, hogy „az ,ösztönös elem* lényegében nem más, mint az 
öntudatosság csíraformája", ez tehát még csak a „tudatosságnak az ébre-



dése", mert a spontán akció elvileg „szűk kerete" az osztálytudat kibon
takozásának, mivel „minden ország történelme arról tanúskodik, hogy a 
munkásosztály kizárólag a maga erejéből csak trade-unionista tudatot 
képes kifejleszteni", azaz olyan tudatot, amely még csak a bérharc, a 
munkaadókkal szemben álló és bizonyos problémák megoldására irányuló 
szövetkezés^ szükségességét ismeri fel, de nem egyúttal azt is, hogy a 
fennálló társadalmi rend megdöntésére, valamint az új társadalom fel
építéséért politikai osztályharcot kell vívni, olyan harcot, amely az 
egész osztálynak — de a többi osztálynak, tehát az egész társadalomnak 
— nemcsak pillanatnyi, hanem történelmi érdeke is. 

Ezért volt Lenin ezen a ponton oly kizárólagos: „minden meghódolás 
a munkásmozgalom ösztönössége előtt, a ,tudatos elem' szerepének, a 
szociáldemokrácia szerepének minden lekicsinylése egyszersmind azt je
lenti . . . hogy a burzsoá ideológia befolyása a munkásságra erősödik** 
Vajon általános törvényszerűségnek, vagy csupán olyan törvénynek te
kinti-e ezt Lenin, mint amely bizonyos történelmi adottságok között, 
mondjuk, a tőkés társadalom feltételei között érvényesül? Nagyon téved
nek azok, állítja Lenin, akik „azt képzelik, hogy a tiszta munkásmozga
lom önmagától tud kidolgozni és dolgoz k i magának önálló ideológiát, 
mihelyt a munkások »kiragadják sorsuk intézését a vezetők kezéből*". 
Ez mintha válaszolna arra a kérdésre is, amely a mi kongresszus előtti 
tevékenykedésünk során merült fel. Általános törvényszerűségnek hang
zik. 

Lenin válasza azonban nem egyszerűen ellentétes azzal az álláspont
tal, amelyet Rosa Luxemburg képvisel, ha annak látszik is. Az ő vála
sza, a probléma dialektikus megközelítése miatt, túlmutat mind Kautsky, 
mind pedig Rosa Luxemburg tézisén. A tudatformálást (a tudat bevite
lét) ugyanis Lenin nem tekinti egyetlen állandó és egyirányú folyamat
nak, miszerint adva van a szubjektum, amely állandóan emittál, és adva 
van az objektum, amely állandóan befogad. Lukács György helyesen 
értelmezte Lenin álláspontját: 

„Mind a régi — Kautsky által is képviselt — felfogás, mely szerint 
a szervezet a forradalmi tevékenység feltétele, mind Rosa Luxemburg 
felfogása, mely szerint a szervezet a tömegmozgalom terméke, egyolda
lúnak és dialektikátlannak mutatkozik ebben a perspektívában. A forra
dalom előkészítésének feladata egyidejűleg és egyazon intenzitással lét
rehozóvá és létrehozottá is teszi a pártot, a párt feltétele és terméke is 
a forradalmi tömegmozgalomnak. A párt tudatos aktivitása ugyanis a 
gazdasági fejlődés szükségszerűségének világos felismerésén alapul: szi
gorúan zárt szervezete állandó és termékeny kölcsönhatásban van a tö
megek elemi törekvéseivel és szenvedésteli életével." 

Felhívom a figyelmet a „kölcsönhatásira. Lenin a kommunisták 
egyik állandó kötelezettségének tartotta, hogy magyarázzák a munká
soknak saját spontán akcióik lényegét, ámde az osztályharc egészének 



fényében, s nem utána, hanem menet közben. I ly módon és az elmélet 
meg a gyakorlat összeházasítása útján, a spontán cselekvésből tudatos 
osztályharc lesz, amiből aztán újabb spontán akciók születnek, ezeket 
megint menet közben kell megvilágítani és bekapcsolni a tudatos és szer
vezett harcba. Mert az elméleti világosság csak akkor ér valamit, ha nem 
ragad meg az általánosságok fokán, illetve ha mindig valamely konkrét 
helyzetből fakad és annak értelmét fejezi k i . Ebben rejlett a tömegektől 
való tanulás jelszavának a lényege. S ez annyit jelentett, hogy minden 
kommunista kötelezően részt vett legalább egy tömegszervezet munká
jában, sőt az avantgarde-párt azért is alakított oly sok és sokféle tömeg
szervezetet, hogy az élcsapat tagjai ott különböző vállalkozásokat kez
deményezzenek. Így történik a kölcsönhatás. Ez a módja a munkástö
megek tudatformálásának. Nem passzív módon, népműveléssel, hanem 
magában az osztályharcban. I ly módon, ezzel a kölcsönhatással kerül
hető el az avantgárdé elszigetelődése, az, hogy hogy ne váljon maroknyi 
szektává, pretoriánus gárdává, összeesküvő csoporttá — amit még így is 
annyiszor a szemére vetnek. 

Lenin véleménye szerint az ilyen tudatos akciók még a trade-unionista 
célok elérésében is jobb eredménnyel kecsegtetnek, mint a trade-unionok 
saját fegyvertárából való spontán akciók, amelyekben — igaz — egyket
tőre magasba csap a forradalom lángja, de rendszerint éppolyan hamar 
el is lobban, amikor eléri pillanatnyi célját, vagy pedig váratlanul erős 
akadályba ütközik. Lenin álláspontjának lényege az osztályharc spontán 
és tudatos elemei tekintetében tulajonképpen abban fejeződik k i , hogy v i 
lágosan felfekteti a szervezeti kérdést mint a tudatosság ismérvét a po
litikai akciókban. Az avantgárdé-szervezet tagjainak, hangoztatta, amel
lett, hogy az elméletben élen járnak, a forradalom tetőzésekor megfele
lően szilárd szervezetbe kell tömörülniük. 

A tudatos és a tudattalan elem viszonyának értelmezése tekintetében 
ingadozásra, következetlenségre vagy ha nem másra, hát megfogalma-
zásbeli pontatlanságra volt is, van is példa a legtántoríthatatlanabb és 
legképzettebb kommunisták között, illetve szervezeteik gyakorlatában, s 
van rá példa a mi társadalmi gyakorlatunkban is. Ez még egy Gramsci-
val is megtörtént, aki pedig kétségtelenül jeles dialektikus volt, és nem 
egyszer tanúbizonyságát adta, hogy lenini módon értelmezi a párt szere
pét. Egyik cikkében kommunista szervezkedésre hív fel az Olasz Szo
cialista Párt firenzei kongresszusának előestéjén, s eközben, akárcsak 
Lenin, szarkasztikus megjegyzéseket tesz erre a „marxista" pártra, amely 
ki van téve „a tömegek minden nyomásának", jómaga pedig pusztán 
„szegény krónikása annak, amit a tömegek spontánul már végrehajtot
tak", s ezért ez a párt „nem egyéb, mint a proletársereg impedimentu-
ma". Nos, ebben a cikkben találkozunk a következő mondattal is: „Ez 
a magyarázata annak a történelmi paradoxonnak, mely szerint Olaszor-



szagban a tömegek ösztönzik és ,nevelik' a munkásosztály pártját, nem 
pedig megfordítva, hogy a párt nevelje a tömegeket." 

Mindenekelőtt nyilvánvaló, hogy a pártnak kell vezetnie a tömegeket, 
s az is világos, hogy Olaszországban az adott történelmi pillanatban ép
pen ezt kellett volna hangsúlyozni. De ha valakinek egyszer megvilágo
sodik, hogy milyen a spontán és a tudatos elem kölcsönhatásának viszo
nya a mozgalomban, akkor az még a jelentősebbik elemnek is úgy ad 
hangsúlyt, hogy kizárja a vagy-vagyos merevséget, az éles határvonalat 
és a mindig csak egy irányba mutató oksági-okozati összefüggést, továb
bá úgy, hogy többé ne állítsa szembe egymással a két elemet minden 
további magyarázat nélkül, ne torpanjon meg a mondat közepén és ne 
hagyjon kétséget maga után. 

Mindezzel korántsem pusztán elméleti okokból hozakodom elő; a mi 
társadalmi gyakorlatunkban is előfordul, hogy a Kommunista Szövetség 
szervezete a technobürokrata csoportok hatására az események nyomá
ban kullog, és miközben a valóság sokféle nehézségével küszködik, k i 
van téve a munkásság nyomásának, amely tőle várja az eligazítást, hogy 
milyen akciókba fogjon. S ha ez elmarad, a munkásság spontán akciók
ba kezd, amelyekben aztán elég sok az esetlegesség, a nem megfelelő 
megoldás. Persze megesik, hogy ezekbe belesodródik a kommunisták egy 
hányada is, az, amely nem látja a kiutat. Aztán mindez az első pillanat
ban gyakran általános rosszallásra talál, és csak utána következik a spon
tán akció indítékainak, okainak megállapítása, gyakorlati elhárítása, mely 
okokat egyébként rendszerint sejteni lehet. 

S így a Kommunista Szövetség gyakran nem tesz meg mindent arra 
nézve, hogy ezeket a spontán akcóikat valóban felismerje és bekapcsolja 
a szervezett harcba. Pedig Lukács György joggal figyelmeztet, milyen 
veszélyek lappanganak a mulasztás mögött: „A szervezetnek eszközként 
kell beilleszkednie ezeknek a tapasztalatoknak és felismeréseknek, vala
mint a belőlük származó gyakorlati következtetéseknek az összefüggé
sébe. Ha ez nem történik meg, akkor nem képes megérteni és ellenőrizni 
a dolgok fejlődését, s a fejlődés fölbomlasztja a szervezetet." 

Nálunk még nem honosodott meg eléggé az a nézet, hogy a tudatos 
akciókban spontán elemek jelenlétére van szükség, a spontán akciókban 
pedig tudatos elemekre; sokan egyiket is, másikat is a maguk „tiszta" 
formájában képzelik el, a spontaneitás fogalmához pedig hozzáteszik a 
negatív előjelet. Így van ez, hogy társadalmi gyakorlatunk még nem 
ismeri el kellőképpen a tudatos és spontán elemek kölcsönhatásának lenini 
elvét, annak ellenére sem, hogy a Kommunista Szövetség ezzel kapcso
latban mindig is világos és helyes álláspontra helyezkedett. Az önigaz
gatás elképzelhetetlen a tömegek állandó kezdeményezése nélkül, amely 
megelőzi és kíséri a munkásosztály szervezett akcióit, és abba torkollik; 
a spontán kezdeményezések megszűnése gyakorlatilag a tömegek eltávo
lodását jelentené az olyanfajta önigazgatástól, amely visszautasítja a 



spontaneitást. Ezt az állapotot, türelmes munkával, gyökeresen fel kell 
számolnunk. 

Ami a Kommunista Szövetség állásfoglalásának megszilárdítását illeti 
a tudatos és spontán elemek kölcsönhatásának tekintetében, valóságos fel
frissülést és nagy bátorítást jelentett Edvard Kardelj fejtegetése. A szo
cialista önigazgatás politikai rendszerének kiépítése kapcsán ugyanis 
Kardelj elvtárs nemrégiben hangsúlyozta, hogy feltétlenül még ponto
sabban kell megfogalmaznunk a szubjektív tényező szerepét, és — mi
után felsorolta a társadalmi-politikai és társadalmi szervezeteket, az álla
mi szerveket, a különféle tudományágazatokat, szakszolgálatokat és 
egyebeket — még külön kiemelte: „És végül, de nem utolsósorban a szo
cialista társadalom szubjektív tényezőin értem továbbá a legszélesebb 
néptömegek spontán szocialista tudatát, kezdeményezését és akcióját, 
mint a dolgozók és tapasztalataik elemi társadalmi akaratának kifeje
zőjét." 

A kongresszus előtti tevékenységünk során felmerült kérdésnek azon
ban még egy olyan dimenziója van, amelyet érdemes némileg megvilá
gítani. A kérdésfeltevés módjától ugyanis egy olyanfajta felfogásra kö
vetkeztethetünk, miszerint a munkás új társadalmi léte egyrészt gépiesen 
tükröződik majd annak társadalmi tudatában, másrészt pedig — hogy 
ez a tükröződés a lehetőségek és következmények végső határáig fog 
terjedni. Reálisan tekintve a dolgokat azonban, nem az a kérdés, hogy 
a munkás új helyzete „tükröződik-e" a tudatában vagy sem, mert az 
bizonyos, hogy abban is megnyilatkozik majd (de nem egy irányban), 
hanem a kérdés az, hogy ez a megnyilatkozás meddig terjedhet, a tudat 
milyen szintjéig hatol és mennyire érinti annak jellegét olyan körülmé
nyek közepette, amikor a munkás személyében újra egyesül a testi és 
szellemi munka funkciója. A kérdés azonban nem így, hanem nagyon is 
világos elvárásokkal merült fel. Mivel az új társadalmi lét „tükröződé
sére" vonatkozó kérdést így tették fel, vagyis hogy mindjárt a végső 
konzekvenciákkal hozták összefüggésbe, miközben azt a lehetőséget sem 
zárták k i , hogy megváltozik a tudat jellege is, arról árulkodik, hogy ez 
a felfogás a végpontokat közvetítő nélkül, azaz közvetlenül tartja átfhi-
dalthatónak. Ez pedig nem más, mint a problémák gépies megközelítése, 
amely sorainkban gyakran vulgáris marxizmushoz vezet, s egyúttal 
olyan hajlamokról árulkodik, amely nem éri be azzal a feltételezéssel, 
hogy a közvetítőszerepre esetleg nem lesz szükség. 

A hatásfok végpontjainak gépies megvonása állandóan jelen van a 
munkásmozgalomban; mi tagadás, valamennyien igen gyakran bele
esünk ebbe a hibába. Vajon a kapitalista rendszer bukásának törvénysze
rűségéből a maga idejében nem azt a következtetést szűrtük-e le, hogy 
az a munkásosztály külön erőfeszítése nélkül is bekövetkezik, minek 
folytán opportunista módon, várakozó álláspontra helyezkedtünk; vagy 
megfordítva, nem jutottunk-e olyan következtetésre, hogy a kapitaliz-



mus bármiféle erélyes támadással megdönthető? Vajon nem a végpontok 
ilyen gépies összekötése alapján, amely ráadásul mág ki is zárta a közve
títés elemét, születtek meg egyéb, a szocializmusba való békés átmenet
ről, illetve az összeesküvéses „forradalom-csinálásról" szóló végzetes tév
hitek a forradalom előkészítése helyett, ami egy avantgárdé szervezet 
tulajdonképpeni szerepe, amikor — Lukács György kifejezésével élve — 
a párt közvetít a történelem és a munkásosztály között? Persze az igazi 
kérdés az, hogyan közvetít. A végpontok gépies összekötésének felfogása 
azonban mindig és újra megkísérli, hogy tagadja ennek a közvetítésnek 
még a szükségességét is, anélkül, hogy a végére járna okainak és jellegé
nek. 

Vagy — hogy még eklatánsabb példára emlékeztessünk: a harcnak, 
ma már tudjuk, olyan szerényen eszközeitől, mint amilyenek a proletariá
tus számára a maga idejében még elérhetetlennek számító általános vá
lasztójog és az általános sztrájk joga voltak, tehát a munkásosztálynak 
nemcsak spontán, hanem szervezett akcióitól is nem vártunk-e csodákat, 
sőt, mi több, azt is, hogy előbb az egyiknek, majd a másiknak a segítsé
gével mintegy magától, gépiesen és alapjában megváltozik a munkás
osztály helyzete, s ezzel együtt a tudata is, és hogy ily módon megdől 
a kapitalista világ? 

Jó volna most megvilágítani a közvetítés szempontjait is, amelyekről 
beszéltünk; ezzel kapcsolatban a párt elhalásának kérdését, majd a dol
gok geneziséből kiindulva, a párt rendszerbeli és rendszeren kívüli alko
tórészeinek kérdését — de minderről majd más alkalommal. Egyelőre 
maradjunk annyiban, hogy az összes föntebb említett esetekben, hol job
ban, hol kevésbé, mindig megfigyelhető a problémák gépies megközelí
tése, amely mögül elődereng a zavartak és kétségbeesettek meg a min
denféle színezetű opportunisták és gyávák fatalizmusa, csalfa reményke
dése. S így, a dolgok sokoldalú dialektus megvilágításának elmulasztása 
mindezekben az esetekben bizonyos vakságot eredményez. 

Politikai szempontból tehát a kongresszus előtti tevékenységünk során 
feltett kérdés így hangzik: ha a munkásosztály új társadalmi léte, amely 
azokban az új társadalmi-gazdasági viszonyokban gyökerezik, amelyek 
fölött — az össztársadalmi újratermelés elsajátításával — az osztály úr
rá lett, a munkás tudatában úgy tükröződik, hogy ezzel közvetlenül for
radalmi osztálytudatra tett szert, akkor feleslegessé válik az avantgárdé 
szervezet minden további közvetítése az osztály és a történelem között, 
azaz nincs többé szükség a Kommunista Szövetség vezető szerepére, 
mert eszerint most már nem kell ezt a tudatot a további szocialista fej
lődés érdekében elhintenie az osztály soraiban. 

A mi válaszunk: osztálytudatra minden történelmi feltételek között 
csak bizonyos közvetítéssel lehet szert tenni. Miközben mellékes, hogy 
kívülről vagy belülről történik-e a közvetítés; az avantgárdé szervezet 
mindig közvetít, úgy is, mint belső, úgy is, mint külső erő, lévén, hogy 



egyidőben része is az osztálynak, de különálló is tőle. Mindennapos em
pirikus tevékenységük során a munkások (és az osztály is mint egész) 
magukban az új termelési viszonyokban is szert tehetnek bizonyos tudat
ra, de csak „empirikus tudatra". Még ha a társadalmi helyzet gépiesen 
tükröződnék is a társadalmi tudatban, akkor is ugyanez a helyzet állna 
elő, de már anélkül az elem nélkül, amely a fejlődés motorja. Ehelyett a 
meglevő állapotok vagy pedig egy olyan átmeneti időszak konzerválód
na, amelyben még jelen vannak a kapitalista viszonyok elemei. 

Nem festenek másként a dolgok tisztán ismeretelméleti szempontból 
sem. Bár a világ tudományos megismerésének hordozója immár nem a 
burzsoá értelmiség, hanem mindinkább a munkás, akinek személyében is
mét egyesül a testi és a szellemi munka funkciója, a munkások (mint 
egymástól elszigetelt egyének) a valóság tudományos megismerésében 
különböző fokozatokig jutnának el, tehát nem juthatnának ugyanarra a 
„tudományos" felismerésre, nem ismerhetnék meg azt ugyanolyan ala
possággal, hogy aztán valamennyien egyformán felvértezzék magukat 
„osztálytudattal". Vagyis újból felmerül a kérdés, hogyan szembeállítani, 
kikristályosítani mindezeket a megismeréseket, hogy azokból osztálytudat 
legyen (a munka felszabadítását célzó társadalom fejlődéséről vallott fel
fogásaink értelmében), hogyan lesz az az osztály valamennyi tagjának 
„tulajdona", hogyan teszi magáévá úgy, hogy ez az osztálytudat vezé
relje az operatív döntésekben és a társadalom mozgásainak irányításában. 

Ha nincs egy olyan szervezet — mindegy, mi lenne a neve annak az 
asszociációnak —, amelynek keretében ez a funkció, a társadalom leg
általánosabb értelmű, tudatos mederben tartásának funkciója valóra vá
lik, méghozzá és újból csak jobb kifejezés híján: az „osztálytudatnak" a 
dolgozók soraiba való bevitele által, ha tehát senki sem látja el szerve
zetten ezt a funkciót, akkor — az emberek közötti viszonyok tudatos 
irányítása helyett — a kommunizmusban is bekövetkeznék „a tudat 
embrionális begubódzása", ahogy Lenin kifejezte magát. 

A társadalom legáltalánosabb értelmű vezetésének funkciója most a 
Kommunista Szövetségé. Ez a szerep nem szűnik meg, és semmivel sem 
helyettesíthető. Legfeljebb megnyilvánulási formái változnak. S nálunk 
már változnak is: hiszen Kommunista Szövetségünk nemcsak a munkás
osztály élcsapata, hanem mindinkább a dolgozó emberek érdekszerve
zete is. „Ezek szerint társadalmi-politikai szervezeteink nem a hatalomért 
folyó harcot szolgáló választási testületek, nem is kell, hogy azok le
gyenek, mint a parlamentáris rendszerben a politikai pártok — írja Ed-
vard Kardelj —, hanem a dolgozók és a polgárok érdekszerveződésének 
sajátos formáiként töltik be szerepüket, éspedig mindenütt, ahol ezek az 
érdekek az ideológia, a politika, a tudomány és az általános társadalmi 
érdek és hasonlók formájában megjelennek." Majd kissé alább: „A Kom
munista Szövetség, mint a munkásosztály eszmei és politikai élcsapata, 
kifejezi ezen osztály és minden dolgozó eszmei és politikai érdekeinek sa-



játos komplexumát, így alkotórésze az önigazgatási érdekek demokratikus 
pluralizmusának, nem pedig ezen érdekek felett vagy kívülük álló po
lit ikai erő." 

Nálunk már megszületett e funkció és hordozója további átalakulásá
nak gondolata. Tudjuk, ez azt jelenti, hogy megértek e szükséglet k i 
elégítésének objektív feltételei, ámde az, hogy valóra válik-e vagy sem, 
számos mozzanattól, köztük szubjektív tényezőktől is függ. Ezt azért 
említjük, mert már Lenin figyelmeztet bennünket rá, hogy „a harc min
den új, új veszélyekkel járó és új áldozatokat követelő formája szükség
képpen ,dezorganizáló' módon hat a szervezetekre, ha azok nem készül
tek föl ezekre a harci formákra". 

S ezt nem árt észben tartanunk. 

(Befejezése a következő számban) 

Eduárd D. Kocsergin (Szovcjtunió): Rozowsky, Mese a lóról 



A KÜLDÖTTRENDSZER M I N T ÖNIGAZGATÁSI 
SZABADSÁGJOG 

Á G O S T O N A N D R Á S 

1. A munkásosztály élcsapatának történelmi szerepe és felelőssége első
sorban a szocialista fejlődés feltételeinek biztosításában mutatkozik meg. 
Ezen belül különösen fontos a szocialista önigazgatási tudat létrehozása 
és fejlesztése. A kezdeti szakaszban, az etatisztikus termelési viszonyok 
között, amikor meg kellett birkózni mind a gazdasági fejletlenséggel, 
mind a kisszámú és eszmeileg viszonylag fejletlen munkásosztály akciói
nak megszervezésében jelentkező nehézségekkel, a munkásosztály törté
nelmi és pillanatnyi érdekeinek kifejezését, mintegy monopóliumként, 
teljes egészében a párt ragadja magához. Eközben a politikai közvetí
tésnek a párt és az állam hatalmi mechanizmusában és eszmei-politikai 
monopóliumában megnyilvánuló érdeke önálló ideológiai erővé válik. 
I ly módon a párt a munkásosztály konkrét érdekeitől eltávolodik, és 
annak elvonatkoztatott árnyképévé válik. Ez az árnykép-érdek alkalmat
lan az autentikus fejlődés feltételeinek megteremtésére, de alkalmas a 
meglevő hatalmi mechanizmus és a munkásosztály nevében történő ural
kodás biztosítására. 

Érthető, hogy ilyen körülmények között a társadalom szempontjából 
fontos döntések meghozatalára szolgáló mechanizmus csak formailag te
kinthető parlamentáris képviselőházi rendszernek, lényegében azonban 
— az időtől és helytől függő eltérő mértékben —, csupán e központi 
határozatok alkalmazható jogszabályokká váló feldolgozásának kerete. 
Ebben a döntéshozatali mechanizmusban (kivéve a pártharcokra jellem
ző eljárási formákat) a képviseleti demokrácia intézményei formailag 
megtalálhatók, de a konkrét osztályszempontú érdekek közvetlen érvé
nyesítése lehetetlen. 

A termelési és társadalmi viszonyok demokratikus deetatizálása termé
szetesen a munkásosztály végső felszabadítását célozza, de elképzelhe
tetlen a fetisizált és közvetített általános érdek eszmei-politikai leleple
zése, valamint a dolgozók közvetlen érdekeinek kifejezése és érvényesí-



tése nélkül. A drámai s egyben sorsdöntő fordulat szükségképpen meg
rázkódtatásokkal, s ami még fontosabb, a hatalom és a hatalmi közpon
tok átrendezésével jár. A hatalom újrafeloszlatása az egyénnek, a dol
gozó embernek és a társult munkának kedvez. 

Erre a nagy horderejű stratégiai változásra utal az 1974-es alkotmány 
is, amikor, eltérően a „dolgozók"-ról, „munkáskollektívák"-ról és szer
vezetekről szóló korábbi alkotmányos rendelkezésektől, az egyént, a 
dolgozó embert helyezi a rendszer középpontjába. Abból indul k i , hogy 
az önigazgatási jogok közvetlen hordozója az egyén, maga a dolgozó, 
s a 155. szakaszban kimondja: „Sérthetetlen és elidegeníthetetlen a dol
gozónak és a polgárnak az önigazgatáshoz való joga, amely biztosítja 
mindenki számára, hogy a társult munka szervezeteiben, a helyi közös
ségekben, önigazgatási érdekközösségekben és más önigazgatási szerve
zetekben és közösségekben, a társadalmi-poiltikai közösségekben, vala
mint az önigazgatási társulás és az összekapcsolódás minden más formá
jában maga döntsön személyi érdekeiről és a közös érdekekről." Ebből 
is látszik, hogy alkotmányos rendszerünk milyen állást foglalt el azzal a 
gyakorlati és elméleti dilemmával kapcsolatban, hogy mi a fontosabb, 
az egyén vagy a közösség. Mint tudjuk, a sztálinizmus lényege pont ab
ban nyilvánult meg, hogy nem az emberből, hanem a közösségből indult 
k i . Méghozzá rögtön a legnagyobból, az államból. Alkotmányos rend
szerünk az emberre épül. A társadalmi és politikai viszonyok, valamint 
a társadalomirányítás szempontjából fontos döntések meghozatalát biz
tosító mechanizmus a dolgozónak és a polgárnak a saját és a közösség 
ügyeiben való önálló döntésjogán alapszik. 

A döntéshozatalt, a gazdaság- és társadalomirányítást úgy kell meg
szervezni, hogy az ember számára lehetővé váljék az igazgatás. Mivel 
fizikailag lehetetlen, hogy mindenki mindenről döntsön, a lényeg meg
őrzésére egyetlen út kínálkozik: a küldöttrendszer. 

2. Az egyik funkcionális meghatározás értelmében* a küldöttrendszer 
a hatalom megvalósításának a formája, melynek tartalma a választott 
hatalmi szervek és a társadalmi alap állandó és közvetlen kapcsolatában, 
szociális-politikai integráltságában mutatkozik meg. A küldöttrendszer 
lényege, hogy a hatalmi szervekben a dolgozók és a polgárok megbízott
jaik révén döntenek. Ilyen értelemben a küldöttrendszer létrejöttének 
van néhány feltétele. 

Először is a választási jog, melynek alapján a dolgozók és a polgárok 
olyan küldötteket jelölnek ki , akiknek lakhelye és munkahelye lehetővé 
teszi a választók közvetlen szükségleteinek és érdekeinek felismerését, s 
ezeket a társadalmi fejlődésért folytatott harcba s ezáltal az általános 
érdek megvalósításának folyamatába illesztve tudják kifejezni. A vá
lasztási jog azonban önmagában még nem elegendő a küldöttrendszer 

* Prof. dr Mijat Sukovic: Delegatski sistem; in: Drttstveno politicki sistem 
SFRJ, Radniíka stampa, Beograd, 1975 



létrehozásához. Szükség van arra is, hogy a választók megszabják a kül
döttek működésének irányelveit s a konkrét problémák megoldására 
utasítást adjanak. Ezt a jogot emeli k i , hogy a küldött köteles tartani 
magát az irányelvekhez és az utasításokhoz. Mindezt természetesen össze 
kell hangolnia a fejlesztés általános feltételeinek megteremtésével kapcso
latos felelősséggel. A klasszikus visszahívási jog a küldött konkrét fele
lősségét hangsúlyozza. 

A küldöttrendszer érvényesítése az államhatalmi szervezetnek csak 
olyan formájában lehetséges, amelyben a törvényhozói hatalom priori
tása a végrehajtással szemben szervezeti kiindulópont. Ami a továbbiak
ban azt jelenti, hogy a dolgozó és a polgár közvetlen hatalomgyakorlása 
a küldöttrendszer intézményein keresztül történik, s az intézményekben 
a végrehajtó szervek mindig alá vannak rendelve a törvényhozási, illet
ve a községi képviselő-testületekben a jogszabályalkotási testületeknek. 

A küldöttrendszer ilyen értelmezése — még ha figyelembe vesszük is 
a fogalom kettős jellegére történő utalásokat — nem jut el a jelenség 
lényegéig. A küldöttrendszer ugyanis, ahogyan az alkotmány rögzíti, 
dialektikus egysége egyfelől a még szükségszerűen létező államhatalmi 
megnyilvánulásoknak, másfelől pedig a közvetlen demokrácia napi gya
korlatának. Méghozzá nem statikus, hanem dinamikus egysége, amire az 
államhatalom visszaszorítása feltételeinek egyre szembetűnőbb gazdago
dása jellemző. Mert túlzás lenne azt állítani, hogy a küldöttrendszer az 
alkotmányban meghatározott formájában automatikusan kizárja az ál
lamhatalmi megnyilvánulások lehetőségét. Ebben különösen fontos felis
merni a KSZ dialektikus szerepét. Ugyanis a KSZ a küldöttrendszer 
fejlődésében a demokratikus öntudat erősítésére irányuló politikai tevé
kenység hordozója és mozgatója, és ezáltal aktív részese az államhatalmi 
megnyilvánulások leküzdésének. Ugyanakkor, mivel az alkotmányos 
rendelkezések értelmében is felelősséggel tartozik a küldöttrendszer fej
lődéséért, kötelessége, hogy a saját soraiban folytatott következetes po
litikai harc során elejét vegye az alkotmányos jogosítványok államhatal
mi megnyilvánulásként történő érvényre juttatásának. A küldöttrend
szerben a demokrácia lényege a népszuverenitás elvének megfelelő egyé
ni döntéshozatal fizikai korlátainak meghaladása az intézményeit mű
ködtető küldötti viszony mind maradéktalanabb megvalósítása útján. 
Már említettük, hogy a küldötti viszony akkor jön létre, ha a dolgozók 
és a polgárok megbízottjaikon keresztül döntenek a hatalmi szervekben, 
a küldöttrendszer intézményeiben, a társult munkában, a helyi közös
ségekben, a képviseleti testületekben, a politikai és társadalmi szerveze
tekben, mindenütt, ahol társadalmi döntéshozatal válik szükségessé. A 
döntéshozatal alulról felfelé történő megszervezése a küldöttrendszer lé
nyegi sajátossága, mert történelmileg új szabadságjogokat biztosít az 
egyén számára. 

A küldöttrendszer fogalmának dialektikus jellegzetességeiről Edvard 



Kardélj a következőket mondja: „Nálunk a küldöttrendszerre gyakran 
úgy tekintenek, mintha pusztán a hatalom rendszerének letéteményese 
volna, és szem elől tévesztik, hogy egyszersmind az önigazgatási közös
ségek és önigazgatási döntéshozataluk letéteményese is. Ahhoz tehát, 
hogy az önigazgatás még teljesebben integrálódjon egységes társadalmi 
rendszerbe, szükség van arra, hogy kiépítsük a küldöttrendszernek 
mindkét említett tényezőjét."* 

3. Az elméleti vizsgálódás során elkerülhetetlen a küldöttrendszer, 
valamint a különféle képviseleti rendszerek közötti párhuzam megvoná
sa. De napi politikai érdek is fűződik ahhoz, hogy a dolgozók és a pol
gárok minél szélesebb rétegei legyenek tisztában a küldöttrendszer és az 
összes többi képviseleti rendszer között, az egyén jogainak vonatkozá
sában fennálló lényegi különbségekkel. Mert nemcsak a napi politikai 
propaganda eszközeként találkozunk a választási szabadságjogok abszt
rakt mérlegelésén alapuló fejtegetésekkel és az abból származó messze
menő következtetések levonásával. Vagy mondjuk olyan nézetekkel, 
amelyek az abszolutizált, dogmatikusan értelmezett lenini tételekből k i 
indulva igyekeznek bizonyítani, hogy a közvetlen döntéshozatal alulról 
induló piramisa a gyakorlatban megvalósíthatatlan, s a kiút csakis a 
legmagasabb képviseleti testületre ruházott népszuverenitáson alapuló ha
talmi struktúra kiépítése lehet. 

Ebben a sok félreértésre s nemegyszer szándékos belemagyarázásra is 
okot adó vitában csak akkor juthatunk el világos következtetések levo
násáig, ha néhány kiindulópontot eleve tisztázunk. Először is azt kell 
megállapítani, hogy a különböző államszervezeti modellek közötti elha
tárolás kritériuma, ha az egyén szabadságjogai szempontjából folytatunk 
vizsgálatokat, csakis a döntéshozatalban való személyi részvétel lehet. A 
másik kiindulópont az a csak látszólag természetes elv, hogy elméleti 
modellt hasonlítunk elméletihez, s a gyakorlati problémákat a gyakorla
tiakkal vetjük össze. 

A küldöttrendszer mint modell nem a dolgozók és polgárok csoport-, 
hanem az egyén szabadságjogaira épül. Méghozzá nemcsak a vélemény
nyilvánítás, hanem a társadalomirányítás gazdasági vonatkozású jogát is 
biztosítja. Ilyen az akkumuláció hovafordítása, a termelőeszközök igaz
gatása, a velük való rendelkezés, a fejlesztési feladatok meghatározása. 
Számol azonban azzal a szükségszerűséggel, hogy mindenki mindig nem 
mondhat véleményt, s ezért a döntéshozatalt a probléma minőségétől 
függően különböző szintekre bontja. De — s ez a lényege — a döntés
hozatal minden szinten az alapküldöttségek által delegált megbízottak 
útján történik. A döntéshozatali szervek tagjainak a bázissal való insti-
tucionalizált formába öntött közvetlen kapcsolata csakis a küldöttrend-

* Edvard Kardelj: A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődési 
irányai. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977 



szerben mutatható k i . Ezzel a közvetlen kapcsolattal lehet magyarázni, 
azt a másutt szintén nem tapasztalható tényt, hogy az alkotmány min
den társadalmi-politikai közösségnek szigorúan meghatározott hatáskört 
szab meg. Így jogainak és kötelezettségeinek keretében minden társa
dalmi-politikai közösség végez államhatalmi funkciókat is. Az „ala
csonyabb" egységek szerepe tehát nem korlátozódik a közigazgatási, fe
lülről jelzett feladatok elvégzésére, ahogyan ez a hierarchikusan felépí
tett állami szervezetben lenni szokott. Ami azt jelenti, hogy minden 
egyes társadalmi-politikai közösség egyben önigazgatási egység is. S ebből 
következik, hogy a szocialista önigazgatási demokrácia, a proletárdikta
túra demokratikus formájaként a küldöttrendszeren keresztül valósult 
meg, ebben pedig a népszuverenitás elve közvetlenül érvényesül. 

A népszuverenitás és a népképviselet fogalmak értelmezése és definiá
lása, mind a tőkés országokban, mind pedig a szocialista államokban, 
arra szolgál, hogy az államszervezeti modellben alkalmazott megoldá
soknak alapot és indoklást adjon. A nyugati parlamentáris rendszerek
ben, már a polgári forradalmak kezdetétől, a szuverenitás gyakorlását a 
választott testülethez, „a nép képviselőihez" kötődő megoldások kerül
tek előtérbe. Még az amerikai alkotmány is, melynek alapján később a 
hatalom megosztásának legtipikusabb rendszere fejlődött k i , már első 
szakaszában kimondja a törvényhozó hatalom elsődleges fontosságát. A 
Kongresszus pedig választott képviselőkből áll. A polgári demokráciák
ban soha nem merült fel, még lehetőségként sem, az egyén szabadságjo
gainak a választáson túli kibővítése, sem pedig az egyénnek a gazdasági 
döntésekben való részvétele. 

A győztes szovjethatalom a népszuverenitás elvének alkalmazásakor, 
s egyáltalán az új szocialista állam hatalmi szerveinek szervezeti kiépíté
se során, minőségileg új helyzettel találta magát szemben. Kezdetben sem 
volt vitás, hogy a népszuverenitás elvének alkalmazása csakis választá
sok útján létrehozott szerv működésével lehetséges. Először is i t t volt a 
marxi örökség, az 1871. évi párizsi kommünről szóló elemzés, a kom
mün létrejöttének leírása; tagjainak többsége munkás vagy a munkások 
által elismert képviselő, dolgozó testületnek képzelték el, melyben min
den képviselő szükség esetén elmozdítható, s végül — ez a legfontosabb 
— a tervek értelmében az országszerte létrehozott kommünök közös 
ügyeiket a küldöttgyűlések útján intézik. Ha ehhez még hozzátesszük a 
kötött utasítás (mandat impératif) bevezetését, akkor elmondhatjuk, Le
nin Marxtól készen kapta a szovjethatalom kiépítésének egyik lehetséges 
modelljét. 

Csakhogy a helyzet korántsem volt ennyire egyszerű. Lenin, figye
lembe véve a konkrét történelmi körülményeket (például az ország 
közmondásos fejletlenségét, a számbelileg viszonylag gyönge munkás
osztályt, a nemzeti kérdés megoldásának szükségességét, ugyanakkor az 
erős, de itt-ott már a bürokratizálódás jeleit mutató szovjetszervezet), 



bátran követte az 1918-as alkotmány meghozatalakor a forradalom kez
detén meghirdetett elvet: „Minden hatalmat a szovjeteknek!" Maga az 
alkotmány adta meg az alapot a hatalmi szervek lentről felfelé való k i 
építéséhez: „Az Orosz Köztársaság Oroszország minden népének szabad 
szocialista társadalma. Az OSZFSZK területén minden hatalom az or
szág egész dolgozó népéé, amelyik a városi és a falusi szovjetekben egye
sült".* A szovjeteknek ez az alulról felfelé épülő rendszere jelentős tor
zításokkal ugyan, de megmarad egészen az 1936. évi alkotmány meg
hozataláig. Ebben a dokumentumban a 3. cikkely lényeges módosítást 
hoz: „Az SZSZKSZ-ben minden hatalom a város és falu a dolgozók kül
döttjeinek szovjetjei által képviselt dolgozóié." Mekkora különbség van 
a két meghatározás között! 

Látszólag csak arról van szó, hogy a hatalom nem összpontosul köz
vetlenül a szovjetekbe szerveződött dolgozó nép kezében, hanem küldött
jeinek szovjetéin keresztül birtokolja azt, de ez a „kis különbség a sztá
linizmust jelenti, az elképesztően nehéz gazdasági körülmények között 
létrehozott bürokratikus uralmat, melyben a nép, a dolgozók a forradal
mi szubjektum szerepéből kiesve a hatalom objektumaivá váltak. 

De ez a különbség egy másik változást is hozott, ez pedig egészen nap
jainkig megmaradt mind a Szovjetunió, mind pedig a szocialista orszá
gok alkotmányaiban, tehát a hatalmi szervek felépítésének a népszuvere
nitás iránti viszonyában is. Ennek a változásnak a lényege, hogy a ha
talmi szervek többé nem lentről felfelé épülnek k i , hanem fordítva. A 
nép, a dolgozók által választott képviselők egy központi képviseleti 
szervben gyakorolják a hatalmat, s így válnak a népszuverenitás megtes
tesítőivé. De nem mint egyének, hanem mint egy legfelsőbb szerv, a kép
viselőház tagjai. Ugyanakkor a népszuverenitásból folyó összes jogok gya
korlása kizárólag a képviselőházat illeti, vagyis nemcsak az egyének, 
de az alacsonyabb képviseleti szervek is kívül rekednek rajta. A hatal
mi piramis megfordult: á hatalmat, illetve annak egy szigorúan megha
tározott részét, a főhatalommal rendelkező központi képviseleti szerv, 
a képviselőház jogi szabályozás útján ruházza az alacsonyabb rangú 
hatalmi szervekre. 

összegezésként elmondhatjuk, hogy van egy, az államszervezeti mo
delleket minőségileg megkülönböztető választóvonal. Egyfelől a népszu
verenitás hordozói maguk a dolgozók és polgárok, illetve ezek küldött
ségei, amelyek az alkotmány alapján őket megillető ügyeket intézik. Eb
ben a rendszerben a hatalmi szervezet alulról felfelé épül. Az államszer
vezeti felépítés másik formájára jellemző, hogy a népszuverenitás hor
dozója a központi képviseleti szerv, s a dolgozók közvetlen hatalomgya
korlása helyett a hatalom hierarchikus felosztását mutatja. 

4. Meg lehet-e valósítani a küldöttrendszert? Van-e lehetőség a gya-

* Második rész, V. fejezet, 10. pont. 



korlatban a küldöttségi elv érvényesítésére? M i a különbség a mai adott
ságok s az egykori, a népszuverenitásnak a szovjethatalomban megnyil
vánuló formáját fokról fokra megszüntető feltételek között? A küldött
rendszer négyéves gyakorlata alapján természetesen nem lehet végérvé
nyes következtetéseket levonni, de néhány alapvető megállapítást lehet 
tenni. Először is bebizonyosodott, hogy a küldöttrendszer normatív k i 
építése lehetséges, s az alkotmányban szabályozott modell formális jogi 
szempontból funkcionál. Ha megelégednénk a formával s nem követel
nénk tartalmi változásokat, mindenekelőtt a küldötti viszony gyakor
lati megvalósulásában, már elégedettek lehetnénk. így azonban tapasztal
ni kell, hogy a társadalmi viszonyok megváltoztatása egy csöppet sem 
könnyű feladat. Mégis elmondhatjuk, a küldötti viszony egyre inkább 
kiteljesedik, különösen a társult munkában és a helyi közösségekben 
meg a községekben. Mindez azt bizonyítja, hogy ha nem is hiánytalanul, 
de a küldöttrendszer működésének legfontosabb feltételei már létrejöttek. 
Ha a társadalmi viszonyok megváltoztatásának folyamataként tekintünk 
a küldöttrendszerre, akkor az ország gazdasági haladása erősíti a kül
dötti viszony fejlesztésének alapjait. 

Azt különben is nehéz lenne megmondani, hogy mikor jön el a kül
döttrendszer bevezetése után a megvalósítás pillanata. De, hogy csak a 
küldöttrendszer bevezetése lehet az igazi stratégiai feladat, az kitűnik 
Leninnek a gazdasági élet centralisztikus-diktatorikus szabályozása kap
csán írt magyarázatából is.* Lenin alapvető tényezőként emeli k i , hogy a 
termelés proletár részről történő szabályozása nagymértékben elmarad a 
kisajátítók kisajátítása mögött. Ez az oka annak, hogy eltérések mutat
koznak a párizsi kommün elveinek alkalmazásában. 

Mindebből az következik, hogy Lenin a párizsi kommün példáját, 
legalábbis, ami a hatalmi szervezet alulról felfelé történő felépítését i l 
leti, stratégiai célnak tartotta, s taktikai engedélyét csak a nehéz törté
nelmi körülmények kényszerítették k i . 

* „Sest teza o narednim zadacima sovjetske vlasti." Idézi: Andrija Krelic: 
Kritika kulta litnosti, Vük Karadiié, Beograd, 1968, 147—148, old. 



EGYÜTTRAJZOLÁS 

D U D Á S K Á R O L Y 

Kék köpenyes lányok ülnek az iskolapadokban, rajzpapír fölé hajolva. 
Gyakran tekingetnek a tanári asztal felé, amelynek tetején csoporttársuk 
ül modellt. Tiszta ívű, biztos vonalakkal készül a vázlat. „Ne színésznőt 
rajzoljatok", igazítja el őket Steiner Györgyi tanárnő, „hanem Kanizsai 
Adrient, a pajtásokat. Ne Sophia Lorent." Jót kuncognak ezen, néhá
nyan összesúgnak, aztán rajzolnak tovább. Hatodikosok, hetedikesek. T i 
zenhárom-tizennégy évesek, a bezdáni Testvériség-Egység Általános Isko
la Munkácsy Mihály nevét viselő képzőművészeti csoport tagjai. A n y o l 
cadikosokat az év végére való készülődés foglalja el, ők már nem vesz
nek részt a munkában. A díjhalmozó csoportnak jelenleg tizenhét tagja 
van, valamennyien lányok, Báló Beatrix, Drobina Éva, Fejes Ilona, Gon
dos Szilvia, Halász Borbála, Horváth Szilvia, Jankovics Sarolta, Kani
zsai Adrién, Kontra Ágnes, Kontra Mária, Magyar Csilla, Major Julian
na, Német Veronika, Natasa Skerlec, Surján Kornélia, Szécsényi Ilona, 
Jadranka Sladic. „Egytől egyig kitűnő tanulók", mondja a tanárnő. „Kö
zénk csak ilyenek jöhetnek. Jelentkezne a fél iskola, de mi csak a kitűnő 
tanulóknak s a tehetséges rajzolóknak szorítunk helyet. A fiúk között is 
vannak tehetségesek, de őket elhódítja a sport." 

A rajzterem falain festmények, gyermekrajzok, a szekrényekben össze
zsúfolva könyvek, rajzok, ecsetek, festékek. Szűknek bizonyul már a 
régi épület, csak nehezen férnek el benne a bezdáni gyerekek. Őszre fel
épül az új iskola, ha minden a terv szerint történik, szeptemberben már 
ott tartják az első órát. „Lesz benne rajzterem?", kérdezem. „Reméljük, 
lesz. Megérdemelnénk. Ez a legutóbbi díjnyertes képünk az én szenes
kamrámban született: az iskolában nem fértünk el. Általában nagy for
mátumú munkákkal veszünk részt a pályázaton, alapanyagul a textíliá
tól, a bádogon keresztül, a sperlemezig mindent felhasználunk. Legin
kább polikolorral és olajjal festünk, ezek élénk, tartós színek, s mi arra 
törekszünk, hogy időálló legyen a munkánk. Úgy alkotunk, hogy egy-egy 
képen minden gyereknek a keze nyoma rajta legyen. A legfontosabb fel
adatomnak tartom: megtanítani őket látni. S rajzolni, persze, elsajátítani 



velük a mesterség alapjait. A perspektívát, az anatómiát. Nem akarok én 
erővel művészeket nevelni belőlük. Legyen pedáns, tiszta a rajz, ilyen 
pedáns, tiszta emberré formálódik majd az alkotója is. Nemcsak képző
művészettel foglalkozunk, de a művészet majd minden ágával. Ismerte
tem velük az irodalmat — főleg a gyermekirodalmat, a színházművésze
tet, a zenetörténetet; tárlatokra, képtárakba járunk. Úgy gondolom: 
mindezek nélkül jóval szegényebbek lettek volna pályamunkáink." 

Hétfő délutánokon tartják a rajzcsoport összejöveteleit. Nézegetem a 
füzetet, amelyben azt jegyzik be, k i volt jelen, k i hiányzott. Egyetlen 
mínuszjelet sem találok a nevek mellett. „Alig várjuk a hétfő délutánt", 
mondja az egyik lány. „Nagyon szeretjük ezt az együttrajzolást. Az 
sem zavar bennünket, hogy ilyen felfordulás van az iskolánkban, mi azért 
csak összejövünk. A díjnak nagyon örülünk, annak a hétszáz dinárnak 
is, amit jutalmul kaptunk. A kirándulási alapba tesszük. Ha elmegyünk 
kirándulni, természetesen ott is rajzolgatunk majd. Lassan már tervez
getjük azt is, mit készítsünk az idei pályázatra. Hátha sikerül nyolcad
szor is . . ." 

* 

Arról beszélgetünk: több ez az együttrajzolás egyszerű szakcsoportnál. 
Felkészítés a későbbi közösségi életre, egyeseknek a szakmára, a hivatás
ra is. Neves képzőművész került már k i ebből a csoportból, s az újvidéki 
iparművészeti középiskolának jelenleg is két bezdáni lány a végzős diák
ja: Neveda Júlia és Németh Mária. Kezük nyomán, nevüket felfedezem 
a Békenaptáron, a sorrendben második UNESCO-díjas alkotáson. 

Az iskolában a szekrény mélyéről, a tanárnő lakásán pedig a szenes
pince homályából hozzuk napvilágra a díjnyertes képeket, hogy lefény
képezzük őket. Az új iskolában majd az őket megillető helyre kerülnek. 

A kettőször egy méteres selyem Szívtérképen, a sorrendben negyedik 
első díjas festmény jobb felső sarkában, ahogy az a „közönséges" tér
képeken is lenni szokott, szöveg olvasható: 

Mérték: 1: örökkévalóság 
Készítették: a világ gyermekei. 

„Nagyon örülünk ezeknek az UNESCO-pályázatoknak", mondja a 
tanárnő. „Humanizmusra, emberségre nevelnek. A csoport tagjait egész 
életre elkísérik ezek a szép, meleg témák. Továbbadják későbbi generá
cióknak, s azok majd még tovább, hogy együvé tartozunk, s részt vet
tünk valami csodálatosan nagy dologban." 

Közvéleményünk a sajtóból, a rádióból és a televízióból már tájékozó
dott a bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskola Munkácsy Mihály 



pionír képzőművészeti csoportja újabb nagy sikeréről: az országos gyer
mekrajzpályázaton immár hetedszer nyerte el az UNESCO díját. 

A rangos pályázatot 1969-ben hirdették meg először, az ENSZ napja 
tiszteletére. A bezdániak 1971-ben szereztek tudomást róla, s a Népek 
barátsága című témára mindjárt el is küldték munkájukat. Alig akarták 
elhinni, amikor értesítették őket, hogy első díjat nyertek. S azóta minden 
évben kicsit tamáskodva fogadják a tavaszi örömhírt. 

A csoport több mint két évtizedes múltra tekint vissza, „ötvenhatban 
jöttem haza Bezdánba, tanítani, mindjárt megkezdtem a tehetséges gye
rekek toborzását", emlékezik Steiner tanárnő, a csoport létrehozója, ve
zetője. „Nyolc kislány jelentkezett, azon nyomban munkáihoz láttunk. Az 
iskolaév végén már szerény kis kiállítást rendezhettünk a gyerekek raj
zaiból, plakátjaiból, grafikáiból. A kiállítás sikere egyre több diákot von
zott hozzánk. Megszületett a csoport, s még ebben az esztendőben fel
vettük nagy festőnk, Munkácsy Mihály nevét. Jöttek az első eredmé
nyek: tartományi, köztársasági, szövetségi díjak. Körülbelül így kezdő
dött . . . " 

És, hogy eddig mi mindent tettek, szóljon róla e jegyzék és a néhány 
felvétel. 

A képek jegyzéke 

1. Népek barátsága 
Anyaga: mintás vászon 
Mérete: 2X0,5 im 
Tedhniika: olaj 

2. Milyen fogalmak tennék boldoggá 
az emberiséget? (Békenaptár) 
Anyaga: papír 
Mérete: 70X50 cm 
Tedhnilka: tempera, (kollázs, akva
rell, linómetszet 

3. Mivel örvendeztetném meg a világ 
gyermekeit? (A szeretet tripitícihon-
ja) 
Anyaga: lezonitlemez 
Mérete: 2,5X1,5 <m 
Technika: olaj 

4. Hogyan képzelek el egy találkozást 
a világ pajtásaival? (Szíivtérkép) 
Anyaga: selyem 

Mérete: 2X1 m 
Technika: tempera 

5. A fasizmus feletti győzelem 
Anyaga: bádog 
Mérete: 25,Xl,5 m 
Technika: polikolor 

6. Üzenet egy távoli pajátsnak (Isko
latábla) 
Anyaga: panellemez 
Mérete: 2,7X1,5 m 
Technika: polikolor és olaj 

7. Hogyan képzelem el a jövő háború 
nélküli világát? 
Anyaga: panellemez 
Mérete: 1X2 m 
Tedinika: olaj 



Népeik barátsága (részlet) 

Bekenaptár (részlet) 



Szívterikép (részlet) 
DORMÁN László fotói 



DOKUMENTUM 

E G Y ÉLETRAJZ, A M E L Y TÖBB A N N Á L (III.) 

S A F F E R P Á L 

Könyvének abban a fejezetében, amely a győztes forradalom, a szovjet 
hatalom konszolidációjának korszakát és a polgárháború éveit írja le, 
Deutscher egészen kivételes bepillantást nyújt azoknak a folyamatoknak 
a kezdetébe, amelyek tz új hatalom bürokratizálódását, tehát a továb
biakban a sztálinizmus kialakulását segítették elő. 

Az októberi felkelés után, amely szelíd, vérontás nélküli esemény volt 
— írja Deutscher —, a polgárháború és a külső intervenció kegyetlen 
három esztendeje következett, és az új állam nem annyira a bolsevikiek 
hirdette eszmék, hanem inkább a polgárháború diktálta kegyetlen kö
rülmények hatása alatt formálódott. Az események folytán a forradalmi 
pártnak, hogy a forradalom friss hajtását megóvja a megsemmisítéstől, 
egyes reményeiről és illúzióiról le kellett mondania. 

A forradalmi párt győztesen kerül k i a polgárháborúból, büszkén és 
magabiztosan, de ugyanakkor kimerülten, és még kimerültebb maga a 
nép. A harcok nyomán a pusztulás és nyomor nagyobb, mint amilyen 
a forradalom előtt volt. 1920-ban Oroszországban az éhínség nagyobb 
volt mint 1917-ben, és az új hatalomnak a létfenntartás diktálta kímé
letlen intézkedései múlhatatlanul reakciót váltanak k i . 

„ . . . Ekikor bekövetkezik a forradalom antiklimaxa. A vezéreik képte
lenek teljesíteni a korábban tett ígéreteiket. Ók megdöntötték a régi 
rendet, de egyszerűen (képtelenek kielégíteni a nép mindennapi szükség
leteit. A forradalom megteremtette egy magasabb típusú társadalomszer
vezet alapjait, megteremtette a közeli jövőben bekövetkező haladás elő
feltételeit, és ezek a sikerek igazolják őt a jövendő nemzedékek szemében. 
A forradalom gyümölcsei azonban lassan érnek, és a pillanatban, amely
ről szó van, a forradalom utáni évek nyomora uralkodik. Az új állam 
ennek az árnyékában alakul ki , és a formák, amelyeket ölt, világosan 
mutatják a pírt és a nép között keletkezett szakadékot. Ez a legna
gyobb és az igazi tragédia, amely a forradalmi pártot ér*. Ha hü akarna 
maradni az ígéreteihez, . . . akkor ebben a pillanatban legalábbis le kel 
lene mondani a hatalomról. De egyetlen forradalmi kormány sem mond
hat le és nem is szabad lemondania a polgárháborúban aratott győzelme 



után, mert az egyetlen hatalomigényilŐk a széüvert ellenforradalmi erők 
maradványai, amelyek még mindig erősek és számosaik. Ezért a lemon
dás az öngyilkossággal lenne egyenlő és a íkövetkeziménye természetesen 
a forradalom hatalmas vívmányainak a lerombolása lenne.. . 

. . . mindezért (a pártnak) nincs mis választása, mint hogy továbbra is 
azt tegye, amit kötelességének tart, nem sokat törődve a nép hangjával. 
Egy bizonyos idő múltán pedig nem tehet mást, mint hogy megzabolázza 
és elfojtsa ezt a hangot..." 

Deutscher helyzetfestése, ami az oroszországi helyzetet illeti, hátbor
zongatóan pontos, de az általánosítások, amelyeket ebből levon, bizonyos 
fokig mégis önkényesek. (Általánosításoknak nevezzük a megállapítá
sait, mivel sehol nem határolja el magát, sehol nem említi, hogy azt, amit 
megállapít, csak az Októberi forradalom Oroszországára vonatkoztatja.) 

A továbbiakban ugyanis elmondja még, hogy ez a folyamat magát ^ 
pártot is megosztja azokra, akik békülnek a bürokratizálódással és azok
ra, akik lázadnak ellene, de ennek csak egy eredményét látja: hogy idő
vel hullani kezdenek a forradalom tisztaságát visszakövetelő fejek. An
nak elemzését, hogy miért veszítettek a forradalmárok a bürokratákkal 
szemben, a súlyos oroszországi körülmények mellett a főszereplő egyének 
képességeire és tulajdonságaira alapozza, ami nem jelentéktelen ugyan, 
de nem is lehet döntő érv. 

Igaz, azt is elmondja még, hogy ehhez a folyamathoz a francia for
radalomnak csak hónapokra volt szüksége, az októberi forradalom után 
pedig már évtizedek kellettek hozzá, mintegy utalva ezzel a forradalom 
demokratizmusa megőrzésének a történelmi idő során és az emberi tár
sadalom fejlődése folytán fokozódó esélyére, de ez minden — a bürok-
ratizálódás szerinte elkerülhetetlen, mint valami sorstragédia. 

A Sztálin-biográfia utolsó, kiegészített kiadása a hatvanas évek végén 
jelent meg, tehát akkor, amikor az antibürokratikus folyamatok a nem
zetközi munkásmozgalomban és ennek keretében a jugoszláv önigazgatás 
elmélete és gyakorlata, már eléggé világosak voltak ahhoz, hogy egy 
ilyen veretű történetíró, mint Deutscher, meglássa bennük a demokrati
kus szocializmus távlatát, vagyis annak a bizonyítékát, hogy a szocialista 
forradalom bürokratikus deformációja nem szükségszerű és nem elkerül
hetetlen. 

De ha ettől el is tekintünk és maradunk csak a könyv anyagánál, 
vagyis az oroszországi eseményeknél, abból is világosan kitűnik, hogy 
a demokratikus alternatíva ott is jelen volt. 

I t t megengedtünk magunknak még egy feltevést, adalékként a deu-
tscheri töprengésekhez: lehet, hogy a bürokratizálódás kérdése részben 
generációs probléma is. Minden nemzedék eljut valameddig a maga har
cában, de azután képtelen a saját eredményeihez forradalmain viszo
nyulni. Talán Lenin, ha életben marad, felismerte volna, hogy a tovább
fejlődés, a forradalom folytatása ugyanolyan radikális beavatkozást kö
retei, mint amilyenek az áprilisi tézisek voltak. Erre egy lenini méretű 



géniusz képes is lett volna, de a középszerű utódok nem tudtak sem esz
mei, sem erkölcsi, sem szervezeti tekintetben túllépni önmagukon. 

Akárhogy is volt, de a szerző a kutatásnak ezt az útját nem járta 
végig. És ezt csak sajnálni lehet. 

Egyébként Sztálin csillagának feltűnését is ugyanezekkel az okokkal 
magyarázza. Sztálin nemcsak ágense, de terméke is a bürokratizálódás-
nak. Miután elmeséli, hogy Kollontay asszony, az új közjóléti népbiztos, 
miután hivatalnokai sztrájkba léptek és megtagadták az engedelmessé
get, a népbiztosságot ostromló, kékre fagyott nyomorékok és éhező gye
rekek láttán, könnyekkel a szemében rendelte el az engedetlenek bebör-
tönzését, amíg át nem adják a pénztárkulcsokat, így folytatja: 

„Habár Lenin ellene volt, a népbiztosok tanácsa egy rendeletével meg
szüntette a halilibüntetést. Krasznov kozák generálist, aki kozákjaival 
Pétervár ellen indult, hogy megdöntse a bolsevikokat és szétzavarja a 
szovjeteket a vörös gárda foglyul ejtette, de szabadon bocsátotta, ami
kor becsületszavát adta, hogy nem (fog harcolni! az új hatalom ellen. Ugyan
ez a Krasznov később Dél-Oroszországban a fehér hadsereg egyikének a 
parancsnoka lett. Egy bizonyos időnek kellett eltelnie, mire a forradalom, 
a polgáriháború kegyetlen tapasztallatain okulva letörölte a könnyeit, 
megszűnt hinni az ellenségeinek és megtanult azzal a fanatikus eltökélt
séggel cselekedni, amely bizonyos úij és ellenszenives vonásokat kölcsön
zött ugyan neki, de ami megmentette és lehetővé tette számára, hogy 
túléljen és fennmaradjon. Nemsokára alkalmunk lesz látni az »acélem
bert*, Sztálint azok között, akik a forradalmat kigyógyították a szenzi
tív — vagy talán szentimentális? — idealizmusaiból..." 

Miután leírja a párt jobbszárnyának nyomását (Rikov belügyi, Mil ju-
kin mezőgazdasági, Nogin ipar- és kereskedelemügyi népbiztosok, vala
mint Lunacsarszkij, az időközben köztársasági elnökké választott Ka-
menjev és Zinovjev) a mensevikekkel való kibékülés érdekében és az ezt 
követő lemondássorozatot a kormányban, Deutscher így folytatja: 

„ . . . Nehéz lenne felfogni, hogy miért volt Sztálinnak a szovjet kor
mányban kezdettől fogva kulcsszerepe, ha nem vennénk figyelembe, ho
gyan hatott Leninre a bolsevik vezetők többségének a »puhasága«. Ezek
nek az embereknek az ingadozásai őt nyugtalansággal és félelemmel töl
töttlék el. Világosan látta, hogy a kormánya szinte legyőzhetetlen... 
nehézségek előtt áll — az országban káosz, az ipar megbénult, küszö
bön az ellenforradalom, nyakukon a háború súlyos öröksége... Ezért 
körülnézett, és kollégád között a kormányban és a Központi Bizottságban 
olyan embereket keresett, akiikre támaszkodni lehet, embereket, akik 
majd a kormány és a párt szilárd magvát képezik, határozott és gyors 
cselekvésre képeset, amire a közeledő válságos pillanatokban igen nagy 
szükség lesz . . 

(A szűkebb kabinettbe a három szociálforradalmár mellett három 
bolsevik került: Lenin, Trockij és Sztálin, a központi vezetőség végre
hajtó bizottságában pedig Lenin mellett ott voltak Sztálin, Trockij ás 
Szverdlov.) 



63S HÍD 

„ . . . Korábban láttuk, hogyan lett Sztálin a központi bizottság tagja 
Lenin akkoriban összeütközésbe került a legkiemelkedőbb munkatársai
val . . . a párt intellektuális vezetőit akkoriban az illegális mozgalom 
gyakorlati emberei váltották f e l . . . többnyire bakui «komitetcsikok» 
Valami ehhez hasonló történt most is. Sztálin előléptetésére a központi 
vezetőség számos tagjának disszidálása miatt került sor.. 

A leírásokban, korábbi módszeréhez híven, Deutscher színes panorá
máját adja a polgárháború eseményeinek, bár nem sok olyat mond, amit 
a Sztálin halála utáni történelmi publicisztika már el nem mondott vol
na. Különös figyelmet szentel azonban a Sztálin—Trockij ellentét kibon
takozásának, amelynek első nagy megnyilatkozása épp a polgárháború 
idejére esik. 

Amikor 1918-ban a fehérek előnyomulása folytán a szovjet uralom az 
egykori moszkvai nagyhercegség területére csökkent, a kormány tagjyi 
a front legérzékenyebb pontjaira siettek. Sztálin Carincinba ment, hogy 
biztosítsa onnan a folyamatos búzaszállítmányokat az éhező főváros szá
mára, mert Krasznov kozákjai elvágták a caricin—moszkvai vasút
vonalat. 

A történet, ahogyan Sztálin rendet teremtett az ultrademokratizmus 
káoszába süllyedt Caricinban és biztosította az észak-kaukázusi búza
szállítmányokat, már ismert, és felesleges ismételni. De egy vonatkozása 
ennek az esetnek, amelyre Deutscher mutat rá, meglehetően ismeretlen: 

„ . . . Caricin az új katonai politikával szembeni elkeseredett és epés 
ellenállás központja volt. Az ott állomásozó tizedik hadsereg parancs
noka Kliment Vorosilov volt, egykori munkás, Sztálin tíz év előtti kol
légája a batiumi pártbizottságban, és akkoriban a kőolajipari munkások 
szakszervezetének a vezetője. A háború idején Vorosilov altiszt volt a 
cári hadseregben. A másik magas rangú parancsnok Cardnciban Bugyo-
nij volt az egykori cári őrmester és legendás gerillavezér. A tizedik had
sereg politikai biztosa pedig Szertdzso Ordzsonikidze v o l t . . . Ez tulajdon
képpen azt jelentette, mintha az egykori bakui pártbizottság majdnem 
teljes létszámban átköltözött volna egyenesen a tizedik hadsereg vezér
karába . . . 

. . . A caricini csoport nem engedelmeskedett Szitinnek, a déli front 
parancsnokának, aki egykori cári katonatiszt volt. A déli front parancs
noksága szünet nélkül kiüldözte a főparancsnoksághoz a távirati jelen
téseket Vorosilov engedetlenségéről, a főparancsnokság ezeket Trockijhoz 
továbbította, ez pedig engedelmességre való felszólításokkal, parancsok
kal és korholásokkal árasztotta el a cariaini parancsnokságot." 

Bármennyire különösnek is tűnik, de Sztálin, aki a pártvezetőségben 
mindig a központi hatalom és a fegyelem híve volt, most az ellenzék 
mellé állt. Miután az eredetileg „civil" feladatként elképzelt búzaszállí
tás a helyzet folytán részben katonai feladattá is vált, Sztálin sürgönyei
ben katonai felhatalmazásokat is követelt, és i t t találjuk első nyomát a 
Trockijjal szembeni nyílt ellenségeskedésnek. 



„ . . . Ha a mi hadi szakértőink (suszterek!) nem aludtak volna és nem 
ültek volna ölbe tett kézzel, nem vágták volna el a vonalat. És ha is
mét visszaállítjuk, akkor az nem a katonai szakértők jóvoltából, hanem 
azok ellenére fog megpfotjénni.. .'* 

Természetesen Trockij sem maradt adós. Amikor a fehérgárdisták 
felett aratott első győzelem rövid életűnek mutatkozott és a fehérek is
mét körülzárták Caricint (a második, végleges felszabadítás, a körül
zártak és a külső erők, a déli front csapatainak közös műve volt, ami 
később végtelen vitákat váltott k i az érdemek körül), Trockij így táv
iratozott Leninnek: 

„Határozottan követelem, hogy Sztálint azonnal hívják vissza... An
nak ellenére, hogy ott bőségesen van erőnk, több is, mint kellene, a 
helyzet a caricini fronton egyre rosszabbodik. Vorosilov vezényelhet egy 
ezredet, de egy 50 000 főnyi hadsereget képtelen vezetni..." 

Lenin, akinek mindkettőjükre szüksége volt, igyekezett enyhíteni az 
ellentéteket. Sztálinnak nem mutatta Trockij, Trockijnak pedig Sztálin 
táviratait. És amikor végül is kénytelen volt visszahívni Sztálint Caricin-
ból, Szverdlov köztársasági elnök ment el érte külön páncélvonattal, és 
Moszkvában díszes fogadtatást rendeztek neki. 

A két rivális közötti ellentét kirobbanásának leírása mellett, Deutscher 
a caricini eset kapcsán két mellékes vonatkozásra is felhívja a figyelmet. 
Az egyik, hogy Vorosilov és Bugyonnij képességeinek a megítélésében 
Trockijnak volt igaza: 

„ . . . Trockij rossz véleményét a jövendő honvédelmi népbiztos és fő
parancsnok képességeiről az elkövetkező évek során osztotta úgyszólván 
minden szovjet tábornok. Ennek a véleménynek a helytállósága bebizo
nyosodott 1941-ben, amikor a Németország elleni háborúban Vorosilov is, 
Bugyonnij is teljesen kudarcot vallottak..." 

A második dolog pedig, hogy szerinte a Sztálingrádi csata genezisét 
1918-ban kell keresni: 

„ . . . Körülbelül öt évvel a caricini csata után Caricin nevét Sztálin 
gradra változtatták. 1942^ben, amikor Sztálin elhatározta, hogy a má 
sodik világháború döntő ütközetét épp Sztálingrád előterében és annak 
utcáin vívja meg, erre nemcsak a stratégiai helyzet realitása késztette 
Olyasvalami is ösztönözte erre, amit »caricini rögeszmének* is nevez
hetnénk: az első háborús legendáját védte a történelem előtt, miközben 
ez a második legenda közelebb állit a valósághoz..." 

A továbbiakban Deutscher a polgárháború záróakkordjait festi és a 
lengyel—orosz háborút, majd a polgárháborút követő gazdasági káosz
ból való kiútkeresést, a NEP korszakát. Ezeknek mindegyikét ellentétek 
és véleményharcok kísérték a legfelsőbb hadvezetésben, a kormányban 
és magában a pártban is, miközben, amint mondja, hol az egyik vezető 
mutatkozott éleslátónak, hol a másik, és ugyanúgy követtek el, felváltva, 
durva hibákat is. A végső kép, amit a szerző a téma szempontjából, te
hát Sztálin karrierje és Trockijhoz való viszonya szempontjából fest, a 
következő: 



„Az egész polgárháború idején és még utána is, egészen 1952-ig 
Torockij a Vörös Hadsereg élén maradt, és a győzelem atyjaiként ünne
pelték. Annak ellenére, hogy megkapta a legmagasabb kitüntetést, Sztálin 
a polgárháború befejezése után semmivel sem volt népszerűbb, mint an
nak kezdetén. A polgáriháború számos történetében és a résztvevők visz-
szaemlékezéseiben Sztálin nevét alig említik . . . " 

Van azonban ebben a fejezetben egy rész, amely messze meghaladja a 
Sztálin—Trockij rivalitás leírását, és amelyben már a világtörténelmi 
jelentőségű dráma veti előre árnyékát. Miután leírja, hogy milyen rossz, 
unalmas szónok volt Sztálin, Deutscher a különböző ellenőrző útjairól 
küldött jelentéseit elemzi, és megállapítja, hogy ezek tömörek, éleslátás
ról tanúskodnak. Ezekben a jelentésekben Sztálin, a nagy adminisztrátor 
szólal meg, és mindegyik jelentés végén ott egy parányi fullánk Trockij 
ellen. És még valami lényeges: 

„ . . . Sztálin számtalan technikai és politikai javaslata, amelyekben 
reformot követelt, abban a követelésben kulminált, hogy alakítsanak egy 
külön népbizottságot, amelynek feladata lesz ellenőrizni az államigazga
tás valamennyi ágazatát. A javaslatot hamarosan el is fogadták, és az új 
népbiztosi hivatal vezetésével Sztálint bízták meg. . ." 

„ . . . amikor kinevezték a munkás-paraszt ellenőrzés élére, egy kiemel
kedő párttag (kifogásolta, hogy Sztálin kezében ennyi fontos megbízatá* 
gyűlt össze. Lenin így válaszolt: »nekünk olyan ember kell, akihez bár
mely nemzetbeli hozzáfordulhat . . . de hol találunk ilyet? Meggyőződé
sem, hogy még Preobrazsenszkij elvtárs se tudna nekünk Sztálinon kí
vül ilyet mutatni. E z pedig, amiint mondtam, érvényes a munkás-paraszt 
inspektorátusra is. Nagy munka az. Csak nagy tekintélyű ember tud vele 
megbikózni . . .«" 

(Magyarázatként: Sztálin ekkor már a központi pártvezetőségben be
töltött funkciói mellett a nemzetiségi népbizottság vezetője is volt.) 

A folyamat tehát, amelynek során Sztálin egyre nagyobb hatalomra 
tett szert, még Lenin életében elkezdődött, bár Lenin tekintélyének ár
nyékában még nem voltak felmérhetők vészes következményei. Azt 
azonban, hogy ez a folyamat már Lenin életében megállíthatatlan volt 
és nemcsak Sztálin hatalomvágyából fakadt, Deutscher egy, ha nem is 
egészen reális, de jócskán a dolgok velejébe látó és ihletett elmefuttatás
ban mutatja be. 

Elmondja, hogy a kronstadti tengerészek lázadása után, amelynek lé
zeresében a tizedik kongresszus delegátusai is részt vettek, minden vita 
és ellenállás nélkül bevezették a hadikommunizmus gyakorlata után en
gedélyt jelentő új lenini gazdaságpolitikát, a NEP-et. Ugyanakkor fel
hívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági liberalizációval párhuzamosan 
a párt tizedik kongresszusa a politikai életben fokozta a diktatúrát: mi
után a polgárháború vége felé betiltották az ellenzéki pártok, mensevi-
kek és szociálforradalmárok működését, a tizedik kongresszus most a 
párton belül is megtiltott minden ellenzéki csoportosulást. Deutscher ez
után így folytatja: 



„ . . . A polgárháború vége felé a bolsevizmus összeütközésbe ikerült 
azokkal az osztályokkal, amelyek támogatták. A munkások és parasztok 
elégedetlensége nyíltan kifejezést nyert a mensevikek, szociálforradal-
márok és anarchisták felszólalásaiban, akiknek a bolsevikok ellen irányuló 
bírálatai most ugyanolyan meggy őződőek és (hatásosaik lettek, mint ameny-
nyire .valószínűtlenek és hatástalanok voltak az 1917-től 1919-ig terjedő 
időszakiban. Ha a szovjet demokrácia működhetett vo lna . . . bizonyos, 
hogy a szovjetek leváltották volna a bolsevikokat és azokat a pártokat 
segítették volna hatalomra, amelyeket előbb elvetettek. A bolsevikok 
azonban szilárdan elhatározták, hogy ezt megalkadályozzák. Véleményük 
szerint a forradalom csak az ő uralmuk alatt volt biztonságban, és meg 
kell jegyezni, hogy minden tapasztalatuk ezt a meggyőződésüket igazol
ta. A forradalom ugyanis a mensevikek és szociálforradalmárok kétkedé
se, ingadozása és obstrukcioja ellenére győzött. Bizonyos volt, hogy a 
mérsékelt szocialistáknak nem lett volna merszük belevágni a polgárhá
borúba és nem lett volna erejük és bátorságuk kitartani a végsőkig A 
bolsevikok véleménye szerint a mensevikek visszatérése a hatalomra 
csakhamar a fehérgárdisták visszatérésével és a régi rezsim restaurációjával 
végződött volna. 

A fáradtság és kimerültség miatt a •tömegek ugyan hajlamosak most a 
mensevikeket és anarchistákat támogatni, de meg lehet-e engedni a tö
megeknek, hogy veszélybe sodorják a forradalom valamennyi vívmá
nyát? Vissza lehet-e adni a szovjeteknek az akciószabadságukait, ha tud
juk, hogy azt saját maguk megsemmisítésére fogják felhasználni? — Vi
lágos, hogy a legtöbb 'bolsevik vezető ilyesmiről hallani sem a k a r t . . . 

. . . A feladat, amit a bolsevizmus magára vállalt, alig különbözött 
azonban a kör négyszögesítésére irányuló próbálkozásoktól. H a meg 
akarta menteni és meg akarta óvni a forradalom [vívmányait, a párr 
kénytelen volt elfojtani az ország politikai életének spontán ritmusát, 
de ezzel együtt a saját testét és szellemét is csonkította. Ettől kezdve a 
tagság nem mert többé olyan véleményeket hangoztatni, amelyeket vala
ki esetleg »osztályidegen nyomásokat* tükröző véleménynek nyilváni.-
hatott. Csak a párt legfelsőbb vezetősége dönthette el, hogy melyik állás
pont bolsevik és proletár s melyik nem az. Az eszmei kérdések egyszeri
ben titokzatosan megfoghatatlanok lettek, a politbüro pedig a forra
dalmi .bölcsesség egyetlen kincsestárává változott. A legtöbb pártvezető 
kezdte veszíteni kapcsolatát hívei érzelmeivel és gondolkodásával, mert 
az eszmék áramlása csak egy irányba folyt — a politbüróból lefelé. A 
párt fokozatosan bürokratikus gépezetté változott. Igaz, hogy a forrada
lomért való aggódás kényszerítette a bolsevik pártot, hogy elinduljon T 
tizedik kongresszus választotta úton, de ugyanúgy igaz az is, hogy ezen 
az úton járva, egyre jobban távolodott eredeti, valamikori lényegétől. 
Hogy megmentse a forradalmat, a párt megszűnt a független, kritikai 
szellemű és bátor forradalmárok szabad társulása lenni. A párt többsége 
alávetette magát a hatalmas pártgépezetnek, mert más kiutat nem látott. 
Azok, akik ennek a gépezetnek a billentyűit mozgatták, akik a legszo
rosabb kapcsolatban álltak vele, azok az embereik, akiknek neveltetésük 
és temperamentumuk szerint leginkább megfelelt az új bürokrata szem
lélet, önműködően az új korszak vezérei lettek. Az adminisztrátor kezd-



te kiszorítani a forradalmárt (és végül teljesen kitúrta), a bürokrata 
és az »aparatcsik« félrelökte az idealistát. És senkinek úgy nem kedve
zett az új helyzet, senki úgy nem támogatta az új irányzatot, mint 
éppen Sztálin, a »komitetcsik« és »aparátesik« par exellence!,> 

Hogy ez a folyamat így kezdődött, ahogyan Deutscher leírja, az nem 
vitás. De ismételten meg kell jegyezni, hogy az az állítása, miszerint nem 
is történhetett volna másképp — még akkor is, ha figyelembe vesszük a 
polgárháború utáni Oroszország szörnyű nyomorát és elmaradottságát 
—, megkérdőjelezhető. Hiszen maga a polgárháború a legnagyobb bizo
nyítéka a forradalmi távlattól ihletett ember mérhetetlen e re jének . . . 

(Folytatjuk) 

Scháffer Judit (Magyarország): Vörösmarty, Csongor és Tünde 



VITA 

A VERSEK MÖGÖTT 

Vita, kommentár, dokumentumok 

D É R Z O L T Á N 

Lassan másfél éve, hogy a fönti címmel a nevezetes emlékiratokról 
indított tanulmánysorozatom második közleményét i t t , a Hídban közzé
tettem. (1976. november. 1330—1339.) A szerkesztőség nevében Bányai 
János hosszú kommentárt fűzött ehhez a dolgozathoz. Nem tartalma
zott ez semmi sértést (személyeskedő irományokra nem szoktam vála
szolni), korrekt szakmai vitának foghattam volna föl, de mégis kedvem 
szegte. Meglepett, hogy a szerkesztőség — eltérve gyakorlatától — azon
nal és ilyen terjedelmes kommentár közlését vélte szükségesnek. Arra 
kellett gondolnom: ha néhány oldalnyi recenziók, ilyenek sokasága kö 
vethetetlenül tudálékos műveletekkel tolakszik a mű és az olvasó közé, 
s dolgozik az ellen, hogy irodalmunk körül a műértők övezete szélesedjen, 
akkor nem olyan tanulmányt kellene elsőként gyors bírálattal illetni, 
amelyik tudományunk életszerűsége, tehát közönségkapcsolatai érdeké 
ben emel szót. A sorozat folytatásával megakadtam. 

Most, hogy mégis folytatni szeretném, nem kerülhetem el a vitatott 
kérdések újragondolását. Amit előbb szóvá tettem, az eljárás furcsasága, 
végül is mellékes tényező. A fontos az, igaza van-e Bányai Jánosnak. 
Szívesen elismerem, hogy néhány ponton jogos a korrekciója, de mert 
más pontokon változatlanul szemben állunk, tehát igazi vitatnivalónk 
is van, félre kell tolnunk ennek útjából az álvitákat. Nem hiszem pél
dául, soha nem is írtam, hogy az életrajzi vonatkozások ismerete nélkül 
a mű megközelíthetetlen. Csak azt, hogy az ilyen ismeretek megkönnyí:-
hetik, elmélyíthetik a megértést. Nem gondolom továbbá, hogy élet és 
mű között olyan szoros és közvetlen az összefüggés, hogy poétikus életű 
emberek szükségképpen poétikus műveket írnak. S nem is értem, miért 
vesződik komolyan ennek az álláspontnak a cáfolásával Bányai János. 



Osztom a véleményét abban is, hogy „A művészetben tehát mindig a 
műalkotásba foglalt élményről van szó", s elismerem, hogy Bányai ná
lamnál ezt érvényesebben fogalmazza meg. Igaza van abban is, hogy 
„a művész élményvilágának rendszeréből az alkotás nem érthető meg 
maradéktalanul, sokkal inkább érthető a művészet törvényeinek táv
latából". Ellentétünk azonban it t is erőltetett, hiszen Szabó Lőrinc egyik 
vallomástöredékével figyelmeztettem arra, milyen más lehet a vers, mint 
az indító élmény („Ki hinné, hogy az volt a k ivál tó ja . . .? ! ) , s hogy a 
transzponálás milyen fontos. Nem hiszem tehát, amit Bányai komolyan 
cáfol, hogy az életrajzi ismeretek a mű ismeretét helyettesíthetik. 

M i az hát, amiről másként vélekedem? 
Ha jól értem Bányai Jánost, mikor arról beszél, hogy műalkotás és 

élmény viszonyára — kivált a magyar költészetben — „a distancia, az 
ellentmondás, az oppozíció" a jellemző, akkor arra gondol, hogy a köl
tő sokszor éppen arról ír, ami hiányzik, vagy arról, ami idegen tőle, 
amit gyűlöl. Radnóti korai idilljei egy idillellenes világ közepette íród
tak, az élhetetlenségig törékeny és esendő József Atti la a gyémántkémény 
szellemi szigor és a bátor őrködés példája lett verseiben. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a Juhász Gyula-versek Annája mennyire más, mint ami
lyen a modellje volt, s maga a megénekelt szerelem is. Kosztolányi azt 
hirdette, hogy nem tud dalolni arról, ami van, csak arról, ami volt, s az 
„égiről". Az oppozícióra példa sem kell, annyira ismeretes, mennyire 
szemben állt századunk magyar lírája azzal a valósággal, melyet a köl
tőnek meg kellett élnie. Azt jelentené ez, hogy mű és élmény között 
nincs kitapintható, az előbbi lényegét megérteni segítő kapcsolat? 

Közvetlen megfelelést, átjátszást és nem föltételezek, mert jól tudom, 
hogy a műalkotást a személyiség egésze intézi, s abban az élmények ki 
nem fürkészhető arányokban és erővel, másokkal elegyült, átváltozott 
alakban vesznek részt. De részt vesznek. Ahogy Élmény és mü című 
könyvében Mátrai László írja: „minden élménynek vannak műmozzana-
tai és megfordítva." Eszünkbe sem jut tehát a Bovarynéx abból az új
sághírből magyarázni, amelyet indítékaként Flaubert megjelölt, se 
Proust regényfolyamatát a teasütemény ízéből, a Bovaryné páratlan mű
vészi tökélyét azonban jobban értjük, ha tudjuk, hogy szerzőjük mennyi
re utálta a közönséges nyárspolgárokat. 

De térjünk vissza a közelebbi példákhoz. Radnóti korai idilljei nem 
tényleges táj- és helyzetképek, hanem igényt, hajlamokat tárgyiasítanak. 
S aki tudja, hogy a fiatal Radnóti milyen kedves és őszinte barát tudott 
lenni, s milyen jól érezte magát a szűkebb környezet bensőséges, játékos 
közegében, könnyebben megérti e sehol sincs idillekben a tágabb világ 
idillellenes sivársága ellen való tüntetést. Az élmény ilyen esetekben so
hasem egy eseményt, egy pillanat benyomásait jelenti, hanem emberi 
hajlamokat és ismétlődő tapasztalatokat az adott világról. Ezek ismeretét 



véljük a mű jobb megértése szempontjából fontosnak, s változatlanul 
hiánynak a filológia és a szociológia elhanyagoltságát. 

De kínálkoznak meggyőzőbb példák is. Ilyenek egyebek között Jó
zsef Atti la nagy tájversei is: a Külvárosi éj, a Téli éjszaka, az Elégia. 
Ezekről sem gondoljuk, hogy valamely táj topográfiái, hogy a költő szét
nézett a külvárosban, s élményeit, benyomásait leírta. Ismerünk ilyen 
földhöz ragadt interpretálást is. De ezt ma már senki sem veszi komo
lyan. Minden szakember tudja, hogy ezek a „tájversek" egy közérzet, 
egy személyiség és egy kor -egybeforrt tartalmait fejezik k i . De hogy a 
sivárságérzésnek, mikor képeket keres, épp a külváros jön „kapóra" — 
ahogy a költő Halász Gáborhoz írt levelében magyarázza —, az nem 
véletlen, s aki tudja, k i volt József Att i la : hol nőtt föl és hogyan, az 
nemcsak jelentés és szimbolika viszonyát értheti mélyebben, de a képek 
intenzitását is. A k i összeveti például Balázs Béla folklorisztikus képeit 
mondjuk Nagy László hasonló jellegű képeivel, s a föltöltöttséget, a 
súlykülönbséget magyarázni akarja, aligha kerülheti el az élmények és 
a világkép különbségének tényeit. A k i az élményeket lebecsüli, annak 
ugyanis a világkép kategóriáját is mellőznie kell, mivelhogy a világkép, 
mint ismeretes, „az ember világnézetének és világnézetileg rendezett 
élettapasztalatainak egysége". S ha igaz, hogy a nagy műalkotásban az 
alkotó egész világképe kristályosodik k i , nem logikus-e, hogy aki nagy 
művel találkozik, és ismeri a szerző világképét, a mű összetevőit, titkát, 
ha úgy tetszik, hamarabb és jobban megérti, mint aki semmit sem tud az 
íróról. 

Ha az életrajzi ismereteknek nem volna fontos szerepük a mű belső 
világának átvilágításában, akkor A ló meghal, a madarak kirepülnek 
című Kassák-poéma avatott elemzői nem beszélnének annyit e költe
mény „életrajzi" rétegéről. És honnan ismerik ezt az életrajzi réteget? 
Természetesen a poémából, de hogy életrajzi ez a réteg, azt máshonnan 
tudják. Valószínűleg az Egy ember életébZA. S ennek révén az alkotó
elemek viszonyáról és a líraiság természetéről is érvényesebbet tudnak 
mondani, mint ennek ismerete nélkül. 

S végül Szabó Lőrinc! Nem gondolom, s nem is írtam, hogy napló
jegyzetei és versei között közvetlen a megfelelés, mint már jeleztem, 
épp a közvetettséget, a transzponálás jelentőségét hangsúlyoztam. De azt 
igenis hiszem, hogy a naplók által tüzetesen követett és kommentált kál
vária ismeretében a versek titka jobban megközelíthető. Természetesen 
igaz például, hogy a Tücsökzene rezignált és elégikus líraiságából a fáj
dalom minden más dokumentum ismerete nélkül is kiolvasható, de hogy 
ez a ciklus egész lírai önéletrajzzá teljesedett, s ebben az önéletrajzban 
a költő egy egész elsüllyedt világot kelt életre, annak mélyebb értelme 
e naplójegyzetek felől világosodik meg igazán: Lám, mi minden, meny
nyivel több vagyok, mint amennyi vádakban és védelmekben megfo
galmazható! Mennyivel gazdagabb az életem! De az üdvösséghez — 



sajnos — ez nem elég. Ma így tudnám összefoglalni a Tücsökzene jelen
tését, s ha hiteles ez az értelmezés, a naplókból szerzett információknak 
köszönhetem. 

A transzformálás Szabó Lőrinc esetében meglehetősen nagyméretű. De 
ismerünk költőket, akiknél az élmény sokkal közvetlenebbül csap át 
versbe. Jobbára dalba. A magyar egyetemeken ma használatos poétika 
szerzői is nagyon jól tudják, hogy „más a költői én, és más a lírikus 
mindennapi egyénisége. Az alkotásban a költő mintegy önmaga fölé 
emelkedik, stilizálja önmagát, ( . . . ) az alkotásban a költő transzponált 
egyénisége jelenik meg". De ez a tudásuk nincs ellentétben annak tuda
tával, hogy vannak az önkifejezésnek közvetlenebb változatai is, amikor 
„a lírikus emberi magatartása igen kevés stilizálással, szinte a maga ter
mészetes mivoltában nyilatkozik meg". Petőfi a példájuk, akiben „az 
empirikus és az alkotó én páratlan közelségbe kerül egymáshoz". Ez
zel a kivételes példával azonban nem akarjuk eldönteni a vitát, még 
azzal sem, hogy a mai magyar kritikának bevett kategóriája az „élmény
líra" fogalma, mely, ha vitatható is, de annyiban indokolt, hogy a mai 
versek bizonyos típusai az empíriából lendülnek magasabbra, s költésük 
azzal könnyen fölismerhető. Ennél azonban nagyvonalúbban szeretnénk 
gondolkodni az élményről, nem egy-egy konkrét eseményt értve alatta, 
hanem események sorozatát, az élettapasztalatok tömbjeit, s túl ezeken: 
a világkép egészét is. Hogy a dokumentumok értelme, amelyekből mind
ez jobban megismerhető, csak annyi lenne, mint képhez mérten a keret 
jelentősége, ezt határozottan tagadom. 

örülnék tehát, ha a művek emberi és társadalmi hátterének kutatását 
Bányai János nem tartaná mellékesnek, s fönntartom azt a véleménye
met, hogy tudományunkra nagyon ráférne élet és mű, ember és mű, tár
sadalom és mű dialektikájának bensőségesebb vizsgálata. Ahogy jót ten
ne az is, ha tanulmányainkban érzékletesebb alakban jelennének meg a 
költők személyisége. Sajnos a mi szépíróink, akik ebben segíthetnének, 
mostanában — Herceg Jánost kivéve — nem ártják magukat az iroda
lomtudományba. Ezt nem is csodálom: veszélyes terep. 

Ideje irátérnem Kosztolányi leveleire, arra a levél- és vallomásgyűjteményre, 
melynek kommentálása elől a félreértéseket elosztani szerettem volna: Koszto
lányi utolsó nagy szerelmének dokumentumaira. Nem ígérem, hogy műalkotás
ként kezelem őket, mert nem hiszem, hogy azok. Bányai Jánossal ellentétben 
nem hittem ezt Szabó Lőrinc naplójegyzeteiről és leveleiről sem. Messzire ve
zetne annak vitatása, hol lépi át egy szöveg a művé válás küszöbét, így be 
kell érnem ama meggyőződésem rögzítésével, hogy költők leveleit, jegyzeteit és 
a hozzájuk írt leveleket nem mindig azért adják k i , mert átlépték a művé vá
lás küszöbét, hanem igen sokszor bizony azért, hogy adalékul szolgáljanak az 
alkotások jobb megértéséhez. 



Ami Kosztolányi említett szerelmes leveleit illeti, azok egy ismeretlen tömb
jét a Kritika 1975. évfolyamainak augusztusi számában Szeptemberi áhítat cím
mel Varga Balázs tette közzé. Nem egy akadémiai szövegkiadványban, hamem 
egy nagyközönségnek szerkesztett folyóiratban, ami önmagáiban is arra vall, 
hogy ezek a levelek dokumentumértékükön túl talán mégiscsak tartalmaznak 
esztétikai értékeket is. A közlés önmagában természetesen nem értékigazolás. 
A Kritika profiljához — a jelek szerint — hozzá is tartozik olyan szövegek 
közlése, melyek egy-egy irodalomtörténeti jelenség életéről, gondolkodásáról kö
zölnek ismeretlen adatokat. Az említett számiban például Zalai Béla-develek is 
olvashatók, s Zalai nem volt szépíró, sőt alakja maga is már csak a századéit 
szellemi forrongásának egy dokumentuma, igen jellegzetes, de sajnálatosan 
torzóban maradt emlék. Lehetséges, hogy a levelei mégis műalkotások volná
nak? Meddő feleselés ez. Térjünk csakugyan a Kosztolányi-levelekre. 

Aki költőnk leveleit ismeri, tudja, hogy némelyik kimondottan irodalmi le
vél. Különösen az egyetemi évek során Babitshoz és Juhászhoz írt levelei ilye
nek. De van valami szertartásosság leveleinek túlnyomó többségében is. A szü
lőkhöz szólók például annyi gyöngédséggel, tapintattal és olyan hangsúlyozott 
szeretettel íródtak, hogy könnyű bennük a stilizáltságot fölismerni. Szerkezetük 
is eltervelt, hangsúlyhoz juttatja a biztatást, a velük érzés gondolatát. 

E levelek merő ellentétei azok, amelyeket — szintén még 1910 előtt — öcs-
cséhez és Csátih Gézához írt. Ezek fesztelen és nagy sietséggel lejegyzett szűk
szavú tudósítások, kérelmek, megbízások. Praktikus levelek tehát az irodalmi 
$ág jegyei nélkül. Később, az Adynpör hajszájában Füst Milánhoz írt teljesen 
naturális, az eseményeket és a maga sérelmeit hevenyészett, zaklatott és kusza 
sorokban jelentő és kommentáló nem irodalmi leveleket. 

Külön kell szólnunk a szerelmes levelekről. Ezek java része már nyomtatás
ban is megjelent. A Lányi Heddához küldöttek a Fecskelány című dokumen
tumregényben (Forum, Újvidék, 1970), az utolsó szerelméhez írottak az előbb 
említett helyen, a költő feleségéhez szólókból maga Kosztolányiné közölt sze
melvényeket férjéről írt könyvében. Kosztolányi. Révai, Budapest, 1938.). E z 
utóbbi levélcsoport legérdekesebb darabjai azonban eddig nem jelentek meg. 
Ezeket még Kosztodányiné életében az ő szíves engedelmével lemásoltam, <• 
szintén az ő engedelmével, a kapcsolat folyamatát követve, most idézek belő
lük, némelyiket pedig hiánytalanul teszem közzé. 

Mivel a Hedda-szerelem dokumentumairól a Fecskelányfoam már kifejtettem 
gondolataimat, itt azokról osak annyit, hogy ezek a Heddához írt levetlek Kosz
tolányi legirodalmibb levelei. E z nem jelenti, hogy egyszersmind a legköltőib-
bek is. Inkább teátrálisak. Ezzel bizonyára összefügg, hogy e levelek szövege 
és az egykorú szerelmes versek között az érintkezés sokkal lazább, a megfelelés 
sokkal közvetettebb, mint a kései versek és levelek között. A fiatal Kosztolá
nyi műveiben az impresszionista, szimbolista stilizálás egyébként is olyan nagy
fokú, hogy a modellek és élettények szerepét kutatni bennük meddő erőfeszítés
nek tetszik. 

Az Ilona^szerelem azonban már az érés első éveire esik. S ennek az érésnek 
— ebben a Kosztolányi-irodalom minden avatott képviselője egyetért — szembe
ötlő tendenciája a természetesség, a világosság és a realitás szerepének növeke
dése. Talán törvényszerű, mindenesetre érdekes, hogy ez a tendencia Kosztolá
nyi publicisztikájában mutatkozik hamarabb és erőteljesebben, ami e műforma 
törvényei által is megkívánt tárgyszerűségtől bizonyaira nem független fejlemény 



S van ilyen „műfaji" jellegük az ekkori leveleknek is. Funkciójukból eredő, 
hiszen első perctől kezdve küzdelem zajlik itt, olykor vértezetten, megfontol
tan, máskor a feltétel nélküli szenvedély hevességével. E z a tényelges és vérre 
menő színjáték, ennek állása, konkrét fordulatai az Ilonához írt és tőle érkező 
levelekből sokkal jobban kitapinthatók, mint a Heddához írottak vallomás-
áradatából. Később pediiig a szenvedély is csitul, s a levelek már nem a meg-
nevezehetetlennek érzett tartalmakat akarják közölni, elsősorban nem ezt. Ezt 
már elvégzik a versek, hanem a kapcsolat eseményeiről szólnak, a viszony ala
kulásának, alakításának eszközei. Egyszerű vagy olykor fölhevített üzenetek, 
de üzenetek, melyekben a praktikum realitásai megkötik, az informatív elemek 
dokumenttumszerűvé avatják az érzelmességét. S ahogy az idő halad, egyre in
kább a tájékoztatás lesz elsőrendű, sőt egyetlen funkciójuk. Ezek a házasság 
harmadik-negyedik évében írt levelek voltaképpen már nem is szerelmes leve
lek. Inkább a gyermekről szólnak, mint apjuk érzéseiről. Néhány példával 
szemléltetem ezt az elváltozást. Bizonyságául annak, hogy a levelek költőinek 
minősíthető tartalmai a kapcsolat rendezettségével mennyire megfogyatkoznak. 

Az első levéltöredék Ilonától való, s 1911. május 27-én kelt Zalaegerszegen, 
ahol Kosztolányiné, akkor még Harmos Ilona, a székesfehérvári társulat tagja
ként játszik. „Légy nagyon jó hozzám — írja ebben a levélben. — Nem bírnék 
elviselni most bántalmakat. De tudom, hogy Te jó vagy és szeretsz. Írtál haza? 
Mi történt a nyolcaknál? Írj meg mindent, öle l lek és csókollak, édes, úgy, 
mint még soha. Vágyom utánad. Szeretlek Honid." 

Közben másik levelet vagy üzenetet is küldhetett, mert május 30. előtt Bu
dapestről Kosztolányitól ilyen választ kap: 

„Kedves Ilona! 
Nem értem a türelmetlenségét. H a fizikailag rosszul érzi magát s tűrhetetlen 

a helyzet, minden gondolkodás nélkül jöjjön haza. Hazajöhet, semmi se lehe
tetlen. E z a gondolat bizonyára megkönnyíti szenvedését. De ha tud tűrni kis
sé, tűrjön. Erre szükség van, hogy megtudja, mi van magában, mit hagy ott és 
mit vesztett el itt. Látja, hogy logikusan gondolkodom, bár én is szenvedek s 
idegességem talán nem kisebb, mint a magáé." 

Ezután ígéri, hogy alkalmas időben elintézi Ilona szerződését, s így zárja 
levelét: 

„Még egyszer nyugalmat, okosságot, úri alázatot ajánlok. Drágám, ne sír
jon. Próbáljon nevetni. E z bölcs és jó dolog." 

Ennek a levélnek a végén van egy utólag odaírt sor, a rideg és értő hang 
okára utaló. Eszerint Ilona öccse azt mondta Karinthynák, hogy „ügyetlenség 
nem egy gazdag emberrel stb. stb." Erre válaszolva írja Ilona május 30-án, 
hogy „ne hallgasson öcsémre, aki beszámíthatatlan, féltékeny alkoholista", s 
hogy Karintytól nem várta, hogy belemenjen ilyen diskurzusba. Most már ne 
segítsen — írja ugyanitt — Kosztolányi a szerződésügyben. „Ne szennyezzük 
be >a kapcsolatot." 

Ekkor, 1911. május 30-án tesz Kosztolányi még egy kísérletet, hogy a sza
kítás után egy évvel találkozzék Heddával. De másnap vagy néhány nap múl
tán (a dátum hiányzik) egy Ilonkához küldött levélben már azt üzeni, hogy ha
lállátomásokkal küzd. „Őrülten menekülök a szájadhoz." Az öccs fecsegése 
pedig ne izgassa Ilonát. Csak mulatni való, s hogy nagyon szereti. 

Így váltják egymást forró érzéki szerelemről tudósító üzenetek és szemrehá
nyások. 1911 júniusában Budapestről arról ír a költő, hogy három napig 



Nagybecskereken volt, fáradt és beteg, tehát ezért nem írt. S így folytatja: 
„Fáj, hogy te folyton érzékenységi alapon tárgyalod ügyed és nem tudsz fel
tétlenül szeretni. Ezt nem bírom el. Változz meg, Drága, s ne cseréljünk leve
leket és szerelmet, de mindenki adja, amennyit tud." Ilona, még mindig Zala
egerszegről, sértődötten reflektál erre, s dacosan üzeni: nem is hívja ilyen 
hosszú útra. „Meggondolandó." (1911. június 12.) A találkozásra azonban va
lószínűleg sor kerül, mert július elején már ismét elszánt és égő szerelméről ír 
a költő. Arról, hogy most fedezte föl, Ilona milyen szép. „£z lehet most min
dennek a magyarázata. Rejtelmesen, elvakultan, őrülten ölellek magamhoz, a 
fogammal harapom ketté a torkát annak, aki el akar venni tőlem. Te gyönyö
rűséges körte, te húsos virág, te cukor. Nem tudok aludni miattad egy hete/' 
Részeg izgalommal készül a találkozásra. „Három nappal ezelőtt, hogy szenve
désem csillapuljon, meg akartalak csalni egy kokottal, s képzeld, el, hozzá se 
tudtam érni, undorral fizettem. Nem sikerült." (A kiemelések az eredeti sze
rint. D. Z.) 

A július ebben a forró mámorban telik. A költő levélért esedezik, ha Ilona 
hallgat, Ilona pedig él-elfúló, szerelmes megadással üzeni, hogy „egészen, fel
tétel nélkül a tied vagyok , ( . . . ) tégy velem, amit akarsz". Feleségül pedig nem 
menne hozzá, nem viselné el, ha miatta a költő karrierje elakadna. Pedig ez a 
hónap egy komisz próbának is kiteszi a költőt. Annak a levélnek a teljesebb 
szövege, melyből Kosztoiányiné könyvének 188. lapján is olvasható néhány 
kedves sor, sokat elánul erről a próbáról: 

„Édes kisasszony, művésznő és bűvésznő, kígyóbűvölő, költőtáncoltató, tűz
vész és hűsítőital, koporsó és virágágy, szeretnék rád heveredni. H a megcsal
tál, nem baj. A korbácsod is szeretem, amellyel véresre vered az életemet. Már 
lehet verni. Olyan puha és buta vagyok. Kiszolgáltatom magamat tenéked. ( . . . ) 
Nem törődöm semmivel. Hiszen olyan éjszaka után írok, ami förtelmes volt, 
aranyak gurultak végig az asztalomon, kártyáztam itt Bródy Bandival és ő 
mesélt nekem. Terólad. Mindent, mindent, mindent. Sárral vagy bekenve. De 
nekem sohase tetszettél szebbnek és tisztábbnak. Bolond az, aki nem olyan nőt 
szeret, mint Te. — Az öntudatom már lassan elhagy. ( . . . ) Arra kérelek, hogy 
egyszer próbálj becsületesen, nagyszerűen szeretni. Vess el mindent és becsül; 
meg engem, aki becsületes és nagyszerű vagyok ezekben a percekben." (1911. 
július.) 

Ezután válságos hónapok következnek. Fontosahb levelek nem is maradtak 
ebből az időből. A következő esztendőből azonban több is. Így például az, ame
lyet 1912 júniusiban írt a költő Budapestről: 

„Virágom, 
Kecskemétről megjöttem. Siker, taps, múlatás után. Hajnalban Nyáray Tónival 

beszélgettem rólad, a hotel szobájában, szivarozva. Mélységesen szeretlek. Vol
tak olyan pillanataim, melyek gyémántok és rubinkövek az én örömtelen és 
keserű életemben. 

Csak jó lennél. Csak a jóságod mellettem és az érzésem mellett állna. 
Nézd, Virág és Lélek, minden ostobaság, de az, hogy két ember okosan, tisz

tán szeresse egymást, már raison és bölcsesség. 
Végtelen fájdalmat okozott, hogy neked valaki tegező levelet írhat és én is, 

mert te erre jogot adtál. Levelezőlapokat küldtél neki, táplálod a picike fan' 
táziáját (mon dieu). 



Ne tégy ilyet többé. Mert másodszor, ha csak felényi ilyen sértőt tudok meg, 
nem leszek képes megbocsátani. 

Ismétlem: Delel az érzésem. Bízzál bennem. Én itt vagyok, a földön, ezt 
érezned kell s akármi történik, ne félj. Nem döglöm meg a képedért és a hú
sodért, de szerelmes vagyok; talán nem is beléd, hanem a saját szerelmembe. 

Most, fiacskám, Lovranába megyek egy hétre. Addig írj a pesti címemre, Le
veleid utánam küldik. Mihelyt megérkezem és szállót veszek, sürgönyözök. 

Te is pontosan tudasd, hol vagy és meddig maradsz ott. 
A tenger mellett sokat akarok dolgozni. Írj, Élet, meddig maradsz ott, vagy 

gondold meg magad és jöjj le hozzám, a tengerhez. Bemártalak a vízbe és meg
szentelem veled az egész óceánt. Ah! 

Meddig tart a vándorlás? Csak már Itthon lennél. 
Barátod, testvéred, fiad 

Desiré" 
1913. május 8-án aztán megesküsznek, két évre rá fiuk születik. Akkor má: 

dúl a háború. Ilona meghűl, s tüdőcsúcshurutját gyógyítani 1915 szeptemberé
ben Tátraszéplakra megy. Az öthónapos gyerek és a költő Budapesten marad
nak, s ez a helyzet, ez a távolság ismét egy sor, az előzőktől már erősen elütő 
jellegű levelet terem. 

(1915) 
„Kedd este 

Édes fiam, 
ma este Poór Berci és Márffy járt fenn a redakoióban és rengeteg nagy já

tékot csaptak. Én természetesen nem vettem részt. Nagyon levert a leveled, de 
én is a m. késésének tudom be, hogy neked, drága és jóságos, még feküdni kell. 
Tudom, hogy neked rövidesen meg kell gyógyulni. Hiszen millió és millió em
ber megy át ezen a gyalázatosan kis nyavalyán. Én olyan erőt érzek magam
ban, hogy minden bajtól megmentelek. A munkakedvem — Árpi ügyének elvi 
elintézése után — egyszerre felszökkent. Lefordítottam a 3 szép kínai háborús 
verset és tengnap délután alig másfél óra alatt írtam egy kis csevegő tárcát, 
amelyért A Hétnél 30 koronát szoktam kapni, a Pester Lloyd azonban nagyon 
szívesen 80 koronát fizetett azonnal és kért, hogy máskor is írjak, havonta 
legalább kétszer. E z költségvetésünkben 160 koronát jelent. Nem kell kétség
beesnünk, aranyom. Mihelyt a béke jön, annyit keresek, amennyit akarok és 
pár hónap alatt visszaszerezzük, amit a mostani drágaság vett el tőlünk. Higgy 
bennem és bízz bennem... 

A pénzt még holnap postára teszem. 
Csókollak 

Dide" 
Kosztolányiné három lapot is küld naponta, s valamennyi a „kiosi"-ről, az 

„édes"-ről, az „aranyosiról szól. A szerelem már nem probléma. A szeptember 
24-iben egy versről van szó: „A vers nagyon szép, kicsit fájdalmas volt. K i 
csit sírtam, de nagyon szép. Az az ötödik és hatodik rész különösen szép. Írj 
majd a hatásról és küldd ed nekem a Nyugatot." Ezután még többször is vissza
tér erre a versre, november 14-én kelt levelében több ekkori költeményről írja: 
„Csodálatos szépek és nagyszerűek a verseid. Soha nem éreztem ennyire, mint 
most. A legszebbek, amiket eddig magyar nyelven írtak és csaknem mondhat
nám az egész világon." 



A vers, melyről a szeptember 24-i levél tudósít, az Én feleségem, jó és drá
ga-drága. 

A költő és felesége közötti levelezésnek van még egy nagyobb csokra. Ezek 
akkor íródtak, mikor Kosztolányi a kisfiúkkal Szabadkán időzött, felesége pe
dig ismét a Tátrában. Jellegre nézve ezek megint csak mások, mint az 1915-
ben írottak. íme néhány ezek közül: 

„1917. csütörtök 
Drága Ilkám, 
ma két lapod is jött, melyben idegeskedve tudatod, hogy nem írok és főképp, 

hogy nem szeretlek. Ugyan. A posta rossz. Naponta írok. Tegnap Palicson, a 
szabadban fürödtünk a kölyökkel. Mindenki őt bámulta. Bőgött, de azután 
nyugodtan napkúrázott. Közben véletlenül bevágtam a fejem egy alacsony ge
rendába. Erre elkezdett sírni. Apukám megütötte imagát. Mért nem vigyázol? 
— mondta magából kikelve. Mindenki nevetett rajta. Anyám fölkelt, jobban 
van. Baba nagyon kedves, hízik, piros, jől érzi magát, hallani sem akar arról, 
hogy elmegy innen. Ma ribizkefelfujtot kap. Nagyon szereti az itteni kosztot, 
kétszer annyit eszik mindenből — a főzelékből is. Tegnap nagyanyjának ceru
zát kínált, hogy egye meg. Edd meg, nagyanya, én is eszem a ceruzát, nagyon 
jó. Mézesheteinket éljük. (De nem rontom.) ö l e l 

Dide 
Boldog vagyok, hogy jól érzed magad, csak hízz, drága." 

„Szabadka, 1918. július 6. 
Este 

Drága szívem, kedvesem, 
írok másik levelet is. Este hat óra van, az idő gyönyörű, a kertben, mely 

igazán szép a vén fákkal és virágokkal, játszik baba, kalauzt, zöld vadszőlő
levelekkel. Eddig a következőket csinálta: kergette az összes csirkéket, szekere
ket húzott (kettő van), zöld szemüvegen nézte a világot, paprikázott, olvasott 
és színdarabot írt, hajózott a fekvőszéken stb. Szóval jól mulat. Anyika, Mar
csa meg én állandóan mellette vagyunk, s Árpi bácsi is, aki kétszer jódozta be 
a térdét, mert iszonyú gyorsan akar futni a nagy udvarban, a nagy távolságok
hoz szokva pedig nem tud. Szék, étvágy rendben. Mai étrendje: Reggel kávé 
kenyérrel. Tízórai: vajas kenyér. Ebéd: krumplileves, zöldbab vajjal, körte, al
ma vagy kompót, egy szelet linzi torta. Ozsonna: kávé, kompot. Vacsora: zöld
bab vajjal. Nagyon jóízűen eszik. Ma emlegetett téged, édes Manyika . . . mond
ta. Többet nem. 

1650 koronát kapok 10 ívért. 
Okvetlenül felmegyek hozzád szabadságom végén. 
Maradj aug. 15-ig. ö le l lek 

Dide 
Írj naponta. Hogy vagy? . . . Árpi üdvösöket!!!" 

„Szabadka, 1918. július 8. 
Hétfő este 



Alenka Bertl-Prevorsek (Jugoszlávia): Shakespeare, Athéni Timon 



Édes fiacskám, 
Adámka egész nap kedvesen foglalatoskodik. Estefelé átmegy a nagy udvar

ba és a csirkéket, libákat, kakasokat hajszolja. Most ismerkedik a mezei élet 
örömeivel. Kukoricát morzsol, macskákat néz, kakasviadalokat tanulmányoz. 
Tegnap este 8^kor feküdt és ma 1/2 10-kor ébredt. Nagyon sokat szalad, fá
rad, este részeg az álmosságtól. Színe jó, súlya növekszik, kedve elsőrangú. Hol
nap Lacika sok képet csinál róla, melyeket azonnal küldök. Jenő irt — még 
Bpestre —, hogy jól van, él, semmi baja. Én, pedig, naponta 4 órát fekszem a 
napon. Egész barna vagyok már. Mi újság nálad? Ma nem kaptam levelet. Írj 
részletesen, egész garmada levelet kapok majd egyszerre, ölellek, csókollak 

Dide 
Mikor befejeztem a levelet, ide hallatszik az udvarból vastag kacagása. Ma is

mét beszélt rólad. Én Manyikám. Szeret" 

S végül egy tömör levél jóval későbbről: 

Aranyos Manyikám, 
nagyon szeretlek és egyre jobban." 

„Karácsony este, 1930. 

Kommentálni nem óhajtom ezeket a leveleket és idézeteket. Remélem, a Kosz
tolányi-irodalom hasznukat veszi. Ennek örömét nem szeretném megterhelni a 
Bányai Jánossal támadt vitám kérdéseinek idecitáilásával. Egyetlen levélre még
is vissza kell térnem, mert rendkívül tanulságos. Arra gondolok, amely 1915. 
szeptember 24-én kelt, s az Én feleségem, jó és drága-drága... kezdetű versről 
beszél. Kéziratban olvashatta Kosztolányimé, mert kéri, hogy a Nyugatot is 
küldje el a költő. E z a vers ugyanis Óda címmel és (Távoli beteg feleségem
nek) ajánlással akkor jelent meg a Nyugatban. (1915. I I . 1075—1076.) A Mák 
című kötetben, 1916-ban még ugyanilyen címmel szerepelt, de ma már csak 
A bús férfi panaszainak összefüggéseiben lehet olvasni, s ott a címe is más, az 
ajánlás pedig hiányzik. Meg is történik, hogy némelyek háború utáni termés
ként emlegetik. 

Akik nem ismerik az előbbi adatokat, a vers líraiságát természetesen azok is 
érthetik. Hogy valami nagy életfordulat, a szerelem és az ember beérésének ki
vételes alkalma szülte ezt a verset, az filológiai ismereteik nélkül is érzékelhető. 
A hazatalálás, a társra találás eseménye és a miatta való aggodalom szintén 
tisztán érezhető. Az utolsó strófa konkrétabb vonatkozásait azonban inkább az 
előzmények során már fölgerjedt lírai áram járja át integráló erővel, mint a be
lőle támadt líraiság. Az avatatlan tűnődni kényszerül, miről lehet itt szó. A 
konkrétumok privát elemekként viselkednek: 

„Világok lázát mérik most a népek — 
s én egy higany^pont rebbenését várom, 
37,2 . . . vagy 37,3 . . . ? 
s a pesti utcán is remegve lépek. 
Remegve nézek innen messze, hátra, 
oda, hol hóban ível föl a Tátra 
s betegek fekszenek, lágyan merengve 
szájukban hőmérővel, téli csendbe." 



Ismétlem: az avatatlan sem érzi érthetetlen toldaléknak ezt a szakaszt, hi
szen sejthető, hogy talán a feleség lázát lesi remegve a költő, hiszen hozzá, a 
feleségéhez szól az egész vers. Talán. De az is lehet, hogy az apolitikus költő 
adja tudtul ismét, hogy világok lázánál őt jobban érdekli egy beteg ember 
állapota. 

Az utóbbi értelmezés persze nem magyarázhatja meg a megindultság ráe&z-
mélésszerűségét, azt, hogy éppen most kellett először ilyen dalt írni, tehát a 
feleséghez szólót, s mért lehetett ez a dal a „hősi vadság" és a „krisztusi" 
hajlamok közötti harc eldőltét bejelentő megnyilatkozás. Aki viszont ismeri e 
szerelem történetét, ismeri Kosztolányi említett hajlamainak viszonyát, ezek 
alakulását, tudja, hogy a háború borzalmai, öccse megsebesülése, felesége vesze
delmes betegsége, a tőle való távolság fölzaklató, mozgósító ereje munkálkodik 
e vers mögött, annak az utolsó strófa rejtelmesnek tetsző utalásaiban nem elho
mályosul, hanem fölfénylik, friss impulzusokkal télik meg a iíraiság. S tisztáb
ban fogja az árnyalatok életre, személyiségre utaló jelentését is. Az ilyen árnya
latok jelentését is például: 

„ki csöndesen jöttél hozzám, e földre, 
sok fogcsikorgatáson, könnyön által." 

Az első sor zsoltáros, angyallá avató ünnepélyessége, aztán a módhatározói 
mellékmondat tortúrákra emlékeztető érdekessége így együtt olyan tömör re
meklés, melynek ereje minden életrajzi avatottság nélkül is érzékelhető, de aki 
ismeri e szerelem történetiét, az teljesebben fogja föl a tartalmakat, melyeket ez 
a két sor magába sűrít. 

Vagy itt van ez a meghökkentő deklaráció: 
„Én nem hiszek a nőbe. Nem a kézbe, 
mely ad-vesz, a szájba — kis piros ajtó, 
most nevető, most bánatos-sóhajtó — 
a karba, amely integet igézve: 
de hittem a te két jó-jó szembedben," 

A hitetlenség tudtul adása a rákövetkező igenlést készíti elő, annak ad erő-
sebb nyomatékot. Ez a szövegből is látható. De aki ismeri a Hedda-szerelem 
csúfos végét, az ebben a hitetlenségben a szomorúságot is tisztábban hallja. Azt 
tehát, hogy itt nem egy régi elv kinyilatkoztatásáról van szó, hanem egy fej
lemény, egy veszteségről tudósító mozzanat szövődik be a vers szomorú szóla
mába. 

Élmény és mű összefüggéseinek a szempontjából talán ez a négy sor a leg
beszédesebb: 

„Nekem a jóság, a jó szerelem vagy, 
az életemmel járkálsz, ha velem vagy, 
de ha távol vagy, olyan szomorú vagy, 
akkor nekem a szenvedés, a bú vagy." 

Hogy az azonos rímek jelentésükben milyen finom és ravasz változatosságot 
hoznak, erről külön kellene beszélni, de szempontunkból elég ennyi, hogy az 
így létesült párhuzamosság remek egységbe fogja ugyan a két első és a 'két 
utolsó sor viszonyában kifejeződő ellentétet, de a harmadik sor panasza így is 
gyermetegnek, mondhatnám: érzelgősnek tetszene, ha nem tudnánk, hogy egy 
tényleges távolság és egy igazi baj közepette íródott a vers. 



Mindezek ellenére sem hiszem, hogy élmény és mű ilyen aprólékos és köz
vetlen szembesítése volna a versérték föltétele. Megismétlem: a világkép és 
annak tartalma, esetleg kiérleiődésének folyamata az, aminek ismeretét fontos
nak tartom. Természetesen a szövegek után. 

Ami az utolsó szerelem dokumentumait illeti, azok is sok érvet kínálnak 
élet és mű együttlátásának vitájához, de ennek már eddig is túl nagy teret 
szenteltünk. S az eset, amely ezekbűi a levelekből, emlékezésekből összeáll, az 
ép érzékű olvasót amúgy is történet mivoltával tartja fogva, s a benne vergődő 
ember látványával döbbenti meg. Kosztolányi ekkor már halálos beteg, s eb
ben a helyzetben csap át rajta a szenvedély, melyhez foghatót eddig nem is
mert. S hozzá őt is, szerelmét is erős családi kötelékek bénítják, embertelenül 
nehéz oldásokra, szakításokra kellene magukat elszánniuk, ha volna ehhez 
erejük. A rák Kosztolányi küzdőkedvét elég hamar fölemészti* s a költő a be
lül vicsorgó kétséget és félelmet egyre lázasabb hitvallásokkal igyekszik el
nyomni. 

A hitvallás furcsa szó ebiben az összefüggésben, pedig ennek a halál szorít-
tásban föllángoló szerelemnek a vallásos jellege, az égivé stilizált áhítat a leg
jellemzőbb vonása. Ebben inkább a Hedda iránti szerelemre emlékeztet. A2 
Ilonához írt levelek sokkal profánabbak, némelyik nagyon is evilági érzéki-
séggel telített. „Gyönyörűséges körte", „húsos virág" az Ilonának küldött leve
lek asszonya, „cukor", mindenesetre amellett, hogy „Lélek", enni való édesség 
i-s. Részegítő édesség. 

Az utolsó szerelem asszonyának, Radákovich Máriának viszont ilyeneket ír: 
„Kishúgom és kisleányom", „vidéki lélek, mint én", „szelíd és mégis mindem 
fölgyújtó", „évezredes emlék, álombóbitával, nő még valahonnan a paradicsom
kertből", minden tekintetben „tökéletes", ő „lebeg a csillagok felett"; „oltár
fülke", titok, minden; „Földi és égi", nem úgy ír, „imiint Madame Sévigné, ha
nem mint Szent Terézia"; „Ámor Dei", ,,imegfoghatatlan szépség", akit „Úgy 
szeretlek, mint Istent kellene szeretni, Végtelenség, Minden, Élet." Természetes, 
hogy ez a szerelem a „csillagok csöndjé"-nek előterében zajlók, egy rég eltűnt 
vagy sohasem volt világ igézetét keltve életre: „Mióta a világra jöttem, rólad 
álmodoztam, ilyen tisztáról, ilyen jóról, ilyen fönségesről s csak azért lettem 
— lehettem — költő, mert téged előre megsejtettelek és te megáldottál engem 
Hajnalfény, gyermek-Máriám — ma is gyermek — nézegetem édes kis gyer
mekarcod, fejed búbján a szalagcsokorral s fölfedezem benne ( . . . ) az én gyer
mekkori ámulatomat és riadalmamat." „Vallásom vagy." „ . . . fönségesebb, 
igazabb emberi lénnyel még nem találkoztam soha." „Visszaadtad nekem a foly
tonosság érzését, amely nélkül — úgy látszik — már élni se tudok." A sze
medben „kék-tündér-gyermekmesék vannak, magyarázata annak, hogy miért 
jöttem erre a földre." 

Kézenfekvő volna azt hinnünk, azért ilyen ez a szerelem, mert igaz, amit 
e levelek állítanak, hogy a költő soha senkit így még nem szeretett, hogy Mária 
„az egyetlen ember, akit ebben a rövid életben igazán szerettem". Tehát a 
szerelem hőfoka miatt. Sokkal lényegesebb összefüggésekre ismerhetünk azon
ban, ha arra figyelmeztetünk, hogy egy hitetlennek tudott költő műveli ezt a 
vallásos színezetű rajongást. Mondhatnók: hitet alkot a szerelemből. Erre külön 



nyomatikkal is fölhívja a figyelmünket: „ . . . az, ami tétova szálaikból szö
vődni kezdett, ott Visegrádon, nekem hit." „Vallomásom vagy." A Kosztolányi
irodalom mely sok változatban tárgyalja és értelmezi a költő hitetlenségét, nem 
szentelt elég figyelmet az alkati természetű hitnek, amely itt, a regény és 
a kétségbeesés közepette, nagyon is desztilláltán mutatja ki természetét. A lélek 
vágyát valamilyen magasrendű tisztaságra, jóságra, szépségre. Pedig e hajlam 
jelentőségének belátása nélkül sem Kosztolányi líráját, sem prózáját nem lehet 
érvényesen magyarázni. 

A líra értelemzésében a mindig érvényesülő ünnepélyességhez, az eszményítő 
stilizáláshoz lehet kulcs, a próza természetének pedig azt az irizáló összetett
ségét segít megfejteni, amely a Kosztolányi^prózát mindig megkülönböztette, ki
emelte a szimpla leleplezések özönéből. 

Ennek a ,jiit"-szomjuságnak tudható be, hogy Kosztolányi költészetében a 
„mesés", a „kék-tiszta", a ,ytündéri" gyermekikor olyan fontos szerepet tölt be. 
Olyan tárgyi alakot ad ennek az áhítatnak, amely úgy szent, hogy mégsem 
vallásos. H a múltba vetítetten is, de tényleges emberi lehetőségként, sőt reali
tásként jelenhet meg benne a költő álma egy otthonosabb világról. Törvény
szerű, hogy Mária alakjában az áhítatnak a gyermekkori emlékekkel való össze
kapcsolódása éppúgy megvalósul, mint A szegény kisgyermek panaszaiban vagy 
a Hajnali részegségben. A Kosztolányi-irodalom jól ismeri ezt a társulást 
(Szauder József módszeres motívumvizsgálattal hívta föl rá a figyelmet), de 
túlságosan komolyan veszi, hogy a gyermekkor mítosza egyszersmind a múlt 
is, s így ezek a nosztalgiák könnyen értelmezhetők emigrációnak, menekülésnek 
a jelenből. Kosztolányi alá is támasztotta ezt a verziót, amikor ilyeneket írt: 

„Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről, 
nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről," 

Akik a líraiság természetét a témával azonosítják, azok számára kézenfekvő 
lehet a magyarázat: ezt a lírát a nosztalgia határozza meg. A Mária-szerelem 
dokumentumai éppen dokumentum voltukkal figyelmeztetnek arra, hogy ebben 
a jelentől elforduló áhítatban nem az emigráció a lényeges, hanem az élet fö
lött kifeszíthető eszmék Óhaja, az ezek hiánya miatt való fájdalom. Kosztolá
nyi hitetlensége ezért üt el nagyon határozottan a szimpla nihilizmustól, s bi
zonygatása ezért vált a költő vássza-ívisszatérő témájává. A következetes nihi
lista számára nem probléma már, hogy nincsen miben hinnie. 

A politika felől nézve sokszor bizonyul ellenszenvesnek ez a hitetlenség, s 
csúnya megalkuvások, méltatlan társulások forrásának tetszhet, az esztétikum 
szempontjából azonban — éppen problematikussága révén — termékeny ihlet
forrás is lehet, ahogyan például a Hajnali részegségben annak bizonyult. Ter
mészetesen nem önmagában, hanem az élet varázsa iránti érzékenység jóvoltá
ból, azzal dialektikus viszonyba kerülve. 

A Mária-szerelem dokumentumaiban viszont éppen az a föltűnő, hogy az 
élet, a köznapi, az evilági értékek igézetét mennyire kiszorítja ez a vallásos 
jellegű áhítat. S ezen a napon csak alátámaszthatom azt, amit Bányai János él
mény és mű viszonyáról, az átképzés, a distancia fontosságáról írt. A doku
mentumokban fölismerhető vers-csírák, versek felé utaló vonatkozások és a 
megvalósult vers összevetése iskolapéldája lehet élmény és mű viszonyában az 
utóbbi „más" voltának, többletének. 



De lássuk ezeket a vers-csírákat, versminiszcenciákat! „Mindez rendkívül 
különös." „Később zenét hallottam magam körött — Beethoven Sonata pethé-
tique-ét és Schumann dalait —, akár gyermekkorom családi összejövetelein." 
„ . . . oltárfülkéim, titkom, mindenem." „Két utolsó levele olvasásakor megint 
Istenre gondoltam." „A tökéletes boldogságot érzem, melyet eddig még soha
sem éreztem életemben." „óriás íróasztalom zöld térítőjére a szeptemberi verő
fény hull, a délután aranya, sárga rózsák állnak a virágvázában. Oly édes és 
tökéletes az élet, te veled a háttérben, hogy térdre szeretnék borulni a hálától." 
J a j , mondd mi ez a rejtély, mely most úgy szíven üt, hogy lélekzetem is el-
*11?" „A föld talán el se bír ennyi szépséget és boldogságot." S végül a már 
.Jézett sor: „ . . . fölfedezem benne ( . . . ) az én gyermekkori ámulatomat és 
riadalmamat." 

Mindez kétségkívül az immár klasszikusnak számító nagy költeményre, a 
Szeptemberi áhítatra, utal. Megerősíti ezt az összefüggést Mária vallomása i#, 
aki a költővel töltött órák eseményeiből többet is azzal a megjegyzéssel idéz 
föl, hogy „ezt írta meg a Szeptemberi ábítalb&n". S valóban: a Szeptemberi 
áhítat is egy olyan helyzetet idéz, olyan állapotról tudósít, amilyet a költő 
eddig soha át nem élt: „Nem volt a föld még soha ily csodás"; „gyermekor-
szág"-nak véli ezt a csodás világot, s tartozékai, eseményei között Schumann 
és a Sonata pathétique is jelen van. „Isten felé" fülel itt is az ember, s az egész 
önkívületig fokozódott boldogságot megfejthetetlen rejtelemként éli át a szerző. 

•A vers mégis merőben más, mint a levélrészletekből összeálló érezelem-mozaik. 
Jelentéktelennek tetsző, de föltűnő különbség, hogy szerelemnek nyoma sincs a 
versben, s hiányát nem érezzük hibának. Egyik interpretátora, Kiss Ferenc nem 
is szerelmes versként, hanem a „'létezés-élmény vdtális-vegetatív áramának utol
só koncentrációjaként" értelmezi. {Élet és Irodalom, 1975. október 4.) Ezt any-
nyiban jogosnak 'kell elismernünk, hogy e vers a napihoz, az élet forrásához 
fohászkodó zsoltáros kezdet után tér rá a kivételes pillanat megértésére. S 
„pogány igazság" ez a „roppant nagyvilág", idegen tehát a levelek vallásos 
keresztényi istenétől, s így teljes összhangba kerül Kosztolányi világnézetének 
ismerős tartalmával. Továbbá: ez a fölfohászkodás annak tudatában történik, 
hogy talán az utolsó lehetőséget ostromolja a költő. S a halálnak ez a közel
sége a vers más részleteiben is érezhető, jelen van. Súlyosabban, mint Kiss Fe
renc észleli. S ettől az egész boldogságmámor tragikus hangsúlyt kap. 

A levelek szerzője is hírt ad helyzete válságos voltáról, de konkrét ós múlé
kony bajként állítja be azt, amiről a költemény tudja, hogy orvosolhatatlan. 
Igaz, aztán a vers is hangsúlyozza a költő fiatalságát és hatalmát, mely épp a 
megénekelt boldogság, az ámulat jóvoltából „égig ér", de előbb kérlelte a napot, 
hogy részesítse őt ebben a kegyelemben, s aztán e kegyelemben az ősz érzéki 
szépsége, a természeti tünemények nem vallásos zajlása szintén elüt a levélek 
körülhatárolt, csak Máriára utaló boldogság-forrásától. Tágabb érvényű boldog
ság ez, valóban a létezés tartalmasságát idéző. S végül a forma! 

A levelekben talán az a legfurcsább, hogy ebben a nagy boldogságban a szel
lem milyen leigázott. A termő szenvedély fölszabadítja a találékonyságot, a le
velek azonban végig egy Kosztolányinál szürkébb szellem görcsösségével rajon
ganak. „Ahogy egy-hét szót írsz arra a szigorú arcú fényképre: »Ne felejts!*, 
az maga a kedvesség és jóság. Miért? Nem tudom." Ilyesmit korábban talán 
Vajkay-szerű régi vágású és kicsit együgyű emberek szájába adott volna Kosz
tolányi. Szembeöltő, hogy ezekből a levelekből teljesen hiányzik a játék, az 



asszociáció-rajzásnak az a tüneményes bősége, amely a Heddához írt leveleikre 
és itt-ott az Ilonához szólókra is rányomta a tehetség jegyeit. De hat hogy is 
sziporkázhatna, mikor feje lölött a pallos, s a szerelem önmagáiban is csupa 
robbanásveszély? A kérdés a lényegre vezethet, hiszen a vers is ugyanennek az 
Időszaknak a termése, benne pedig a játékos Kosztolányi virtuozitása szinte 
"intetve tobzódik: 

„Érett belét mutatja, lásd, a dinnye, 
fehér fogától villog vörös ínye, 
kövér virágba bújik a darázs ma, 
a hosszú út után selyemes garage-kz, 
méztől dagadva megreped a szőlő, 
s a boldogságtól elnémul a szóló." 

De nemcsak a hangzás, a rímek varázslata, a vers szerkezete egy rend
kívül változatos, hullámzó ritmusban előrehaladó folyamat elevenségét szugge
rálja, egy nagyszerű pillanatot tölt föl és szélesít életlátomássá. Hogy mi min
dent sűrít magába ez a látomás, azt az idézett elemzések már számba vették, 
a mi dolgunk már csak az, hogy még egyszer a vers többletére figyelmeztessünk. 
A vers ihlete a költő pusztulásra ítélt életkedvét, egyénisége sorvadó hajlamait 
is mozgósítani tudja. A levelek inkább Mária sejthető egyéniségének sarkpont
jai és a helyzet kényszerei között mozognak. Igen jellemző például, hogy az ér
zékiség úgy kiszorul ezekből a levelekből, mintha szégyellni való érzés lenne. 
Az érzéseknek a szent áhítat jegyében való „átképzése", „stilizálása" is lehet
ne művészi, ha a költő szintjén történnne, de nem azon zajlik. Praktikus leve
lek ezek, az ügyintézés ballasztjaival, s ha mégis érdekesek, csak a belőlük ki
következtethető konfliktus révén azok, s a máshonnan ismert sors tragikus ki-
fejlésének tudata folytán megrendítőek. Értékük ezért dokumentumérték. 

Mihajlo Simidriijevic (Jugoszlávia): Crnjanski, Álarc 



KRITIKAI SZEMLE 

EGYSÉGES IRODALOMSZEMLÉLET 

Bori Imre: Szövegértelmezések, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977 

Bori Imre új kötete írásainak, esszéinek, tanulmányainak legtöbbjét 
alkalom szülte, az irodalom életének és történetének számottevő évfor
dulói, emlékei, néhányszor új, a kritikus szerint fontos mű, munka meg
jelenése, s legtöbbször persze az oly gyakori, megkerülhetetlen szerkesztői 
megbízások, felkérések. A kötet írásai szigorúan „funkcionálisak" tehát, 
a kötet egésze pedig szerep- és feladatvállaló, mert az alkalmak és meg
bízások ürügyén az olvasók legszélesebb köréhez (újság- és folyóirat-ol
vasókhoz, rádióhallgatókhoz) szólva az irodalmi gondolkodás egységes 
szemlélet- és fogalomkörének tör utat, sohasem az egyszerű népszerű
sítés, hanem legtöbbször a valóságos meggyőzés gondolkodói eszközei
vel. Más szóval, az alkalmi jelleg — még a sürgős fogalmazásból eredő, 
ritkán előforduló „elsietettség" ellenére is — erénye a kötetnek, mert 
egyetlen írása sem marad meg, még a vitatkozás szándékával írottak 
sem, az alkalom és megbízatás természetszerűen szűk határai között; Bori 
Imre, gondolatmenetének tisztaságával, az alkalomból előlépő irodami 
kérdések pontos megfogalmazásával túllép az írások külső indítékain. 
Ezzel együtt az eltérő irodalomtörténeti időpontokhoz, az egymásnak 
ellentmondó írói-költői alkatokhoz fűződő írások — az irodalomról, 
a költészetről, az ember és a költő, a vers és a nyelv stb. viszonylatairól 
való rendszerbe foglalható gondolkodás eredményeképpen — egységet 
alkotnak, egy pontosan körvonalazható és viszonylagosan „műközpon-
túnak" nevezhető irodalomszemléletet érvényesítve. 

Ennek a rendszersnek vehető műközpontú irodalomszemléletnek kö
zéppontját az irodalmi múlthoz, az irodalomtörténethez, az irodalmi 
örökséghez való elméleti viszonyulás adja. A műközpontúság módszerén 
nem vagy a legritkábban értettünk irodalomtörténeti eljárást, hiszen első
sorban a jelen irodalmának megfigyelésére és kritikai leírására mutatko
zott alkalmasnak, a múlt műveinek értelmezésekor pedig a szokásosan 
irodalomtörténetinek vélt kutatások látványos megkerülését jelentette 
csupán. Még az olyan mindmáig példamutató irodalomtörténeti elem
zések és értekezések esetében is, mint Sinkó Ervin elévülhetetlen értékű 
Kazinczy- és Csokonai-tanulmányai. Most Bori Imre Petőfi vershagyo-



mányiról szólva és egy sajátos formájú Petőfi-naplót vezetve megkísé
relte a műközpontúság módszerét az irodalomtörténetre alkalmazni, abból 
az egyidőben gyakorlati és elméleti nézőpontból kiindulva, hogy „Pe
tőfit (mint ahogy minden alkotót) elsősorban nem a maga korának kell 
megszereznünk, hanem a magunkénak". Éppen ezért Petőfi költészeté
ben a mi „korunk versízlésével rokon" vonásokat keresi, s eközben — 
szinte természetszerűen — ennek a költészetnek „ismeretlenebb, kevésbé 
vizsgált rétegéről" szól, azokról a versekről, amelyekben a mai vers
ízléssel rokon költői vonások „leginkább ígéretként voltak csak meg". 
Bori Imre eljárásában i ly módon egyfajta kettősség mutatkozik meg. 
Egyrészről a múlt nagy alkotói életműveiben a jeleni költői törekvések
kel rezonáló értékeket, költői vonásokat kívánja a jeleni törekvések v i 
szonylatrendszerében feltárni, ugyanakkor azonban — másrészről — arra 
kényszerül, hogy az irodalomtörténet által és az irodalmi hagyomány 
tudatrendszerében megrögződött értékrendet kérdőjelezze meg, de nem 
olyképpen, hogy az ez ideig nagynak tekintett műveket, Petőfi költésze
tében „az immár klasszikus értékűekként számon tartott" verseket hát
térbe szorítaná, hanem olyképpen, hogy az eddig „befejezetlennek" tar
tott művekben keresi a jelennel rezonáló költői vonásokat. Elvben ter
mészetesen kézzelfogható és meggyőző ez a szempont, hiszen — fölte
hetően — az új, a csak évtizedek múlva felszínre kerülő költői vonások 
anticipálása mindenekelőtt a (látszatra) „befejezetlennek" tartott, mert 
az adott költészeti és történelmi viszonylatokban be sem fejezhető mű
vekben lehetséges, ugyanakkor azonban ez az elvi megoldás semmikép
pen sem zárhatja k i e költői vonások meglétét a „klasszikus értékűek
ként számontartott" művekben, amit egyébként igen meggyőzően bizo
nyít Németh G. Béla Az ódához emelt dal című, éppen Petőfi klasszikus 
értékű I t t van az ősz, i t t van ú j r a . . . kezdetű versének elemzése. Bori 
Imre a maga okfejtésében a Felhők-korszak darabjaira támaszkodik első
sorban, ezekben ismerve fel Petőfi vershagyományának azon rétegét, 
amelyről a modern magyar költészet mint őséről megfeledkezett. A Fel
hők-korszak és a körébe tartozó versek irodalmi és irodalomtörténeti 
megítélése még nem fejeződött be, viszont úgy látszik, hogy éppen e 
verseknek az új magyar költészet távlataiból való „felfedezése" teszi 
majd lehetővé e versek pontos megítélését, viszonylagos befejezettlensé-
gükről kialakult nézőpontok problematizálását. S ebben jelentős szere
pük lesz azoknak a költői vonásoknak, amelyek e verseket mondjuk az 
avantgárdé törekvések versvilágához közelítik. Eközben elméleti és iro
dalomtörténeti nehézséget csak az támaszthat, hogy ezek a találkozások 
közvetetten alakultak k i , a magyar szürrealizmus idegen példák útját 
járva jutott el a Felhők-sorozat későbbi költői gyakorlatot (képformá
lást) előrejelző mozzanataiig. Persze, az irodalom történetében gyako
riak és egyáltalán nem rendhagyók az ilyen „kerülő utak", s így semmi
képpen sem kérdőjelezhetik meg e találkozások bizonyosságát, arra a 



kérdésre azonban választ követelnek, hogy ellenükre is, miként alakul 
k i a párbeszéd a jelen és a múlt költészete között, vagyis hogy lehet
séges-e ez a párbeszéd, ha az egyik fél (a jelen vagy a közelmúlt költé
szete) nem ismeri, vagy megfeledkezett a másik félről (a múlt irányító! 
példamutatásáról)? A párbeszédhez ketten kellenek, és ha egyáltalán 
lehetséges a párbeszéd a magyar szürrealizmus és a Felhők-korszak da
rabjai között, akkor Bori Imrének azt az állítását, hogy „századunk 
magyar lírája önnön létezéséről alig-alig volt képes tudatosan gondol
kodni" és ezért „lírai ,öntudata' ténylegesen pusztán a kurta emlékezeté", 
talán úgy kellene érteni, hogy a magyar krit ikai és irodalomtörténeti 
gondolkodás nem tudott kellő formában elgondolkodni a magyar líra 
létezéséről, a magyar lírának saját hagyományával való kapcsolatáról és 
érintkezéséről. A költészet ugyanis semmiképpen sem szakíthatja meg 
saját múltjával, minden őt megelőző szöveggel folytatott párbeszédét, 
még a „kerülő utakkal", az idegen példák követésével sem, i t t legfeljebb 
arról lehet szó, hogy a kritikai gondolkodás nem tudta követni ennek 
a párbeszédnek az irányait. Éppen ezért látszik Bori Imre gondolatme
netének indokoltsága mellettt nem annak ellenére, jogosultnak az a fel
tételezésünk is, hogy nemcsak a múlt (látszólag) „befejezetlen" alkotásai 
vannak kapcsolatban a jeleni törekvésekkel, hanem a teljes múlt, ha az 
irodalom teljes múltján nem minden múltbéli írásos emléket értünk, ha
nem a „klasszikus értékűek" rendszerét. 

Ha így tekintünk erre a kérdésre, akkor nemcsak azt deríthetjük fel, 
hogy a magyar költészet mostohán bánt önnön tradíciójával, inkább azt, 
hogy a költészet kritikája fedte el a költészet és a költészeti tradíció 
kapcsolatát, de ettől sokkal lényegesebb, hogy Bori Imre felfedező értékű 
gondolatmenete az ún. műközpontú irodalomtudományi módszernek a 
tradícióval szembeni illetékességét bizonyította, mégpedig nemcsak elmé
letileg, hanem gyakorlatilag is, hiszen e módszert alkalmazva igazán 
meggyőző módon világította meg a lírai tradíció jelenvalóságát. Nem
csak a Petőfi-napló frappánsan megfogalmazott fejezeteiben, hanem a 
kötetnek Versek nyomán című — Ady Endre, Babits Mihály, Juhász 
Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Füst Milán egy-egy versét 
elemző — fejezetében, de ennek az interpretációs módszernek az érvé
nyességét bizonyítja mind a Kassák verstípusairól, mind pedig József 
Atti la két verséről írt elemzése is, bár a Versek nyomán fejezet és a két 
József Attila-vers elemzése, nyilván a szerzői feladat miatt — közép
iskolásoknak készült versértelmezések ezek —, aránylag sok életrajzi 
tényt használt fel a versek jelentés- és értékköreinek megközelítése során, 
többet mint amennyit általában a műre összpontosító elemzés használni 
szokott. Ezért tekinthető Bori Imrének József Att i la kis formáiról írt 
dolgozata a választott elemzési módszer teljesebb, és egyúttal összetettebb 
alkalmazásának is. 

Ha ezeknek az elemzéseknek az volt a céljuk, hogy a múlt irodalmát 



és költészetét a jelennek (a magunk korának) „szerezzék meg", akkor 
ennek a közvetlen célnak a megvalósításával összefüggésben Bori Imre 
választott módszerének hatékonyságát is bizonyította. A kötet további 
részeiben, amikor már a jelen irodalmának kérdéseit teszi fel Bori Imre 
(a Versek éve 1975 egy-egy szerinte kiemelkedő versét értelmezve, Déry 
Tibor irodalmáról szólva, Vaskó Popa egyik versét elemezve, és Brasnyó 
István meg Németh István prózájáról gondolkodva), már aligha szük
séges a módszer illetékességének és lehetőségeinek bizonygatása, hiszen a 
jelen irodalma természete szerint meg is követeli a közvetlen (műköz-
pontú) értelmezést, interpretációt. 

Mégis szólni kell ezeknek az írásoknak a módszeréről is, annál is in
kább, mert a Versek éve 1975 egyes darabjainak Bori Imre által felkí
nált elemzése bizonyos mértékben vita azzal a talán túlságosan is som
más bírálattal, amit közvetlenül a kötet megjelenése után én írtam (1. 
Könyv és kritika, 2., 156—159. old.). Kétségtelen, hogy Bori Imre joggal 
cáfolt rá a kritikus összefoglaló ítéletére a kötet nagyszámú verse közül 
tíz valóban sikerült („befejezett") szöveget emelve k i , de a túlságosan 
sok „közös vonásra" utaló megjegyzésünket nem vitatta el, így azt sem, 
hogy ez a kötet — a néhány kiemelt vers ellenére is — a jugoszláviai 
magyar költészet egy válságos pillanatát ragadta meg. Persze, az az el
lentmondás, ami i ly módon kettőnk nézete között kialakult, semmiben 
sem csökkenti Bori Imrének a tíz hazai költő verséről mondott pontos 
megfigyeléseinek jelentőségét, még akkor sem, ha ez az ellentmondás k r i 
tikusi (interpretációs) módszereink közötti eltérésekből következik. A 
Versek éve 1975 tíz verséről írt jegyzeteit Bori Imre ugyanis annak meg
állapításával kezdi, hogy „A vers — bármennyire is keresik objektív 
mértékének lehetőségét — manapság is a szubjektív ítéletnek van kiszol
gáltatva", és ezeknek a mértékeknek a keresését a „modern irodalom
tudomány bűvös mutatványainak" nevezi, kimondva, hogy e mértékek 
keresése meddő erőfeszítés, mert „tudjuk", hogy „versostromunk meddő 
marad", minthogy „éppen abba a többletbe nem tudunk behatolni, ame
lyen a ,vers' áll vagy bukik". S i t t figyelmeztet a következőkre is: „Erről 
a többletről van szó a ,jó* vers esetében tehát, éppen ezért szinte lehetet
len .tárgyiasítani', ami a vers egészen szubjektív, ,emberi' tényezője." 
Bori Imre ezekkel a megfigyelésekkel meggyőző módon hívja fel a f i 
gyelmet a modern irodalomtudomány módszereinek véges lehetőségeire, 
mert véges az objektív mértékek keresése, és bármilyen alapossággal, bár
mennyire is objektív és egzakt módon végzünk el egy elemzést, a vers 
titka a végső következtetésekig valóban meg nem fejthető, minden elem
zés után marad még valami, amiről nem szóltunk, vagy nem szólhattunk 
(módszerünk véges volta miatt), de azért, mert minden interpretáció és 
kommentár csak véges lehetőségeket kínál fel, még nem hátrálhatunk meg 
a versértelmezés megfelelő módszereinek kidolgozásától és alkalmazásá
tól sem. Ha a módszerek véges lehetőségei előtt meghátrálnánk, akkor 



menthetetlenül a benyomásos szubjektivizmus és az esztétikai relativiz
mus zavaros vizeire hajóznánk. S ezt éppen Bori Imre, a műközpontó 
szövegértelmezési módszer művelője tudja a legjobban, hiszen módszeré
nek nemcsak a lehetőségeit, hanem a korlátait is ismeri. Ezért a modern 
irodalomtudománynak általa felkínált bírálata semmiképpen sem tekint
hető az impresszionizmus kritikai gyakorlata felelevenítésének, még ak
kor sem, ha nagyon is határozottan hivatkozik a szubjektív ítélet illeté
kességére. Kettőnk nézete között nem a lehetetlenbe és illúzióba való 
makacs ragaszkodás miatt van eltérés, hanem azért, mert Bori Imre túl
méretezi azokat az akadályokat, amelyek elé gondolatmenete során a 
modern irodalomtudomány szinte kötelezően kerülni szokott, én pedig 
ezeket az akadályokat általánosan tartom érvényeseknek, hiszen a „szub
jektív ítélet" is akadályokba ütközik a vers élő sejtjeit kutatva. Más 
részről szerintem nincs is olyan nagy ellentmondás az objektív mértékek 
keresése és a szubjektív ítéletre való támaszkodás és hivatkozás között, 
mert — és talán én is mondhatom: „tudjuk" — minden elemzést a 
műhöz való szubjektív ragaszkodás előz meg, egy ilyen szubjektív (ha 
úgy tetszik) érzelmi affinitás nélkül semmiféle értelmezés és elemzés nem 
lehetséges. Végül is tehát arról van szó, hogy az objektív mértékek épp
úgy közel vihetnek a mű titkához és többletéhez, ahogyan a szubjektív 
ítéletek is eltávolíthatnak bennünket a vers igazi tényezőitől. 

Szoros összefüggésben van a műközpontú módszernek az irodalom 
múltjában való illetékességével és a jelen megfigyelésére való alkalmas
ságával — de most már egészen konkrét vonatkozásban — Bori Imre 
nézete a jugoszláviai magyar kritika (és általában az irodalmi kritika) 
funkciójáról. Ugyancsak a Jegyzetek versekről egyébként Gál László 
Halottakkal együtt című versét elemző első írásának bevezető soraiban 
mondja Bori Imre, hogy „a kritikának, amely csak provinciális válto
zatában kapja a negatív leltár szerepét, hiszen valódi funkciójában nem 
egyenlíthető k i a gyomírtóval, legfontosabb feladata az értékek affirmá-
lása", mégpedig azért, mert „az esztétika sem az értéktelenségek, hanem 
az értékeken alapuló, a művészetek kínálta egyetemes tapasztalatok álta
lánosításának tudománya". Bori Imre okfejtése logikus és meggyőző. A 
„negatív leltár" egész biztosan a provincializmus egyik változata, csak
hogy ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a „pozitív leltár" semmiben 
sem kisebb provincializmus. Ezt az utóbbit annál is inkább szem előtt 
kell tartanunk, hiszen a „negatív leltár" sohasem volt oly mértékben 
jellemzője a jugoszláviai magyar krit ikai gyakorlatnak, mint éppen a 
„pozitív leltár", melynek emlékezetes labdaadogatós gyakorlata nem 
(vagy csak elvétve) nyitott utat az értékeknek, hiszen a viszonyítás és 
a megítélés lehetőségéről mondott le. Bizonyos, hogy a kritika „legfon
tosabb feladata az értékek affirmálása", de lehetséges-e ez az affirmálás, 
ha a leltárunk mindig pozitív, vagy ha csak a pozitív számoszlopokat 



vesszük tekintetbe, a mulasztásokról, a hiányokról, a sikertelenségekről 
hallgatunk? Az értékek affirmálása ugyanis csak az értékek viszonyítása, 
és e viszonyítás (esztétikai) rendszerben való megalapozottsága szerint 
lehetséges. Ha csak az értékekről szólna a kritika, akkor nem 
affirmálná, hanem elsüllyesztené, elrejtené az értékeket. Bizonyos az is, 
hogy értelmezni (és elemezni) csak értékes alkotásokat lehet (és érdemes); 
általában nem sok hasznunk származhat a nem értékhordozó szöveg 
értelmezéséből, mert a fércművekről — bármilyen szándékú is az értel
mezés — csak azt mondhatjuk, hogy fércmű, és legfeljebb a fércmű is
mérveit sorolhatjuk még fel. Ha erre egyáltalán szükség van. És i t t 
megint különbséget kell tenni. Az irodalomnak esztétikára támaszkodó 
értelmezése valóban nem lehet „negatív leltár'*, bár az értékviszonyítás 
fontossága miatt tartózkodnia kell a kizárólagosan pozitív számvetéstől 
is, viszont az irodalom kritikája, különösképpen az úgynevezett napi 
kritika, a művek megjelenését makacs kitartással nyomon követő (és 
ezért a legtöbbször csak gúnnyal és megvetéssel illetett) kritika nem 
hallgathatja el az értéktelenségeket, még akkor sem, ha ezzel a negatív 
leltár látszatát kelti, mégpedig éppenséggel az értékek (a valóságos iro
dalmi értékek) affirmálásának és az esztétikai általánosítások megőrzésé
nek érdekében. Bori Imre szempontjai tehát elsősorban az értelmezésre, 
az irodalmi elemzésre érvényesek és nem az irodalmi kritikára, még 
akkor sem, ha jól tudjuk, hogy az értelmezés és az értékelés feladata 
nem választható külön, hiszen csak az értelmezés útján lehet értékelni, 
és csak az értékelés teszi megalapozottá az értelmezést. Az, hogy a 
Versek éve 1975 több mint száz verse közül Bori Imre tízet értelme
zésre és értékelésre alkalmasnak minősített, természetesen nem jelent a 
„tökéletes jellemek" provincializmusának értelmében pozitív leltárt, 
aminthogy az sem jelent provinciáis negatív leltárt, ha a kritikus a több 
mint száz vers nyújtotta tapasztalat alapján költészetünk válságtüneteire 
mutat rá. Arról nem is szólva, hogy ez nem gyomirtás, mert a kritikus 
sohasem gyomirtó vegyszer, és a kritikának sem a feladata a gaz felége
tése. A kritika valóban a kételkedés műfaja és nem a lelkesedésé, de a 
kételkedés nem annyira a kritika tárgyára, mint inkább a kritika lehető
ségeire vonatkozik. A kritika nem akkor tárgyilagos, ha objektíven akar 
ítélni, és akkor sem, ha vállalja a szubjektív ítéletnek való kiszolgálta
tottságot, hanem akkor, ha önmagában kételkedik, ha kritériumait fo
galmazza mindig újra, ha számol a tévedés a rányszámaiva l . . . Különösen 
fontos ezt szem előtt tartani, ha a jugoszláviai magyar kritikáról szólunk. 

Ennek a kritikának Bori Imre a legjelesebb képviselője, mégpedig első
sorban azért, mert ő tud rendszerben gondolkodni az irodalom jelenség
világáról és mert a jugoszláviai magyar irodalmat (történetét és jelenét 
is) a legjobban ismeri, és ha néhány kérdésben vitánk van vele, az nem 
irodalmi ismereteinek és gondolkodási rendszerének problematikusságára, 



hanem éppen ellenkezőleg, továbbgondolásra késztető, gondolatéb
resztő voltára hívja fel a figyelmet. A Szövegértelmezéseket éppen ezért 
tekintem a jugoszláviai magyar krit ikai gondolkodás fontos állomásának. 

BÁNYAI János 

KERTÉSZ IMRE KÉT KISREGÉNYÉRŐL 

Kertész Imre: A nyomkereső, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

Vékony, kis formátú kötet, amolyan zsebkönyv. És az olvasót feszült
ségben tartó írói eszközök, gondolkodásra késztető tartalom — részben 
talán csak a szerzői szándék tekintetében, részben azonban valójában is. 
Annyira mindenképpen, hogy az olvasót magát is „nyomkeresésre" 
nyomozásra késztesse. 

Jellegéből fakadóan mindenekelőtt annak emlékeztető észrevételezésé
re, hogy napjainkban mind gyakrabban lehetünk tanúi egyfajta szándék
nak, amely egyes művek „szülőhelye", illetve azok témája és színhelye 
között húzódik. Bármennyire nehezen nyert ugyanis polgárjogot ez, főleg 
a kis nyelvterületek irodalmában, ma már nem túlságosan ütközünk 
meg azon, ha egy-egy történet az író hazájától távol eső égtájon, kép
zeletbeli vagy csak közelebbről meg nem határozott országban játszódik. 
Érthető és megindokolható írói eljárásnak tekintjük az efféle megoldá
sokat akkor is, ha nem feltételenül holmi „álruhába bújtatás" rejlik mö
göttük, mivel végső fokon arra is gondolhatunk, hogy korunk íróját, 
hála a tömeghírközlő eszközök távolságcsökkentő szerepének, tőle távol 
eső tájakon és földrészeken uralkodó állapotok, ott lejátszódó események 
is reagálásra késztethetik, megmozgathatják fantáziáját. Persze az ilyen 
művek értéke, „komolyanvehetősége" mindenképpen attól függ, meny
nyire képes a benne rejlő üzenet túlmutatni az adott történet keretein, 
mennyiben tekinthető általános érvényűnek az alapját képező szituáció, 
tekintve, hogy valamely, az író közvetlen környezetéből kinőtt műnek, 
a benne megmutatott „helyi" társadalmi körülményeknek, illetve „szí
neknek" — legalábbis az ugyané környezetbe tartozó olvasók számára 
— végeredményben „önértékük" is lehet. Szükségtelennek tetszhet azon
ban külön is hangsúlyozni, hogy maradéktalanul örülni az ilyen művek
nek mégiscsak akkor tudunk, ha mondanivalójuk áttételesen a „szülő
föld" világára is vonatkoztatható, ha úgy tetszik, „visszaüt" rá valami
képpen. Enélkül ugyanis az efféle alkotás holmi „más háza táján való 
söprögetésnek" tűnhet. Ennek „vádját" egyébként Kertész Imre két kis
regényét illetően, már így elöljáróban is nyugodtan elháríthatjuk. Akkor 



is, ha bennük az általános érvényűség vagy éppen a „visszaütés", véle
ményünk szerint, nem nyilatkozik meg elég erőteljesen. E megállapítás 
egyébként főleg azért látszik érvényesnek, mivel a szerző történetei ta
gadhatatlanul érdekesen és hatásosan demonstrálják a fasizmus sajátossá
gait, mindez, ami e tárgyról bennük felszínre kerül lényegében ismert, új 
meglátásokkal aligha gazdagítja az embertelenség természetrajzát. 

Főleg az első, a címadó kisregényre látszik vonatkozni ez, amelynek 
színhelye, anélkül, hogy a szerző egyértelműen kimondaná ezt, nyilván
valóban Németország, s annak is nyugati, fátyolborító feledésre inkább 
hajlamos része. Magát az írás központi gondolatát is a feledés kérdése, 
pontosabban a „feledni vagy nem feledni?" dilemmája jelenti. Tekintve, 
hogy főszereplője, a „küldött", akiben valamilyen háborús bűnösöket 
felkutató szervezet nyomozóját sejtjük, érezhetően ilyen megbízatással 
keresi fel először Hermannt, a jómódú üzletembert, aki, szintén nem 
határozottan kimondva, egykori bűnök részesének tűnik, s látogat el ez
után az egykori haláltábor színhelyére, illetve az annak emlékét őrző, de 
egyúttal a közönyös-kiváncsi turisták látványosságigényét valami rafinál
tan bagatellizáló módon kielégítő múzeum épületébe. És bár útjára a meg 
nem bocsátás eltökéltségével indul, sőt a továbbiak során is a küldeté
sének sikeres teljesítéséhez szükséges indulatokat igyekszik egyre mester
ségesebb szítással magában életben tartani, fokozatosan mindinkább az 
ernyedtség hangulata uralkodik el rajta — nem a megbocsátásé ugyan, 
hanem azé az inerciáé inkább, ami a múltbeli sebek felszaggatása értel
metlenségének tudatából ered. „Tárgyait csak használatuk kelthetné élet
re, elevenségük próbája csak a tapasztalat lehet; s i t t nincs más igazság 
e tömegnél és a terem fülledtségénél — de vajon elég nagy-e a tömeg s 
eléggé fülledt-e a terem? Nem ventillátorok enyhítik a levegőt, nem le
szívógépek könnyű fuvallatát érzi-e a homlokán? S e finnyás sokaság 
mily kényelemmel mozog ebben a temperált közegben: arcukon egy k i 
számítható kaland iránti mérsékelt érdeklődés, melyre könnyelműségből 
és unalomból vállalkoztak; bólogatnak, szemlélődnek, némelyik tárgy 
elnyeri tetszésüket, másoktól megint elfordulnak vagy odébbállnak. Igen, 
i t t mindenütt csak igazolásukra lelnek: i t t minden csak megerősíti e tu
nya önhittséget; i t t csak a józan szemlélődés bárgyú bölcsességét szolgál
ja minden" — gondolja a múzeum termeiben járkálva, s e látvány ha
tására tetszik számára vállalkozása reménytelennek. Mint ahogy hasonló 
érzés hatalmasodik el rajta akkor is, amikor nem sokkal ezután, a va
lamikor foglyokat dolgoztató gyár közvetlen szomszédságában, egy ko
rábbi tömeggyilkosság színhelyén, gazdasági udvart s benne egy állatok
kal zsúfolt marhakarámot talál. „Nem mindig marhákat őriztek i t t " — 
mondja ekkor az i t t dolgozó embereknek, akiktől azonban olyan félre
ismerhetetlen mellékzöngével kísért, meglehetősen barátságtalan válaszo
kat kap, mint „Azt őrizzük, amit a kezünkre adnak", vagy „Kevés fize
tésért dolgozunk, és megtesszük, amit elvárnak tőlünk". Ezután olvassa 



az állomáson megvett újságban a hírt annak a gyászfátyolos hölgynek az 
öngyilkosságáról, akivel az emlékmúzeum közelében levő étteremben 
váltott néhány szót, megtudva tőle, hogy apja, fivére, vőlegénye volt 
az áldozatok közt, amiért is okkal tételezi fel, hogy az asszony öngyil
kossága ugyanannak a látványnak a hatására következett be, amelynek 
súlya alatt ő kilátástalannak, céltalannak érezte vállalkozását. Ez a vá
ratlan, sokkoló hatásúnak is mondható fordulat tehát a „nem feledni!" 
konklúziójának sugalmazója lesz, s válik ilyenformán, az ezt kifejezésre 
juttató esemény meglepetésszerűsége ellenére, nemcsak mégis várhatóvá, 
hanem egy kissé kötelességszerűvé is egyben. Akkor is, ha nem vitába 
szállni kívánunk ennek az álláspontnak a helyességével, hanem pusztán 
azért, mert Kertész kisregénye, ilyen szempontból nézve, éppen ezért tet
szik „nem újszerűnek". Valószínű azonban, hogy már írása alapkoncep
ciójának megszületésekor, ezzel maga a szerző is tisztában volt, s ezért 
igyekezett tagadhatatlanul érdekesnek mondható eszközöket találni hoz
zá: írása ugyanis elsősorban azáltal kelt különös, helyenként szuggesztív 
hatást, hogy az író többnyire sejtet csupán, körülír, jelez, alapvető el
képzelésének megfelelően a múltat mintegy nyomokban mutatja meg 
csak, s annak nyilvánvaló tudatában, hogy általánosan ismert tényeket 
és helyzeteket írhatna le mindössze, mellőzi a táborbeli események fel
idézését. E sokszor „ködösítőnek" tetsző módszer segítségével pedig, 
azzal, hogy a múltban történtek elmondása helyett csupán a küldöttnek 
hozzájuk fűződő utólagos lelki reakcióit ábrázolja, illetve nyomozói 
munkáját kísérő hangulatváltozásait írja le, helyenként víziószerű rész
letekkel vegyítve, olvasóját kétségtelenül sikerül valamennyire a „nyo
mozásban" társként maga mellé állítania s mintegy ezáltal fokoznia f i 
gyelő aktivitását. 

Némileg más eszközök segítségével ugyan, de alapjában véve ezt teszi 
másik, Detektívtörténet című kisregényében is. Színhelyét tekintve ez 
földrajzilag ugyan távolabb esik tőlünk, mivel cselekményét a szerző egy 
meg nem nevezett dél-amerikai országba helyezi, de mert napjainkban 
játszódik, tárgya, legalábbis a szó „világpolitikai" értelmében, nagyon is 
aktuálisnak tűnik, úgyhogy bizonyos szempontból nézve még az is el
mondható róla, hogy korunk valóságának elevenjébe vág. Emellett pedig 
rokonságot is tart az első írással, tekintve, hogy ott a fasizmus múltjá
val, illetve annak mai vetületeivel és utóhatásával találkozhattunk, i t t v i 
szont a jelen „huntafasizmusával". Igaz, nem annyira annak társadalmi 
mibenlétét, szerkezetét, okait-gyökereit is feltáró módon, ami alighanem 
csakis a latin-amerikai alkotók feladata lehet, hanem inkább csak egy 
izgalmas történet háttereként, amely történet azonban nagyszerű alap
szituációjának és ügyes felépítésének köszönhetően minden konkrét hely
színtől függetlenül, lényeget megragadó modellnek látszik. Magát a tör
ténetet egyébként a szóban forgó állam nemrég megdöntött rendszerének 
szolgálatában álló terrorrendőrség, a „Testület" egy letartóztatott és ha-



Iáira ítélt tagja, Martens nyomozó írja le börtönében, amiért is e keret 
megléte az író számára a „zsarumentalitás" egynémely jellegzetes voná
sának megmutatását is lehetővé teszi, úgyhogy valójában e meghatáro
zott szemléletmód tükrében ismerhetjük meg a két Salinas, apa és fia 
tragédiáját. Ennek lényege, hogy Enrique Salinas, a fiú, az országban 
uralkodó állapotok miatt elkeseredve és parazita életmódja miatti szociá
lis lelkiismeretétől gyötörve, egyre inkább szükségét érzi annak, hogy a 
rendszerrel szembeni aktív ellenállás résztvevője legyen, s meg is kísérel 
kapcsolatot teremteni egy földalatti mozgalommal, ám egyelőre sikerte
lenül. Lényegében polgári-liberális beállítottságúnak mondható, de a dik
tatúrával szemben csupán óvatosan várakozó álláspontra helyezkedő 
tekintélyes nagykereskedő apja viszont, miután felfigyel fia zilált lelki
állapotára, s megismeri nézeteit, apai féltésétől vezérelve, először meg
próbálja szándékától eltéríteni, majd pedig elhitetve vele, hogy maga is 
részese valamilyen szervezkedésnek, őt is „beszervezi" nemlétező szer
vezetébe. Különböző .„titkos üzeneteket" tartalmazó levelek továbbítá
sával bízza meg, amelyek azonban egy alkalmazottja segítségével való
jában hozzá, az apához, kerülnek vissza. I ly módon kívánja tehát meg
óvni fiát a valóságos szervezkedés veszélyeitől, csakhogy a helyzet logi
kájából fakadóan éppen ezzel sodorja vesztébe nemcsak a fiút, hanem 
önmagát is, mivel a minden moccanásukat éber figyelemmel kísérő Tes
tület hamarosan mindkettőjüket letartóztatja, s természetesen sokáig nem 
hisz az idősebb Salinas magyarázatának, hanem nagyon is rafinált kettős 
játékot vél felfedezni mögötte. Amikor pedig a helyzet lassan mégis 
tisztázódni kezd, váratlan merényletkísérletre kerül sor az állam élén 
álló mindenható Ezredes ellen, és mivel a valódi tetteseket a hatalomnak 
nem sikerül kézrekeríteni, bűnbakokra pedig szükség van, végül is a két 
Salinas kerül a kivégzőosztag elé. Ártatlanul és értelmetlenül, de sorsával 
a műben ábrázolt rendszer, illetve a szolgálatában álló intézmény abszur
ditását olyan kitűnően szemléltetve, hogy végeredményben sajnálnunk 
kell, amiért Kertész tolmácsolásában, a jól megtervezett építkezés és a 
helyenkénti feszült párbeszédek ellenére, maga a történet mégiscsak mo
dell marad, képtelen igazán életre kelni. Lehetséges, hogy sokban abból 
eredően is, hogy a szerző főleg a szerkesztésre illetve a cselekményszö
vésre ügy vélve, elmulaszt figuráiba életet lehelni, amiért is azok való
ságos emberek helyett inkább csak szerepek, hogy ne mondjuk, papírfi
gurák lesznek, e fogyatékosságát pedig részben menti csak, hogy a mesé
ben rejlő drámaiság fokozottabb kibontakozását elbeszélő alanyának, 
Martensnak, egyébként jól ábrázolt korlátoltsága és beszűkült személyi
sége is akadályozza. Meg persze a választott színhely távolisága is két
ségtelenül, amiért is, akarva, nem akarva, az a kissé komolytalannak tet
sző gondolat motoszkál bennünk, hogy micsoda nagyszerű regény szület
hetett volna, ha ugyanez a „sztori" egy dél-amerikai író agyában fogam
zik meg s válik regénytémává. Mert hát hiába: minden történetet csakis 



a hitelesen ható környezetbe ágyazottan lehetséges igazán életre kelteni, 
esetenként elhitetni akár a hihetetlent, sőt a lehetetlent is. Legalábbis az 
epikus műfajok esetében. Mert drámai művé, színpadi alkotássá, úgy tet
szik, így is válhatna, talán Kertész tollán is. Feldolgozásától, alapvető 
beállításától függően komor hangulatú, súlyos etikai dilemmákat fesze
gető párbeszédekre épülő tragédiával éppúgy, mint groteszk hangvételű 
„véres komédiává". Ebben a formájában azonban, éppen a benne rejlő 
nagy lehetőségek miatt, elolvasása után valahogy kielégületlenek mara
dunk, s ugyanazért érezzük a két kisregény közül mégis az elsőt sikerül
tebbnek. 

Magát a kötet egészét viszont alapjában véve érdekesnek, sok szem
pontból elgondolkoztatónak is, de mégsem túl jelentősnek. Olyannak, 
amely inkább csak az író ezután várható művei tekintetében kelt remé
nyeket. 

VARGA Zoltán 

EGY VERSELEMZÉSI MÓDSZERRŐL 

Németh G. Béla: 11 vers, Verselemzések, versértelmezések, Budapest, 
Tankönyvkiadó, 1977 

„A kötetet elsősorban érettebb diákoknak, egyetemi hallgatóknak s 
méginkább középiskolai tanártársaimnak szántam" — írja könyvének 
utószavában Németh G. Bála —, pontosan meghatározva ezzel azt, amit 
minden műelemzés egyik alapkövetelményének tekint. „Az irodalmi ér-
tekezőt — írja Mü és személyiség című, 1970-ben megjelent tanulmány
kötetében — kezdettől fogva közvetítőnek fogtam föl a mű és közönsége 
kettős szolgálatában, akinek modorát a M I T , a K I N E K s a M I K O R 
kérdésének kell megszabnia." Németh G. Béla e kötetének verselemzései 
nem friss megjelenésűek, folyóiratokban és önálló kötetben is napvilágot 
láttak már, de jelentősek, mert így, verselemzések gyűjteményébe szedve 
valóban a legközvetlenebb útmutatók lehetnek azoknak, akiknek a szer
ző szánta őket. Jelentőségük és, a szó legteljesebb értelmében vett, idő
szerűségük abból ered, hogy, Németh G. Béla pontos megállapítását idéz
ve, „a versinterpretációk nagyobb része esztétikai elemzés nélkül volt, 
s jelentékeny részben ma is az". (Literatúra, 1975/1) S ez ma sem vesz
tett sajnálatos érvényéből. A műértelmezések zömmel ma is inkább a mű 
ürügyén szólnak valamiről, ahelyett, hogy a műalkotás autonóm egésze 
képezné tárgyukat. 

Németh G. Béla e kötetét méltatva alapvető feladatunk, hogy magát 
a módszert vegyük szemügyre. Túl a közvetítői szándék és a konkrét 



interpretációkban megvalósított elemzői gyakorlat közötti pontos meg
felelésen — jelentőségét legteljesebben akkor mérhetjük fel, ha az elem
ző intellektusnak arra a „mutatványára" összpontosítunk, hogy magá
ból a szigorúan konkrét verselemzésből hézagtalanul, minden általánosító 
mellébeszélés nélkül ragadja meg az interpretált költeménynek azt a 
sajátosságát, amely nemcsak az adott esetben, hanem általánosan is a leg
magasabb szinten megvalósított esztétikum lényege a költészetben, ille
tőleg negatívban: azt, ami mindenkor a költészet hiányát, „napfogyat
kozását" jelzi az elemzett vers, illetőleg a költészet egészén belül is. 
Persze csak látszatra mutatvány e verselemzési módszer. Valójában kö
vetkezetes megvalósítása annak a műértelmezési elvnek, amely az egyet
len adektvát módját jelentheti bármely irodalmi mű interpretációéinak, 
s amelyet maga Németh G. Béla lényegretörő tömörséggel a következő
képp fogalmaz meg: „Az elemzésnek elengedhetetlen követelménye, 
hogy a kitűzött szakcél szemszögéből, s az illető anyag létezési tulajdon
ságának alapján menjen végbe." Még közelebbről: minden műértelmezést 
meg kell előznie a mű „személyes, anyagi intuíciós befolyásának, elem
zés ezt nem pótolhatja", de minderről az interpretáló csak „tárgyias 
igazolási eljárás" révén adhat számot, az irodalomtudomány sajátosságá
ból eredően csak így szolgáltathat hiteles felismeréseket magáról a műről. 

Ha a kötetben szereplő verselemzések keletkezési időpontját szem előtt 
tartjuk, továbbá azokat a kitételeket, amelyek a strukturalista elemzés
módszernek az irodalomtudomány területén való alkalmazási lehetősé
geire és korlátaira vonatkoznak, nyilvánvalóvá válik, hogy ezeknek a 
ma már részben fölösleges kitérőknek az alapját a hatavanas évek végén 
bonyolódó strukturalizmus-vita képezi és indokolja. S föltehetően né
hány olyan korabeli „strukturalista" elemzés, amely vulgarizálta e mód
szer nyilvánvaló eredményeit. Németh G. Béla elemzésmódszere felhasz
nálja „bizonyítási eljárása" során azt, ami e módszer valóban elévülhe
tetlen értékeit képezi, de szervesen beleépíti a maga interpretációs mód
szerébe. Abszolutizálásának ellenében frappáns pontossággal fogalmaz
za meg: „ . . . az elemzés önmagában sohasem lehet cél, hanem csak esz
köz. Valaminő értelmezés; valaminő interpretáció eszköze. ( . . . ) A tu
dományos igényű értelmezés a keletkezéstörténetet és kortörténetet ép
pen úgy nem nélkülözheti, mint azt, hogy az értelmező kellő intuícióval 
rendelkezzék és valódi élménye legyen a versről." 

Versértelmezéseink gondolatgazdagságát, szuggesztív erejét egyfelől az 
adja meg, hogy egy-egy konkrét vers esztétikai megvalósultságára figyel
ve főbb vonalakban felrajzolja az illető vers keletkezési idejének konk
rét művelődéstörténeti, filozófiai, illetőleg tudattörténeti miliőjét, kitér 
röviden a költő némely életrajzi mozzanatára is, ám minden egyes 
„bizonyítási eljárásában" a vers öntörvényűségét igazolja, elemzéseiben 
mindenkor az igazolódik be, hogy a kortörténet és keletkezéstörténet, s 
főképp a költő biográfiája csak külső foglalata lehet a versnek — nem 



esztétikai minőségeihez kötődik, hanem „korjellemző jelenségként", „atti-
tüdfajtaként" való megragadásához szolgáltat adalékokat. Éles különb
séget téve a biografikusság és a személyesség között, amely ma is eleven, 
rossz hagyománya a verselemzésnek és kritikának, Németh G. Béla pon
tosan rámutat arra — s ez már közvetlenül kötődik a vers esztétikai 
minőségeire vonatkozó „bizonyítási eljáráshoz" —, hogy a költő konkrét 
életútja ugyan „kölcsönzi anyagát, mozzanatait, de tárgyát, alakját, 
szerkezetét nem". „Az illető anyag létezési tulajdonságainak" vizsgálatán 
alapuló elemzésmódszere mindenekelőtt azt igazolja, hogy nincs esztéti
kailag magas szintű vers, amely valamilyen formában ne volna a költő
nek önnön biografikus én-jén való fölülemelkedésének produktuma. Be
leértve természetesen nemcsak a szubjektív, hanem az objektív meghatá
rozó jegyeket, körülményeket is. S ez korántsem jelenti az összefüggés 
tagadását. Elképzelhetetlen is lenne. A biografikus elemeknek az esztéti
kai megformálhatósághoz szükséges átminősülését jelenti. Más szóval: 
esztétikai elemzés tárgyát csak a vers „személyessége" képezheti. A sa
ját életanyaga „létállapottá", „létélménnyé", „életállapottá", „egy maga
tartás megformálódásának gondolatai élményévé" átminősülve szerveződ
het csak esztétikai értékké. Illetőleg, hogy egy versben leírt léttörténet 
a költő „ . . . életrajzi énjéé-e vagy egy »fiktív«, egy ^műalkotás én«-é-e, 
lényegében közömbös kérdés". 

Németh G. Béla irodalomtörténészi munkásságának ismeretében ma
gától értetődőnek látszik, hogy verselemzéseinek tárgyát kivétel nélkül 
elmúlt korok költőinek egy-egy költeménye képezi. Tényleges esztétikai 
élménnyé eleveníteni-forrósítani egy Balassi-verset, egy Kölcsey- vagy 
Vajda János-verset — lévén az esztétikai minőség eredendően nem vál
tozatlan, állandó kategória — elsőrangú küldetése az irodalom szolgá
latában. Ám ha az irodalmi értekezés e műfaját legteljesebb lényege 
szerint gondoljuk át, tehát „közvetítőnek, mű és közönsége kettős szol
gálatában" — ahogyan maga Német G. Béla határozta meg —, épp 
elemzésmódszerének kiemelkedő színvonala miatt támad hiányérzetünk, 
amiért e kötet egyetlen, napjainkban keletkezett vers interpretálását sem 
foglalja magában. *A költészet jelen ideje, e jelen idő eleven bizonyta
lansága, a távlatteremtés, teljesebb áttekinthetőség objektív lehetetlen
sége, noha a tévedések fokozott kockázatával jár, mégis, vagy épp ezért, 
az „értelem keresésének" legintenzívebb változata. Különösképpen az 
lehet a versinterpretáló számára, aki a verselemzés végső célját annak 
megragadásban látja, hogy „milyen értéket képvisel az életértékek kö
zött a vers esztétikai értéke". 

JUHÁSZ Erzsébet 



„ZÖRÖG A Z ERDŐ, H A N G Z I K A M E Z Ő . . .J 

Kivirágzott a d i ó f a . . . Népi gyermekjátékok, Móra Ferenc Könyi kiadó, 
Budapest, 1977 

A gyermek játéka a lélek mélységeiből fakad. A gyermek nem is lehet 
meg játék nélkül, hacsak környezete nem kényszeríti természetes fejlő
désével ellentétes magatartásra. A játék gondolkodást, szellemi munkát 
igénylő elfoglaltság, mely mulattat a lelki felfrissülés vagy unalomker-
getés ösztönével. A hagyományos játékkincset tulajdonképpen egyik 
gyermeknemzedék a másiktól veszi át az együttjátszás alkalmával. Ezt 
a játéktevékenységet igyekszik fejleszteni a Kivirágzott a diófa... cí
mű népi gyermekjátékok gyűjteménye, melyről az utószóban a követke
zőket írják a szerkesztők: a könyv a „gyerekeké, akik szeretnek játszani, 
nézelődni, okosodni vagy okoskodni, mulatni és ügyeskedni, olvasni és 
rajzolni, válogatni, töprengeni, nyomozni az ismeretlen után — s el
gondolkodni ilyen-olyan csodás dolgokon". 

A kötet anyaga, hetvenegy gyermekjáték, gyűjtési idő szempontjából 
igen széles skálán mozog; egy részét az első világháború előtt jegyezték 
le, másik része a két világháború közötti időszak gyűjtési munkájának 
eredménye, a harmadik pedig az 1960—70 körüli évekből való. „Szeret
nénk megidézni számotokra az idős parasztemberek, asszonyok fiatal
korának friss jókedvét, amelyről ők maguk szívbéli gyönyörűséggel me
séltek nekünk. Kár lenne, ha ezek a játékok velük együtt elmúlnának, 
elfelejtődnének" — olvashatjuk az előszóban, és egyet kell értenünk a 
szerkesztőkkel. 

A gyűjtemény tizennégy játékfajtát mutat be részletes cselekményle
írással, a kiszámolókat, énekes leányjátékokat dallammal együtt közli. 
A rajzok, ábrák segítenek eligazítani bennünket a játékok menetében. 
Az egyes játékfajták bevezetőjében részletes ismertetőt olvashatunk k i 
alakulásuk történetéről és továbbfejlődésükről. Az énekes-táncos kör
játékok vezetik be a kötet anyagát: párválasztók, le4nykérők, hidas já
tékok, zálogos játékok, kiolvasok, majd a dallamkísérettel ritkábban 
előforduló fogócskák és bújócskák, küzdőjátékok, mozdulatutánzók, ug-
rálójátékok és népi sportjátékok gazdagítják játékkincsünket és néprajzi 
ismereteinket. 

A szöveges játékoknál az átvevők nem sokat törődtek a szöveg értel
mével, arra ügyeltek csupán, hogy a szavak jól énekelhetők legyenek, 
szép dallamhoz fűződjenek és jól lehessen rájuk táncolni, azaz a ritmu
suk élénk legyen. A régi magyar népdalköltészet és népzene számos ter
mékének töredéke ma is él gyermekjáték formájában, de tánctörténeti 
értékű játékaink jelentőségéről sem szabad megfeledkezni. Ugyanakkor 
gyakran előfordul, hogy régi szokásokat, hagyományokat őriznek a szö-



vegek, mint pl . Fújjad, fújjad, jó katona — a verbuválás emlékét; Ad
jon Isten lassú esőt, / hadd mossa el mind a kettőt — párosító részletet; 
Szita, szita, péntek, / szerelem csütörtök, / dob szerda! — ráolvasótöre-
déket stb. 

Gyakran, mint azt a kötet hidas játékainál is tapasztalhatjuk, emlé
kezetes történelmi események, kiemelkedő személyek is hagytak mara
dandó nyomot játékaink szövegében, pl . a Lengyel László-játék „Lengyel 
László jó királyunk"-at, egy másik viszont „Szent Erzsébet hídjá"-t 
említi. Tehát a X V . század közepének történelmi eseménye, I . Ulászló 
és Erzsébet királyné trónharca a játékok alapja. Az ország urainak 
egyik része Ulászlót, a másik Erzsébet királynét támogatta, akik több 
alkalommal csatát is vívtak a Duna mellett (Esztergomnál és Budán), a 
játék egyik változata még a révészeket is megemlíti: „Jó révészek, v i 
gyetek át a Dunán." A játék párbeszéde a révészek és az átkelni akaró 
had vezére között folyik. A révészek a népet képviselik, akik a katonákat 
gyanakvással nézik, hiszen tapasztalatuk szerint az idegen sereg csak 
pusztítja az országot. 

Népmeséink fekete és fehér királyainak játékosan megelevenített küz
delmeit juttatja eszünkbe a Nap és Hold (világosság és sötétség) ellen
téte a párbeszédes sorjátékokban. A két legerősebb játékos kiválik a 
gyerekek közül, megegyezés szerint egyik lesz a Napkirály, a másik a 
Holdkirály. Az ő ügyességük dönti el a két csapat eredményét. A leány
játékokban a férjhez menés gondja, körülményei, az asszonyi élet egy-
egy mozzanata elevenedik meg, mint pl . a Cicölle játékban. „Elhagy
lak, elhagylak, Cicölle! / . . J ó szántóra, vetőre, / barnapiros legényre, 
Cicölle. 

Gyermekjátékainkat vizsgálva különösen azoknak kell nagy jelentő
séget tulajdonítanunk, melyeket a gyermek ösztönös játékszomjától hajt
va idősebb játszótársaitól önként vesz át, illetve a játék hevületében a 
hagyományos elemekből maga alkot. A különböző korok és népek érdek
lődési és foglalkozási körének jellegzetes tárgyait megtaláljuk gyerme
keik játékai között is. A játék anyagát pedig leginkább a közvetlen 
környezet biztosította. Ezt igazolják a mozdulatutánzó és botos pász
torjátékok, hiszen a falusi gyerekek egyik fontos feladata volt az álla
tok őrzése és legeltetése. 

A középkori harcok, a várháborúk emlékét őrzik a népi sportjátékok, 
melyek különösen az I . világháború előtt és idején voltak elterjedve. A 
játékokban legtöbbször támadók és védők szerepelnek, a csapatok leg
jobb játékosát, a játék szervezőjét vezérnek nevezik. 

A kötet a felhasznált irodalom, a gyűjtők nevének felsorolása és a 
tartalommutató zárja, ahol játékonként feltüntetik a gyűjtés helyét és 
a játék gyűjtőjének nevét. 

A Kivirágzott a diófa... nemcsak kedves olvasmány, hanem értékes 
szakkönyv is. Valóban nagy kár lenne, ha a kötet anyaga, melynek te-



kintélyes része eddig még publikálatlan gyűjtés, nem került volna köny
vespolcunkra. Hogy a gyűjtemény játékait immár sajátunknak mondhat
juk, nagyban hozzájárul Haider Edit, aki a kötet anyagát válogatta és a 
játékokat feldolgozta, Borsai Ilona népzenei szakértő, Matkó Katalin, 
aki rajzaival díszíti a játékokat és nem utolsósorban a szerkesztő Ko
vács Ágnes néprajztudós. 

VAJDA Zsuzsa 

S Z Í N H Á Z 

AZ ELŐADÁS SZOLGALATÁBAN 

Az újvidéki Nemzetközi Díszlet- és Jelmezterv Triennáléról 

Manapság ugyan már nem vonják egyértelműen kétségbe, hogy a dísz
let- és jelmezterv önálló műalkotás, de a színházi tervező művészi mun
kájának értékelésekor a sorok között mintha mégis minduntalan meg
bújna egy kis kérdőjel. E kérdőjel pedig arra a tévhitre utal, hogy a ter
vező műalkotását mégsem lehet úgy kezelni, mint egy festményt, grafi
kát vagy akár szobrot, mert a szcenikai művészet irányítója elsősorban 
a rendező, ő az, aki eldönti az előadással kapcsolatos olyan kérdéseket, 
hogy a díszlet korhű legyen-e vagy sem, stilizált, esetleg naturalisztikus 
maradjon stb. 

Szerintünk a színpadi tervező munkájának önállóságán mindez nem 
ejt csorbát, hiszen a díszlet- és jelmeztervező feladata csak a rendezői 
utasítások után kezdődik, s munkájának eredményét vagy kudarcát ép
pen ahhoz kell mérni, hogy a rendezői elképzelést mennyire tette a ma
ga lehetőségein belül teljesebbé. A színpadi tervezés egy kollektív művé
szet láncszeme, de a láncszem akkor jó igazán, művészi szintű és rangú, 
ha önmaga kifejezője is, tehát szuverén életre is képes. 

Másfél évtizeddel ezelőtt az újvidéki Sterija Játékok főbizottsága az
zal a céllal határozta el, hogy az országos színházi fesztivál keretében 
háromévenként nemzetközi díszlet- és jelmezterv kiállítást szervez, hogy 
az ilyen önálló életre képes munkákat mutassa be. A fesztiváli közönség 
nem kis kétellyel várja ezeket a rendezvényeket, mert nehéz elképzelni, 
hogy egy vagy néha több kontinens országainak sokféle kultúrájára és 
hagyományaira épülő színházi törekvéseiből megbízható képet tudnának 
nyújtani. Hiteles, átfogó képet természetesen nem adhatnak, csupán a 
bepillantást teszik lehetővé, egy kis nemzetközi sétára viszik el a nézőt. 
Az újvidéki kiállítás — az V. Nemzetközi Díszlet- és Jelmezterv Trien-
nále — tizenhárom ország (Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Finnország, 



Japán, Jugoszlávia, Magyarország, Mexikó, az N D K , Lengyelország, 
Románia, a Szovjetunió és Svájc) tervezőinek az utóbbi három évben 
alkotott munkáit tárja elénk. Bár az anyag igen heterogén, a kiállítás 
pedig vegyes érzelmeket vált k i , a majd 120 díszlet- és jelmezterv, va
lamint makettek és bábok között mégis számos olyan van, amellyel bi
zonyítani lehet: a jó színpadi tervezést egyszerre gyakorlati és esztétikai 
célokat, igényeket és követelményeket egyesítő művészetnek kell tartani. 

Elsősorban a jelmeztervek érdemelnek figyelmet. A róluk alkotott kép 
a teljesebb, de kár, hogy ezúttal csak a terveket mutatták be, jobbik 
esetben is csak az előadásokról készült fotók kíséretében, ahelyett, hogy 
a kész jelmezek is ott állnának a teremben. Az alkotók, elsősorban a 
magyar, finn, szovjet és hazai tervezők munkái rendkívüli ötletességről, 
szín- és formaérzékről tanúskodnak, de ugyanakkor hatásos grafikai 
munkának is beillennének. A jugoszláv szerzők közül Alenka Bertl-
PrevorSek ljubljanai tervezőnő munkái keltettek feltűnést, mindenekfö
lött a díjazott Athéni Timon című Shakespeare-drámához készített ter
vei, öná l ló grafikai értékével és hatásos színösszeállításával emelkedett 
k i a finn Fiina Ahonen Csehov Ványa bácsijához készített jelmeze. A 
magyar mezőnyből elsősorban a nemzetközi sikereiről is jól ismert Schaf-
fer Judit Vörösmarthy Csongor és Tünde című darabjához készült, kitű
nő faktúrájú jelmezei érdemelnek említést. Korszerű jelmeztechnika di
cséri Hruby Mária terveit is. Még a szovjet tervezők munkái között 
akadhatunk finom ötletekre és frappáns megoldásokra, például Marina 
A. Szokolova terveiben. 

A színpadi makettek kategóriájában a szovjet Eduárd Kocsergin Mese 
a lóról című Rozowsky-dráma színpadképe kapta a triennále díját. Egy
szerű, puritán, zsákokból készített munkáról nem érezzük, nem látjuk, 
mennyire kifejezője a drámai lényegének. A cseh Aleksandar Babraj Ler
montov Álarcosbál című drámája inszcenálásához készített tervét sike
resebbnek kell tartanunk. 

A díszlettervek között kiegyensúlyozottabb a mezőny, mint a jelme
zeknél. Heterogénebb is. Erősen naturalisztikus vonásaival üt el a töb
bitől a japán anyag. Kár, hogy többnyire operákhoz és nem drámákhoz 
készített terveket küldtek. Ebben a mezőnyben legszámottevőbbek a ro
mán tervek, de ez nem jelenti azt, hogy a leginkább figyelemreméltóak 
is. Csak Victor Cretulescu (Dürrenmatt: Play Strindberg) és Bíró Géza 
(Ulrich Plenzdorf: Az ifjú W. újabb kínjai) munkája emelkedik az át
lagos fölé. Díjra is érdemesnek a magyar Najmányi László Arisztofanész 
Plutosz című drámájához készített, grafikailag is kitűnő, a világos- és 
sötétkék szín játékával pedig finom plasztikusságot, puhaságot sejtető 
díszlettervét tartotta a bíráló bizottság. A sikerültebb alkotások között 
még a finn Peka Ojama Csehov Három nővéréhez és Mihajlo Simidri-
jevic belgrádi tervező Crnjanski Álarc című drámájához tervezett mun
káját kell megemlíteni. 



A díszlet- és jelmeztervek, makettek és a bábuk mind más-más világot 
tárnak elénk, s éppen ezért nehéz is őket valódi értékük szerint mérni. 
Az is kérdés, k i mit tart a mérésre fontosabbnak. A díszletnél és jelmez
nél nagyon fontos, hogy mennyiben állt összhangban a rendezéssel, ezen 
belül az előadás stílusával, a játékkal stb., tehát hogy mennyire vált az 
előadás szerves, alkotó, esetleg uralkodó elemévé is. Ezt viszont a puszta 
terv alapján nem tudjuk megállapítani. Így hát kénytelenek vagyunk e 
munkákat elsősorban képzőművészeti (alkalmazott művészeti) szempont
ból megítélni. 

Annyi azonban teljes bizonyossággal megállapítható, hogy az újvidéki 
kiállítás jelmezei művészi ihletéssel, korszerű grafikai technikával, ké
szültek és törekedtek a színpadi jellemek megformálására. A jelmezter
vezők szinte egyazon célja, hogy — legyen az vígjáték vagy dráma — 
a ruha jellemezzen, vetítse k i a hős lelkialkatát. Ezzel szemben a dísz
lettervek a hangsúlyt inkább az atmoszférára, az előadás légkörére fek
tetik, és a felület részletes megmunkálására törekednének. A díszletek kö
zött nagy a stílusbeli tarkaság: realisztikus, stilizált vagy absztrakt dísz
lettervek éppúgy megtalálhatók a kiállításon, mint az anyagszerűek vagy 
konstruktívak. 

A három évvel ezelőtti rendezvényhez viszonyítva: a mostani kiállítás 
mintha arról árulkodna, hogy a jelmeztervezésben mutatkozik némi fej
lődés, de a díszlettervezésben elmarad a kísérletezés, az új megoldások 
keresése. 

BORDÁS Győző 

Najmányi László (Magyarország): Lorca, Yerma 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

NYUGTALANSÁG, GESZTUS, GONDOLAT 

MAURITS FERENC (1945) újvidéki művész rajzai és objektumai 
alapján azok közé a kifinomult érzékű koloristák közé sorolható, akik 
a legérzékenyebben reagálnak a rétegekre és halmazokra tagolódó tér 
minden mozzanatára, értékvonatkozására és rezdülésére. Első pillantásra 
Maurits alkotásai talán csupán a képiség erejével hatnak, hamarosan k i 
derül azonban, hogy a művészt intenzíven foglalkoztatják a modern élet
móddal kapcsolatos lelki problémák és kételyek ismeretelméleti vonatkozá
sai is. Vallomásait kizárólag képi eszközökkel fejezi k i , nem dramatizál, 
s a pátosz sem sajátja. Alapvető módszere, hogy az érzelmeket egyszerű 
gesztusokban, a gondolat és a tudat polivalens rétegeiből kinőtt kolorista 
metaforákba sűríti. Ujabb alkotásaiban Maurits azzal is megpróbálko
zik, hogy képezi eszközökkel, a TISZTASÁG és a SZENNY dihotómiá-
jára alapozva valljon a korunk embere és környezete közötti feszültségen 
egyre inkább kiteljesedő ökológiai katasztrófáról. Eközben nem tartja 
feltétlenül szükségesnek a figuratív szimbólumok használatát, s kerüli 
az olyan képletek alkalmazását is, amelyek a közlés közérthetőségét és 
közvetlenségét terhelnék. Gondolatai valamiféle színekben, formákban 
és képzőművészeti struktúrákban gazdag „absztrakt tájban" konkretizá
lódnak. Maurits nem mesél és nem illusztrál, hanem az intuícióra támasz
kodva hódítja meg a tudat és az élmények eddig ismeretlen szféráit, 
mélységeit. A belső lendület és a nyugtalanság, a fény és az árnyék 
harca alapvetően jellemző művészi magatartására. E harc bizonyos moz
zanataiban az árnyék kerekedik felül, végül azonban a sötétséget mindig 
áthatja az erős, már-már érzéki napfény, ragyogás. Változó közegekben 
változó intenzitású fénycsóvák bukkannak fel és tűnnek el, kozmikus, 
csillagközi terek tágulnak és szűkülnek a szemünk előtt, majd minden 
ok és ürügy nélkül egyszerre csak az enyészet lesz úrrá, melyben a fény, 
a hang és a hő önnön ellentétévé, ridegséggé, sötétséggé, kozmikus csönd
dé változik. Minden görcsösen egybefogott fénycsóva mögött a szétszó
ródás lehetősége áll, minden rezdülés valamiféle életjel: a veszélyeztetett 
s csak a szüntelen mozgással menthető élet megnyilvánulása. A hang 
visszhanggá változik, a tárgy látomássá, a csönd percről percre fokozódó 
titokzatos hangjelenséggé. S végül már nem is tudjuk, reggel van-e vagy 
éjszaka, alkony-e vagy v i r rada t . . . 

Maurits zágrábi kiállításának rajzain élesen körülhatárolt mezők és 

Maurits Ferenc: Rajzok és objektumok, a Forum művelődési és tájékoztatási 
központ Stúdió képtára, Zágráb, 1978. márciusa. 



olyan amorf felületek változnak, melyeken a forma szétfolyik, s a szín 
apró részecskékre bomlik, mintegy utalva a ragyogás fölöttébb bizony
talan voltára s a különböző értékek és jelenségek egymásba fonódottsá-
gára. Művészi tereit a viszály, a súrlódás és az elemek egymára hatása 
jellemzi. Felületein dinamikus ritmusok, események és optikai jelenségek 
kavarognak és állnak össze olyan bonyolult egységgé, mely alapvetően 
próbára teszi tekintetünket és gondolatainkat egyaránt. Lényegében azon
ban sohasem bomlik meg a belső egyensúly: az ellentétek kibékülnek, 
összeolvadnak, a végletek megszelídülnek, a távol eső térségek határai 
közel kerülnek egymáshoz. Maurits képeinek alapvető törvényszerűsége a 
kromatikus szintagmák és a komplementáris kontrasztok sötét alapon 
való kiteljesedése. A vonalak, sávok, a néha dinamikus, néha higgadt, 
jeltelen térségekbe beépülő, esetenként szerves anyagra utaló csóvák él
ményeket, emlékeket idéznek. Szerves anyag benyomását keltik külön
ben a M a u r i t s - o b j e k t u m o k r a annyira jellemző nyomdai hulladék
anyagok, ólomcsövek is, melyek előbb csupán halmozódnak, de — a vé
letlen elvein ugyan — végül mégis térbeli egységgé szerveződnek. Rajzait 
elsősorban a f ü g g ő l e g e s kiterjedés jellemzi, objektumainak viszont 
az elemek v í z s z i n t e s terjeszkedése a fő sajátossága. Az anyagi világ
ba színekkel hatol be: a feketétől az ezüstszürkéig terjedő skálán mozog
va Maurits hangsúlyos és hangsúlytalan részekre, nyílt és kevésbé nyílt 
hanghatásokra utal, mintegy következetesen végigvezetve a színek iránti 
elkötelezettségét. Közlésének alapjában a szín, a színhatás, valamint a 
tiszta látomásból kinövő sajátos pikturális jelleg áll. A képzőművészet 
iránti kételyek korában Maurits néhány olyan új, szabad utat fedez fel, 
melyek az ismeretlen meghódítás felé vezetnek. E felfedezés örömét haj
landó megosztani velünk, sőt bizonyos mértékig kötelez is erre bennünket, 
S mindenképpen megérdemli, hogy ne utasítsuk vissza a felkínált alkotói 
ö r ö m ö k e t . . . 

/. F. fordítása 2eljko SABOL 

T Á J É K O Z T A T Á S 

RA5A TODOSIJEVIC REFLEXIÓI A MŰVÉSZETRŐL 

Festőként kezdte pályafutását Rasa Todosijevic fiatal belgrádi alkotó. 
Később az időszerű művészeti irányzatokhoz csatlakozó A 8 nevű csoport 
tagja lett, néhány éve pedig önálló kutatásokat folytat. Az utóbbi idő
szakban kifejtett elméleti tevékenysége révén egészen különleges helyet 



Rosa Todosijevic: 11000 vonal magánhelyiségben, 1976 

foglalt el a jugoszláv művészetben. 1977-ben tagja volt a párizsi bienná-
lén bemutatkozó jugoszláv csoportnak; ebből az alkalomból a tübingeni 
Edition Dacic kiadónál megjelent Texts című szöveggyűjteménye. Mély
reható művészetfilozófiai reflexióinak mintegy összegezése az a kézirat 
volt, amelyet tavaly, a jugoszláv képzőművészet 5. Belgrádi Triennáléja 
alkalmával sokszorosítottak a látogatóknak. 

Todosijevic különleges helyzete nem is annyira a hagyományos művé
szeti eszközöktől való elrugaszkodásban, inkább az időszerű alkotói tö
rekvéseken belül meghatározható elkülönülésben, egy egészen sajátos 
világ- és művészetszemléletben nyilvánult meg. A hatvanas években 
indult, hozzánk pedig 1969—70 táján eljutott új művészeti áramlatok 
egyik ismertetőjele a művészeti gyakorlatnak a mindennapi élettel és lét
gyakorlattal való azonosítása volt. A konceptuális művészettel rokon 
irányzatok elkötelezettjei végül is majdnem kivétel nélkül az élet=mű-
vészet képlet mellett tettek hitet. Az új művészeti gyakorlat immár tíz
éves jugoszláviai történetében Todosijevic az első, aki a konceptuális 
művészet szószólójaként egy egészen egyéni társadalmi-művészeti látás
mód szellemében a művészet—művészet tétel mellett állt ki. 

Álláspontját az USA-beli Ad Reinhardt tanítása szilárdította meg, 
akit annak idején a „művészi világ lelkiismerete" névvel illettek sokol
dalú munkásságának megingathatatlan etikai alapja miatt. Az amerikai 
festészet hősi korszakában Reinhardt volt az egyetlen alkotó, aki vallót-



ta, hogy eszme nélkül nincs igaz művészet, a mű pedig csupán saját tar
talmának a bemutatására és nem rajta kívül álló — üzleti, társadalmi, 
politikai, gazdasági stb. — célok jelölésére szolgál. Reinhardt eszménye 
a külső belebonyolódásoktól mentes művészet volt, amely a művészet^ 
művészet elveként fogalmazódott meg, sokakban a l'art pour Tart-t 
idézve fel. Néhány rosszindulatú szakértő a fenti meghatározással kívánt 
nyomást gyakorolni arra a művészetre, amely „sem az egyháznak, sem 
az államnak nem akart szolgálni". 

Az élet és a művészet kettőssége Todosijevicnél újfent kidomborodott. 
„A művészet művészet, az élet pedig élet, minek tehát az életet a mű
vészettel, a művészetet pedig az élettel körülhatárolni, amikor kárára 
van mindkettőnek", idézi egy helyütt Todosijevic Reinhardtot. Todosi-
jevié szerint a napjainkban oly elterjedt, az élet és a művészet közé 
egyenlőségi jelet tevő alkotói javaslatok a természet utánzásának, mimé
zisének a hagyományos értelmezéséhez vezetnek vissza. Ebbe a csoport
ba sorolható az új akadémizmus, a realizmus, a primitivizmus, a szoc-
realizmus, valamint a folklórra támaszkodó provinciális expresszioniz
mus, amelyek az élettel való közelség mellett kardoskodnak, hogy vala
miképp leplezzék az eszmei fogyatékosságot. Todosijevic nem szól azok
ról az időszerű törekvésekről, amelyek az „Art In Contact Its Life In 
A r t " jelszó szellemében szervezkednek a nemzetközi porondon. 

Todosijevicnél a nyelvi-plasztikai alkotás csak eszköz a művészet mű
velődési, gazdasági, szociológiai vagy politikai összefüggéseinek mélyebb 
elemzéséhez. A felületes szemlélőnek nem sokat mondó nyelvi ábrák 
valójában nagyon alapos elméleti-kritikai vizsgálódás kulcsait képezik, 
ezúttal is rácáfolva azokra, akik a konceptuális művészet tudatosan le
szűkített, specifikus kifejezősíkja mögött mindenkor a kongó ürességet 
vagy az erőltetettséget vélik látni. 

Todosijevic 1975-től a Nulla dies sine linea (Egyetlen nap sem vonal 
nélkül) koncepciójából kiindulva naponta egy vonalat húzott jegyzőfü-
zaébe. A pontos keletkezési idővel kiegészített vonalak nem alkotójuk 
mindennapi tevékenységének dokumentumai, vagy az élet menetének k i 
ragadott részei kívántak lenni, csupán a műbe befektetett fizikai erő 
egyezményességére mutattak rá. A nyelvi képződmény természete, illet
ve a kérdéses artikulációs elem — ez esetben vonal — kiválasztása nem 
játszott olyan lényeges szerepet, mint első pillanatra tűnik. Todosijevic 
mindenekelőtt a mű társadalmi-gazdasági feltételeinek kontextusát kíván
ta megvizsgálni, így esetében az eszközválasztás szinte jelentéktelen sze
repet kapott; ugyanúgy rajzolhatott volna köröket vagy más nyelvi áb
rákat is. Most már, mint nyelvi szempontból elfogadható művek alkotója, 
Todosijevic az elszigeteltség problémájába ütközött, mert hiányzott az a 
társadalmi-művelődési közeg, amelyben a nyelvi képződmények általáno
san is elfogadott és verifikált alkotásokká váltak volna. 

Hasonló sorsra jutott Tízezer vonal a galéria falán című tervezete is, 



melyet előbb csak magánhelyiségekben valósított meg. Vonalzó segítsé
gével meghatározott magasságban és szélességben tízezer grafitvonalat 
húzott egymásra. Ilyképpen egy satírozott sávot kapott, amelyről le
hetetlen volt megállapítani, valójában hány vonalból állt össze. De amint 
Kosuth is mondja, annak, aki valamit, művészetként akar felfogni, min
dent 1:1 arányban kell elfogadnia. Todosijevic ezúttal is egy nyelvi
optikai szemszögből kifogástalan alkotást hozott létre, amelyet már csak 
be kellett iktatni az általános művelődési folyamatba, vagyis a művészeti 
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Kasa Todosijevic: Nulla dies sine linea, 1976 

hagyományba. A szerzőnek tehát megfelelő művelődési-gazdasági közeg
re volt szüksége az alkotások hivatalos és nyilvános felavatásához, illet
ve a művészeti körforgásba való konvencionális beiktatáshoz. Ez pedig 
nem volt könnyű. Todosijevic arra a megállapodásra jutott, hogy a ga
lériák csak a helyi művelődési körülményeknek és elvárásoknak meg
felelő alkotásokért vállalnak felelősséget, habár mindig a művészet álta
lános, egyetemes értékeire és jellegére hivatkoznak. A kiállítói intézmé-



nyek ilyenformán egy szűk réteg, a kultúrbürokrácia kezében vannak. 
Már előre tudni, hogy melyik galéria melyik bázisból verbuválja azt a 
terjedelmes anyagot, amely egy centripetális mozgás folytán mindig az 
erősebb gazdasági központok felé tör, kialakítva a művészet, az alkotók 
és a kiállítói intézmények hierarchiáját. Mindebből az következik, hogy 
a képtár vagy a művész neve a mű elbírálásakor annak objektív értéké
nél is jelentősebb; a mű társadalmi értékét tehát a rajta kívüli tényezők 
a priori határozzák meg. 

összegezésül nem árt ismételten aláhúzni, hogy Todosijevic vonalai 
képzőművészeti eredetükre való tekintettel sem plasztikai kifejezési esz
közök, mert már puszta megjelenésükkel az alkotás meghatározott tár
sadalmi kontextusban való osztályozásának és valorizációjának a prob
lematikáját vetik fel. A belgrádi alkotó kutatásai közvetlenül is kapcso
lódnak Dániel Buren A múzeumok funkciója című vizsgálódásához, amely 
a tőkés társadalom piaci rendszerének a művészet fejlődésére gyakorolt 
negatív hatásait elemzi. A Nulla dies sine linea és a Tízezer vonal a 
galéria falán című alkotások elsősorban rámutatóak és kritikusak, s szer
zőjük különleges érdeklődését tükrözik a művészet általános rendszeré
ben uralkodó helyzet iránt. 

SIOMBATHY Bálint 

Marina A. Szokolova (Szovjetunió): Chostakovitch, Katerina Izmailova 



K R Ó N I K A 

SZÍNHÁZ — ELMÉLETBEN ÉS 
G Y A K O R L A T B A N . Az elmúlt hó
napban tartományiunk legjelentősebb 
művelődési eseménye kétségkívül az 
országos színházi fesztivál volt. A 23. 
Sterija Játékok lényegét már a cím
ben is megjelöltük: színház — elmé
letben és gyakorlatban. Tanácskozások, 
találkozások, kiállítások és mindenek
fölött előadások, versenyben és verse
nyen kívül futó sok-sok bemutató ke
retezte a rendezvényt. Bizonyítva 
egyben azt is, hogy a Játékok immár 
nem csak az ország több mint félszáz 
színházában hazai szövegekre készült 
7—8 legjobb (vagy csak annak vélt) 
előadásának a puszta bemutatója, 
prezentálása, hanem mindenekfölött ál
talános színháza, rendezvény, vala
mennyi színházunk rendezvénye. 
Célja pedig: népszerűsíteni a dráma
irodalmat és színművészetet, itthon és 
külföldön, egyaránt. 

Az idei szemle a színház társadal
mi szerepét taglaló szaktanácskozással 
kezdődött, amelyen DuSan Popovic 
színháztörtsénész, a J K S Z K B elnöksé
ge Végrehajtó Bizottságának tagja 
mondott vitaindítót. Bevezetőjéből 
idézzük az alábbi néhány gondolatot: 

— A művelődésügyi önigazgatási 
érdekközösségek létrehozásával és a 
színházakkal való közvetlen kapcso
latteremtésük kialakításával lehetővé 
válik a szabad munkacsere a társult 
munka és a színház között. A régi 
pénzelési felfogások maradványai 
azonban még mindig tartják magukat, 
sőt belopakodtak az új önigazgatási 
érdekközösségnek nevezett institúcióba 
is. Még mindig tapasztalhatunk ugyan

is költségvetési pénzelést, a színhá
zakban pedig tartja magát az üzleti 
szellem. A társadalomban tapasztalha
tó érdekösszeütközések a színházi élet
ben is éreztetik hatásukat. Jó viszont, 
hogy a változások legfőbb célját, azt, 
hogy a dolgozót közelebb vigyük a 
színházhoz, illetve hogy növeljük a 
színházra gyakorolt hatását, sikerült 
elérnünk, sőt ma már az intézmények 
fokozottabb irányításába is bekapcso
lódtak. 

— Amikor a színházból és a szín
házi önigazgatásról beszélünk, olyan 
társadalmi viszonyok létrehozására 
gondolunk, amelyek közepette a leg
teljesebb mértékben kifejezésre jut a 
színművészeti alkotómunka szabadsá
ga. E z azt jelenti, hogy magában a 
színházban, tehát az intézményben 
túl kell haladni és meg kell szüntetni 
az intézményesített régi formákat, 
amelyek még az osztálytársadolmban 
jöttek létre. Azért bíráljuk a polgári 
és az állami színházat, mert jobb, 
szabadabb megoldásokat keresünk, 
hogy a szocialista önigazgatás társa
dalmi előnyeire támaszkodva kiala
kítsuk a szabad színházi dolgozók ön-
igazgatású színházát, azokét akik sza
badon alkothatnak benne és a művé
szetet új, humánus tartalmakkal gaz
dagítják. 

— A színházak mindennapi gondjai 
közé tartozik a televízió, a film, a 
rádió és az esztrádmfivészet nagy 
konkurenciája. Mivel az utóbbiak 
anyagi bázisa jobb és bizonyos mér
tékben társadalmi hatalmuk is na
gyobb a színházakénál, sokszor furcsa 
helyzet áll elő: az említett intézmé-



nyek elégtelen szintű társadaLmasított-
sága lehetővé tette, hogy bennük egy 
nem formális, de igen hatékony struk
túra közvetítőként lépjen fel az alko
tok, a médiáim és a közönség között. 
Ezt akár kulturális technokráciának is 
nevezhetnénk. Ezek a struktúrák nem 
csekély anyagi javakkal rendelkez
nek . . . Ilyen körülmények között a 
színházak alárendelt helyzetbe kerül
nek a televízióval, a filmmel és más 
médiumokkal szemben, mert a színé
szék legfőbb ambíciói a színházon kí
vüli tevékenységre irányulnak. Ezáltal 
a rendes munkaviszonyukból adódó 
teendőiket sokszor nem végzik hiva
tásuk magas latán . . . 

— önigazgatás a színháziban azt je
lenti, hogy a társult színművészek 
küldötteik útján vagy pedig közvet
lenül irányítják, igazgatják a munka
eszközöket és megvalósítják a mun
kára való jogukat mind a televízióban, 
mind a filmen, mind a színházban. 
Munkájuk természete szerint, külön
böző időpontokban különböző munka
eszközöket vesznek igénybe, de emiatt 
nem választhatók el a munkaeszkö
zöktől. A színésznek joga van szín
padra lépni, de a szerepre valló jogát 
színészi képességei szerint érvényesí
t i . . . 

A kétnapos tanácskozás befejeztével 
került sor a nyolc versenydarab be
mutatására. A 23. Sterija Játékok leg
jobb előadásává a belgrádi Atelje 212 
együttese előadását, Milica Novako-
vic Kőpárna című művét nyilvánítot
ták. A színházi szerzővé most avatott 
írónő kapta a korszerű drámaszöve
gért járó díjat is. A Játékok rendezői 
díja az eddig nem egyszer kitüntetett 
Dejan Miijacé lett, aki a belgrádi Ju
goszláv Drámai Színház társulatával 
Nusic Nyílt tenger című színművét 
hozta a szemlére. A színészi teljesít
ményekért járó öt díjat Petar Boíovic 
a Kopárnab^n, Zlatko Cmkovié a 

zágrábi Horvát Nemzeti Színház tag
ja. Rrleza Go/goíijában, Milán Guto-
vic a NuSic darabban nyújtott alakí
tásáért, valamint Josip Pejakovié a 
Szarajevói Népszíniház tagja Dusko 
Andié Omer pasa Latas c. előadásá
nak címszerepéért és Vida Juvanova a 
Ljubljanai Városi Színház művésze 
Andrej Hieng Nászéjszakdjabzn látott 
alakításáért kapta. A díszlettervezői 
díj Niko Matul Ljubljanai, a jelmez
tervezői pedig Boiana Jovanovié belg
rádi tervezőé. 

VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI N A P 
ZÁGRÁBBAN. A közelgő pártkong
resszus tiszteletére, április 8-án Zág
rábban, a Barátság hidjai elnevezésű 
nagyszabású művelődési rendezvény 
keretében, vajdasági napot tartottak. 
A horvát fővárosban tartományunk 
művelődésügyi intézményeinek veze
tői és felelős tisztségviselői — dr. Mi-
lenko Nikolic, Vukasln Loncar, Deák 
Ferenc, Ana Makanova, Vera Milo-
savljevié, Dusán Belic és Pero Zuibac 
— ismertették Vajdaság művelődés
ügyének jelenét és célkitűzéseit, majd 
pedig többnyelvű irodalmunkkal és 
könyvkiadásunkkal ismerkedett a Vat-
roslav Lisinslki Hangversenyterem kö
zönsége. A vajdasági napon képzőmű
vészetünkből, színházi- és zeneművésze
tünkből is kapott ízelítőt e közönség. 

Az említett könyvkiállítás a vajda
sági kiadóházak négyévi termését mu
tatta be, közöttük hetven magyar 
nyelven megjelent könyvet és hat fo
lyóiratot is. Az irodalmi esten Bányai 
János bevezetője után BoSko Petrovaé, 
Pap József, Vitazoslav Hronec, Flo-
rica Stefan és Gyura Paphárhaji köl
tészetével ismerkedett a közönség. A 
mai vajdasági grafikusművészetet több 
mint harminc alkotást bemutató kiál
lítás prezentálta, zeneművészetünk né
hány jeles darabját — Király Ernő, 
Rudolf Bruíi, Ivan Kovai és Nikola 
Petin alkotásait — pedig a Vajdasági 



Filharmónia Miodrag Janoszká vezé
nyelte kamaraegyüttese szólaltatta 
meg. A rendezvénysorozatot az újvidé
ki Szerb Nemzeti Színház társulatának 
valóban nagysikerű fellépése zárta, 
amelyen Jovan Sterija Popovié A fel
fuvalkodott tökfej című, már néhány 
éve állandóan műsoron levő vígjátékát 
mutatták be. 

A zágrábi rendezvénynek igen nagy 
sajtóvisszhangja volt: a Vjesnik és az 
Oko teljes oldalon számolt be az ese
ményről, az Újvidéki Televízió pedig 
félórás műsorban varázsolta a nézők 
elé a rendezvény hangulatát és legfon
tosabb mozzanatait. 

A Z ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ POR-
T O R 0 2 B A N . Számunk megjelenése
kor, május 20-án kezdődik az idei 
portorozi tévéfesztivál, tévéházaink 
szokásos, minden évben megrendezen
dő seregszemléje. Az Újvidéki Televí
zió már közzétette a portorozi listát, 
azaz azoknak a filmeknek a jegyzékét, 
amellyel megkísérli megismételni a ta
valyi sikert amikor szinte minden 
versenykategóriában kitűnően szerepel
tek, és a nyolc ház versengésében, a 
belgrádi stúdió mögött a második he
lyen végeztek. Akkor Újvidékre ke
rült a fesztivál nem hivatalos nagy
díja is: Vicsefk Károly rendező érde
melte ki Gobby Fehér Gyula Vallatás 
című tévéfilmjével. 

A drámaműsorok kategóriájában az 
idén nyilván sokkal szerényebb óha
jokkal indul stúdiónk, mert a szem
lék közötti időszakban eddig mind
össze két tévéjáték készült el — Mi-
lorad Crnjanin Milán Baum élete és 
munkássága és Slobodan Bozovié Sár
kány című alkotása —, de egyik sem 
olyan színvonalú, hogy eredményesen 
reprezentálhatná a stúdiót országos 
szintű versenyben. A tévé válogató 
bizottsága ezért úgy döntött, hogy a 
fesztiválra, egy, e sorok írása után 
— május 8-án — bemutatásra kerülő 

tévédrámával indul, Jovan Radulovié 
Martié tanár hallgatása c. drámájá
val, amelyet Zorán Saric rendezett, 
Milos1 Zutictyal a főszerepben. 

A dokumentum- és riportműsorok 
versenyében Petar Latinovic rendező 
egy minden bizonnyal izgalmas, egye
lőre ugyancsak be nem mutatott film
jét küldik. A film Tito elnök emléke
zetes szovjetuniói, koreai és kínai lá
togatásának mozzanataiból állt össze. 
A gyermekműsorok szerkesztősége Ra-
domir Suboticnak az Egyesült Álla
mokban forgatott utdifilmjét, a Niaga
rát viszi, a szórakoztató- és zenés mű
sorok szerkesztősége pedig Dorde Fiser 
és Jovan Ristic zenés műsorát a Lá
togatóban az öreg hölgynél címűt. 
Nyilván nem kis eséllyel indul majd 
a portorozi fesztivál oktatóműsorá
nak kategóriájában Guelmino János 
és Burány Márta A Tisza virágzása 
című filmje. E z a prodkució ugyanis a 
műszaki filmek belgrádi fesztiválján 
nemzetközi mezőnyben is nemcsak 
megállta a helyét, hanem díjat is ka
pott. A Póth Imre filmezte és Ivan 
Obrenov rendezte félórás film a 160 
alkotás mezőnyében lett harmadik. 

A KÉPES IFJÚSÁG KÉPZŐMŰ
VÉSZETI PÁLYÁZATA. Április vé
gén zárult a Képes Ifjúság egy rend
kívül hasznos akciója: az ifjú képző
művészek számára kiírt pályázata, 
méghozzá nem is akármilyen sikerrel. 
Majd harminc pályamű érkezett be, s 
több mint fele olyan színvonalú al
kotás, hogy az Ács József, Barátin Fe
renc és Csernik Attila összetételű bí
ráló és válogató bizottság azonnal 
kiállításon is szerepeltette. A pályamű
vekből megrendezett kiállítás résztve
vői: Bálint Béla, Bada Tibor, Csonti 
István, Fenyvesi Ottó, Horvát János, 
Jánosi László, Juhász Illés, Kalapáti 
Ferenc, Mókus Kálmán, Györe Géza, 
ifj. Nóvák Mihály, Nagy Gábor, Pé
ter László, Sebők Zoltán, Sóti György, 



Szarvak József és Vksek István. A 
pályázat díjazottjai: Bálint Béla, Feny
vesi Ottó, Jánosi László és Juhász 
Illés. 

SZIViERI JÁNOS SINKÓ-D1JAT 
KAPOTT. „A Gemma-sorozatiban 
megjelent Szabadgyakorlatok című 
verseskönyvében és különösen az utób
bi időben közölt verseiben Sziveri Já
nos korszerű és az eredetiség jeleit 
mutató szellemiségről tett tanúbizony
ságot. Hosszabb idő óta jelentet meg 
képzőművészeti jellegű írásokat is. A 
bírálató bizottság méltányolta a kép
zőművészeti portrékban érvényesülő új
szerű hozzáállást, valamint írásokiban 
és szervező munkában kifejezésre jutó 
törekvését képzőművészeti életünk fel

lendítéséért." — áll a Bognár Antal, 
Dudás Károly és Reffle Gyöngyi ösz-
szetételű bíráló bizottság megindok-
lásában. 

WANYEK TIVADAR ÚJABB 
AJÁNDÉKA VÁROSAINAK. Wanyek 
Tivadar zrenjanini festőművész újabb 
festményekkel ajándékozta meg a vá
rost. A három évvel ezelőtt majd száz 
festményből alapított Wanyek-szoba 
újabb 36 alkotással gazdagodott. Így 
a zrenjanini városi múzeum épületében 
levő gyűjtemény Milán Konjovié zom-
bori kollekciója után a legteljesebb 
egyéni gyűjtemény Vajdaságban. Az 
ajándékozási okmány aláírása utáni 
napokban Wanyek Tivadarnak önálló 
tárlata nyílt a belgrádi Művelődési 

/ 

Vanda Fik-Palkova (Lengyelország): Díszlet egy X V I I I . századi orosz 
irodalmi összeállításhoz 



Központ képtárában, amelyen a Ba
rátság ablakai sorozat negyven vász
nát mutatta be a fővárosi közönség
nek. 

KÖZÉPISKOLÁS IRODALMI VE
TÉLKEDŐ BECSÉN. Számunk nyom
dábaadásakor tartották meg Becsén a 
jugoszláviai magyar középiskolák ver
senyéből kinőtt Középiskolás Irodalmi 
Vetélkedőt, így tehát csak gyorshírben 
számolunk be arról, hogy a sorrend
ben X I I . rendezvény iskolai elődön
tőiben több mint ezer tanuló vett 

részt, míg a beszédművészeti és iro
dalmi vetélkedő becsei döntőjének 
nyolcvan versenyzője volt. A beszéd
művészeti verseny győztesei a zomjbo-
ri Brezsnyák Izabella (versmondás
ban), a topolyai Petris Zselknir (pró
zamondásban) és Veselinka tkrasevíé 
ugyancsak topolyai tanuló a magyar 
nyelvet környezetnyelvként tanulók 
versenyében. Az kodalmi vetélkedő 
legjobbjai Krizsán Erika Újvidékről, 
Faragó Katalin Zentárói, valamint a 
törökkanizsai Remete Anasztázia és a 
zentai Hajdú Zsolt. 



A FORUM KÖNYVKIADÓ A BUDAPESTI ÜNNEPI 
KÖNYVHÉTEN 

A május utolsó hetében Budapesten megrendezésre kerülő Ünne
pi Könyvihéten az újvidéki Forum Könyvkiadó sátrában a követ
kező könyvek vásárolhatók meg: Bori Imre: Irodalmi hagyomá
nyaink; Mészáros Sándor: Vajdaságiak a magyar tanácsköztársa
ságban; Hol ti Mária: Sodortatva; Bori Imre: Idő, idő, tavaszidő; 
Különös ajándék; Versek éve 1975; Versek éve 1976; Majtényi 
Mihály: Betűtánc; Penavin Olga: Kórógyi szótár I — / / ; Pató Imre: 
A Híd repertóriuma; Jung Károly: Ami nincs; Csáth Géza: Isme
retlen házban I — / / . ; Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia; Burány 
Béla: Hallották-e hírét; Gion Nándor: A kárókatonák még nem 
jöttek vissza; Bori Imre: Szövegértelmezések; Petkovics Kálmán: 
A mostoha barázda; Burány Nándor: Kamanci Balázs; Josip Vid-
mar: Esszék és meditációk; Vrtazoslav Hronec: Egyórás portya; 
Sinkó Ervin: Vándorbotom meg-megtorpan; Bányai János: Könyv 
és kritika II.; Az AVNOJ második ülése; Bori Imre: Irodalmunk 
évszázadai; Varga Zoltán: Periszkóp; Bosnyák István: Ember a 
forradalomban, ember a soron kívül; Képköltemény; Bognár An
tal: Textília; Jovan Pavlovszki: Sárfészek; Szenteleky; Istorija 
madarske knjizevnosti; Gobby Fehér Gyula: Szent bolond; Várady 
Tibor: Az egér szűr ke szoba titka; Gerold László: Színházi életünk 
I . ; Matajevics Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz; Holti Mária: Bordásfal; 
Gyökér és szárny; Kovács Nándor: Fölöttünk az ég; Bálint Béla: 
Nyomtalan; Szügyi Zoltán: Hangosan és csendesen; Sziveri János: 
Szabadgyakorlatok; Pintér Lajos: Bolondkocsi; Urbán János: Kő-
posta; Gulyás József: A tenger küszöbén; Pap József: Hűség — 
Vernost; A merülő fullantyú; Az Ady-vers időszerűsége; El nem 
taposható csillagok; Fehér Ferenc: A madár árnyéka; Fehér Ferenc: 
Madarak folyója; Bárányi Júlia: A vízbevesző nyomokon; Mom&-
lo Stefanovié: Nagy háborúk kis hősei; Vladimir Nazor: Partizán
legendák; Balázs G. Árpád: Nyolc Ady-illusztráció; Juhász Erzsé
bet: Fényben fénybe, sötétben sötétbe. 



VITA 

Dér Zoltán: A versek mögött 643 

KRITIKAI SZEMLE 

K ö n y v e k 
Bányai János: Egységes irodalomszemlélet (Bori Imre: Szövegértel

mezések) 659 
Varga Zoltán: Kertész Imre két kisregényéről (Kertész Imre: A 

nyomkereső) 665 
Juhász Erzsébet: Egy verselemzési módszerről (Németh G. Béla: 

11 vers) 669 
Vajda Zsuzsa: „Zörög az erdő, hangzik a mező . . . " (Kivirágzott 

a diófa . . . Népi gyermekjátékok) 672 

S z í n h á z 
Bordás Győző: Az előadás szolgálatában (V. Nemzetközi Díszlet-

és Jelmezterv Triennále, Üjvidék) 674 

K r tt n t 
e p z o m u v e s z e t 

Zeljko Sabol: Nyugtalanság, gesztus, gondolat (Maurits Ferenc 
zágrábi kiállítása) 677 

T á j é k o z ó d á s 
Szombathy Bálint: Rasa Todosijevic reflexiói a művészetről 678 

KRÓNIKA 

Bordás Győző: Színház — elméletben és gyakorlatban; Vajdasági 
művelődési nap Zágrábban; Az Űjvidéki Televízió Portorozban; 
A Képes Ifjúság képzőművészeti pályázata; Sziveri János Sinkó-
díjat kapott; Wanyek Tivadar újabb ajándéka városának; Kö
zépiskolás irodalmi vetélkedő Becsén 

Számunkat az újvidéki Nemzetközi Díszlet- és Jelmezterv 
Triennále anyagából illusztráltuk. — Együttrajzolás c. riportunk
ban a bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskola képzőművészeti 
csoportjának munkái. 



HÍD — irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyókat. — 1978. má
jus. — Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat. — Szerkesztőség és ki
adóhivatal: 21000 Novi Sad, Vovjoda Misica utca 1. — Szerkesztőségi fogadó
órák: mindennap 10-től 12 óráig. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. — Előfizethető a 65700-603-6142-es folyószámlára; előfizetéskor kérjük 
feltüntetni a Híd nevét. — Előfizetési díj belföldön egy évre 100, fél évre 50, 
egyes szám ára 10, kettős szám ára 20 dinár, külföldre egy éwe 200, fél évre 
100 dinár; külföldön egy évre 12 dollár, fél évre 6 dollár. Diákok és egyete
misták csoportos előfizetése egy évre 50 dinár. — Készült a Forum 

nyomdájában Újvidéken. 


