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Kedves Jóska,  

leveleteket megkaptam. Biztos, hogy .nagyon sok szép  

gyermekverset tudtok majd összegy űjteni. Csak úgy,  
mellékesen jut eszembe, hogy a „gyermekvers" azt is  

jelentené, hogy gyermekek írják a verset. Persze ez kizárt  
dolog. A komoly bácsik-nénik mértéke nélkül ez  

elképzelhetetlen. Szívesen írnék én is gyermekverset, de  

sem gyermek nem vagyok, sem a komoly bácsik-nénik  

mértékét nem ismerem.  

Ha hiszed, ha nem, most fütyülni szeretetnék.  

Gyermekkorromban nem tudtam fütyülni. Tudtam, tudtam,  

csak nagyon ügyetlenül. Azért mondom, hogy ügyetlenül,  

mert mindenki más harsányabban tudott fütyülni, akkor  
elhatároztam, hogy tudós leszek. Aki nem tud fütyülni, az  

legyen tudós.  
És most csak egyelt szeretnék, szépen, h аraányan f iityülni  
tudni, hogy ne kelljen tudósnak lennem.  

Barátsággal ölel  
Pista  

KALAPÁTI FERENC  

DALOCSKA  

LOMBAN A GOMBA  
ROBBAN A BOMBA  
BOMM BÁRATOMBA  
BOMM BÁRATOMBA  

CSÍP A CS0KA  

csíp a csóka  
csipacsбka  
zöldből lesz a  
piros rózsa  

(2)  
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CSERÉBE  

légypiszok gyűjtő  elemér  
a légypiszokhoz sokat ért 
tízezerért cserébe  
1 sapkát tesz a fejére 
2 elviszik a helyére 
3 ráfekszik a lékre  
4 lámpát akaszt az égre  

W. S.-NEK (DE AKAR L. M.-NEK) 

elöl ütöd 
hátul szбl 
szб  tövébe igét szór  

elmorzsolod 
mégis él 
álomadta égig ér 

elérne 
ha megállna 
létrán vitték a bálba 

lefekteted 
állig ér 
esőcsepp a tenyerén 

megfürdeted 
feketén 
lбg az inga tetemén 

ITT 

ha egyszer volt 
itt volta volt 
de mindég mindég leomolt 

(3)  
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ha egyszer lesz  
itt lesz a lesz  
és mindég mindég meg is lesz  

VASS ÉVA  

MI LENNE, HA NEM LENNE KСíD  

Valaki rámköszönt tegnap,  
amikor fél karral támaszkodtam  

az újságosbódéhoz.  
Utána elillant,  
meglebbenő  haját még láttam —  
a szélben hullámzó  
papírsárkányra emlékeztetett.  

A szomszéd kisfiú  
egész vasárnap délel őtt azt lengette,  
piros, sárga, kék színét  
átszűrte az ablaküveg,  
mohón nyelték a bútorok  
és anyu fehér keretes nagy képei.  

Utána beborult,  
koppanó cseppek mosták szét  
szobánkban a sárkányt,  
megolvadt piros, sárga kék színek  

folytak a falon — mint mikor  
összeolvadnak a fagylaltgombócok.  

(A sarki cukrásznál akkorák, mint az alma,  
a rumosban nagysző lő  van.)  
A fagylalt az egyedüli,  
ami elnyeli a nyarat.  
Pedig a nyár jobb, mint az ősz.  
Most a gondolatok is kabátba burkol бznak,  
nem olyan a sál mögüli nevetés sem.  
Minden el akar rejt őzni a szemek elöl.  

(4)  
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Mi lenne, ha nem lenne köd, kérdezem;  
senki sem beszélt még erről nekem.  
Ha reggelenként nem látnám,  
azt hinném, csomagolópapír — mindent elrejt.  
Mi lenne, ha nem lenne köd, kérdezem,  
s az újságárus kérd őn néz rám,  
az újságok betű i arcomra merednek,  
a szomszédok is kabátba burkol бztak,  
és sál mögüli nevetésük is már másmilyen.  

TÚRI GÁBOR  

FŐ  A JбZANSÁG  

Szenvedélyes vziv6  
a nílusi víziló.  

Állandóan kortyolja a  
szikvizet,  

a Nílustól sose kérdi,  
mit fizet.  

Nílus-parti zenekarban  
jó zenész,  

sikerének záloga a  
jбzan ész.  

HIDEGEN HA HORKAN AZ ORKAN  

Hidegen ha horkan az orkán,  
Titicaca-tбnak a torkán  
kiszalad  
az iszalag.  

(5)  
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Óserdőben hogyha bujkál  
vén talián,  
kezét-lábát összefonja  
inda, lián.  

A PACI ЕNEKE  

Ritkán legelik,  
a zablám zaboláz.  
Mondd csak: lehet-e  
a babban baba-láz?  

FŰRODNI MENNEK  
A MALACOK  

Kunkori  
a falka  
farka,  
kong a  
konda  
kolompja.  

Nincs szüksége  
malasztra,  
ez a falka  
malac ma,  

ha nem esik  
sárgaságba,  
belelép a  
márga- 
sárba.  

(6)  
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DAL, BEGYY7JTASHOZ  

Akác, takács, farakás,  
összegyűl a tűzifa,  
forgács, virgács, osztrigács,  
eltüzeli Zsuzsika.  

Unda, bunda, Kunigunda,  
fütyül a szél hidegen,  
ócska bicska, borovicska,  
szaporodunk idebenn.  

SZrtJGYI ZOLTAN  

OTT ÜL APÓ  

Már messziről látom: ott  
az apróka ház, s ott ül Apó.  
Fejében kalap mélyen,  
ölében takaró.  
Szólítják-e, lépteimet hallja  
talán, felemeli fejét,  
megmarkolja botját.  
Bólintásra rándulna nyakam már,  
feláll.  

„Fiam, milyen nap van ma,  
s mikor lesz v a s á r n a p?"  
„H é t f 6, Apó", mondom,  
„hét közül az első".  
„0 már elmúlt", tűnődik ,  látom,  
„és én mily régóta várom".  

(7)  
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TÁRI ISTVAN  

MIT IS AKARHATTUNK  

becsöngettünk a nagykapukon  
üldöztek  
feljelentettek a tanítónál  
fejünket a táblába verte  
az öklömnyi betűkbe  
számokba  
százszor leírtuk:  
Soha többé nem csengetek be!  

s a nagykapuhoz közeledő  lépésekre  
ismét szétrebbentünk  
majd  
a közeli zsibvásáron  
addig bámuljuk kipirultan  
a rozsdás rugбkat  
bicikliagyakat  
míg nyikorgб  babakocsikban  
el nem gurulnak  
a déli harangszб  
felé  

A FÉNYKÉPEZÉS ALAPJAI  

a sarkon  
fényesre koptatott ülőkéiken  
háttal a lebukб  napnak  
szúnyogok ellen gyújtják meg  
levélkupacaik  
az öregasszonyok  

kagylб  szabdalta talppal  
érkezünk a tiszárб l  
— nem szeretnek  

(8)  
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vetetkezni — mondja barátom  
s már toljuk is gatyánkat  
holdvilág-ülepünkrбl  

szitkaikban  
sikolyaikban hivбdnak elő  
a csillagok  

CSORBA BÉLA  

ĆTEGAPб  

öregapб  mindig az utcán  
ücsörög  
szerintem már kétszázötven  
éves  
a fülében karika  
és neki van az utcában  
a leghosszabb haja  
és a pipája szikrázik  
mint a kormos mozdonyok  
„láttatok-e karбn varnyűt?" —  
mindig igy morog  
megrázza az akácfát  
és potyog az aprб  
bosnyákszilva  
„szerintem az öreg  
az ingujjábбl szбrja" —
súgja a Pufi  
„hülye vagy" — mondom — 
„tudhatnád hogy ez  
egy csudaakác"  

RAJZ  

kettest kaptam  
mert átfestettem a felh đt  

(9)  
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a margén 
hiába mondom 
hogy ez egy nagy felhőbika 
azt mondják 
figyelmetlen vagyok 
és mama szerint is 
csak a rosszon jár az eszem 
a tűzön sem égnék el 
és egyszer még 
szíjat hasítanak a hátamból 
de én már tudom 
hogy többé soha 
de soha nem húzok margót 
és azt se bánom 
ha egyessel lesz tele 
a füzetem 
és azt se 
hogy meghúzzák érte 
a fülemet 

A PRЁRIN 

Nagy Toll holnap már 
nem a barátom 
a sziúk csapatába állt 
pedig kétszer is 
megvédtem őt 
a Kis bácsi kutyájától 
az odvas nyárfánál 
tanyáznak 
a régi raktár mellett 
láttam megnyúztak 
egy hasas békát 

egy fekete lábú 
sohasem tenne ilyet 

(10) 
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MAVARIA PÉVÉTER  

mávária pévéter mivatyánk  
mávár megint vukas a gavatyánk  
kivinyivithatnánk a bovoltot  
ráváragaszthatnák a fovoltot  
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CSERFA ZENDÜL 

(12) 
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FÜLÖP GÁBOR  

KANNIBÁL-NAGYMAMA ALTATOJA  

egy egyerekbő l  
két gyerek  
fejsze  

két gyerekbő l  
négy gyerek  
fejsze  

négy gyerekbő l  
nyolc gyerek  
fejsze  

végül aztán  
megeszlek  
persze  

LEl MINT KСVÜLET  

Tapintsatok meg:  
kemény dió  
vagyok  
— szól Leó — , 

még dióbb is leszek,  
ha akarom.  
Csak kinyújtom bal  
lábam,  
s üveg-győző  gyémántként  
máris végigkarcolom magam  
a jégből-olvadt pocsolyán.  

(13)  
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LES A TÉLI ZŰRZAVARBAN  

A szánkó  
— úgy véli Leó — 
táltos paripa,  
csillagtipró csikó,  
hбgomolyagon  
átsikló hajó.  
Én össze is húzom  
a gallérom, ahogy illik.  
De sokan vannak,  
akik csak ordítoznak,  
aztán  
a doktor kéményseprűzi  
torkukat,  
mint egy  
hurut-bányász.  

LEl ALUDNI MEGY  

Azt nem!  
Én legfeljebb csak  
álmodozom.  
Gurigázok fejemmel  
a párnán  
és sokszínű  folyadékokat  
öntök egymásba.  
Néha aztán  
felrobban valami,  
s én többé  
nem tudok semmirđl.  
Reggelenként úgy kell  
megkeresnem a zoknimat.  

(14)  
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LEl A KÉPREGÉNYRŐL  

A képregényt én  
tanulás helyett szopogatom,  
mint a cukorkát  
— magyarázza Leó  —, 
különösen a kis bajszost  
meg a nagy kövéret.  
Meg van egy macska is,  
aki tenyerén hordja az egeret.  
De sok a duma.  
Nekem egy négyzet is elég lenne;  
diót tennék a közepére,  
s amikor bedugja a fejét az egér —  
САРР  !  
Utána jöhet a kémia.  

LEó ÉS A LABMOSAS  

Láb lábat mos — 
közmond Leó.  
Másként nem is lehetne,  
hiszen egyik kezemben földimogyoró  
(amit kikirikinek mondanék inkább),  
a másikban újságot tartok:  
elnézegetem kedvenc tekecsapatom  
fényképét a sportrovatban,  
míg pancsolok lábfejemmel  
a langyos-vizű  lavórban.  

(15)  



LABADI KÁROLY  

DAL  

Avarban madár,  
Aranya szárnya,  
Bíbora lába,  
Avarban madár,  
Küldöm hozzád.  

ÜZENET  

Gyertek,  
Gyertek,  
Hegedűsök,  
Hiányzik,  
Hiányzik,  
Énektek.  

BALLADA  

Kerítésen bimbб  
Fakad.  
Réten lábnyom  
Szakad.  
Tölgyre harmat  
Ragad.  
Lábamról sarum  
Oldom  
Vezérhal-Holdam,  
Kardom gyöngyház.  

(16)  
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MAGÁNY  

A csapból  
Kicsöppent  
Az utolsó  
Csepp is.  

Nem ihatok.  

FALUM  

Göröngyben pára,  
Nád alatt búza,  
Lábnyomban árpa,  
Udvaromban széna.  
Koránkelés,  
Harmatkeresés.  

KOPÁCS  

Tüskés a tó,  
Gémnyakú a rét,  
Málló a fű ,  
Lapos a szittyб ,  
Szakadt a háló,  
Pikkelyes szemű  a halász.  

De a vízi madarak  
Csak azért is gyülekeznek.  

PANOPTIKUM  

Üresek a kiskapuk.  
Ropog a hб .  
Telek zajai neszeznek.  
Sietnek a nagykendđk.  

(17)  
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BÖNDÖR PÁL  

MILYEN HOSSZÚ EGY ESZTENDŐ ?  

Egy tekndsbéka, rémes,  
alig százegy éves,  
mindig csak éhes,  
a bizonyítványa  
meg csupán elégséges!  

Dühös az apja,  
sarokba zavarja:  
— Legtöbb ötven évet engedik,  
kijavítsad a rossz jegyeket!  
Most meg tanuljál szépen  
bár öt-hat évet,  
míg várod az ebédet!  

BÁNATOS NOTA  

Tehenünk annyi  
kisborjút illett  
ahány szem meggy  
a fán termett.  

Nincs itt semmi hiba  
ez valóban diOfa  
azért is bánatos  
e rövid strбfa!  

ILLATOS SZAPPAN  

Két fickó és az orgona.  
Egyik mondja: — Szép és lila.  
A másik meg csak szagolja:  
— Kellemes, ám az illata  
emlékeztet a szappanra.  

(18)  
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BALOGH ISTVÁN 

KAPUKÉP 

A Tóparti utca legszebb kapuja felett 
száz esztendeje ballag egy szekér. 
Szénával rakták meg dolgos emberek, 
egyszer talán majdcsak hazaér. 

EMLÉK 

Nekem a város is szőke volt, 
ódon kövön friss, karcsú lányka, 
fényes kirakatú millió hetyke bolt, 
s feszesen állt a sok utcai lámpa, 
ahogy mentünk, mind-mind meghajolt. 

SINKOVITS PЁTER 

ZENEKAR 

Hangol már a zenkar, 
kezdődik a zűrzavar. 
Bőgő, dob és harsona, 
kavargó zenebona. 

Elöl áll a zongora, 
háromlábú cimbora. 
Skálázik a gordonka, 
semmi másra nincs gondja. 

(19) 
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A hegedű  karcsú, fürge,  
láthatni, hogy jб  a kedve.  
Teheti is, nincs ki bántsa,  
testvére a komoly brácsa.  

A nagybőgő  búskomor ma,  
eltűnt a violinkulcsa.  
A fagott meg hétrét görnyed,  

tartva a kezed elernyed.  

Lágyan szól a mandolin,  
elúszik a szandolin.  
Bársonyosan zeng a hárfa,  
hangok alá puha párna.  

Mit mondjunk a cintányérra?  
Hangpréselő  rézedény-pár.  
Mindkettőnek egy az ára,  
üsd csak össze, nem lesz kár!  

Csörög mára kasztanyét,  
spanyol táncos fürgén lép.  
Pontos ám a xilofon,  
nem kell hozzá metronóm.  

Mindenünnen dob pereg,  
vad, viharos fergeteg.  
Erősködik a duda,  
elnyomja a trombita.  

Megszólal a harsona,  
négy katona, marcona,  
tisztelegve elsiet,  
léptük csupa lendület.  

Megcsendül a gong,  
vége van és Pont.  

(20)  
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JUNG KAROLY 

ÓSZI DALLAM 

Vadliba hangja, 
Az égi harang: 
Őszi levélként 
Télbe kereng! 

Készül a felleg, 
Útnak erednek: 
Szél, nádzizegés; 
A kocsi ballag. 

Én már hallak! 
És meglellek; 
Siess felém, 
Ha én kellek! 

VINCZE SÁNDOR 

Hallod-e te, István — barátom az Úrban —, 
Tudod-e, hogy táncszó van a citerahúrban? 
Nyakasra tekerve százszín ű  szivárvány, 
Mint avas bocskorszíj, s egyéb csinálvány, 

Ismerted-e légyen jámbor Vincze Sándort? 
A citerájára száz pár gyerek táncolt! 
Csillagos papucsszeg szikrát vert az égen, 
Mint öreg háromlábot, elfeledtük régen. 

Hová tart hajnalban sánta Vincze Sándor? 
A vállán lapáttal, úgy biceg a jámbor, 
Hajnali madárszót meglesni titokban, 
Azon keseregve, hogy tudja az jobban. 
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Hajnali madárral kell versenyre kelni!  

Tudsz-e neki, István, száz hangon felelni?  
Jámbor Vincze Sándor egész életében,  

Hát igy citerázott: pacsirtaszóképpen.  

Eddig a történet — barátom az CJrban —,  
Láthatod: madárdal van a citerahúrban;  

Százféle madárdal: mind égbe szárnyal б ,  
Világot megjárni, s megszeretni való.  

MAKOGбS VERSEK  

Keservesen ülök egyhelyben;  
Egyhelyben én meggebedek!  
Mégis azt mondja a mama:  
Nyerelek, mint Merci Hevesen!  

Hogi vagi, te bevacogi?  
Ugi vagi félszesen!  
Ha én egyszer azt kérdezem:  

Hogi vagi, hát mukkanj!  

Évén avazt nevem hiszem,  
Hovogy az én kevezevem  
Mivindévég a zsebemben!  
Javanivi az én nevevem!  

Kedvenc virágom a rozoda!  
Nem csoda, ha rozoga —
Levesrági ide-oda, amoda! —  
Ha összeeked a nyelvem!  
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KAPASZKODб  

Bátor vagyok, mint a madár,  
Jöhet a kutyafej ű  tatár,  
Nem vagyok én bevacogi;  
Szóval én nem is félek.  

Én vagyok a bátor madár!  
Mit nekem a török, tatár?!  
Ismer enegem ez a határ!  
Én bizony nem félek!  

Bátor vagyok, mint a madár;  
Jóћet török, jöhet tatár,  
Hát nem félek — habár,  
Szóval, hol van ma tatár?  

BRASNYÓ ISTVAN  

NEM SZERETNÉK LAKNI SZÜRKE HAZBAN  

Nem szeretnék lakni szürke házban,  
mert a falon nem látszana árnyam,  
és ülnék benn magam is szürke ruhában.  
Aztán ha szürkén leszállna az alkonyat,  
és a sötétség befedné a bokrokat,  
a tükör szinte félve kifakulna  

csillagfénytő l darabokra hullva.  
Meg ha volna redőny az ablakon,  
ujjamat is becsíphetné, ó, nagyon,  

s ezért mindig vigyáznom kellene,  
hogy ne orroljon ráma szürkék szelleme.  

Inkább szeretnék ülni bárányfellegen,  

mely narancsszínben lebeg át az estelen;  

és látnám, hol fejik mára tehenet,  
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miközben a tej habja, akár a lehelet 
nő  magasra, s árad tán az égre, 
ahogy köd telepszik a magas jegenyékre. 
S míg odalenn kigyűlik cirmos macskák szeme, 
parázstól lesz vörös az égbolt pereme, 
meg a tetőket is szinte lángolni látom, 
és lángolva alszik ki minden a világon. 
Lángol a kaszaél, fejemen a szalmakalap, 
lángol az esthajnalcsillag az újhold alatt, 
és rendre dőlnek a kévék vörös sugárból, 
ropogva vetnek lángot egy különös csodától: 
hogy nyugszik a nap, és minden fordul utána, 
mint a napraforgók félig lehunyt virága. 

NOVEMBERVÉG 

A holdnak van csak fénye, 
és szivárvány von köré pántot 
húzzák a földről az égre 
trombitáló elefántok. 

Most jó benn ülni veszteg 
és nézni a parázsba, 
ha az ablaküveg reszket 
s a tetőt szél cibálja. 

Aki malmozni szeretne 
vagy rakni sorba a dominót, 
s felírni papírszeletre, 
hogy telt a nap, mi volt — 

Arrább húzza a lámpát 
és számlálja lépteit: 
„ ... kiraktuk a palántát, 
de fagyni fog megint.. ." 

(24) 
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„Kaptunk egy új tanítót,  
zöld kockás kabátot visel,  
gallérja szélesre nyitott,  
s ha rád néz, a pad alá esel".  

Vagy ügyesen rajzol egy ábrát,  
ami még inkább melegít,  
és keni rá vastagon a sárgát,  
aranyba burkolja álmait.  

VADLUDAK ÁRNYA  

Valaki halk futamot játszik sárga trombitán,  
s előtte porba hever el a forr б  délután;  
majd a dombon is megszűnik nőni az árnyék,  
oly gyorsan lehull a fák hegyér ő l a nyárvég.  

Ír az ősz megkuszált levelez ő lapot,  
amelynek szürke sarka elfedi a napot,  
s akik olvassák futtában e szálló levelet,  
összenéznek, s már tör ődnek teveled.  

Állsz kinn a sápadt tarlón, az üresség riasztó,  
és nem jut el füledbe a tompuló kolompszó,  
ahogy ködszínű  pásztorok terelik a nyájat,  
s a szélfúvásban mindig mind hazatalálnak.  

A koronafák karmaik közt hozzák az estét,  
nem is sejted még, hová szálltak szemedb ő l a fecskék,  
vagy miért keres fészket a sün a sövény alatt,  
s verdesi éjszakánként vadludak árnyéka a falat.  

(25)  
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UTAST MÁRIA  

DALOCSKA  

Kihajtottak a rétre  
Künnmaradtam setétre  
Csillagokkal háltam  
Ott is rád találtam  

ALKU  

Adjál nekem kiskacsát  
Adok néked puliszkát  

Merő  merő  meredő  
Benne egy kis fered б  

Abban úszik a nagy hal  
Tiéd lehet ha meghal  

Adjál nekem puliszkát  
Adok néked kiskacsát  

FrTJJA A SZÉL, F>~тJJA, A TISZARA FrTJJA  

Kanizsa  
Széparcú  
Széparcú  
Szúz Borika  

Biborüngöm  
Pántlikája  
Fújja a szél  
A Tiszára  

(26) 
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Szűz Borika  
Széparcú  
Széparcú  
Kanizsa  

Ángyomasszony  
Rokolyája  
Fújja a szél  
Fújja  

MONDOKAK  

1.  

Gбlya gб1ya gilice  
Hozzál nekem testvérkét  
Pirospozsgás legénykét  
Duplakötđs pántlika  
Selyembđl a vánkosa  
Di-dá di-dá  
Hozzál nekem testvérkét  
Pirospozsgás legénykét  

Z.  

Tükröm tükröm  
Hová mész  
Tarka kutya  
Beléd néz  

Onnan ugat  
Világot  
Tükre tarka  
Virágot  

(27)  
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3.  

Rigó rigó remegő  
Tulipános tekergő  
Aranyhajú Kiskató  
Imitten a szakajtó  

4  

Tillárom,  
tillárom  
Ра 1кб  Aron  
A  párom  

5.  

Melence melence  
Tüzes már a kemence  
Sej, kukoricaszár  
Hűtlen csapodár  

LADIK KATALIN 

A BOLDOG GYERMEKKORR0L 

Írok mert muszáj lepkékrő l  
mókusokról ahogyan kislányhoz illik  
míg ez a láthatatlan erős valami  
szorítja torkom  
nincs kinek elmondanom mi bánt  
talán a néninek aki a tükörbő l  
szomorúan néz rám  

(28)  
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A BARÁTSAGRбL  

A barátság alma amit ketten eszünk meg  
Forrás amelyből folyó lesz  
Kabát amely melegít  
Titok amit ketten osztunk meg  
Ha nincs is kabátom melegít  
Ha távol is van a barátom  
Mégis itt van velem.  

AZ ÉN TÁSKÁM  

Az én táskámba minden belefér.  
Az én táskámba belefér három narancs,  
két szék, egy szem földieper, sok füzet,  
öt ablak,  
egy labda, Bandi sapkája,  
az eperfagylalt, amit Bandi vett nekem,  
az én táskámba belefér még  
három csillag,  
amit holnap teszek bele.  

LOBODA GÁBOR  

TÜSKС5MоS MONDбKA  

Jaj, de gangos  
szomszédék Pannija.  

Tüsköm, papucsom,  
sarkantyúm!  

Eget karcol  
szeplős, pisze orra.  

Tüsköm, papucsom,  
sarkantyúm!  

(29)  
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Azt hiszi magáról,  
hogy a világ szépe.  

Tüsköm, papucsom,  
sarkantyúm!  

Pedig biz' nem is szép,  
hazudik a tükre.  

Tüsköm, papucsom,  
sarkantyúm!  

CS. SIMON ISTVÁN  

SZIVÁRVÁNY  

A komor ég  
behűtött dinnyeként  
szétrepedt.  
Szivárvány ragyog  
az ázott  
táj felett.  
A rét fűszálain  
gyöngyszemek ülnek,  
szitakötők  
szárítkoznak  
s fölrepülnek.  

KODBEN  

бriási tajtékpipára  
gyújtott  
a láp  
lucskos füstben áll  
az iskola  
a falu  
a világ  

(30)  
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A naprбl lerongyolódott  
minden sugár  
kétségbeesett a játszótér  
és ablakomban a csillagvirág  

DOMONKOS ISTVÁN  

ALLOK A PADON  

állok a padon  
nincsen irgalom  
lám  
azt beszélik  
hogy szerit  
egy lány  

azt mondják okos  
nyelve mint fokos  
vág  
mikor kinyit  
a nagy napló- 
bár  

nem vagyok robot  
cipőmön homok  
sár  
homlokomon  
egy vérvörös  
sál  

kurta kardomon  
napsugár csorog  
lám  
s untat nagyon  
e tantermi  
táj  

(3 1)  



fényképezzetek hol van a blicc  
gyáva vagyok én ez itt a vicc  

elmegyek tevén  
beduin vezér  
vár  
a sivatagban  
egy pálma- 
fán  

SZAMTANPÉLDA  

ha három tehénnek  
három szarva van  
ha két lбnak  
négy patája  
ha négy verébnek  
három csőre  
hány dinár jut  
akkor a költđnek?  

A DUNA  

szutykosa duna lám hehehe  
olajos sárosa feneke  

híd alatt hever a vén klosár  
megtelt mint a szemeteskosár  

hébe-hóba átlöttyen a gáton  

kódorog a pincékben utcákon  

vagy hullámzik mint szélben a haj  
úszkál benne sok gumicsizma-hal  

hiába minden eső  nap hó  
nincs benne már csík se kagyl б  

(32)  
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VALAHÁNYSZOR BELÉM TÉPTEK  

hullik az eper a fáról  
a fény az ég széles hátáról  

szaladnék de nincsen hova  
ledobott a nyárnak lova  

mennék haza de otthon vagyok  
nevetnék én de arcom sajog  

karjaimat inkább hát kitárom  
játsszatok rajtam barna gitáron  

valahányszor belém téptek  
éjsötét verembe léptek  

REMETÉK  

fa alatt  
a fűben  
két remete  

egyiknek  
nyitva van  
kis tenyere  

szuszogva  
néznek hát  
le beléje  

nyáluk is  
kicsordul  
lám I végett  

(33)  
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közéjük 
esik most 
egy falevél 

mire fel 
sírni kezd 
a két legény 

FEHÉR KÁLMÁN 

KICSI LÁNYNAK KÉT SZEME 

Kicsi lánynak két szeme 
Elgurult a semmibe 
A semmi előtt egy-két ház 
Egymásnak bakot áll. 

A legfelső  szétnézett 
A mély lenttől megijedt 
Felhőhabba belebújt 
S bezárta a kiskaput 

KICSI LÁNYNAK KÉT KEZE 

A városban csak egy ház 
Az a ház le-föl jár 
Lépcsőhosszat szaladgál 
Elindul és meg-megáll 

Az a ház 1e-föl jár 
Felvonója pávaház 
Pápaszemű  öt virág 
Nappal nyílik éjjel lát 

A városban csak egy ház. 

(34) 
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GURUL A KISLANY KÉT SZEME 

Gurul a kislány két szeme 
Elgurul a messzibe 
Két keze a semmibe 
Ott is anyja ölébe. 

TOLNAI OTTO 

PUCCS 

fáklyaként emeltem 
fagylaltomat 

málna 
ribizke 
puncs 

miféle puccs készül itt 
gyerekek miféle Puccs 

málna 
ribizke 
Puncs 

nem készül itt semmi 
mindennek fuccs 

málna 
ribizke 
puncs 

(35) 
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NINCS  PIZ 

nincs píz  
nincs p(z  
egész nap csak ezt hallom  
nincs píz  
már megbillenek tőle  
meg mint a pisai torony  
nincs píz  
nincs píz  
nyissunk pizza-boltot mi is  
és majd lesz píz  
lesz píz dögivel  
pisai pizzát  
pisai pizzát  
majd én kiabálom  
pisai pizzát vegyenek  
pisai pizzát egyenek 
és dől a píz  
és billen a pfz-torony  

JOJ0ZNAK A SZЕKI PACSIRTÁK  

jojóznak a széki pacsirták  
kapaszkodnak  
kapaszkodnak  
felrajzszögezik magukat  
a kék bokra  
és akárha kulcslyukon  
lesekszik a bő  szoknyás angyalokat  
majd egyenkint leszédülnek  
a gyönyörűségtő l  
kapaszkodnak  
leszédülnek  
kapaszkodnak  
leszédülnek  
jojóznak a széki pacsirták  
a jóságos mindenható harisnyagumiján  

(36)  
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GUSZTONYOZOK  

gusztonyozok a nyári úton  
jobbrбl a rizs  
már rozsdásodó szőnyege  
penészszín pulim szalad  
elébem  
balrбl bal kezem  
helye  
és jobb szemére vak  
kedvesem  
sárszalonkák húznak  
sárszalonkák vonszolnak  
a harmincéves sárháborúból érkezem  
réges-rég oda már  
ép eszem  
mint szent ferenc  
tiszavirággal étkezem  

VAN EGY BÁRATOM  

van egy barátom  
a bartha győző  
senki sem tud úgy lopni  
mint 6  
egyszerűen adottsága van hozzá a gyereknek  
sokra viszi még ahogy apa mondja  
ebben a büdös életben  
ha nem  
akkor meg még mindig lehet bel őle  
operaénekes  
hisz állandóan pincéből szбl  
akár egy basszbuffo  

(37)  
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NYUGODTAN SANTIKALHATOK  

tá-ti-tá  
jött a cárné  
meséli ükapó  
volt bizony  
bizony volt nagy hacacáré  
a hóka kбkai fején állva a libikókán  
bemutatta a jókora durunggal járó j»kait  

meséli ükapó az első  trombitás  
tá-ti-tá  
jött a cárné  
jött az első  
jött a második háború  
a harmadikat már  
nem éli meg  
nagyapó  
apa se  
nyugodtan sántikálhatok  
én se tán  
nyugodtan sántikálhatok  
tá-ti-tá  
haldokolnak a tantik  
haldokolnak a tátikák  

ÉBENLIBIKбKAK  

ébenlibikókákat ácsoltak  
végiga futaki úton  
és Ott libegett  
és ott billegett egész újvidék  
ébenlibikókák az éjben  
mondottam felijedve anyámnak  
igen válaszolta közömbösen  
behallatszott a kopogás  
nem mondott igazat  
hisz bő  fehér szoknyában  

(38)  
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őt is ott láttam libegni  
egy gyöngyház-intarziás libikókán  
újvidék és az újhold között  

HOZNAK A SZALONKÁK  

húznak  
a szalon olajfestményén  
a szalonkák  
közeledik a karácsony  
lógnak 
lógnak nemsokára  
az örökzöld bitókon  
az aranyba-ezüstbe öltöztetett  
szalonképes cukoremberkék  

azt mondja az öregem  
fiatalkorában  
a pop volt a divat  
ordítottak mint a szamarak  
rikoltoztak mint a pávák  
már csak rám kiabálna  
a bálna ha műanyagból nem volna  
a pisilője és a gegája  
meg bajszot rajzol  
az újság fotóira  
kétségtelen marad ha játszik  
bár. nem ártana  
színtelen ceruz ákkal felszerelni  
mert hopp felakasztják  
kis sztaniol-zakójában  
ha abszolút elagg  

húznak  
a szalon olajfestményén  
a szalonkák  
közeledik a karácsony  

(39)  
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lбgnak  
lógnak nemsokára  
az örökzöld bitókon  
az aranyba-ezüstbe öltöztetett  
szalonképes cukoremberkék  
lбgnak  
lógni is fognak mindaddig  
amíg én abigél a kövér berta  
hülznijéből készült öngyújtómmal  
lángra nem lobbantom  
a barázdabillegető-farkakat  
az angyalhaj-zuhatagokat  
és mint isteni zászló  
lobogni nem kezd a függöny is  
a kereszthuzatban  
mindaddig  
mindaddig bizony  
lógni fognak  
lógni  
és nyersen húznak  
és nem nyárson  
és nem nyárson a szalonkák  

Az INDIGбKOCKAK  

az indigókockák sehol  
de a kocsin  
a szép végtelen gumikerek ű  speditőrön  
egy fehér 16 fekszik  
messziről zöld vízen hattyúnak vélhetnéd  
és akkor  
végre megérkezünk  
berohanunk a konyhába  
hát domingéz vág egy nagy halat  
előbb nyakon  
aztán le  
éppen azt  

(40)  
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édes istenem éppen azt  
amelyik tudott kötni  
egy sima egy f erkelt  
egy sima egy ferkelt  
az indigókockák meg  
továbbra is sehol  
nincsenek is indigókockák  
miért is lennének indigókockák  
ne is legyenek indigókockák  
és a sintér is majd csak akkor jöjjön  
ha a szép végtelen fehér 16  
döglött lóra kezd hasonlítani  
egy döglött ló a speditőrön  
mert hát éppen ez voltacél  
a végső  cél  
hogy egyszer 6 is felülkerekedjen  
felül  
a kerekeken  
a fekete kerekeken  
messzirđl zöld vízen hattyúnak vélhetnéd  
az indigókockák után meg ne búsulj  
kis kópé  
nem maszatolnak össze  
nem készítik el kópiád  
ha játszol velük  
mert hát játszani játszhatsz velük  
azt mesélik az utolsб  pillanatban  
püspöklilában játszott bábel is  

TÓTH FERENC  

LEVÉL VÁLASSZAL  

— Édesfiam, hova tűntél,  
Mikor a világra jöttél?  
Kereslek a madarak közt,  

(41)  
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Szárnyuk alatt, égközelben. 
Kereslek a madarak közt, 
Szárnyuk alatt, égközelben. 

— Édesanyám, de messze vagy, 
Nem láthatod a fiadat. 
Méhedben, mi vadvirág volt, 
Méhen kívül kerti gaz lett. 
Méhedben, mi vadvirág volt, 
Méhen kívül kerti gaz lett. 

MINDENNAPI KENYERÜNK 

Kisfiú voltam — a tiéd csupán; 
remegve nyúltam a kenyér után. 
Eljött a pékünk, s én megláttam ott 
ölelésedből egy kis darabot. 

Megettem aztán, s mert nem volt elég: 
szememből hulltak a könnyek eléd. 
Elment a pékünk, s mi visszamaradt: 
remegő  testem a lépte alatt. 

LEVÉLBESZÉD 

Remegtet a szél. Atadom magam: 
már csókra tartom zöldebb oldalam. 
Égre fordulok, várom az es őt —
érjen el ma még, alkonyat el őtt! 

Napsütésben, hogyha velem ázik, 
hozzám tapad egy még zöldebb másik, 
s ölelésben — jaj, csak perc az élet! —
levéltestünk máris szélnek széled. 

(42) 
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TOROK CSABA 

ÁLLATKERTI CSIMPÁNZUNKRA 

akkor figyeltünk fel különösképpen,  
amikor a közönség jobb szórakozása végett  
ketrecébe valaki tyúktojást csempészett  
minden bizonnyal abban a reményben,  
hogy az emberszabásúnak meggyűlik a baja,  
nagy fejtörést okoz majd a sajátos forma:  
otromba markával — snyapp! — összeroppantja,  

s tartalmát magára fröccsenti a buta barma!  
És a ketrecen kívüliek jót nevetnek majd rajta. 
Am ő  ügyesen kapta fel, azon melegében, 
a kevélyen begördülő  házi feladatot, 
két keze körmével pontosan középen 
választotta ketté a tojáshéjat, 
s mint ahogyan csak a szakácsok tudják, 
a két kupakbбl úgy öntötte át 
néhányszor a tojás tartalmát 
— litty-lötty — egyikbő l másikba, 
hogy a fehérjétől a sárgája hamar különvált. 
Ez utóbbit szájcsücsörítve felhörpintette,  
a megmaradt kevés fehérjét pedig  
az elnémult nézőseregnek kínálgatta,  
nem várt mozdulatokkal, még egy ideig.  

DEÁK FERENC  

A VILÁG PRбВÁLGATÁSA 

1.  
A szomszédék sövénye  
gyilkos rajvonal: 
léggömböket öldös, 

(43)  
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aztán, ha megnyírják,  
fájlalják  
a kerékpárgumik, 
az érzékeny labdák. 
Mi bőgünk, 
a szomszédék boldogak: 
jбl szolgála szelíd földbe  
ültetett parancs, — 
védi tőlünk őket 
a buja vadnarancs. 
Lehet, hogy beletelik 
egy-két év,  
de kivárjuk:  
egyszer majd mezítláb  
belefut a szomszéd.  

 

A másik szomszédék  
két leánygyermeke  
vagy bőg, vagy mászik  
a tetőre.  
Kétszer utána másztam  
a kisebbiknek,  
hogy megmentsem,  
s hogy az újságba tegyenek.  
Először nem,  
de másodszor  
könyékig begipszeltek.  

 

Én nem vagyok olyan hülye,  
mint itt némelyik,  
hogy egész Amerikáig fúrjam a kutat.  

És különben is  
vagy hővezeték, 
vagy kábelek, 
vagy a szennycsatorna  
állja az utad... 

(44)  
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S ez lenne a helyzet, lefogadom,  
ott a túloldalon  
is, s ki tudja,  
itt hogyan pofoznak?  

 

Miki, az egyik haverom,  
irtó boldog,  
amióta faluról hazajött.  
Azt mondja, ott őt  
mindenki bilifej űnek mondta.  
-- Buffalo Bill is Billy  
volt előbb,  
a bölényeket  
csak később  
irtotta,  
s itt senkinek, soha, ti kajla szamarak,  
eszébe nem jutott,  
hogy Mikit  
Billy-fej űnek mondja...  

 

Emeletről nézem  
a jövő-menőket:  
fejekből rugdalóznak ki  
a kicsi lábfejek,  
a vállból a kéznek csonkja csak...  
Röhögtető : ha most én is  
lemegyek,  
ugyanilyen  
gügye, marslakó leszek.  

Ha meg aztán  
én nézek ide, a balkonra, fel,  
irtó szomorú leszek:  
sok, ablakban imbolygó,  
hozzám lekfvánkozб  

(45)  
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kis fejet  
terem ilyenkor,  
délután,  
ez a marha nagy épület.  

HOLTI MÁRIA  

K~TEKEDÉS  

Négylyukú  
Csirkeitatóval  
Kimerem  a 
tengert  
— ki én !  
Ha nem hiszed  
Merd te  

KOPOGTATÁS  

Kipp, kopp.  
Ki az?  
Én vagyok, Hopp.  
Nem ismerek  

semmilyen Hoppot.  
Ki vagy?  

Én é n vagyok.  
Jó, akkor bejöhetsz!  

(46)  
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NOVEMBER  

Tekereg a szél —  
Mit üzen a tél?  

Vízálló bakancsot  
tűzifát vegyél  
Csergét, hurkát  
kívül-belül  
bundás kucsmát  
akasztós kulacsot  
fodormentát  
zsályateát  
De főleg kucsmát  
kívül-belül  
bundást —

üzeni a tél  

ENCIÁN BENCI  

Encián Benci  
horgászni ment.  
Ült egy órát  
ült két órát  
négyet, ötöt, hatot  
Horgán végre  
egy kiskorú kárász  
heppiendképpen  
dühösen ötölt-hatolt.  

ТАКААб  

zsákvarrб  tűvel  
varroma felhőt  
— sirr, surr —  
bolond suba-takarónak  

(47)  
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POKMADZAG  

Pбk selyem-
szálával  
két ámuló  
juhar közt  
függőágyat  
csomóztam  
és ott  
ringatom az  
álmom  
pókmadzagra  
kötve — 
rбlad álmodom  
örökre.  

GULYÁS JбZSEF  

AZ ALLATKERT HABZб  HULLAMÁI  

Egy szempár emléke,  
mint frissen hasizott gyümölcs,  

az asztalok között,  
hol árva kis verebek  
morzsát keresgélnek.  
A közelben figyelő  erdő ,  
itt ér véget hűvös fáival  
a küszöb előtt  
s az állatkert habzó hullámai  
cipőm orrát verik.  
Az állatkert a gyermekeké,  
az állatkert és a szívem.  

(48)  
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MOLCER MÁTYÁS  

MACSKAZENE  

miákol  
nyivákol  
az egész  
sikátor  

6 hogy sir  
eltört a  
romobil  
kisfiú  
a járdán  
szipákol  

miákol  
nyivákol  
szipákol  
az egész  
sikátor  

SZtTCS IMRE  

MAR JANI NAGYANYJA IS  .. . 

Már Janб  nagyanyja is  
járta a twistet,  
mikor szitálta  
a korpás lisztet.  
A kuckбbбl figyeltük meg  
Hanićkával  
titokba'  

(49)  



s kuncogtunk jót, 
hogy a szitát 
és nem Janót 
pofozza. 

BÉ BARI, CSCOPP PULI 

Bé bari, bé, 
fut a fű  közé. 
Csöpp puli, csöpp puli, ham, 
űzi boldogan. 
Erre futnak, arra futnak, 
napkeletnek, napnyugatnak, 
a juhász meg, lám, 
hever a subán. 
Kezében a botja, 
senki meg nem lopja. 

VARJÚ GYiTGY 

KARIKA — BARIKA 

Az égbolt nagy karika, 
Rajta felhő  barika. 
Fontoskodik 
Katika: 
„Kell egy olyan barika! 

Hol van, hol a nagy létra? 
Felmegyek az égboltra. 
Lehozok egy 
Barikát." 
Támasztja is a létrát. 

(50) 
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Létrafoka elfogyott, 
Felhőbari elfutott. 
Egyet gondol 
Katika, 
Rajzol ő  azt papírra. 

Körbe, körbe, karika, 
Karikában barika. 
Kettő  a szem, 
Egy a száj.  
Legelész a bari nyáj.  

SÁRVAR 

Sárvári Sándornak 
Sárból van a háza. 
Sárvári Sárika 
Sártortával várja. 
Fecsegő  Ferikét, 
Locsogó Lajcsikét, 
Téged is meghívtak, 
Te kapod a tortát. 

SZÁLL A HINTA 

Hinta, hinta,  
Hopp, palinta. 
Lengve, ringva 
Száll a hinta. 

Tarka szoknya 
Selyem fodra 
Libben-lobban 
A magosba. 

(51)  
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Nincsen határ,  
A hinta száll!  
Süss, napsugár,  
сSrök a nyár.  

FEHÉR FERENC  

MAJD HA HETVENÉVES LESZEK  

Majd csak megyek az utcán,  
ha hetvenéves leszek,  
és mosolygok bajuszom alatt,  
ha mondogatják a szembejövők:  
„Ejnye, de ismerős ez a gyerek!"  
„Kinek a kisfia vagy?"  

A FELNŐTTEK MINDENT MEGENGEDNEK MAGUKNAK  

A felnőttek mindent megengednek maguknak,  
s lehet, hogy én se leszek különb:  
megengedem majd magamnak,  
hogy még egyszer elmehessek  
a Kecskés-szállásnál  
ahhoz a sárgaföldes partszakadékhoz,  
ahol vasárnapi harangszóig  
koponyacsontokkal játszadoztunk  .. . 

SZÍNES VERS  

Fekete mindaz, ami nem színes,  
meg a nagyapa ünneplő  kalapja.  
Átfesteném az egész világot,  

(52)  
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de ezt az egyet nem bánthatom,  
đ  meg különben is szđke:  
Fekete Veronka...  

SZС5RNYŰ  ALOM  

Az éjjel azt álmodtam,  
hogy az vagyok, aki vagyok,  
és csak dideregtem az ágyban,  
mikor fölébredtem  .. . 
Különös, különös álom!  

A SOK SÉRELEMÉRT  .. . 

A sok sérelemért  
piszkavasra szúrom majd a világot,  
s úgy sütögetem, akár a nyers kukoricát.  
De azért Morzsát,  
meg akiket még szeretek,  
odaültetem majd a tűzhöz.  

EGY HARAGOS SZOMSZÉD  

„No hiszen dróton rángatják ezeket is,  
épp csak villanygitárnak a dr бtján!",  
mondta a mindig haragos szomszéd  
a lépcsđházban,  
olyan diadalmasan,  
mintha legalábbis  
azt vágta volna ki:  
„Világszabadság!"  

(53)  
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KOPECZKY LÁSZLÖ 

MESSZIKÉ 

Sokszor, hajnalban 
Sírva riadtam. 
Almomban meghalt, 
Aki karján tartott. 
S nem értettem: 
Miért kell mosakodni? 
Hiszen — vizes az arcom. 

PAP JÓZSEF 

NY. GY. BEMUTATKOZASA 

(Kicsiknek és nagyokrzak.) 

Gyöhgy vagyok. 
Gyöhgy! Nem Gyuszi. 
Nyúv Gyöhgy. 
igy ahogy mondom: 
Nyúv! Nem Nyuszi. 
Csumaszedéskoh 
vovtam nyuszi. 
Akkoh egy kövtő  
fövfedezett 
és vehsbe szedett. 
Az ő  vehsében ... igen, 
abban vovtam 
Nyuszi Gyuszi. 

(54) 
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EZ VAN A FÉNYKÉPEN  

Először is: az unokaöcsém,  
Móré Gábor,  
az idő  tájt  
torreádor.  

A jobb kezében szárízík,  
mármint a tőre,  
a balban meg a nővérem 
égőpiros kötője. 

A helyszín, a kör alakú 
ganérakás.  
Ott folyik  
a dulakodás.  

Én oldom el és eresztem rá  
a bikát,  
vagyis, tehenünket, 
a Zsufát. 

Sajnos, az nincs 
a fényképen:  
el lett hamarkodva 
a fölvétel. 

Rty-rty-ruty! Rty-rty-rty-rty-ruty! —  

ez lett lekapva: 
ahogy a ganérakáson visszaszájal 
Gáborra a bakpulyka. 

DÁVIDKA TÜSKÉI 

Ugye, apa, ha kiszedte a bácsi 
a tengeri sün tüskéit 
Lehelke talpából,  
ugye, akkor majd megkéred,  

(55)  
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hogy vizsgálja meg  
azzal a nyeles nagyít бüveggel  
az én talpamat is:  
Hátha én is ráléptem a sünre  .. . 
Nézd csak, a jobb lábam kisujja,  
ahogy dörzsölgetem,  
egyre jobban sajog és viszket  
és pirosabb is a többinél.  
Biztosan ráléptem én is, apa,  

de én türtőztetem magam,  
nem sírok és nem bömbölök,  
mint Lehelke.  
Tudod, nem sírtam akkor se,  
amikor a kórházba vittetek.  
És az altatás el őtt is..  

csak úgy maguktól eredtek el a könnyeim,  

mert azok maguktól is csurognak,  
megmondta a nővér.  
Mondd meg a bácsinak,  
nehogy azt higgye,  
hogy majd velem is annyi baja lesz,  
mint Lehelkével.  
Ha nem hiszi, megnézheti:  
itt van a vágás helye a hasamon!  

Ugye, megkéred a bácsit,  
hogy vizsgálja meg,  
legalább a kisujjamat,  
azzal a nagyítóüveggel!  

ETUKA GONDJAI  

1.  
Lehet, hogy j бl zongorázol,  
de rajzolni nem tudsz, apa.  
„Itt, a III.c-ben mindenki  
remekül rajzol, kivéve Etukát.  
Az ő  rajza kritikán aluli" —  

(56)  
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ezt mondta ma a tanító néni. 
Nem fogsz te nekem rajzolni 
többet se traktort, se kombájt, 
se televíziós sztrippet. 
Majd én magam, oszt lesz, 
amilyen lesz ... A kézírásod 
is olvashatatlan. 
Hányasod volt neked rajzból, apa? 

 
Mikor szólsz már apának, anya, 
hogy azt a pálmafás ingét 
többet ne vegye magára. 
Nem neki való az. 
Csak a huligánok viselik, a korzón, 
meg Szőke Lacika, a III.b-ben. 
Neki a svéd nagynéni hozta, ajándékba. 
És bikinis nők is vannak rajta. 

 
Már megint egy csomag! 
Most Angliából. 
Ne is tagadd, apa, a feladó, 
ez az Exp. Mr. Laurie Barker 
Norwich csakis n ő  lehet. 
A csomag tartalmából is látszik: 
Szagos szappanok meg dezodorálók! 
Már megint nővel van dolgod. 
Ezt többet nem akarom 
se látni, se hallani! 
Mi lesz veled, ha megöregszel? 
Hány r őd lesz akkor, 
ha már most így csinálod .. . 

 
Apa, viselkedj tisztességesen! 
Húzzál nadrágot, ne járkálj 

(57) 



gatyában, se a lakásban, se a  

balkonon, ahol mindenki lát.  
Legyél, mint a többi apa!  

 

Az csak egy j б  kifogás.  
Hogy nagyon érzékeny  
a sötétkék öltönyöd.  
Hogy mindég korpása válla  
meg a gallérja, csak azért van,  

jól mondja anya, mert zsírosa hajad.  
Az ingek nyakát is azért  
piszkolod el egy nap alatt.  
Én a te helyedben több szappant  
használnék. Vagy kivágnám  
azt a kék szín ű  hajkenőcsöt  
a tükörszekrénykéből, de a sötét  
ruháról nem mondanék le.  
Abban olyan karcsú, és komoly vagy,  
mint az esküvői képen.  

 

Mindenkinek van már autója,  
csak nekünk nincsen.  
Mert te még hajtani se tudsz, apa!  

 

Föléget a nap a balkonon  
abban a bikinidben.  
Takard be magad, anya!  

 

Ha nektek volna két ilyen  
szófogadatlan gyereketek,  
mint amilyenek ti vagytok!  
Hát, ne is mondjam...  
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URBÁN JÁNOS  

CSIBETÁNC  

Büszke kakas nagy begyesen  
kukorékolt egyet,  

az eperfa egy szem epret 
a fejére ejtett.  

Elröppent az udvar h őse 
egészen a kertig, 

bátor csibék az epret meg 
a bögyükbe rejtik. 

A gyermekek jót nevetnek, 
s szavalja már Gábor: 

egy tyбkalja aranycsibe 
szárnycsapkodva táncol.  

BERKI ILONA  

SZERETNÉK  

Szeretnék  
csillaggá válni,  
földünket 

II fentről csodálni.  

Szeretnék  
szellőként szállni,  
tajtékzб  habon  
ujjhegyen járni.  

(39)  
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Szeretnék 
kis patak lenni, 
futni, rohanni, 
sose pihenni. 

HOLDFOLT 

A Várhegy mögül 
eldbújt a Hold; 
szeme alatt 
fekete folt. 
Nyilván 
verekedésben 
kapta — 
kiflije végét 
egy csóró 
leharapta. 

(60)  
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A VERSEK ÉVE 1978 TARTALMA  

Koncz István levele  
Kaiapáti Ferenc — 1959  

Dalocska (2)  
Csipacsóka (2)  
Cserébe (3)  
W. S.-nek (đe akár L. M.- nek) (3)  
Itt (3)  

Vess Éva — 1956  
Mi lenne, 'ha neon lenne köd (4)  

Túri Gábor — 1955  

Fđ  a józanság (5)  
Hidegen ha horkan az orkán (5)  
A paci 'neke (6)  
Fürödni mennek a malacok 

 
(6)  

Dal, begYujгáshaz (7)  
Szűgyi Zoltán — 1953  

Ott ül apó (7)  
Tari István — 1953  

Mit is agykor аttunk (8)  
A fénylképezés alapjai (8)  

Csorba Béla — 1950  

Üregapó (9)  
Rajz (9)  
A prérin (10)  
Mávária pévéter (11)  
Csali mese (11)  
Cserfa zendül (12)  

Fülöp Gábor — 1950  

Kannibál-nagymanna altatбja (13)  
Leб  mint kövület (13)  
Leó a téli zűrzavarban (14)  
Leб  aludni megy (14)  
Leó a Іvépregéпyrđ l (15)  
Leó és a lábanosás (15)  

Lábadi Károly — 1950  

Dal (16)  

Üzemet (16)  
Ballada ( 16)  
Magárny (17)  
Fallum (17)  
Kopács (17)  
Pantaptiikum (17)  

Böndör Pál — 1947  

Milyen passzú egy esztendđ ? (18)  
Bánatos nóta (18)  
Illatos szappan (18)  

Balogh István — 1946  

Kapcakép (19)  
Еmdék (19)  

Sinkovies Péter — 1946  

Zenékor (19)  
Jung Károly — 1944  

Őszi dallam (21)  
Vincze Sándor (21)  
Maikogбs versek (22)  
Kapaszkodó (23)  

Brasnyó István — 1943  

Nem szeretnék lakni szürke ház-
ban (23)  
Naveanbervég (24)  
Vadludak árnya (25)  

Utasi Mária — 1943  

Dalocska (26)  
Alku (26)  
Fújja a szél, fújja, a Tiszára  
fújja (26)  
Mondókák (27)  

Ladik Katlalin — 1942  

A boldog gyeпmеkkorrбl (28)  
A barátságról (29)  
Az én táskám (29)  

(61)  



LobocLa Gábor — 1942 
Tüskötmlbös mondóka (29)

Cs. Simon István — 1942 
Szivárvány (30)
Ködben (30)

Domonkos István — 1940 
Állok a pádon (31) 
Számtanpélda (32)
A Duna (32)
Valahányszor belém téptek (33) 
Remeték (33)

Fehér Kálmán — 1940
Kicsi lányinak két szeme (34) 
Kicsi lánynak ikét Ikeze (34) 
Gurul a 'kislány két szeme (35) 

Tolnai Ottó — 1940 
Puccis (35)
Nincs píz (36)
Jojóznak a széki pacsirták (36) 
Gusztonyozok (37)
Van egy barátom (37) 
Nyugodtan sántikállhatolk (38) 
Ébenlibikókák (38)
Húznak a szalonkák (39)
Az indigókockák (40)

Tóth Ferenc — 1940 
Levél válasszal (41)
Mindennapi kenyerünk (42) 
Levédbeszéd (42)

Torok Csaba — 1939 
Állatkerti csimpánzunkra (43) 

Deák Ferenc — 1938 
A világ próbálgatása (43)

Holti Mária — 1938 
Kötekedés (46)

Kopogtatás (46)
November (47)
Encián Benci (47)
Takaró (47)
Pókmadzag (48)

Gulyás József — 1937 
Az állatkert habzó hullámai (48) 

Molcer Mátyás — 1935 
Macskazene (49)

Szűcs Imre — 1935 
Már Janó nagyanyja is . . .  (49) 
Bé bari, csöpp puli (50)

Varjú György — 1932 
Karika-barika (50)
Sárvár (51)
Száilil a hinta (51)

Fehér Ferenc — 1928
Majd ha hetvenéves leszek (52) 
A felnőttek mindent megenged
nek maguknak (52)
Színes vers (52)
Szörnyű álom (53)
A sok sérelemért. . .  (53)
Egy haragos szomszéd (53) 

Kopeczky László — 1928 
Messzike (54)

Pap József — 1926 
Ny. Gy. bemutatkozása (54)
Ez van a fényképen (55) 
Dávidka tüskéi (55)
Etuka gondjai (56)

Urbán János — 1921 
Csibetánc (59)

Berki Ilona — 1914 
Szeretnék (59)
Holdfolt (60)



GYERMEKIRODALOM

T A R A S  K E R M A U N E R

A Suncokret na ramenu (Napraforgóval a vállamon) című antológia 
van előttem, amelynek alcíme: Gyermekversek Francé Levstiktől máig; 
szerkesztette Niiko Grafenauer, a Mladinska knjiga kiadása, Ljubljana, 
1975.

Mint minden válogatás, Grafenaueré is sajátságos, egyéni. Kihagyta 
a nevelő célzatú, moralizáló vagy ideologizáló verseket; mint meggyő- 
ződéses esztéta, Grafenauer csak a nyelvileg megfelelő, önálló és újszerű 
verseket értékeli. A válogatás, éppen e jellegzetessége miatt, nagyon meg
felel az én célomnak is, antológia-vizsgálatom ugyanis semmiképpen 
sem válhat a pedagógiai célzat bíráLatává vagy a versekben kifejezett 
álláspontokkal való vitává, hanem a gyermekirodalom jelentős, lényegi 
tényezőire irányul.

Miután a könyvet végigolvastam, az első határozott benyomásom:
Nem volt igazam, s Strniša jól eltalálta. De hadd magyarázzam meg, 

mire gondolok ezzel a különös kijelentéssel.
Néhány évvel ezelőtt azt írtam, hogy a háború, előtti és a háború 

utáni szlovén irodalom abban különbözik, hogy míg az elsőben néhány 
kiemelkedő, magányos csúcs volt (Prešeren, Župančič. . . )  és mélyen alat
tuk terült el a többiek síksága, addig a háború utániban magasba emel
kedő hegyvonulatot látunk, nagyon sok majdnem egyenértékű csúccsal, 
és az átmenet szinte észrevétlen a csúcsok és a lankák között. StrniSa, 
szokása szerint, haragudott, és azt állította, hogy ez nem igaz, mert 
költő csak egy van, a többiek epigonok (fis dilettánsok.

A gyermekköltészet a felnőtteknek szánt költészetnél sokkal világo
sabban megmutatja, ki kicsoda és mi mennyit ér. A felnőtteknek szánt 
írásoknál valamennyi lehetséges szempont fontos: a stílusbeli újítás, a 
technikai lelemény, az eszmei tartalom, a gondolatok mélysége, az er- 
kölcsiség vagy éppen a morál ostorozása; a költészetben olyan elemek 
fonódnak össze, amelyek lényegükben nem költőiek, de jelen .vannak az 
irodalomban, a művelődési életben. A gyermekköltészet tiszta, mint a 
forrás. Amikor a költő fölemelt ujjal fenyegetőzik, ujja kilométerre lát
szik; nem létezik semmi, ami igazolhatná. Amikor a költő bölcselikedik,
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azt mondjuk, hogy ez igen sziép, de nem költői. Amikor a költő ismétli, 
utánozza az elődeit, azt könnyen észre lehet venni. A témakör kisebb 
átmérője mellett sokkal kevesebb az alapmodell is; aki nem eredeti és 
önálló, a helyszínen megbukik, azonnal szembetűnik az utánzás. A fel
nőtt magának és magáról ír, ez arra kényszeríti, hogy minden pillanat
ban és helyzetben a saját arculatáért küzdjön. Ezzel szemben, aki gyer
mekeknek ír, kevésbé van korlátok közié szorítva. És maga sem tudja, 
mikor csúszott át az általános használatba. Nagy költőnek kell lennie, 
hogy itt is sajátszerű legyen, hogy ebben az esetben is saját magának 
írjon, és ne fedjék el a már ismert feldolgozások. Rövidesen: a felnőttek
nek író költők között a jelentősek egész sorát találjuk, míg ebben a 
(könyvben, amely magában foglalja mindazt az értékest, amit Szlovéniá
ban a gyermekeknek írtak, a háború előtti időszakban az egészen jelen
téktelenek sokaságában két kiemelkedőt, Levstiket és 2upančičot, a há
ború utáni periódusban pedig két nagyobbat Zajcot és Snojt, néhány job
bat, Grafenauert, Kovičot, valamint sok átlagost találunk.

A második benyomásom:
Amíg a felnőttekhez szóló költészet áttörte az egyház és mindenféle 

ideológiai hatalom által megszabott szűk határokat, mindenről énekel, 
ami a szívét nyomja, és nem retten vissza egyetlen témától sem, addig a 
gyermekköitészet még mindig a saját maga által kijelölt határok kö
zött mozog. Természetesen, már nem moralizál szembetűnően, a szűk té
makör pedig arról tanúskodik, hogy tudat alatt még mindig erkölcsi 
gátlásai vannak: nem mer a hagyományoktól elszakadni. A Napraforgó
ban csupán két4iárom vers beszél a halálról, de ezek is csak a hős ha
láláról (Kosmač: Lenke, a futár) vagy az ártatlan kisgyermek haláláról 
(Vipotnik: Zöld sírhely). Két-három versben jelenik meg a szenvedés, 
de ezek is eszmeileg megalapozottak (Klopcič: Három kívánság). Mintha 
a gyermek nem szenvedne és nem halna meg. Mintha a világ csupán 
idillből állna, vagy nevelői gyakorlótér lenne. Mintha a gyermek kizá
rólag családi lény volna, akit fejjel lefelé a családi érzések, családi ho
vatartozás árjába nyomtak. Mintha, a családon kívül, egyetlen viliága a 
természet volna, az állatok és növények, mintha egy állatkertben vagy 
üvegházban élne. Lehet, hogy túl éles megfogalmazás. Mondhatom más
ként is: igaz, hogy a szlovén költők különböző helyzetekben mutatják 
be a gyermekeket, de minden helyzetben csakis gyermek marad, gyer
mekien, sőt: gyermetegen viselkedik. Kérdezem tehát: ez volna az igaz
ság? Valóban ilyen gyermek-e a gyermek?

Mit akarok ezzel mondani?
Vajon az a kép, amelyet a 'kicsinyekről, az öt-tíz éves lényekről al

kottunk, nem elsősorban a mi elképzelésünknek, a világról alkotott fel
fogásunknak felel meg; a felnőttek képe nem a gyerekeké? Nem tételez- 
zük-e fel, nem követeljük-e meg, hogy a gyermek tabula rasa^szerfi, 
alakításra, nevelésre alkalmas lény legyen? Nem nyilvánítjuk-e ártat
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lannak éppen azért, hogy jogunk legyen erre az üres lapra írni, miközben 
nem vesszülk figyelembe a természetét, hanem ráerőszakoljuk a magun
két? Ráerőszakolva kegyetlenül, könyörtelenül vagy éppen gyengéden, 
hízelegve — egyre megy: a kifejezett terrornak vagy a gyengéd rábe
szélésnek ugyanaz a oélja. Azért, mert valaki gyermek, nem szabad véde
keznie, nem lehetnek saját érzései, saját alakja; bármelyik ezen meg
nyilvánulások közül számunkra csak azt jelenti, hogy a gyermek önfejű, 
neveletlen, vad, nem közösségi; ha pedig ilyen, akkor kötelességünk — 
és jogunk — átnevelni őt.

Kellemetlen visszaemlékeznem a saját gyermekkoromra, de mégis csak 
annyit, hogy tudom: a szülői nevelés — számomra — egy más, idegen, 
ellenséges, tőlem távoli világnak az enyémbe való betörését jelentette. 
Közöttem és a világ között fékezetten erejű csodálatos folyó volt. ölel
keztünk. Minden, amit láttam, éreztem, sejtettem, számomra igaz valóság 
volt. Sehol egyetlen hazugság sem. Mindent szerettem. Sehol egyetlen 
korlát, fal, tiltás, parancs. Fénylő tömegek vonultak. Fantasztikus kap
csolatok. Egyszerre voltam az égben és a földön, mélyen elrejtve benne, 
elteltem a földi hangokkal, a virágok és a gyökerek zsongó meséivel. 
Éreztem a világ zsibbadását, a húsát, tapogattam a színeit, kóstolgattam 
az ízeit, érzékeim megtízszereződtek, megszázszorozódtak. De azért nem 
idealizáltam. Mint három-, öt-, hétéves gyermeket, hányszor, de hányszor 
elfogott a rettegés! A nyomasztó végtelen éjszakák! Az érthetetlen ré
mület! A reménytelen szeretet! A fájdalomig fokozódó vágyakozásom! 
A simogató gyengédség! A határtalan félelem! Az adakozási vágy és 
az ajándék utáni sóvárgás! A csillagokkal, a nappal, az ibolyával való 
mélységes összhang! Nem én magam voltam-e az a ciklámen, az a 
macska, az a levél? Nem én voltam-e ő és ő — én? Volt-e egyáltalán 
saját énem?

Igen, itt kezdődik a gyermekkor kérdése.
A modern, kapitalista, neolit civilizáció (vagy kultúra, mindegy) az 

embereikből gazdálkodókat nevel, termelőket, polgárokat, hódítókat, sze
repre és tisztségre alakítja őiket, fiúikká és apáikká, tisztviselőkké és kirá
lyokká, rabokká és munkásokká, alázatosakká és felelősökké. Meghatá
rozott elveik szerint alakítja őket. Fejleszti az értelmüket. A fegyelmü
ket. Az erkölcsűiket. Állandóan szűkítve, pálcikákká formálja őket. Négy
zetté és dobozzá változtatja őiket, hogy minél megfelelőbb lelki formát 
kapjanak, hogy minél jobban beleüljenek abba a konténerbe, amit euró
pai társadalomnak nevezünk. Mindenki része keU hogy legyen a társa
dalomnak — ennek a csodálatos, sokrészes, sokrekeszes szekrénynek (ó, 
modern háztartásunk te csodálatos összeilleszthetősége) — ugyanakkor 
pedig egyedül individuumnak kell lennie, ami annak az egésznek a leg
kisebb része, amelyet mindig fel lehet bontani, szabályos részekre osztani, 
egészen a legparányibbig. Mindenki el van választva a többiektől, lévén 
önmaga az egyén, az én, a törvény (erkölcsi); lévén jogi személy, állam



polgár; lévén benne a középpont, amelyre az integráció épül. E középpont 
tulajdonképpen a törvény, ami pedig általános, de ez most nem számít. 
A törvény szabályozza magát a forgalmat, belülről, elvontan, a munkán, 
az igazságszolgáltatáson, a társadalmi kötelezettségeken és jogokon át.
— És így tovább.

Az a gyermek, ahogyan én átéltem, arról tanúskodik, hogy kapcsolat
ban voltam az egész világgal, hogy közöttem és mások között nem volt 
semmilyen határ, hogy az értelem csupán kis részecskéje volt az énemnek 
(nekem? mindennek!), hogy az érzetek százait észleltem, hogy átfűtöttek 
a vágyak és a képzelet. Az a gyermek viszont, amilyet a szülők, a nevelők 
és a mindenféle rendőrök kínáltak modellül nekem, négyszögletes lény 
volt, valamennyi tiltással és paranccsal szemben engedelmes: okosan, fele
lősen, kitűnően felhúzott gépies játékszer, de belül halott, csupán az 
uralkodásra, a mások legyűrésére szolgáló fejlett hajlammal, amely tagad 
mindent, ami nem ő maga.

Rendben van. Felvázoltam az ellentétet azon modell, amelybe a mo
dem kor (a neolittól kezdve, de mind rosszabbul) bele akar gyömöszölni 
mindenkit, mihelyt megszületik, és a nem modellált ember között, akinek 
megvan a lehetősége a másfajta modellek keresésére, akinek megvan az 
álma, hogy a rendszernek ne csupán egy tagja legyen, ne csupán egy szín 
az ezernyi között, hanem, ahogy manapság mondjuk, „fejlesztheti” egyéb 
irányú tehetségét is.

De mi köze van mindennek a gyermekköltészethez?
Van hozzá köze. Itt rejtőzik valahol a válasz arra a kérdésre, hogy 

miért ilyen szűk e költészet motívumainak repertoárja, miért van benne 
annyi tabu. A felnőttnél, legyen bármilyen istenfélő, rendszerető, fegyel
mezett is, a szenvedélye, elégedetlensége, kétségbeesése, erőszakossága, 
álmai, vágyai, ösztönei előbb-uitóbb széttörik az ideológiai és kulturális 
akadályokat; mindezek a formák, ha csonkán is, de jelei annak a szem
beszegülésnek, amellyel az ember a ráakasztott gyeplőt fogadja és a ki
fejezés csorbasága ellenére is jól érzékelteti a változatosság iránti isme
retlen, megfoghatatlan igényt. A felnőttek ezután üldözik egymást, bo
londulnak, megsemmisítenek, hódítanak, szeretnek, meghalnak, a költészet 
pedig — a felnőttekhez szóló költészet — az ilyen esetekben az ő tük
rük; belenéznek és megtudják, hogy lázuk nem abnormális, hanem álta
lánosan emberi, hogy szerencsétlenségük nem csak őket sújtja, hanem 
kozmikus méretű. A költészet szelep, amelyet a neoliti fegyelmezett tár
sadalom engedélyez. A költészet olyan terület, amely a parancsokon és 
tiltásokon kívül áll; ezért ilyen állandó és megsemmisíthetetlen, megfelel 
az ember törekvéseinek, amelyek sokkal mélyebbek valamennyi más 
magántörekvésnél.

Amit mi felnőttek saját magunknak megengedhetünk, azt a gyermekek
nek tiltjuk. Így beszélünk (magunknak): bennünk az erős szenvedély szét
törte a civilizált ember korlátait; ez rossiz, de mit (tehetünk. A gyermek
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azonban miég nem rossz, mlég nincsenek szenvedélyei, miért váltanánk ki 
belőle szándékosan!

Mintha az, ami a felnőttben megvan, hiányozna a gyermekből! Vagy, 
jobban mondva, a rajtunk átviharzó szenvedély valóban tipikusan „fel
nőtt” , általában kegyetlen, vad és visszataszító is. Érthető: annyi aka
dályt kell áttörnie, hogy ezen az úton elferdül, „felnőtté” válik, teli 
gyűlölettel, durvasággal, sötétséggel. Valóban szükség van a társadalom 
olyan modelljére, amely valamennyi emberi hatalmasságot megcsonkít? 
Nem tudnánk kevésbé önmegsemmisítő módon társulni?

Tovább: azzal, hogy elraboljuk tőle a természetét (szenvedélyeit, két
ségbeesését, kívánságait, képzeletét), a gyermeket mi nem változtatjuk 
eszményivé, beszélő dobozzá, példás automatává, hiperszocializált — a 
valóságban hiperintézményesített — lénnyé, hanem éppen ellenkezőleg, 
ismét elborítjuk parancsokkal, tiltásokkal, gyeplőikkel, fegyelemmel, meg- 
nyescük, szadista módon turkálva az élő húsban. Tekintet nélkül az élő 
testre, dagasztjuk; itt valamit kitépünk, amott hozzáadunk, de főleg 
tépünk és vágunk. Azzal, hogy ártatlanná, tudatlanná, gyerekessé pró
báljuk tenni, tulajdonképpen egyedül a mi azon kínosan intézményesített 
társadalmunk jelöltjévé tesszük, amelyben már ma magunk is éppen ele
get tűrünk.

Azt jelenti-e ez — a költészet szintjén —, hogy ebből a kínos helyzet
ből a kiút: úgy írni a gyermekeknek, mint a felnőtteknek?

Igen, olyan mértékben, amennyire már a gyerekek is a neolitkor meg
csonkított lényei, s amennyire ők is ugyanúgy élik át a szenvedést, mint 
mi. Meggyőződésem, hogy a társadalom hatalma egészen az újszülött 
bölcsőjéig ér, s ezért csöppet sem meglepő, hogy az ifjúság az elmúlt 
évtized során ilyen mértékben infantilissá vált. Ez csak azt jelenti: neu 
akar a felnőttek világába lépni, abba a világba, amelyet leírtam, s 
amellyel mi felnőttek sem vagyunk a legkevésbé sem elégedettek. A gyer
mekeknek ugyanolyan szenzibilitással kellene írnunk, mint a felnőtteknek: 
feljegyezni félelmüket, álmaikat, fájdalmukat, amelyek egyformák és kö
zösek mindannyiunknál. Ugyanazokkal a szavakkal, metaforákkal vagy 
metonímiákkal írni. A gyereket elfogja a hányinger, ha továbbra is pil- 
langócskákról, virágocskákról, maokócskákról írunk neki! ök  ugyanúgy 
szeretnek, akárcsak mi, habár, ahogy mondjuk, nemileg még éretlenek. 
Gyermekkoromból magam is jobban emlékszem az Iliászra, amit apám 
olvasott fel, mint a Cicibánra, amit pedig betéve tudtam. Gyerekeim ma, 
felnőtt korukban is szívesen emlékeznek vissza azokra az estékre, ami
kor az anyjuk Zajc és Strniša műveit olvasta fel nekik, mégpedig nem 
Zajc gyermekverseit, hanem a komoly, bolond, nihilista írásait, amelyekre 
annak idején felhördült a közvélemény; s azt a Stmisát, aki csillagokról, 
tengerről, a világ végső titkairól álmodik. S ugyanakkor Anica Černeova 
és Danilo Gorinšek kiskacsákról és csiripelő cinkékről szóló versikéi még 
ugyanabban a pillanatban kipárologtak a fejükből.



A korábban feltett kérdésre még egy lehetséges válasz van:
Nemcsak úgy írni, mint a felnőtteknek! Meg kell találni bennünk, a 

költőben, a felnőttben azt, ami romlatlan, vitathatatlan, nem neolitkori: 
előre haladni, ahogy metaforikusán megfogalmaztam, a paleolit felé. 
Abba a korba, amikor még nem volt egy saját, személyes otthonunk, 
hanem a teljes világ volt az otthonom — otthonunk —; amikor vadá
szok voltunk, nem tulajdonosok; amilkor utaztunk és nem 'kuporgottunk, 
gazdálkodtunk, neveltünk, halmoztunk, árusítottunk. Amikor még, aho
gyan erről a görög mítosz is mesél, a nap, a hold, a sárkányok, a tün
dérek, vízi istenek fiai, az állatok és a növények testvérei voltunk.

Igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy mindebből a szlovén 
gyermekköltészetben semmi sincs. Sok mindent megtalálni, de — s ez 
a fő 'kifogásom — elsősorban vagy szinte kizárólag csak a témaválasz 
tásban, a régiktől örökölt típusokban, nem pedig a kivitelezésben, a 
nyelvben, sem pedig a formában.

A gyermekköltészet leírja a napot, a holdat, a fákat, az állatokat, : 
kitárulkozó tájiképeket, a széles mezőket, patakokat, álmokat, elképzelt 
tájakat, még gyakrabban, mint a felnőttekhez szóló költészet. Ugyanak
kor azonban az is igazi, hogy ezek a szimbólumok, jelentésüknél fogva 
polgárivá vagy még inkább kispolgárivá váltak: a természetet egészében 
véve a végsőkig idealizálták. A nap megjelenik témaként, de a versekben 
ez a nap nem az, ami feltölt bennünket, nem energia, amelyet magunkba 
szívunk, amely az égből belém, beléd sugárzódik. Ilyen energia volna, ha 
a  nyelv által ragyogna, s ilyen energia sugárzik néha Levstik, vala
mennyire Zupanćič verseinek szavaiból. A nyelv a nap. A nyelv a hold 
és az állatok. Költészetünk nagy részében a nap mint fogalom szerepel, 
mint olyan tárgy, amelyet a költő megfigyel és leír. Mint a nevelés esz
köze, vagy egy megfigyelési gyakorlat tárgya. Sőt, mint a poetizálás esz
köze: a világ líraizálásáé. Az ilyen lírában a nap költői tárggyá válik, 
amelyet a költő, legjobb esetben megfigyel (ilyenkor tudóssá válik); a 
'egrosszahb esetben pedig arra használja fel, hogy segítségével szép ké- 
pecskét fessen. A nap itt már nem mitikus előzmény, hanem csupán kép. 
Aki e képet nézi, már nem a nap gyermeke, nem az ő sugaraiban virág
zott ki, hanem csupán néző és olvasó, európai személy, aki elégedetten 
nyugtázza, hogy a napot jól formálták meg, hogy pár pillanattal később 
ugyanilyen elfogulatlansággal, „objektíven” esztétikai élvezetet találjon 
abban is, hogy a holdat vagy a fűzfát szintén jól rajzolták meg.

Így már legkisebb korától kezdve megfigyelőnek, bírónak, értékelőnek, 
elvezőnek neveljük a gyermeket, nézőnek és hallgatónak, s ezáltal elvág
juk a naphoz és a természethez való őserejű, mitikus kapcsolatát; elve
szetté tesszük így, aki előbb-utóbb egyedül marad ezen a világon, 5 ma
gányának tudatában kétségbe fog esni, ölni fog és búslakodni, hogy vé
gül a felnőttek költészetéhez: szerencsétlenségének költői gyógyításához 
meneküljön.
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Ahelyett, hogy átengedné magát a világnak és arról mesélne, hogy mi 
ennek a viliágnak a részei vagyunk, ahelyett, hogy felfedezné bennünk a 
mitikus forrásokat, a költészet antropornorffá válik. Az állatokat magunk 
miatt szerepeltetjük, az állatok már nem állatok, hanem nekünk szóló 
jelek. (Goriníek: Vidám dal; a nyúl a bundáját adja, a rák az ollóját, a 
sün a tüskéjét, tehát: „Szőrme, olló, s a tű itt van, házicipőm mindjárt 
készen van.” Nyúl =  szőrme, rák =  olló, sün =  tű. Az állatok tehát 
azért vannak, hogy pócsnit, ruhát készítsünk belőlük, hogy megegyük 
őket, hogy — legjobb esetben — játsszunk velük. . . )  Az egész termé
szet csak értünk létezik, eszközünkké vált. Az egyedüli igazság — a 
létezés: az árucsere-forgalom fő ekvivalense, az érték — maga az em
ber. Így zárkózunk be a többi ember előtt a neolitkori társadalom ön
zésébe, narcizmusába, abba a modellbe, amely végül is kizárólag csak az 
emberi ént, az értelmet, a termelést, az erkölcsöt ismeri el, míg elveti a 
képzeletet, elutasítja az érzéseket, a szeretetet, a változatosságot; illetve 
mindezt elismeri, de csak mint földalatti, kikerülhetetlen, visszataszító 
tényezőket.

Az emberi tulajdonságokkal való felruházás a mesékhez kapcsolódik 
(Sinkovec: Kacsa). Az állatok életmódjának leírásához; úgy élnek, mint 
az emberek, olyanok is, akár az emberek: kokettálnak, tisztálkodnak, 
fésülködnek, ebédelnek, sétálnak, büszkélkednek, akár a dámák. A gyer
mekkel már kezdettől fogva elhitetjük, hogy az állatok csupán az embe
rek utánzatai, de nem az igazi embereké, hanem az olyanoké, amilyenek 
ma vagyunk, a neoliti rendszerben. Nem ismerjük el annak a lehetőségét, 
hogy az állatok másmilyenek is lehetnek: hogy a mozgásuk más is lehet, 
nemcsak sétálgatás. Nem véletlen, hogy olyan szívesen választunk házi
állatokat, amelyek legjobban hasonlítanak ránk, hiszen leigáztuk őket. 
Ha a gyermek először a háziállatot ismeri meg, akkor mélyen belevéső
dik majd az érzés, hogy mi vagyunk a világ urai, s az állatok alázato
san szolgálnak bennünket, hogy mi vagyunk a világ egyetlen lehetséges 
modellje, s a többi — vadon élő — állat is a háziállatokhoz hasonló, te
hát a mi öntőformáinkban jöttek létre. Ha mégsem, akkor ellenségeink, 
tehát meg kell őket semmisíteni, vagy legalábbis a gyermeket meg kell 
tőlük védeni (Kette: A szultán és a kiskutya). Az igazi, jó háziállat — 
mondjuk, a kutya — az, amelyik szolgálja az embert, védi őt, jobban 
mondva a vagyonát (a neolit társadalom osztály- és birtokosi társada
lom). A hős a bátor kutya, amely a farkast — a vad, ellenséges kártevőt
— nyakon ragadja, és úgy elveri, hogy örökre elmegy a kedve a setten- 
kedéstől és a lopástól. A lopás a legnagyobb bűn, az a legbátrabb, aki a 
legönzetlenebbül védi a tulajdont. S a megszelídített, idomított világ az 
eszményi.

A gyermek a  világ jövendő ura: a költészet bemutatja az alattvalóit. 
És mivel a gyermekköltészetben az ember-úr sohasem — vagy csak na
gyon ritkán, kivételesen — fedi fel saját erőszakosságát, bűnét, ölni vá
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gyását, hanem kizárólag jó apaként, gondos gazdaként, erkölcsös sze
mélyként mutatkozik, természetes tehát, hogy a gyermeknek is utánoz
nia kell őt. Az állatok nem élhetnek nélkülünk. Saját magukról nem tud
nának gondoskodni. Mivel nagylelűek vagyunk, magunkhoz hívjuk őket, 
s ők hálásan eszik kezünkből a kenyeret. Az imperialista neolitkori em
ber erőszakossága a -tisztesség ideológiája mögé bújik; a gyengéd ember 
a világból állatkertet csinál, amelyben boldogok az állatok. Minden fe
kete, ami nem európai. Fajgyűlölet.

Sok a játék. De ezek nem a sonssail való játékok. Arra tanítjuk a 
gyermeket, hogy mielőbb elkezdjen játszani a világgal; a világ nem élő 
test, amelynek részei vagyunk. A világ tárgy, az eszközünk. Arra tanít
juk a gyermeket (Mevlja: A lovagló fiúcska), hogy a ló — lovaglásra 
való eszköz. Falovat adunk alá, hogy előbb a veszélytelen modellen gya
koroljon. Arra törekszünk, hogy valamennyi ló ehlhez a falovacskához 
hasonlítson, valamennyi állat az idomított háziállatokhoz, és végül vala
mennyi ember a példás, tökéletesen neveit emberpéldányhoz. A szobánk 
közepén galoppozó lóról énelkelünk, arról akarjuk meggyőzni, hogy a 
szobánkban elegendő legelnivalót talál, s ráparancsolunk, hogy a kony
hában álljon majd meg és üdvözölje anyukát (a ló-katona, a ló-tisztvise
lő). Az ember játékos, miután íbeidomította a világot.

A családi idill kellős közepén vagyunk. A gyermek nem magáért való 
lény. Osztálytársadalomban él, ahol fölül a szülök, alul a gyermekek 
osztályát találjuk. Mivel egyszer majd a gyermekek is szülők, tehát ural
kodók lesznek, fel kell készülniük erre a felelősségteljes szerepre; meg 
kell tanulniuk, hogyan kell sikeresen és emberszerető módon uralkodni (az 
ideológia térhódítása). Ami a gyermekben sajátságos, ami a családon kí
vülire hajtja, az rossz, aisszoc áiis. A szülők a példa, amit mind tudatosab
ban kell utánozni: a gyermek igazi élete a konyha, az apa dolgozószo
bája és a gyerekszoba között zajlik, s nem más, mint a szanatóriummá 
festett neolit börtön zárt körében való lovaglás.

De hadd fejezzem be. A példák, amelyeket felsoroltam, csak a neoliti 
logika megkerülését célzó egyedi, bizonytalan és meghatározatlan pró
bálkozások; ezt a logikát kell megkerülni, nemcsak a pedagógiikát, a mo- 
ralizálást, az ideológiziáiást, a mindenfajta erőszakot, hanem az osztály
társadalomnak a termelésen, az árucsere-forgaltmon, a (tudományon és a 
rendszeren alapuló elveit. A jövő gyermekirodalmának a tapogatózó pró
bálkozásokon túl a „módszerig” kellene eljutnia, olyan módszerig, amely 
túlhalad minden ésszerűsítő metodológiát. Itt van például a fantasztikum 
világa. Nem az imaginárius viliág, nem az uralkodó realitás alibivel való 
helyettesítése, hanem sajátos jelképesség: a mítoszokhoz való visszakérés.

KARTAG Nándor fordítása
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Az újvidéki, pančev0i, a zrenjianmi, szabadikai és zombori regionális ok
tatásügyi és pedagógiai intézeteikkel karöltve 1976-ba-n felmérést végez
tem irodalmi nevelésünkről nagyszámú vajdasági magyar tannyelvű óvo
dai csoportban. Célom az volt, hogy betekintést nyerjek egyfelől abba, 
hogy milyen spontán irodalmi hatások érik óvodásainkat a családban, 
másfelől, hogy lássam* milyen szervezett irodalmi nevelésben részesül
nek gyermekeink az óvodákban.

A felmérés kérdőíves módszerrel történt. 135 óvónő válaszolt arra, 
hogy a) Milyen meséskönyve, verseskönyve van az óvodás gyermeknek 
a családban?, b) Melyik egy-egy gyermek legkedvesebb meséje?, c) Mely 
irodalmi művek, versek, mesék és elbeszélések kerültek feldolgozásra az 
óvodában az elmúlt 4 iskolaévben, 1972-től 1976-ig?

A felmérés eredménye több hasznos és elgondolkodtató tanulságra hív
ja fel a figyelmet:

a) A megkérdezett 3926 óvodás gyermeknek összesen 3783 könyve 
van. Tehát mén jut minden gyermekre egy-egy meséskönyv vagy verses
könyv sem. 45 gyerek azt válaszolta, hogy otthon nincs könyve.

Óvodásaink könyvállománya a következő képet nyújtja: Marika-
könyv 734, Icinke-picinke 285, Első mesóskönyvem 255, Kis gyermekek 
nagy mesdkönyve 238, Piroska és a farkas 232, Gini-cini muzsika 231, 
Mindennapra egy mese 223, Grimm legszebb meséi 222, Gőgös gúnár 
Gedeon 190, Hófehérke 151, Heidi-könyv 110, Meseország kapuja 87, 
Hatroxigyosi kakasok 86, Jancsi és Juliska 76, Mackó anyó dajkát keres 
74, Mosó Masa mosodája 69, Hamupipőke 63, Pöttyös Panni és Kockás 
Peti naplója 61, 77 magyar népmese 52, Andersen meséi, 52, Csizmás 
kandúr 41, A farkas és a hét kecdkegida 37, Csipkerózsika 36, Máso
dik meséskönyvem 35, A három törpe 34, Többsincs királyfi 32, Bóbita 
27, Hüvelyk Matyi 21, Az aranyalmafa 17, A vitéz szabólegény 15, 
Ezeregyéjszaka meséi 14, öreg méné őzikéje 13, Óvodások könyve 11, 
Hétfejű sárkány 11, A három kismalac 10, A brémai muzsikusok 9,



Zimzizim 8, Szélördög 7, Ablak-zsiráf 7, La Fontaine: Meséik 7, Körte
muzsika 4, Gulliver utazása Lilliputban 4, Csupa új mese 4, Robin Hood
4, János vitéz 3, Sárkány ország 2, Anyám tyúkja 1, A csókalányok 1 
és a Vietnami népmesék 1 óvodáls gyermek otthoni könyve.

Nem lehetünk megelégedve az egy gyermekre eső könyv számával 
sem, de még kevésbé lelkesedhetünk a könyvek esztétikai-pedagógiai ér
tékük alapján való számaránybeli megoszlásával. Elgondolkodtató, hogy 
az alacsony művészi értékű Marika-könyvek abszolút és relatív is két- 
ségbeejtően nagy előfordulási számukkal beárnyékolják a családi irodal
mi nevelést. Ezt a  nem kívánt irodalmi és képzőművészeti spontán ne
velői hatást még sötétebb színfokúvá teszik az óvodás korú gyermekek
nek mesei világuk és mondanivalójuk alapján nem való Jancsi és Juliska, 
Piroska és a farkas Grimm-könyvek. S mintha hazai könyvkiadásunk 
nem is lenne, egyetlenegy jugoszláviai magyar költő, író könyve se él 
óvodásaink emlékezetében, szívében. Önkéntelenül adódik a kérdés, ho
gyan tudunk ezen a tarthatatlan helyzeten változtatni. Úgy, hogy ha 
csak jó, csak művészi értékű és gyermekeknek való képeskönyveket, ver- 
ses- és meséskönyveket, valamint elbeszélésiköteteket adunk ki, és ha sür
gősen megjelentetjük hazai költőink, íróink gyermekeknek való legjobb 
verseit és elbeszéléseit lehetőleg gazdagon illusztrált antológiákban. Hogy 
a jó irodalmi anyagú és gazdag illusztrációjú gyűjtemények, antológiák 
kedvesek a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt, mi sem bizonyítja 
beszédesebben, mint az Icinke-picinke, az Első meséskönyvem, a Kis 
gyermekek nagy mesekönyve, a Mindennapra egy mese és a Cini-cini 
muzsika antológiák viszonylag nagyszámú előfordulása óvodásaink ott
honi könyvei között. Tehát, amint adatainkból kitűnik, a szülők nem
csak az olcsóbb könyveiket vásárolják gyermekeiknek. Szívesen megveszik 
a drágább, de jó anyagú és gazdagon illusztrált antológiákat is. Csupán 
a kiadói politikán múlik, hogy milyen könyvek jutnak gyermekeink ke
zébe.

b) Családi spontán irodakni nevelésünknek a gyermekek könyvállomá
nyában tükröződő képét még teljesebbé teszik az óvodások válaszai ar
ra a kérdésre, hogy melyik a legkedvesebb meséjük. Helyszűke miatt csak 
a 30 legkedvesebb mese címét közöljük úgy, hogy a cím után számmal je
löljük azt is, hány gyereknek a legkedvesebb a közölt mese.

Piroska és a farkas 384, Jancsi és Juliska 284, öreg néne őzikéje 219, 
Hófehérke és a hét törpe 218, Marika-történet 204, Hamupipőke 167, A 
farkas és a hét kecskegida 109, Csizmás kandúr 79, Hüvelyk Matyi 67 
A három kismalac és a farkas 61, Csipkerózsika 53, A kismalac és_ a 
farkasok 53, A brémai muzsikusok 46, Nagyhatalmú Sündisznócska 46 
A három törpe 43, Heidi-történet 37, Gőgös gúnár Gedeon 32, A kevély 
kiskakas 30, A kiskakas gyémánt félkrajcárkája 28, Icinke-picinke 28, 
Didergő király 25, Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 24, Pöttyös Panni 23, 
A táncos bárány 23, A vitéz szabócska 21, Nagytakarítás a napnál 21,
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Kecskére bízta a ikipo-sžtit 20, Sün Balázs 19, A (élig nyúzott bakkecske 
19, A két kicsi bocs meg a róka 19.

Amint látjuk a könyvpiacon kapható a megnyerő illusztrációjú köny
vek döntően befolyásolják a szülők könyvválasztását, s az általuk vásá
rolt könyv aagyerejű irodalmi ízlésformáló tényező. Így válnak óvodás 
korú gyermelkeinik legkedvesebb meséivé a nem nekik való Grimm-mesék 
és az alacsony művészi szintű Marika-történetek, íkiszorítva értékes nép
meséinket, a műmeséket, a népfelszabadító háborúról szóló történeteket, 
valamint a máról szóló gyermekelbeszéléseket.

Csak az óvodákban folyó eredményes irodalmi nevelésnek köszönhető, 
hogy néhány népmese és művészi értékű műmese — ha csak kisszámú 
előfordulással is — óvodásaink legkedvesebb meséi között szerepel.

c) A 4 iskolaévben a vizsgálat 135 óvodai csoportban 241 verset 
3529-szer, 110 mesét és elbeszélést 1932-szer, valamint 35 lírai népköl
tészeti alkotást 399-szer és 33 népmesét 882-szer dolgoztak fel az óvónők. 
Ezekből a számadatokból meggyőzően látható, milyen nagy teret bizto
sít óvodai nevelésünk az irodalmi műveknek, s éppen ezért nem lehetünk 
közömbösek az iránt, hogy milyen irodalmi alkotásokkal neveljük óvo
dásaink irodalmi ízlését és könyv iránti szeretetét. E téren óvodáinkban 
eredményes munka folyik, ami a jó, a művészi irodalmi anyag kiválasz
tásában tükröződik. Illusztrációként hadd mondjuk él, hogy a feldolgo
zott versanyagban Weöres Sándor 36 verse 844-szer; Gazdag Erzsi 26 
verse 549-szer; Csanádi Imre 19 verse 333-szor; Nemes Nagy Ágnes 13 
verse 282-szer; Osvát Erzsébet 10 verse 48-szor; Petőfi Sándor 8 verse 
55-szőr; Szaibó Lőrinc 6 verse 44-szer; Móra Ferenc 6 verse 81-szer; 
Zelk Zoltán 5 verse 218-szor; Fehér Ferenc 5 verse 27-szer; Jankovich 
Ferenc 4 verse 85-ször; Drágán Lu»kic 4 verse 25-ször; Pósa Lajos 4 
verse 55-ször; Szüdi György 3 verse 165-ször; József Attila 3 verse 23- 
szor; Móricz Zsigmond 3 verse 29-szer; Csányi Gyöngyi 3 verse 42-szer; 
Tarbai Ede 3 verse 34-szer; Fazekas Anna 3 vense 15-ször; Nadányi 
Zoltán 3 verse 87-szer; Brasnyó István 2 verse 2-szer; Branko Ćopic 2 
verse 5-ször; Jovan Jovanovic Zrnaj 2 verse 2-szer és Gál László 1 ver
se 1-szer szerepel a versanyagban a még szórványosan előforduló más köl
tők verseivel.

Hatalmas és értékes ez a versanyag, de megdöbbentő, hogy a gazdag 
hazai magyar gyermekköltészetből alig akadunk benne egy-két versre. 
Éppen saját költészetünk nincs jelen óvodai irodalmi nevelésünkben. De 
még mindig jelen van az 19544>en kiadott s azóta túlhaladott Virágos
kert versgyűjtemény 34 verse 394 előfordulással.

Semmivel se kedvezőbb az óvodai irodalmi nevelés helyzete hazai gyer
mekprózánkat illetően. A feldolgozott igazán nagyszámú mese- és elbe
szélésanyagban egyetlen mese, elbeszélés sem szerepel hazai írótól, pedig 
értékes és számottevő a hazai gyermekpróza is.

Miben kell keresnünk családi és óvodai irodalmi nevelésünknek e héza



gosságát? Nem másban, mint abban, hogy mindmáig nem kötöttük cso
korba megnyerő színes illusztrációjú antológiák kiadásával az értékes és 
gazdag -hazai gyermeklírát és -prózát, és abban, hogy az óvodai program 
anyaga nem tartalmazza a feldolgozandó irodalmi anyagot.

d) Óvodai irodalmi nevelésünk helyzetét vizsgálva megkülönböztetett 
figyelmet érdemel ,azoknak az irodalmi alkotásoknak esztétikai, pedagó
giai és gyermeklélektani értéke, amelyek a legnagyobb számban fordul
tak elő óvodai nevelésünkben a vizsgált 4 tanévben, mert az derít fényt 
ott folyó irodalmi neveíélünik minőségére. Helyszűke miatt nem tudjuk 
közzétenni mindazokat az irodalmi alkotásokat, amelyek a vizsgált idő
szakban (1972—1976) feldolgozásra kerültek. Közöljük tehát műfajon
ként a 30 leggyakrabban előforduló irodalmi alkotás címét és zárójelben 
az előfordulási számot, amely — 'hisszük — elég a szakavatottak szá
mára óvodai irodalmi nevelésünkről való képalkotásra.

dl A népmesekincs leggyakrabban előforduló alkotásai: A kiskakas
gyémánt félkrajcárja (133), A három pillangó (127), Nyakigláb, Csupa- 
háj, Málészáj (72), A kis gömböc (69), A három kismalac (68), Az arany
színű bárány (65), A nyulacska hatangocskája (63), A kis ködmön (49), 
A két kicsi bocs meg a róka (45), Kutya szeretne lenni (42), A félig nyú
zott bakkecske (39), A tánc<ys bárány (27), A kóró és a  kis m&dát (27), 
Az egér farkincája (15), Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (5), 
A csillagszemü juhász (5), Az égigérő fa (4), A két bors ökröcske (4), 
A szállást kereső róka (4), A szürke ló (3), A hét napjai (2), Az okos leány 
(2), A kakaska és a jércike (2), A szomorú király kisasszony (1), A Szél 
és a Nap (1), A háziállatok beszéde (1), A róka és a  far Has csikót vesz
(I), Az iregi kakasok (1), Hol voltál, te kis nyulacska (1), Az ökörszem 
és a medve (1).

d2 A leggyakrabban előforduló lírai népköltészeti alkotások: Május
elsején (51), Fáj a kutyámriak a lába (33), Májusi dal (29), Tente, baba, 
tente (25), Naphívogató (23), Tavaszi szél vizet áraszt (22), Nincs szebb 
m adár. . .  (20), Cini-cini muzsika (18), Köszöntő anyák napjára (16), 
Hét-mondóka (15), Boldog újévet! (13), Házasodik a lapát (\2), Kifor
dítom, befordítom... (12), Ess, eső . . .  (11), Kiment a ház az ablakon
(II); Köszöntő (10), Megfogtam egy szúnyogot (10), Süssünk, süssünk 
valamit (10), Kitrákoty mese (8), Csip-csip csóka (8), A gúnárom el
veszett (7), Kiszámoló (6), Zengenek az erdők (6), Egyet tojik a fürjecs- 
ke (5), Szátiaz tónak . . .  (4), Csigabiga, gyere ki (3), Elmem a madár
ka . . .  (2), Hónap-mondóka (2), Elment a tyúk vándorolni (1), Szita, 
szita . . .  (1).

d3 A leggyakrabban előforduló mesék és elbeszélések: Fazekas Anna: 
öreg néne őzikéje (154), Zelk Zoltán: A három nyúl (131), Grimm test-
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véreik: A brémai muzsikusok (119), Zelk Zoltán: Az állatok iskolája
(118), H. C. Aindresen: A rút kiskacsa (111), Gyulai Pál: A róka, a med
ve, és a szegény ember (95), Vadéntyim Katajev: Hétszínvirág (92), Cons- 
tantinescu: A három törpe (92), Kormos István: A kevély kiskakas (83), 
Mára Ferenc: A didergő király (72), La Fontaine: A róka és a gólya (72), 
Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol (68), Grimm testvérek: Holle anyó 
(65), Gárdonyi Géza: Tyúk&nyó mostohagyerekei (57), Grimm testvérek: 
A farkas és a hét kecskegida (55), Lengyel Balázs: A csillagos sün (53), 
Móra Ferenc: Nagyhatalmú Sündisznócska (50), Grimm testvérek: A 
halász meg a felesége (47), Grimm testvérek: A vitéz szabócska (43), Jó
kai Mór: A koldus veréb (41), La Fontaine: A tücsök és a hangya (37), 
Csuka István: Sün Balázs (37); Branko Ćopic: Az ötödik század futárja 
(33), Ella Peroci: Velem nem játszik senki? (30), Arany László: A kis 
malac és a farkasok (30), H. C. Andersen: A császár új ruhája (27), 
Móricz Zsiigmond: Pityóka iskolába megy (27), Mészáros Vincéné: Cic- 
kom Cilu (26), Tamási Áron: A hazug sün (24), Arany László: Icinke- 
picinke (22).

d4 A leggyakrabban előforduló gyermekversek: Weöres Sándor: Szán
csengő (124), Weöres Sándor: Buba éneke (99), Szüdi György: Magy a 
traktor (89), Nadányi Zoltán: Anyu (84), Zelk Zoltán: Tavaszi dal (75), 
Csanádi Imre: ősz-elő (73), Weöres Sándor: Regélő (73), Benedek Elek: 
Itt vannak a fecskék (72), Weöres Sándor: Kutya-tár (71), Weöres Sán
dor: Haragost (66), Gazdag Erzsi: A csavargó füstgyerek (64), Weöres 
Sándor: Suttog a fenyves (63), Gazdag Erzsi: Tarka cica, fehér cica (62), 
Várnai Zseni: Ibolya (58), Szüdi György: Ha megnövök (53), Jankovich 
Ferenc: Anyák napján (48), Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske (45), Gaz
dag Erzsi: Itt a tél (43), Weöres Sándor: Kocsi és vonat (41), Gazdag 
Erzsi: Akom-bákom hadsereg (39), Várnai Zseni: Gyöngyvirág (38),
Gazdag Erzsi: Cinke az esőben (37), Gazdag Erzsi: Az ügyes nyulacska 
(35), Csanádi Imre: Hónap-soroló (34), Csanádi Imre; Sársokalló (34), 
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja (33), Móra Ferenc: A csókái csóka (32), 
Nemes Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice? (32), Gazdag Erzsi: A kis 
kakas rézgaryiSa (32), Gazdag Erzsi A legszebb május (32).

Szóljunk néhány szót, vonjunk le néhány általános és alapvető kö
vetkeztetést a vizsgált időszakiban óvodáinkban feldolgozott irodalmi 
anyag esztétikai-pedagógiai értékéről.

Óvodai irodaimi -nevelésünk eredményességének fokmérője — kétség
kívül — a feldolgozott irodalmi anyag esztétikai értéke és az össziro- 
dalmi anyagon belül a legjobb, legmuvészibb gyermekirodalmi alkotások 
előfordulási, megterhéltségi foka, mert csak magas szintű esztétikai, pe
dagógiai, gyermeklélektani, nyelvi stb. értékekkel rendelkező irodalmi 
alkotásokkal valósítható meg eredményesen óvodai irodalmi nevelés.



Ebből a  szempontból, ha elemezzük a 4 iskolaévben az óvodáinkban 
feldogozott irodalmi anyagot, megállapíthatjuk, hogy a bemutatásra ke
rült népköltészeti (epikai és lírai) alkotások magias eszitétikutmú és az óvo
dás gyermekek korának megfelelő művek. A kiválasztott népmesék, a 
pozitív eszmei mondanivaló mellett, a gyermeki gondolkodásnak és kép
zeletvilágnak olyan éltető anyagot nyújtanak, amely gazdagon alkal
mazza az állandó meseformulákat, vonzatokat, intenzív, érzelmieket fa
kasztó nyelvi és stílusbeli kifejezőeszközöket, amelyekkel nemcsak hogy 
kedvessé válik a mese világa, könnyen érthetővé a  mese mondanivalója, 
hanem emlékezetbe vésődik a mese szövege is, ami már a legnagyobb fel
adat megvalósítását, a legtávolabbi cél elérését jelenti. (Lásd: A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja, Nyakigláb, Csupaszáj, Málészáj, A kis gömböc, Az 
aranyszőrű bárány, A kóró és a kismadár, A két bors ökröcske és más 
népmeséket!)

Művészi jellegüket tekintve nem kevésbé értékesek a feldolgozott lírai 
népköltészeti alkotások sem, amelyekben a népköltésre jellemző egyszerű, 
könnyed, tiszta nyelvi kifejezésformán túl az emberi élet szépségének cso
dálata, a vidámság, az ízes népi humor stb. jut kifejezésre. (Lásd: Május 
elsején, Májusi dal, Naphívogató, Tavaszi szél vizet áraszt, Köszöntő 
anyák napjára; Kifordítom, befordítom. . . ,  Kiment a ház az ablakon, 
Kitrákoty mese, Megfogtam egy szúnyogot, Száraz tónak és más alkotá
sokat!).

Jóllehet örömmel nyugtázhatjuk, hogy óvónőink népköltészeti anyag
kiválasztása a vizsgált időszakban sikeres volt, ami kellő irodalmi mű
veltségükről tanúskodik, mégis hiányolnunk kell, hogy aránylag kevés 
népköltészeti alkotást dolgoztak fel. A feldolgozott összmeseanyagnak 
csak 23,07%-át képezik a népmesék és 76,93%-át a műmesék. Az össz- 
versanyaghoz viszonyítva a népköltészeti lírai anyag még elenyészőbb, 
annak csupán 12,68%-át teszi ki. Pedig tudott dolog, hogy népköltésze
tünknek az óvodai irodalmi anyag jelentős hányadát kell képeznie, azért, 
mert népünk legbecsesebb kincse, s mert mondanivalója és kifejezésfor
mája folytán legalkalmasabb az óvodás gyermekek irodalmi nevelésére.

Külön is hiányolnunk kell, hogy a jugoszláviai magyar népköltészet 
nincs jelen az óvodai irodalmi nevelésben, jóllehet igen értékes anyagot 
nyújt Penavin Olga Szélördög (Bácskai népmesék), valamint újabban 
Matijevios Lajos Tíz, tíz, tiszta víz (Jugoszláviai magyar népi mondó- 
kák) című gyűjteménye és Bori Imre Idő, idő, tavaszidó című hazai nép- 
költészetünkből válogató gyűjteménye.

A műmesék közül is azok szerepelnek legnagyobb előfordulási szám
mal, amelyeknek elragadó, nemes mondanivalója van (pl. Fazekas Anna: 
öreg néne őzikéje, Valentyin Katajev: Hétszínvirág, Gyulai Pál: A гокл. 
a medve és a szegény ember, Costantinescu: A három törpe, La Fontaine: 
A róka és a gólya, Branko Ćopic: Az ötödik század futárja, Ella Peroci: 
Velem nem játszik senki?, Arany László: A kis malac és a farkasok stb.).



CSALÁDI ÉS ÓVODAI IRODALMI NEVELÉSÜNK KÉPE 1179

De nem kevésbé alacsonyabb az előfordulási számuk azoknak a mesék
nek sem, amelyek költői hiperbolizmusra épülnek és tréfás mondanivaló
jukkal, ízes humorukkal ragadják el a gyermek lelkét (pl. Zelk Zoltán: 
A három nyúl, Móra Ferenc: Nagyhatalmú Sündisznócska, Sündisz
nócska lovagol, Grimm tesvérek: A vitéz szabócska, A brémai muzsi
kusok, Andersen: A császár új ruhája stb.).

Vagy azoknak a meséknek, amelyekben csodálatos mesevilág tárul fel, 
vagy amelyeknek költői kifejezésformája, nyelve varázslatosan lenyűgö
ző (pd. Andersen: A rút kiskacsa, Grimm testvérek: A halász meg a fele
sége, Kormos István: A kevély kiskakas, Csukás István: Sün Balázs,
Arany László: Icinke-picinke seb.).

óvónőink sok jó mesét és elbeszélést dolgoztak fel az óvodásokkal a 
felmért időszakban, de nem fordítottak kellő figyelmet a népfelszabadító 
háborúról szóló történetek óvodai nevelésünkben való alkalmazására. 
Pedig tudjuk, hogy a hazaszeretetre való nevelésnek és azon túl az esz
mei nevelésnek a megvalósításához igen jó anyagot nyújtanak e történe
tek, és hozzáférhetőek is (Lásd: Történetek a népfelszabadító háborúból 
című gyűjteményit, valamint az újaibib kiadású Vlodiknir Nazor: Partizán
legendák és Momčilo Stefanović: A nagy háború kis hősei című gyűjte
ményeket!).

Jóllehet az óvónők által kiválasztott és feldolgozott mesék és elbeszé
lések esztétikai és pedagógiai értékével általánosan meg lehetünk eléged
ve, mégsem hallgathajuk el, hogy sok jó (művészi) és óvodásoknak való 
mese és elbeszélés, mint amilyen Zelk Zoltán: Erdei mulatság, Mese a 
kiscsikóról, akinek még nincs patkója, Kecskére bízta a káposztát; Kor
mos István: Kacor király, Egy fazék méz, A nyulacska csengője; Mé
szöly Miklós: Tréfás mese, Állatok beszélgetése, Kökény kisasszony; 
Németh István: Mi van a mama szemében?, Mi van a Bandi zsebében 
Mi van a nagymamánál?, Mit kapok születésnapomra? és más irodalmi 
alkotások nem kerültek óvodai feldolgozásra, vagy csak elenyésző szám
ban fordultak elő.

Ugyanakkor olyan mesék és elbeszélések is szerepeltek óvodáinkban, 
amelyeket aligha tekinthetünk jó, művészi alkotásoknak.

A gyenmekvers művészi jellegénél fogva a költői nyelv, a szép szó va
rázsával hívja fel a gyermek figyelmét, ébreszti rá a gyermeket az őt 
körülvevő világ, az emberi élet, s benne önmaga élete szépségére, örö
met, boldogságot fakasztó csodálatos voltára. A vers rádöbbenti a gyer
meket az emberben, az élőlényekben és dolgokban, a természetben és a 
társadalomban rejlő értékekre (szépségre, jóságra, harmóniára, hangulat
ra, vidámságra, a gyermekiéllek pajkoeságára stb.), s ezáltal öröm-, bol
dogság- és gyönyörérzietet vált ki a gyermekben a versfelfedte világ, a 
költői tárgy iránt. Ezt a gondolatunkat, a gyermekvers hatásáról vallott 
felfogásunkat beszédes módon támasztják alá az óvodáinkban leggyak
rabban előforduló versek költői világukkal és mondanivalójukkal.



Ahogy óvónőink mese- és elbeszélésválasztását sikeresnek minősíthet
jük, éppen olyan eredményes gyermekvers-válogatásuk is. Az általuk 
óvodáinkban legtöbbször feldolgozásra került 30 vers mindegyike igazi 
költői alkotás. Nem aíkad közöttük egyetlenegy „versfaragvány”- didak- 
tizáló vers sem. óvónőink legkedvesebb 30 verse közül 7 vers Weöres 
Sándoré, azaz a legnépszerűbb gyermekversek 1/4-e.

Megnyugtató, hogy jó versanyaggal formálódik óvodásaink szépérzé
ke, vers iránti fogékonysága, vonzalma. De nem lennének önmagukhoz 
következetesek, ha el nem mondanánk, hogy a legnépszerűbb 30 vers 
költői között nem szerepel — sajánlatunkra — Móricz Zsigmondi A tö
rök és a tehenek, Iciri-piciri; Kassák Lajo's: A kivénhedt ladik, Rügy- 
fakadás, bimbónyílás; Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én, Nyitnikék (rész
let); József Attila: Altató, Medvetánc; Kosztolányi Dezső: Este, este. . . ;  
Radnóti Miklós: Éjszaka; Illyés Gyula: Mozdony; Jankovich Ferenc:
Libák, Kánon; Nagy László: A jegesmedve; Fehér Ferenc: Kiszámoló,
Kukoricapattogatás; Brasnyó István: Mi van a patakban, A varjú, Sze
keresek; Domonkos István: KisbalUt nagybalta, Mendegélt két legény ke, 
Egy régi fénykép; Jung Károly: A pulyka meg a hurka, Halászok, vadá
szok, Őszi változatok és más kiváló gyermekvers.

Igen nagy veszteség számunkra, hogy a hazai magyar költők versei
— eltekintve a véletlenszerűen előforduló egy-két Fehér Ferenc-, Brasnyó 
István- és Gál Láiszló-verstől — nem kerültek óvodai feldolgozásra.

A hazai magyar gyermekköltészet, amely, új költői tendenciával, a 
mi tájunk és társadalmi valóságunk jegyeit fejezi ki, mégpedig a gyer
mek érzés- és gondolatvilágához képest korszerűen, nem hiányozhat óvo
dai nevelésünkből!



A GÖRÖG FIÚ

H E R C E G  J Á N O S

Jannisz Xenotszasz, a görög fiú egészen rejtélyes körülmények 
között került erre a vidékre. Nem a menedéket kereső harcosokkal 
jött, amikor Markosz forradalmát leverték, és házról házra járva 
keresték a partizánokat, s akiket elfogtak, családjuk szeme láttára 
koncolták fel. ö  előbb jött anyjával, még a harcok kezdetén, és 
még emlékezett a hajnalra, amely tejfehéren feküdt el a táj fölött, 
amikor elindultak. A hegyek felől fűszeres illatokat hozott a szél, 
mert már ősz volt, s vastagon terült el az avar az olajfák alatt, 
míg a sziklák közt megbújt házacskák udvarán hatalmas kádakban 
erjedt a füge és a gránátalma cefréje.

— Nem fázol? — kérdezte az anyja halkan, s látni lehetett a 
leheletét, mert hideg volt. Megigazította a szamár nyergén a pok
rócot, mert egészen alácsúszott a gyerek alá, s félni kellett, hogy 
a gyűrődés feltöri. — N e félj, most már nemsokára biztonságban 
leszünk. Mire feljön a nap, mögöttünk marad a határ. Akkor majd 
ágyba fektetlek valahol.

Erre emlékezett. Anyja leheletére és a hegyek felől szálló illa
tokra. Meg a katonákra, akik megállították őket. Minden, ami 
azután történt, harminc év távlatában veszett el, s az utolsó időkig 
titokban maradt.

Négyéves volt, s bizonyára aludt, amikor leemelték a nyeregből 
és letették valamilyen priccsre, miután bevitték őket a sziklakőből 
rakott karaulába. Anyját attól kezdve többé nem látta.

— Talán visszaszökött — próbálta vigasztalni Katika, s meg
igazította világoskék kombinéjának vállpántját, míg ő kezét a feje 
alá téve bámult a szoba mennyezetére. Mert mindig ilyenkor jutott 
eszébe eltűnődni anyján és sorsának titokzatosságán, a lankadó gyö
nyör pillanataiban, amikor az ember tudatán átfutnak az évek és
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az egész élet oly egyszerűnek tűnik. — K i tudja, mi elől menekült, 
s téged már nem tudott megmenteni. Szép volt?

Xenotszasz nem felelt. Mert nemcsak kíváncsiságot érzett buj
kálni az asszony szavaiban, úgyhogy nem is lett volna ereje leírni 
anyjának visszaidézett képét. A féltékenység mérge is ott volt 
felesége egyszerre kicsit rekedté vált hangjában, s ő már ezért sem 
tudott volna válaszolni. Az óvatosan meglapuló férfibölcsesség tért 
ki az alattomos kérdés elöl, amely ugyancsak ilyenkor jelenik meg 
az asszonyok száján.

Pedig az anyja tényleg szép volt. Kontyba tűzte fekete haját, 
melyet a homloka fölött, hátracsúszott meggypiros kendője alatt 
kétfelé választott. Mélyen ülő sötétkék szeme volt és magasan ívelő 
hosszú szemöldöke. Fehér irhabőr bekecsén, mely domborodva fe
szült meg a mellén, fekete szalagok rátétje futott keresztbe, s kötő
dött középen össze, a gombolást helyettesítve, míg helyesen fel- 
kunkorodó fehér bocskorára bő redőkben hullott alá selymes fényű, 
sötétvörös bugyogója. Nagyon szép volt!

De valamiféle sötét és szennyes gyanakvás is átszűrődött K atik * 
kérdésén. Mintha azért tűnt volna el anyja a katonákkal, mert 
szép volt és nem tudott ellenállni a nőkre éhes férfiak mohó és erő
szakos vágyának. Talán így hagyta el őt? A szeretkezés bűnében 
megfeledkezve róla? De hát akkor miért vitte magával, rejtett hegyi 
ösvényeken bujkálva, miközben a lassan kocogó szamár patája alól 
hangosan görögve gurultak le a kövek . . .

— Akkor arra délen már sűrűn változtak a frontok — felelte 
mintegy önmagát is megnyugtatva. — Az oroszok ugyan még 
messze voltak, de északon, keleten meg délen is heves gerillaharcok 
tüze csapott fel, pillanatok alatt új helyzetet teremtve. Űgyhogy 
azt hiszem, Churchill is tévedett, amikor úgy tekintette át a második 
világháborút, mintha az a nagyhatalmak győzelme lett volna. Az 
igazság az, hogy szabadcsapatok döntötték el Európa sorsát. Embe
rek százezreit választották el egymástól a harcok és az óránként 
ismétlődő előrenyomulások és visszavonulások. Lehet, hogy ő is így 
esett el va lah o l. . .

Nemcsak Jannisz Xenotszasz, a kor is ekként terelte, egyéni sorsot 
és személyes emléket háttérbe szorítva, a választ a történelem mé
lyebb és szélesebb medrébe. És nemcsak ő, milliók kérdezhették 
volna, ki elől és miért kellett éppen nekik menekülniük. Mi bűnük 
volt? K it bántottak? De nem, ilyet már nem is kérdezett sehol senki. 
Xenotszaszt is csak anyja további sorsa érdekelte.
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Mert attól a pillanattól kezdve, hogy ő felébredt a naftalinszagú, 
fülledt hodályban, melynek kőpadlóján szöges bakancsok kopogtak 
végig, amikor őt valaki felkapta és kirohant vele a sötét éjszakába, 
a robbanásokkal fel-feltépett hideg esőbe, egészen addig, amíg egy 
napon nevelőapja érte nem jött, minden emléke nyomasztó, zűr
zavaros álom volt, amelytől szabadulni akart, menekülni előle, nem 
gondolni rá, örökre elfelejteni.

Egyszerre gyerekek között találta magát.
— Akkor nekem már jó dolgom volt — mesélte megkönnyeb

bülve. — Reggel és este tejet kaptunk, a fejünket kopaszra nyírták, 
s amikor kitódultunk nagy zsivajjal a füves udvarra, lejöttek az 
emeletről a kislányok is. Teta Anna sétált közöttünk szőkén és 
szemüvegesen, s mi kezdetben nem értettük egymás szavát. Csak 
egy nagyobb fiú jött oda hozzám egyszer, s szólított meg váratlanul 
görögül. A bulkeszi táborból került oda, mint később kiderült. 
„A lm a”  — mondta minden átmenet nélkül, s anélkül, hogy meg
kérdezte volna a nevemet. — „Neked adom az almámat azért a 
színes ceruzáért.”

— N agy, piros almát húzott elő a zsebéből, mire én szó nélkül 
átnyújtottam a körmeim között szorongatott kék pasztellrudacskát. 
Szép lett volna, ha együtt maradunk, ha oltalmába vesz, minthogy 
ő is görög fiú volt, ő azonban rám se hederített többé. Kicsi voltam 
hozzá, ha százszor is görög. Meg aztán nem is lehetett volna külön 
csoportokra szakadozni németeknek, szerbeknek, görögöknek és a 
többieknek, hisz olyan sokfélék voltunk.

— Mir! — kiáltotta el magát mély hangján a bajszos Ucsó, és 
erre mindenki elhallgatott. Ez mindenkinek szólt, s ezt mindenki 
megértette. Idő kérdése csupán, s az ember észrevétlenül átcsúszik 
egyik nyelv közösségéből a másikba.

Tájjal és környezettel már nem ilyen könnyű a dolog. A görög 
fiú felnőtt, emberré lett, kicsit még fölébe is emelkedett a falunak, 
mivel nevelőapja taníttatta, úgyhogy hivatalnok lett a szövetke
zetben, s Katika, akit elvett, jómódú lánynak számított. Beolvadt 
környezetének nyelvébe, s hajszálon múlott, hogy nem Kormányos 
János lett, nevelőapja vezetéknevével.

— Itt vannak a papírjai — mondták Kormányos Mihálynak a 
petróleumszagú irodában, amikor 1947. augusztus tizenhatodikán 
bekocsikázott a városba, mert azt olvasta az újságban, hogy a há
ború árváit kihelyezik jóravaló családokhoz. Az említett szőke ás 
szemüveges Teta Anna felsorakoztatta a gyerekeket. Egyik oldalon
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a kislányok álltak, piros masnival a hajukban a füves udvarban, 
másikon a fiúk. Kékcsíkos trikó volt rajtuk, szürke nadrág, mint 
afféle formaruha, s választani lehetett közülük.

Kormányos Mihály nem a görög fiút választotta. Az ő tekintete 
egy kék szemű, kerek arcú, zömök legénykén állapodott meg. Annak 
már odahaza, a jószág körül is hasznát lehetett volna venni. De 
amikor Teta Anna megkérdezte a gyerektől, hajlandó-e örökre el
menni a pirospozsgás, nagy hasú emberrel, akinek hegyes ostor volt 
a kezében, nehogy valaki elhajtsa vele az utcán hagyott lovait, az 
csak megrázta a fejét, s olyan kemény ellenszenv sugárzott az arcá
ból, hogy a parasztember szinte áramütést érzett tőle. S bár akko
riban az emberi lelkeken még frissen ömlött el a béke és megbo
csátás érzése, Kormányos Mihály úgy megsértődött, hogy ha nincs 
a szőke és nyájas felügyelőnő, hát ostorával táncoltatta volna meg 
a dölyfös suhancot.

— Mit szólna ehhez? — fordult feléje Teta Anna, amikor Jan- 
nisz Xenotszaszhoz értek. — Görög fiú, akiért nem fog jönni soha 
senki. Mert bár részletes adataink nincsenek róla, csak a nevét 
tudjuk, születésének idejét és azt, hogy Heraklionban látta meg a 
napvilágot, alig hiszem, hogy valakije is élne. Már rég érte jöttek 
volna, vagy legalább a Vöröskereszt útján keresték volna. De senki 
sem kereste.

Kormányos Mihály nem felelt mindjárt. Még le se csillapodott 
az iménti méregtől, s most kicsit bizalmatlanul vette szemügyre a 
görög fiút, aki egyszerre mosolyra húzta a száját, hogy kilátszott 
fehér fogsora, amitől a legzordonabb szív is megenyhült volna.

— Itt vannak a papírjai — mondta a hivatalnok — , s ha 
óhajtja, írást is adhatunk róla, hogy három év alatt senki sem 
kereste. Az írás alapján a helyi hatóságnál a nevére veheti.

Jannisz Xenotszasz minderre harminc év messzeségéből is élesen 
emlékezett. A hosszan tartó kocsikázás is kitörölhetetlenül maradt 
meg emlékezetében. Minden fordulót megjegyzett magának, attól 
kezdve, hogy kék ködökbe burkolózva eltűntek a Fruska gora lan
kái, egészen addig, amíg meg nem jelent alattuk sárga tarlók és 
leveleit lengető kukoricatáblák között a K rivaja völgye, hol ezüs
tös visszfényt tükrözve, hol váratlanul vérpirosra válva, mert késő 
délután volt, a nap mélyen leszállva ferdén tűzött két jegenye 
között a tájra, s akkor ők már beértek a faluba.

— Hóháá! — rántotta meg nevelőapja a gyeplőt, mire a két 
szürke megállt a házuk előtt, és Jannisz Xenotszasz is hazaérkezett.
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— Nem, nem, csak tartsa meg a nevét— felelte a hivatalnoknak 
Kormányos Mihály, magában se tisztázva soha, hogy nagylelkűség 
vagy paraszti óvatosság adta szájába a szavakat, s így történt, hogy 
a fiú még akkor is a „görög fiú”  volt, mikor nyelvet, szokást és 
magatartást rég elsajátítva semmi sem különböztette meg az itte
niektől.

„Ángyit”  mondott a sógornőjére, és „napamnak”  nevezte az 
anyósát. H a a faluról esett szó, ahol felnőtt, s az országról, amely
ben élt, többes számban beszélt, birtokraggal, mint mindenki, aki
nek ez volt a hazája. Nevelőanyjának, aki egy kicsi, fogatlan öreg
asszony lett, s örökké feketében járt, mivel Kormányos Mihály 
időközben meghalt, azt mondta: édesanyám. Mintha nem vér sze
rinti kötelék határozná meg anya és fiú kapcsolatát.

Voltak azonban helyzetek, amikor éreznie kellett, hogy ő más, 
mint a korabeli emberek. Hirtelen rohanta meg ez az érzés, készü
letlenül érte, védekezni se tudott ellene, s egyszer magába roskadt 
ilyenkor, egyszer meg a késéhez kapott, emberöléstől se visszariadva, 
mert sértőnek vélt egy szót, amely a származására célzott. Mert 
voltak pillanatok, hogy a környezete is egyszerre másnak érezte őt. 
Talán nem alsóbbrendűnek, mint a zsidókat és cigányokat, csak más
nak, s ezt néha éreztették vele.

Katika ezért nem faggatta többé, ha csak ült és némán elme
rengett, hogy mire gondol. Magának se merte bevallani, hogy ilyen
kor neki is idegen az ura. Ezek azonban ritka és kivételes pillana
tok voltak, s amint elmúltak, Jannisz Xenotszasz megint a régi volt, 
hozzájuk tartott, közéjük való volt.

Mikor már könnyűvé vált az utazás, útlevelet váltott, és elment 
Görögországba. Nem az Akropolisz érdekelte, mint a turistákat, 
a pergamoni oltárra se volt kíváncsi, egyenesen Heraklionba ment, 
a szülővárosába.

— Apámat és anyámat keresem — mondta a tolmácsnak, mert 
nem tudott görögül, és lenézett a tengerre, amelyen ágyúnaszádokat 
himbáltak a hullámok, árbocukon a brit birodalom zászlajával.

Erre az anyakönyvvezető, aki magas keménygallért viselt, mint 
a régi orosz csinyovnyikok Pudovkin filmjeiben, s drótkeretes pápa
szeme az orra hegyére csúszott, vastag könyvekben lapozva csak
hamar megtalálta a szüleiről szóló bejegyzéseket. Sőt őt is fel
fedezte!

— Azt mondja, apja elesett a háborúban, anyja a gyermekével 
együtt eltűnt — fordította készségesen a tolmács, az anyakönyv
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vezető pedig szemüvege fölött átnézett rá. — De vannak itt még 
X enotszaszok. . .

Hosszas utánjárás után megtalálta rokonait. Egy füge-nagyke
reskedőt meg egy bizonytalan korú s bizonytalan foglalkozású höl
gyet, akinek papagájok rikoltoztak a szobájában, s lemezjátszója 
fáradhatatlanul ismételte az angol katonák dalát: It is a long way 
to Tipperary, It is a long way to g o . . .  H a a lemez lejárt, illetve 
egy néger spirituálét kezdett játszani, odament, visszakapcsolta, s 
újra felzengett mély baritonokkal a kórus.

— Először is igazolja magát ez az én állítólagos rokonom — 
mondta a tolmácsnak, és sárga borostyánszipkájával bökött feléje, 
mire ő elővette útlevelét, de a hölgy akkor sem ugrott boldogan o 
nyakába, ahogy minden valamire való nagynénitől elvárhatná az 
ember. Ellenkezőleg, hűvösen megkérdezte:

— Kommunista?
Jannisz Xenotszasz bólintott. De az se használt volna, ha előbb 

magyarázatokba bocsátkozik ezzel kapcsolatban, s elmondja, hogy 
szülők nélkül, úgyszólván a társadalom gyámolításával nőtt fel, 
hát ki legyen kommunista, ha nem ő? Az asszony ugyanis egy
szerűen megvadult, és elkezdett kiabálni, hogy hagyják őt békén, 
mert vendéget vár, mire a két papagáj is rikoltozni kezdett a kalit
kájában, és a tolmács, egy szkopjei macedón ész nélkül menekült.

— Nekem nagyon kell vigyáznom, hogy át ne dobjanak — men
tegetőzött, hosszú és zavaros történettel igyekezve megvilágítani 
ittlétének okát, s amikor Jannisz Xenotszasz közelebbről érdeklő
dött soras felől, tisztán részvétből, mert toprongyos fiatalember volt, 
az ő korában, s a kikötőben végzett alkalmi munkákat, megré
mülve felkiáltott: — Dehogy politika! Isten őrzz! — és három 
ujjal háromszor keresztet vetett.

Grigoriosz Xenotszasz, a füge-nagykereskedő már kedvesebb volt 
hozzá. Megölelte, jobbról-balról megcsókolta, és áldását adta rá. 
Egy nagy raktár mélyén ült, szentjánoskenyér és babérlevél fojto
gató szagában, parányi, deszkából ácsolt irodájában, lefittyedt száj
jal, bal füle cimpájában egy gyöngyszemmel, amelyen pirosán csil
lant meg a feje fölött alig pislákoló pucér villanyégő. íróasztala 
fiókjából egy palack vörös bort tett az asztalra, vastag ujjaival, 
melyeken gyűrűk voltak, poharakat is előkotort, és örvendezve fel
kiáltott:

— Csakhogy megjöttél, édes fiam! Végre egy Xenotszasz, aki az 
örökömbe léphet! Mert engem, sajnos, elkerült a gyermekáldás,



A GÖRÖG FIÚ 1187

feleségem is meghalt, s most egyedül élek, mint valami vén medve. 
Beteg vagyok, s amint látod, öreg vagyok. Egy szép napon megüt 
a guta, s a bolt a kutyáké lesz! De most, hogy megjöttél, úgy 
érzem, nem éltem hiába.

Mindezt hol sírva, hol nevetve mondta, és nagyokat lihegett, 
hogy olajosan barna arca megkékült, és kövér testét köhögés rázta. 
A bornak szegfűszeg íze volt, Jannisz Xenotszasz alig bírta le
nyelni, de azért ő is boldog volt egy kicsit, ha nem is akart ittma
radni és fügével kereskedni.

— Apád elment az olaszokkal. Volt egy kis hajója, azzal járta 
a tengert fel, egészen Szaloniki kikötőjéig. Narancsot szállított és 
olajbogyót. Maga állt a kormánynál, kurta pipával a szájában, mint 
az angolok, ellenzős, fehér tengerészsapkával a fején. Volt hat mat
róza, akiket reggel sorba állított a fedélzeten, s olyan gőgösen 
tartott szemlét fölöttük, mint egy admirális. Szép szál ember volt, 
nem ilyen randa, mint én, azért szeretett bele anyád halálosan, 
pedig húsz évvel idősebb volt, mint ő.

A tolmács nem győzte a fordítást, mert a füge-nagykereskedő 
gyorsan beszélt, s folyton töltögette a bort, már a második palack
nál tartottak, s még mindig a kis hajónál, amelynek kormányánál 
délcegen állt Jannisz Xenotszasz apja, szájában a pipával, úgyhogy 
ő már odaképzelte magát anyjával a kikötőbe, hogy zsebkendőt 
lengetve utána nézzenek a hajónak, de ugyanakkor türelmét vesztve 
rákiáltott a tolmácsra:

— Kérdezd már meg, végül mi lett vele!
— Hogyhogy mi lett? — csodálkozott a kövér Grigoriosz. — 

Mondtam, hogy elment az olaszokkal. Állítólag fegyvert szállítot
tak át a határon Mihajlovié csapatainak. De ezt nagy titokban tet
ték, és valahol azoknál hagyta a fogát végül is. Anyád meg azért 
ment veled együtt utána, mert itt már megkezdődött az ellenállás, 
meg különben is attól félt, nő van a dologban.

Rém bonyolult mese volt, s jóllehet Jannisz Xenotszasz leg
apróbb részleteit is ismerte a háborúnak Kelet-Európában, mert 
érezte, hogy ott kell keresnie anyját, valahol a sziklákból rakott 
karaula környékén, amely azóta is úgy élt a tudatában, mintha ott 
lett volna a Balkán szíve, most sehogy sem ismerte ki magát.

De egyéni sorsok útvesztőjében bolyongva minden háborús tör
ténet zavarossá válik. N agybátyja már a harmadik palackot tette 
az asztalra, a tolmácsnak nem forgott a nyelve, Grigoriosz Xenot
szasz már nem a háborúról beszélt, hanem egyre azt hajtogatta,
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milyen boldog, hogy unokaöccsével találkozott. Végül is úgy hatá
roztak, hogy másnap reggel majd újra eljön a tolmács, hogy józanul 
folytassák a beszélgetést.

Ők maguk valami hálókamrába vonultak, ahol két fekhely volt, 
és egy mécses világította meg a zöldpikkelyes sárkányt Szent 
György lándzsája alatt. A raktárból átszivárgóit a gyömbér és a 
szentjánoskenyér szúrós szaga, de a nagybácsi ruhástól vetette el 
magát, s fél perc múlva horkolva aludt.

Másnap, 1967. április 21-én reggel lövöldözésre ébredtek. Illetve 
ő nyitotta fel bódultán s könnyesen a szemét, tele volt az orra a 
fűszeres illatokkal, mintha egész Görögországot a szaglásával lett 
volna kénytelen érzékelni.

— Elá, elá! — kurjongatta Grigoriosz Xenotszasz egy újabb pa
lack borral a kezében, s miután vele is meghúzatta az üveget, ki
rángatta az ágyból, odavezette a raktár ablakához, úgyhogy ki
láttak egy kis térre, amelynek közepén ágyú állt, csöve babér
cserjével álcázva, míg körülötte, zöld ingujjukat feltűrve, fehér 
bokávédővel, fejükön terepszínű sisakkal néhány katona téblábolt. 
A fügekereskedő megőrült a boldogságtól, derékon kapta őt, meg
forgatta, mintha keringőzni akart volna vele, mire a tér egyik olda
láról harsogva, igazi hangokkal felbődült a papagájos nagynéni kó
rusa: It is a long way to Tipperary . . .  ö  ijesztőnek találta ezt a 
vidám felvonulást, eltolta magától Grigorioszt az üveggel, semmi 
kedve se volt berúgni, egy sarokba roskadva törte a fejét, vajon 
mi történhetett.

A  tolmács nem jött, ahogy megbeszélték, neki kellett megtalálnia 
hosszas keresés után a kikötő egyik csapszékében, ahol Grigoriosz- 
szal ellentétben riadt arcú emberek ültek aggodalmasan, dokkmun
kások és más kikötői nép, s a tolmács elmondta, hogy katonai junta 
vette át az éjszaka a hatalmat, már meg is kezdődött a kommu
nisták letartóztatása. Őt is többször igazoltatták, amíg a kikötő 
kocsmáit járta a tolmács után, de minden alkalammal szó nélkül 
adták vissza az útlevelét.

Este volt, s csendesen szemerkélni kezdett az áprilisi eső, amikor 
letartóztatták, s mivel a tolmács a társaságában volt, vele együtt 
kísérték valami kaszárnyába. Nem várakoztatták sokáig. Harmin- 
can-negyvenen voltak bezsúfolva egy kis szobába, amelynek rácsos 
ablaka alatt a tenger zúgott, és sirályok vijjogása szakította meg 
időnként élesen a tüntetők lármáját. Ötösével kísérték őket egy 
rákpiros arcú, szikár tiszt elé, aki néhány kérdés után az egyiket
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jobbra, a másikat balra állította, ö t  a tolmáccsal együtt kísérték 
kihallgatásra, s ennek köszönhette, hogy percek alatt eldőt a sorsa.

— Mit akart Görögországban? — kérdezte a tiszt, miközben 
útlevelébe mélyedve ujjával az egyik fülét piszkálta.

— A szüléimét kerestem, akik eltűntek a háborúban.
— De hiszen jugoszláv, miért itt kereste őket?
— Görög vagyok . . .  — mondta határozottan, s a tolmács ön

kéntelenül átvette szavainak kemény hangsúlyát.
— N o! — szakította félbe a tiszt, és kihúzta füléből a kisujját. 

Egy pillanatig a körmét nézte, aztán ráemelte a tekintetét. — Ú t
levele szerint jugoszláv. Miért mondja görögnek magát?

Hosszas magyarázkodás következett, amiben a tolmács is izga
tottan vett részt, mintha a saját bőrét is menteni akarta volna, de 
a tisztnek semmi érzéke sem volt ilyen balkáni bonyodalmakhoz, s 
egész Kelet-Európát mélységesen utálta. A kikötő, a sziget és egész 
Görögország levantei népéből csak a nők érdekelték telt keblükkel, 
barna bőrükkel s húsos fülcimpájukkal, amelyben oly izgatóan hin
tázott az arany karika.

— Shocking! — morogta megvetően. — Még ma el kell hagynia 
Görögországot. M ajd gondom lesz rá, hogy mielőbb Jugoszláviában 
legyen. Álljon balra!

Pár szót firkantott egy papírra, kezébe nyomta egy katonának, 
mire az őt meglökte, úgyhogy el kellett indulnia előtte, s fél óra 
múlva egy hadihajó legénységi kajütjében volt lenn, valahol a mély
ben, s zárkájának kerek ablaka minduntalan eltűnt a hullámok 
között. De a partok közelében jártak, hajnalban narancsligetek tűn
tek fel a sziklák között, s neki a határig bőven maradt ideje eltű
nődni a sorsán. Nem ismerte Odüsszeusz történetét, az adai mező- 
gazdasági iskolában nem esett szó Homéroszról. S ha nem is hal
lotta a szirének énekét, amely pedig úgy meg tudja igézni mind
azokat, akik a hazájukat keresik, s ha meg is jelent még egy ideig 
emlékeiben a fehér hajnal, s tisztán hallotta anyja hangját, csak 
a szavait nem értette már, ő is megtalálta a maga Ithakáját, és 
otthonosan nézett szét a síkságon, ahol a messzibe vesző láthatár 
jegenyéi egészen kéken vesznek bele a kék égbe.
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K O P E C Z K Y  L Á S Z L Ó  

E T IK E T T

Az autóutak parkingnak nevezett karavánszerájaiban külön ku
tya-toalett is van.

Itt történt a malőr:
Bodriguez, a büszke és nemes spániel, a női kutyavécébe akart be

menni, de az Illem Néni — nyilván helyesen — útját állta.
Bodriguez természetesen eszeveszett ugatásba kezdett. Ügy volt, 

hogy kutyarendőrt kell hívni.
A N apfény Autóútjának (Lyon—Sálon de Provence) jobb oldali 

szakasza két táborra szakadt. (Természetesen a veszteglőkre gondo
lok.)

P. Csőszök: A kutya nem mehet ki! (be)
P. Liberálisok: A kutyát be kell engedni! (hadd menjen ki)
Akik az első számú variánsra voksoltak, azzal támasztották alá 

érveiket, hogy:
a) az erkölcs globálisan kötelező jellegű,
b) a torlódásokat kerülni kell.
Az oppozíció (pontosabban: oppo-oppozíció, vagyis az ellenzők 

ellenzéke) szerint:
I.) a szükség erkölcsöt bont,
II.) a torlódás elkerülhető, ha mindenki mindenhová.
Látható, hogy két világnézet ütközik itt.
Egyefelől: a maradandó hagyomány, a társadalmi normák tisz

teletben tartása, másfelől: a merev szabályokat megváltoztatni akaró 
praktikum, amely egyúttal rugalmasabb erkölcsöket is feltételez.

De — s itt kapcsolódom én a dilemmához — lehet-e, szabad-e 
emberi szempontokkal terhelni a kutyák spontán világát?
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S ha igen, milyen mértékben?
Én mindenesetre mosom kezeimet!
De lesz itt más mosnivaló i s . . .

VA SÁRN A P D ÉLELŐ TT

Ügy festek ezen az álmos délelőttön, mint egy ellenőr, aki a kül
város rózsáit számlálja össze, a házak állapotát konstatálja lelkesen 
és fejcsóválva, a szérűre kicsapott járművek számát veti össze a 
regiszterrel.

Dallamos léptekkel szövöm az útirányt, kerülve az ugatástól 
visszhangzó udvarokat.

Ez az én andalgásom felrezzent egy unatkozó rendőrt. Csendben 
utánam ered.

Nem megyek gyorsan, hogy elhagyhasson.
Mikor szintben vagyunk, ildomos mozdulattal köszönt. Megkö

szörüli a torkát:
— Sétálunk?
— Leltározok.
— Nocsak! Mit?
— Az „itt és most” -ot.
— É rtem . . .  Valami papírja természetesen van ehhez a mun

kához?
— Természetesen nincsen.
— Ügy értem . . .  kinek a megbízásából?
— Saját megbízásom. — R á vigyorgok: — Piszok egy szőrszál

hasogató főnököm van.
— Igen . .  . H át akkor jó lesz egy közönséges személyi is.
— Személyi mi?
— Igazolvány.
— N e nevettesse ki m ag á t!. .  . Vasárnap délelőtt, ragyogó nap

fényben, a Külső-Bekecs Soron? . . .  Még egy zsebkendő sincs nálam. 
H a orrot akarnék törölni, kölcsönkérném a magáét.

— Az én orrom?
— Lótusz!
— Miféle hang ez?!
— A Lótusz papírzsebkendő.
— Ja?  . . .  Nos, hát akkor sétálunk együtt a harmadik sarokig.



— Miért? Mi van ott?
— őrszoba.

Szvitem a szék mögött toporog. Felettese szemben ül velem. Egész 
idáig kereste a hangját. Most megvan.

— Szóval nem tudja igazolni magát?
— Dehogynem. . .  P. Endre . . .  December 12 utca, 13. Telefon 

73001 . . .  Ellenőrizheti.
Elegáns mozdulatokkal tárcsáz, majd felnéz ártatlankék szemé

vel, miután a vonal túlsó végéről válasz érkezik:
— Maga van a készüléknél. . .  Akar e g y m á s s a l  beszélni?

H A JÓ TO R Ö TT

Az Óceánon gumicsónakban ülök.
Visz az ár Rio felé.
Fél órája hagytam abba a hiábavaló evezést. Túlságosan is fáradt 

vagyok ahhoz, hogy kétségbeessek.
A barnás sziklapart egyre haloványabb. Pici hangyák a fürdőzők.
A N ap  irgalmatlanul pörköl.
. . .  Száznéhány nap múlva . . .  Haitin . . .  egy csokoládébarna kis

gyerek kihalássza majd a hullámokon táncoló csónakot, kiborít be
lőle egy nagy rakás csontot (vigyázat az a csontszínü izé, az nem 
lapocka, hanem az evező lapátja!), és önfeledten pancsikál az azúr
kék öbölben . . .

Rokonai és ismerősei immár sohasem tudják meg, mi történt K o
vács P. Jenővel, helyettes művezetővel, 24703 SZALÁCS, Jávorfa 
utca 2-4, III/6  (kétszer csengetni!). . . ?

Motorcsónak dübörög a közelben.
— Hahóóó! . . .  Jó l van?
— Nem mondhatnám . .
— Óhajtja, hogy kivontassuk a partra?
— Köszönöm, igen.
Átszállók. Csónakom összehajtogatják.
— Legyen szíves bediktálni a mentőnaplóba a nevét.
— Képzeljék: e l f e l e j t e t t e m . . . !
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SZIZIFU SZ

Két doboz benzinnel botorkálok a vak éjszakában.
Leküldtek a hegyről, mert a kicsiből kifogyott.
Most hét kilométert kell gyalogolnom a fekete semmibe kanyargó 

ösvényen, hogy felérjek a kialudt szemű járműhöz. (Szakadék & 
tüskebokor.)

A városka végénél elmaradoztak a lámpák.
Fázom. Távolban halk moraj, villámlások: zivatar közeleg.
Körmeim fájnak, mert az olajoskannából benzintartállyá vedlett 

dobozokon nincsen fogó. Csúsznak ki a kezemből.
Kissé sántítok is.
Hatalmas kő húzza le a jobbzsebemet.
A táj meglehetősen rossz hírű. H a megtámadna valaki, nem le

szek védtelen.
Igaz, hogy hozzá vághatnám a benzint i s . .  .
De akkor kezdhetek mindent elölről!

N Á TH Á SO K  BA LLA D Á JA  

Produkció az óriás kultúrkombinát előtt:
Citera kopott ládán (hangerősítő fából!). Érzelmes balladát éne

kel orrhangon a hosszú hajú férfigyermek. Meztelen nyakán sál.
A dal előtt elnézést kért, hogy kissé rekedt, mert megfázott.
A dal:
. . .  Roxan, a lánghajú leány csepp topánkájában tipeg harmatos 

füvön. Röpke tündérfátyol: pici csipkezsebkendője a zöld pázsitra 
hull.

Jön a trubadúr, térdre ereszkedik a tündér-patyolat mellé, és . . .  
Rendőrautó szirénázik odébb a nagyDulváron.
Fél percre megsüketülünk.
Mi történhetett ezalatt a dalban?
H a van isten, a trubadúr jól kifújta az orrát.

M IKO R  A SIZ O FR ÉN  M ESÉLN I KEZD  

„Volt egyszer . . . ”
„A z ördögbe is! Nem . . .  Volt kétszer . .
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LÁ ZBA N

Írás közben kifogyott a tintám.
Utálom az örökírót, de ha kihűl a kohó, nehéz lesz újra fel- 

fűteni.
Íme, nem is ír folyamatosan. Mocskol, és fehér foltokat hagy. 

H a visszaolvasom a művet, nehéz lesz áthidalni ezeket a szakadá
sokat. Mindegy, most nem érek rá töprengeni! A lendület úgy so
dor, mint a lavina a pásztorkunyhót.

Uram isten !. . .  Mind nagyobbak a puszta közök!
Már csak villanásnyi a betű.
K i f o g y o t t . . .
Országot egy ceruzacsonkért!
Remegő kézzel dobálom össze a fiókot.
Itt v a n . . .  de most bújik előlem . . .  A masinák még dübörögnek 

odabenn, de ha ebben a minutumban nem . . .
Győzelem, szívem!
Körmöm hegyével szorítom. Ki-kiesik görcsös ujjaim közül.
Ez nem lehet igaz!
Hegyezni kell!!
. . .  S i k e r ü l t . . .  (Bal kezem vérzik egy kissé.)

A befejezés teljes pompájában felizzik a szemem e lő tt. . .  Már 
c sa k . . .

De ezzel aligha!
Körmeim súrolják a p a p ír t . . .

— Micsoda kézirat, Mester! . . .  Látszik, hogy gigászi küzdelmet 
vívott az elemekkel.

— Ügy bizony . . .
— Az elhalványuló tinta . . .  az ikrás vegyiron . . .  fehér szöveg

minta árok a papíron . . Aztán a ceruza . . .  Vastagon . . .  véko
nyan . . .  leheletfinoman . . .  És ismét fehér árkok . . .

— A körmeim.
— De a legdrámaibb ez az óriásbetűkkel rótt lap-alja . . .  Mint

ha robbanás tépdeste volna meg, s taszította el egymástól a lila be
tűket. Mondja, Mester — mi ez?

— Szilvalekvár . . .



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A NYUGAT ÉS A MODERN MAGYAR IRODALOM

B O R I  I M R E

Nyitott kapukat döngetünk-e, amikor a Nyugat harmincnégy évfolya
mának irodalomtörténeti értékéről és helyéről, a XX. század magyar 
irodalmában játszom; szerepéről értekezünk? Roppant jelentőségét nincs 
olyan irodaiam/történeti munka és nincs irodalomtörténész, aki elvitat
na. Közhelyeket emlegetünk tehát, amikor a Nyugat jelentőségét mélitat- 
jvlk, holott nem kiürült, megfakult, tartalmakat, veszített jelzőket, kife
jezéseket sorakoztathatunk fel szerepét méltatni, mint a közhelyek 
esetiében legtöbbször lenini szokott. S mégis úgy érezzük, a Nyugatot di
csérő szavak mögött a  Nyugat valóságos tartalmainak még a közelébe 
sem jutottunk el — máig sem bírjaik a folyóirat harmincnégy évfolya
mának sem iirodalomszociológiai, sem esztétikai szempontú leírását, tar
talmi és formai elemzéséből következő értékelését. Nyilván ezért került 
sor az 1972-es első Nyugat-konferencia után a mostani másodikra is. 
A ,,nyugatős” maigyar irodalomról sok, a Nyugattól valójában nagyon 
kevés szó esett, emiatt van, hogy bármennyire is igaznak hisszük és tud
juk mindazt, amit jelentőségéről a magyar kritika és irodalomtörténet- 
írás elmondom, biztos fogódzóink nincsenek, alapvető háromszögelési 
pontjaik is hiányoznak a modern magyar irodalom térképén helyének 
berajzolásához.

Fölöttébb kurta hozzászólásunk* azonban nem vállalkozik sem a 
Nyugatital kapcsolatos irodalom kritikai vizsgálatára, még kevésbé bí
rálatára, de azzal kapcsolatosan sincsen illúziónk, hogy ez a pár gépelt 
oldalnyi szöveg felkínálja a fentebb hiányolt „háromszögelési pontokat” . 
Csupán néhány reflexiót kockáztathattunk meg most még a folyóiratnak 
a XX. százfad magyar irodalmában játszott szerepével kapcsolatosan. Kü- 
4önösfcéppen, hogy valójában arra kellene felelnünk: volt-e illetve hogy 
milyen volt a Nyugat iránya története egyes szakaszaiban, illetve hogy 
volt-e egyáltalában iránya, s ha nem volt, akkor ennek tényéből milyen 
következtetéseket vonhatunk le. Kitetszik tehát, hogy a folyóirat 34 év

*  Szövegűnk a MTA Irodalomtudományi Bizottsága, Irodalomtudományi Intézete és a Nem 
zetközi Magyar Filológiai Társaság rendezte tudományos tanácskozáson hangzott el 1978. szép* 
temberében Budapesten.
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folyamára kit erjedő kérdésről van szó, éppen ezért ma meg annyi isme
retlen tényezővel keM számolnunk vele kapcsolatban, hogy a részletei
ben is dokumentált nézettek kifejtésére nem vállakozhatunk, s nyilván 
értekezletünknek sem feladata egy ilyen munka meghallgatása.

Induljunk tehát Iki abból a kétségbevonhatatlan tényből, hogy a 
Nyugat, miiként az első számok jelezték is, a Figyelő „új folyama” volt
— nem .a ikezdiés, hanem a folytatása egy már megkezdett törekvésnek. 
Közismert (tény ez, azonban ami belőle következik, már kevésbé ez. 
Ugyanis egy irodalmi folyamatra mutat, amely nem 1908-ban vette 
kezdetét, hanem éveikkel azelőtt, és nem is a Figyelővei1 vagy a Magyar 
GeniusvÉdk, hanem még előbb, valahol a XIX . század utolsó két évtize
dében, amikor az akkori fiatalok azt kezdték és úgy kezdték csinálni, 
amit francia és aogOl művés zíkortársaik csináltak mindazzal, amk akkor 
(és a Nyugat (korában is) dekadenciának neveztek jés tudtak, s amit ma
napság a „romantika agóniájának” tüneteiként nyugtázunk naturalizmus
tól szimbolizmusig és szecessziódig vagy preraffaelitizmusig. Nézzük csak 
meg a Nyugat első évfolyamát, a közölt szövegek zömének milyen is 
a filozófiája vagy a stilje, hogy meggyőződhessünk, miféle művészi ihle
tések és szándékok hordozója a „porából megéledett” Figyelő Ignotus 
és Oisvát Ernő keze alatt. Nem is a kezdők folyóirata, nézzük akár a 
vezéreket, akár a neves munkatársaik névsorát! Ady Endre például már 
ötödik verseskönyvét rendezi sajtó alá, amikor a Nyugat megindul, de 
kiforrott karaktere s mondjuk így: (művieszi világképe van a többieknek 
is, akik a folyóiratban szerepelnek a 'kezdeti időszakban. Ha ennek az 
ízlésvilágnak olyan típusú érmét akarnánk elkészíteni, mint amilyen 
a Nyugat „védjegyévé” vált Beck Füföp Mikes-plakettje, akkor kétség
telenül -a következő Ady-szak asznál kellene megállapodnunk, a Fekete 
pillangók fogatján című verséből:

Fekete pillangók fogatján
Megyek majd az utolsó csókra.
Az asszonyom: Halálvirág,
Meg sohse láttam: legkülönb
Tavasszal nyíló őszirózsa.

Ha pedig azt szeretnénk jelképesen rögzíteni, hogy milyen irodalom 
hordozójának klószült a Nyugaty akkor egyértelműen azt mondhatnánk, 
hogy annak a magyar irodalomnak a folyóirataként indult, amely a 
múlt század utolsó évtizedeiben Taine-nel társalgóit Justh Zsigjnond 
személyében, majd levelezéséről értekezett Hatvany Lajos tollával a fo
lyóirat első évfolyamában, még akkor is, ha ez a Hatvany-nemzedék 
a közvetlenül előttük járókról nem tudott vagy nem akart tudomást 
venni. Nem vöt „új” a Nyugat tehát, de minden benne új, a magyar 
irodalomban addig nem ismert ragyogást kapott, amit magyarázhatunk
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a -munkatársak tehetségeved éppen úgy, mint azzal, hogy a magyar pol
gárság a XX. század első évtizedében már annyira megerősödött, hogy 
ízLésdiktádó szerepében egyeduralomra gondolhatott. Nyilván ezt jelzi az 
az irodalom-, illetve fodyóiratszociológia tanulmányt képezhető tény is, 
hogy a Nyugat anyagi- szempontból is a magyar kapitalizmussal' forrt 
össze, nézzük akár Hatvany Lajos szerepét, akár Fenyő Miksáét, aki 
mögött ott kell tudnulk Kornfeld Móricot és Ghorin Ferencet is, a folyó 
irat „két meg nem nevezett mecénását” . Ha ezt nézzük, akkor azt is 
ámíthatjuk (bár tudjuk, hogy a Nyugat is küzdött pénzkérdésekkel), hogy 
tőkeerejét szellemi erőre tudta váltami, s hogy éppen ezért jó, elsőrangú, 
színvonalas irodalmat közölhetett mind a harmincnégy évfolyamában.

Tudjuk azt is, hogy a Nyugatnak ez a boldog kezdeti korszaka nem 
sokáig (tartott, s ha nem is számítjuk a „holnaposok” , valamint Ady 
Endre egyéni pártütési kísérletét, a tízes évek eseményei már jelzik, hogy 
az irodalmiságnak .az a  kora, amelynek a Nyugat kései prófétájává sze
gődött, múlóban van. Az sem véletlen természetesen, hogy /éppen 1912 
körül éleződik ki a Nyugaton belül is a krízis, amelynek látható formája 
a Hatvany kontra Osvát ügy volt, s ekkoriban kezdődnek azok a folyó- 
iratiindítási kísérletek is, amelyek a Nyugat ellenében egy új s más ízlés 
és szemlélet képviseletét akarják vállalni, noha a Nyugat ízlés-libera- 
lizmusa egy relatív nyíltság manifesztációjaként sok mindent vállalt a7 
új törekvésekből is, különösképpen, ha imszta szépirodalmi anyagról volt 
szó. Jól liátlható ez az 1916-ig tartó periódusban, amikor azután Babits 
cikke a  fiatal irodalomról (Ma, holnap és irodalom) az ízlés-liberaliz
musnak a korlátait is megmutatta, annak a Szabó Dezsőnek a  támadó 
írásával egyetemben, aki pedig mind a Kázmér Ernő Á fásában, mind 
Kassák Lajos A Teííjében a Nyugattal szemben támasztott rebellió ark
angyalának a szerepét játszotta. Ekkor még a Nyugatnak volt „iránya” . 
De nem volt esztétikai programja sem 1916-ban, sem 1908-ban, ha hinni 
lehet Fenyő Miksának, aki a húszéves Nyugat ünnepén mondta: „Amikor 
nekiindultunk, ezt nem egy szépen, szabályosan kidrkalmazott irodalmi 
program alapján tettük, hanem valami ösztön általi annak megérzésétől 
'hajtva, hogy így nem maradhat, és nem lehet az, hogy Vörösmarty, 
Petőfi, Arany zsenijének hártmas gránittömlbje elzárja a magyar irodalmi 
fejlődés ú tját. . .  Valami lebírhatatlan ösztön azt diktálta, hogy a szel
lemi élet e megjmerevítése ellen harcba szállni, a Beckmesserek fatáblára 
írt parancsait kikezdeni, a tehetség jogát a filisztar esztétika paragrafusai 
ellen érvényesíteni gyönyörű feladat. . . ” ö t  évvel később pedig Babits 
Mihály jelöli ki a Nyugat régen és most című ünnepi írásában*, hogy 
általában „baloldaliak” voltaik, „moha egymás között a legkülönbözőbb 
hitvallással, s egyéniként is az évek sorjában a legkülönbözőbb hitvallá
sokat járva meg . . . ”

A Nyugattal szembeni pártütési kísérletek a  húszas és harmincas’ évek
ben rendre mind az „esztétikai program” irányából közelítették meg a
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Ny ugat-) edenséget. Nem Kassáik Lajos, Illyés Gyula, Déry Tibor és Né
meth Andor Dokumentum*.ra gondolunk most elsősorban, hanem Szabó 
Lőrinc Pandorájára, majd az Ezüstkorra, hiszen ezeík a kísérleteik jellem
zően mutatják a Nyugat leggyöngébb pontját, érzékeny felületeit. Nem 
elmarasztalni ajkarjulk a folyóiratot ezért a hiányáért, hiszen különös
képpen az 1912 utáni években a magyar polgári gondolkodás program- 
nélküliségének a reflexeit látjuk ebben a jelenségben, hanem csak meg
állapítani szándékozunk — ainnál is inkább, mert éppen ebből kiindulva 
szeretnénk a Nyugat nagy irodalomtörténeti szerepének 'kérdését is meg
közelíteni.

Ha a Nyugat első évfolyamaiban dolgozó, s később is szereplő írókat 
nézzük, akkor a Nyugat erős művészegyéniségek egészen laza asszociá
ciójának látszik — miként azt Babits is, Fenyő Miksa is jellemezte. 
Ezeknek a nagy erejű affirmációjához, a döntő és utolsó rohamhoz szol
gáltatta a folyóirat a kiindulási pontokat, a Nyugat „irányaként” . Ez 
kopik meg a huszas évekre: mind kevesebb a határozott „tartalom” 
benne, ami nemcsak lehetővé, de szükségszerűvé is teszi, hogy a folyóirat 
már nem írók asszociációjaként, hanem csupán publikálási lehetőségeként 
jelentős szerepet vállaljon a modem magyar irodalom életében. Amit 
tulajdonképpen rovására írhatnánk, abban kell pozitív vonásait látnunk, 
azaz: az „iránynélküliségben” a jelentőségét. A folyóirat ilyen módon 
őrizte meg részben progresszív polgári jellegét a „túlélők” orgánumaként, 
amit Babits Mihály és Móricz Zsigmond együttes szerlkeszt&i munkája is 
jelképez, másrészt megjelenési lehetőséget (egyben anyagi támogatást) kí
nálva olyan műveknek, amelyek ugyan nem illettek valamilyen (ideoló
giai vagy ízlésbeli) oknál fogva a folyóirat intencióinak együttesébe, de 
nem is mondtak ellent a Nyugat nyíltságban megnyilatkozó tradícióinak, 
és színvonalban is jelentős értéket képviseltek. Ilyen módon válhatott 
bizonyos értelemben a magyar avantgarde munkásainak a közlési terévé 
is a húszas években. Nézzük csak meg ezeknek az évfolyamoknak a 
szerzői listáját, hogy kitessék, mennyire elsősorban befogadó jellegű volt 
a folyóirat — az első évfolyamok még alkotó vonásaival szemben! S ezen 
г harmincas évek változásai sem módosítottak lényegesen, pedig akkor 
már egy differenciáltabb irodalomiképdetben kellett a folyóiratnak létez- 
íie. Nem célom azonban a Nyugat szakaszairól beszelni — következ
tetésem sem erre ösztönöz.

Ellenben jelezni szeretném, hogy a folyóirat fentebb nagyon is nagy 
vonalaikban adott karaktere mutatja, nem sok okunk van a XX. század 
nagyar irodalmát a Nyugat-nemzedékek egymásutánjában szemlélni és 
emlegetni első, másodilk, harmadik Nyugat-nemzedéket. Valójában csak 
egyetlenegy nemzedékről beszélhetünk, arról, amely a közismert folyó
iratindítási kísérletek után a Nyugatot megindította és első évfolyamaival 
affirmálta. De ez az egyetlen nemzedékről vallott feltevés is megkérdő
jelezhető, hiszen nnég Ady Endrének sem volt igazán folyóirata a Nyugat,
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s mi' még azokat is e nemzedék tagjaiként szoktuk emlegetni, akik való
jában ritka vendégek voltak a folyóiratban! Nyilván csak akkor beszél
hetnénk N^HgjtfíHnemzedéikeikrőll, ha bizonyítani tudnánk, hogy a folyóirat 
esztétikai-ideológiai vonala alapvetően befolyásolta, megszabta az írók 
alakulástörténetét 1908nban éppen úgy, mint 1918-ban, 1928-ban vagy 
1938-ban. A „befogadó” jellegű folyóirattól eleve sem várhatunk ilyen 
mérvű befolyást, s különben az irodalomtörténet-írásnak nincs szüksége 
kegyelete® csalásokra. A Nyugatnak volt annyi más értékelhető éirdeme, 
amely kivételes helyet biztosít számára a XX. század magyar irodal
mának történetében, hogy a magyar irodalommal már-már azonosságát 
hirdetni feleslegesnek látszik.
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S Z O M B A T H Y  B Á L I N T

Kérdés: Még le sem csillapodtak a A halottlátó1 című hetvenpercea 
színes dokumentumfilmed bemutatása után fellobbant viták, máris első 
dokumentum-játékfilmed előmunkálatain dolgozol. Mondj valamit az 
előzmény ékről, a megtett útról s magáról a készülő filmről.

Válasz: A „márissal” kezdeném, tudniillik hatvannyolcban gyűjtöttem 
először szerelmi varázslásokkal kapcsolatos beszélgetéseket, így a „máris” 
valójában, onnan datálódik. Annak pedig tíz esztendeje, hogy Jancsó 
Miklóssal voltunk együtt Matikópu'sztán — neki ott rendezitek egy film
vetítést, s a filmvetítés előtt hangulatkeltőnek betyárballadákat, népdalo
kat szavalt, énekelt Janosó Adrienné és Csengery Adrienne; a Szegény
legény eket mutaitták he. Itt találkoztam Pólyák Ferivel, a Matkópuisztán 
élő fafaragó fiúval, akitől életemben először gyűjtöttem szerelmi varázs
lásokat. Akkor hallottam először azt a lépéscsókot, amit a Szerelmi va
rázslások cimű filimemíben néhány esztendő (múlva meg is valósítottam; 
jártam a környéket és a tanyákat, házról házra bolyongtam, részben Fe
rivel, részben egyedül, míg kialakult ez az eléggé vaskos szöveggyűjte
mény, melynek alapján új filmemet szeretném elkészíteni. Persze nyolc
tíz évvel ezelőtt a varázsszövegek költői szépsége ragadott meg. Annyira 
meghatottak ezek a szövegek, hogy a magam számára elindítottam egy 
Elemek2 című kis sorozatot, melyibe a gyűjtések során támadt különböző 
érzéseimet és gondolataimat sűrítettem, és amelyeket a későbbiekben meg
filmesítettem a Balázs Béla Stúdió úgynevezett kísérleti alapjából — 
mindenféle bemutatási kötelezettség nélkül.

*  Moldován Domokos Erdélyben, a mezőségi Sajóudvarhelyen született. 1945 óta Bu
dapesten él. Bemutatott filmjei: Jeles napok jeles rajzolója, 1966, ELTE Amatőrfilmklub, 10 
perc; Magyar parasztfestők nyomában, Benedek Péter, Süli András, Vankóné Dudás Juli 
portréja, 1966—68, Magyar Televízió, 42 perc; Vankóné Dudás Juli galgamácsai parasztfestő
asszony, 1968—69, MAFILM, 15 perc; „Halálnak halálával halsz . . 1970, MAFILM, 15
perc; Magyar fazekasok, 1970, MAFILM, 15 perc; Magyar naiv művészek, 1972—74, Magyar 
Televízió, 90 perc; (Benedek Péter, Mokry Mészáros Dezső, Gyovai Pál, Gajdos János, Balázs 
János, Győri Elek, Bakos Lajos, Süli András, Török Sándor portréja); Szerelmi varázslások, 
1975, MAFILM, 17 perc; A halottlátó, 1977, MAFILM — Magyar Televízió, 70 perc.

1 Kortárs, Budapest, 1978. 6., 859—875. old. A film teljes szövegkönyve 11 fénykép kísére> 
tében.

* Elemek — Elements, magyarul és angolul: ÁRION, Nemzetközi Költői Almanach, Buda
pest, 1975/8., 94—98. old.
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Kérdés: Mintegy előtanulmányként?
Válasz: Igen, mert közben rájöttem, hogy a varázsszövegek abszurd 

szépsége, izgalma az emberi sorsok nélkül csonka, hamis képet ad. Szí
nes filmre igazán szép képsor okait lehet belőlük álmodni, de az kevés. 
Űgyhogy aztán nagyon intenzíven elkezdtem gyűjteni, emberekkel! be
szélgetni, családokba „beépülni” , ott lakni napokig.

Kérdés: Melyik volt az összegyűjtött varázsszövegekre épülő első mű?
Válasz: A Szerelmi varázslások3 volt az első kísérlet, de hát miután a 

magyar filmgyártó és ^forgalmazó törvények a rövidfilm terjedelmét 
15—17 percben szabták meg, hetvenötben, amikor a filmet végre sikerült 
megcsinálni, előtte imár ezeket az Elemeket kísérletképpen leforgattam a 
Balázs Béla Stúdióban. A MAFILM dokumentumstúdiójában megszeret
ték és támogatták a filmet, de sajnos nem lehetett mit tenni, tizenhét 
percnél hosszabb nem lehetett. Ügyhagy ezek valójában kis morzsák: egy 
morzsa az ózdi munkásasszonyról, aki hiszi, hogy a mákos tészta köti a 
férjéhez, mert az anyósa valamit tett a  mákos tésztába, majd életének egy 
későbbi szakaszában — miután asszony lett, gyereke született — a ba
rátnői, tudván, hogy ő jó varázslóasszony, hogy nagyon jól tud mindent, 
tőle kértek tanácsokat: „Hát mondta, hogy adjak neki valamilyen taná
csot, mivel hogy én elmondogattam, hogy én rontásban élek, meg hiszek 
benne, meg minden. Hát mit csináljon? Mondom: tudod Imit? A
presszókávéba tedd bele a havi menszeszed. Ki is próbálta, be is vált, 
mer* mai napig jó barátok, s mind a kettőnek családja van” . Ez a va
rázslóasszony egyébként az ózdi kohóban dolgozik mint bugacsiszoló: 
villanygépen ül, és óriás nagy vajdarabokat bugáz, csiszol, tehát a leg- 
naturálisabb munkát végzi.

Egy másik család tagjai, akik ugyancsak a film utolsó tételében jelen
nek meg — ők Szabolcs megyeiek —, alsóneműjüket kilenc hétig fordítva 
hordták, az elhagyott első feleség átka ellen, hogy az ne fogjon. A Sze- 
relmi varázslásokban azért néhány költői képsor is megjelenik, ilyen pél
dául a harmatszedés, amit Galgamácsán vettünk fel, éppen Vankóné 
Dudás Juli gaigamácsai naiv festő és énekes-népművész asszony régi raj
zai alapján: egy igen jó kompozíciójú gyerekkori rajz, csodálatosan sze
di három asszony a réten a harmatot. Vagy a Matkópusztán forgatott 
lépésnyom felszedése, a lépésnyom megosókolása, a kemencébe való be- 
tapasztása. Ez volt a varázslásokkal kapcsolatos első futam valójában, 
ami filmszalagon megvalósulhatott Magyarországon.

Ez volt az ilyesfajta első film, és miután ezzel valamelyest mégiscsak 
bizonyítottam, hogy ez llétezik és ez van, elég erős és kemény probléma, 
és ha erről nem beszélünk, ez továbbra is nemhogy bimbózni fog, hanem 
virágba fog szökkenni, hogy is mondjam, tudatunknak ez a sötétsége. 
Ezek valójában tudatnyomok vagy minek nevezzem: röntegenfelvételek
agyi állapotunkról. Feltétlenül egy bizonyos rétegéről és osztályéról.

a Korunk, Kolozsvár, 1978/9. A film teljes szövegkönyve 5 fénykép kíséretében.
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Legújabb filmem, a A balof tlátó is bizonyítja, hogy nem egy-egy emberiről, 
hanem tömegekről van szó. Az eddigi gyűjtések alanyai, azok a matkó- 
pusztai és nem matkópusztai asszonyok ugyanazokat a sztorikat mond
ják, mintha mindenki ugyanazt mondaná. Mintha mindenki ugyanazt 
élné meg naponta, tudatunknak valami egészen archaikus rétege csillan 
tneg ezeken a beszélgetéseken. Elképesztő. Úgyhogy Joli, a halottlátó 
asszony azért tud oly nagyszerűen értekezni mindenkivel, és mindenki 
meg van győződve, hogy igazat mond. A vidéki emberek sorsa is ha
sonló, csak árnyalataiban tér el egyik a másikától, alapjaiban azonban 
ugyanaz.

Kérdés: Ki ez az új alany, akire rábukkantál?
Válasz: Egy régi alanyom, akitől először gyűjtöttem Balószögön illetve 

Matkópusztán a lépéscsókokat, és akit filmre is vettem. Ez az asszony 
volt az, akiitől már nemcsak varázsszövegeket gyűjtöttem és nemcsak 
segített nekem azzal, hogy eljátszotta, megmutatta, hogy kell a főidet 
csókolni, hanem az életéről is mesélt. Most, hogy annyi minden össze
gyűjt, s egyre erőteljesebben munkák bennem, eszembe jutott, hogy eb
ből dokumentum-játékfilmet kell alakítani, hogy újra él kell mennem 
ehhez az asszonyhoz. Körülbelül másfél év ailatt rengeteg beszélgetést 
csináltam, és szinte mindig ugyanazokat mondattam el vele, lássam.

Lépéscsók^elenet a Szerelmi varázslatokból, Maldován D. fclvécdle
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hogy alakítja. Bizony ezen б nem alakít semttnit, erek a képzetek az ő 
fixa ideái, melyek az ő életét mozgatják és irányítják. Ez az egyik alap
motívum, ez lenne a film főszereplője. No most tényleg ő lesz-e vagy 
színészt választok, még nem tudom, mert a próbafelvételeket miég nem 
csináltam tneg viele. Azt 'hiszem, színésszel fogom csinálni. Mint ahogy 
kitaláltam, hogy a végén ők megjelennek majd, mint az igazi doku
mentum igazi szereplői, a filmet ők fejezik be, ők élik végig az utolsó 
perceket: a cigányasszony, aki hétvégeken planétát árul vidéki búcsúkon
— elsősorban az Alföldön —, hét köziben pedig jósol otthon, egész Sze
ged hozzá jár, járt pontosabban, mert már börtönben van. Tudniillik 
igen sok pénzt és értéket csalt ki szerencsétlen, megtébolyodott és megszé
dült asszonyoktól, akiknek szerelmi bánatuk volt, elsősorban ilyen sze- 
xuál-pszichológiai esetek voltak ezek, részben pedig fiatal, kis tudatlan 
csitxik, akiknél az első vagy ki <tudja hanyadiik szerelem nem jött össze, 
kútbaugrás helyett a jósnőhöz menték, az pedig rögtön rájön, hogy mi 
újság, mint Jolánka, a halottlátó, csak ezt a párhuzamot tudom hozni. 
Olyan nevetségesen egyszerű módon dolgozik ez az asszony, hogy va
lóban azt kell mondanom: igaza van. Ha az emberek ilyen hülyék, 
fizessenek a hülyeségükért.

Az emberi hiszékenység és butaság sokszor határtalan. A legszeren
csétlenebb egy tanárnő, az egész bírósági anyag főhőse, aki olyan őrült
ségnek felült, hogy csak ötven tojásból tud neki jósolni a nő, és akkor 
vitt neki ötven tojást, abból egyet tört el. Aztán csodálatos varázsszöve
gek, melyekről fogalmuk sincs, hogy mik, de elszédülnek tőlük. Például 
ilyen, hogy majd a tizenhárom főasiszony tesz bele olyan tizenhárom 
apostoltól kapott csodakövet a 17-szer 32-ik keresztútnál, amitől minden 
varázslás elmúlik, adja oda az óráját. Észbontó, nem? És odaadják az 
órájukat, a tojásokat, takarókat, s mindent, amit kér, azaz kért az asz- 
szony. Ez az egyik motívum, a másik ez a régi figurám, ez az asszony, 
akit már említettem, tehát a matkópusztai asszony és a szegedi cigány
asszony. Ennek számtalan szála van még, számtalan ága-boga.

Kérdés: Szinte nincs Magyarországon lap vagy folyóirat, amely ne 
foglalkozott volna a A halattlátó című filmeddel. A kritikusok elsősor
ban az általad rögzített jelenség társadalmi-szociális vetületét boncol
gatták: hogyan (Lehet egy korszerű társadalomban a halottlátás hivatásos 
megadóztatott társadalmi tevékenység, foglalkozás. Milyen vélemények 
hangzottak el a film szakmai, nyelvi-esztétikai felkészültségéről?

Válasz: Na most nézd, valójában úgy berobbant ez a film a köztudat
ba. Ehhez a filmhez miég most is alig lehet jegyet kapni* ugyan már 
átvitték a Toldi Stúdiómoziból, ahol több mint három hónapig ment, a 
Szikra kamaratenmfébe, mivel' egyszerűen nem tudják levenni a műsor
ról: mindenki látni akarja. Valóban nagyon sok újság foglalkozott ezzel; 
főleg két dolog foglalkoztatja az embereket: elsősorban maga a tény, 
hogy valóban lát-e a haiotdátó, a másik pedig az, hogy a mi társadalmunk-



bán hogyan létezhet ilyen, hogy halottlátás. Már a biblia is arról ír, 
hogy az endori halottlátó asszony egy megtűrt, helyesebben egy tiltott 
személy volt, hozzá járulni nem lehetett, vele beszélni nem lehetett, jó
solnia nem lehetett. Egyszóval már a bibliai időikben is tiltva voit a 
halottlátás, pedig akkor a különböző istenekben jobban hittek — hogy 
úgy mondjam —, mint ma.

Az emberek egy része azon döbbent meg, hogy ez létezik, a másik 
pedig, hogy a -mi társadalmunknak és nyilván más társadalmaknak is 
problémái, hogy a vidéki tanácsokon nem tudjáik hiirtelenében, mit is csi
náljanak. Itit is ez történt. Ahelyett, hogy valami módon meggátolták 
volna, legalizálták, mert azzal, hogy 12 000 forint községi és 48 000 
forint jövedelemadót — magyarán 60 000 forintot — vetettek ki rá, 
Jolánka így naponta a világba kiabálja, hogy ha már őt megadóztatták, 
akkor neki többet kell „beszélnie” . Ezt a filmben is elmondja: „Attól 
kezdve többet beszélek.” A kliensek pedig, akik mennek hozzá, hogy 
zokoghassanak a pénzükért — mert azért mennek, hogy sírjanak —, azok 
meg iszonyú ribilliót csapnak, mert ők féltik Jolánkát, féltik az ő kis 
fájdalmukról való beszélgetés lehetőségét. Vagyis itt óriási tömegek áll
nak Jolánka mellett, egy „titkos” tömegnyomás van, ez az igazság. És 
olyan forgalma van Putnoknak is, a vasútnak, .a közértnek meg a presz- 
szónáik, hogy az egész egy idegenforgalmi góc lett. Egyszerűen tébolyító.

Most, hogy a szakma mit szólt hozzá, bizonyítja, hogy az Élet és iro
dalomban nem szoktak olyan terjedelmesek lenni a kritikák, ezúttal egy 
teljes oldal volt csak a A halottlátórfA Lázár István tollából. A Filmvi
lágban szintén, a Film Színház Muzsikában másfél oldal-, de sorolhatnám 
a többieket is, úgyhogy szakmailag is úgy érzem, teljes élismerést hozott 
a film.

Az országos tömegh'iszti mellett kialakult egy nagyon jó igény, neve
zetesen, hogy mindenhová, ahol a filmet vetítik vagy vetíteni fogják, oda 
engem személyesen is elhívnak művész-közönség találkozóra. Olyan meg
lepő fordulatokat hoztak a művelődési házak vezetőinek ezek az estek, 
hogy nem volt elegendő az egyszeri vetítés, olykor műsoron kívül két- 
szer-háromszor is le kellett vetíteni. Olyan óriási tömegek lepték meg 
egy-egy falunak vagy kisebb városnak a  művelődési házát, hogy az már 
észbontó volt. Csak Tápén három ember lett rosszul a vetítés alatt. Ügy 
álltak az emberek egymás mellett, mint a buszban. Hely persze már nem 
volt. Debreceniben például tömegverekedés volt a moziban, napi hat elő
adásban ment.

Szóval a szakma teljesen jól fogadta, de ezzel még nincs vége; a terv 
szerint októberben mutatja be a televízió. A tévében egyszerre fog men
ni a Vita a halottlátóról4 című dokumentumfilmemmel, amit most for
gattam. A lényege az egésznek, hogy a vitákat vesszük fel. Ezekre járok

* Ű) Tükör, Budapest, 1978/42. A film szövegének részletei a dokumentumfilmből való fény
kép kíséretében.
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már két vagy három hónapja, lent voltunk Jolánjánál is, aki újra foga
dott, és félelmetes képsorokat vettünik fel, az asszonyok hogy kaparják 
a falat, mert a Jolánka most már <nem fogad, neki is elege van. Fantasz
tikus helyzeteket rögzítettünk, azonkívül a készülő filmben megszólalnak 
néprajzosok, pszichológusok, mindenki. Az igazi robbanás — úgy gon
dolom — most következik majd.

Kérdés: Hogyan összegeznéd a pécsi fesztiválon elhangzott megjegy
zéseket, véleményeket?

Válasz: Pécsett információs vetítésen mutatták be, így szinte csak a 
külföldiek látták. Aki írt róla, a  Paese Ser# egyik (kritikusa, aki Zolnay 
Pál Fotográfiájához hasonlította módszerét. A legmelegebben talán a lon
doni Times nagy tekintélyű kritikusa, Dávid Robinson fogadta. Közben 
Frank Lipsius a Financial Times júliusi számában nagy elismeréssel írt a 
filmről, s miután ő Budapesten látta a filmet, cikkében jelzi az ország
ban kialakult zűrzavaros hangulatot körülötte. Szeptember közepén 
Amszterdamiban is vetítik, s az utrechti t’Hoogt Centre filmemmel nyitja 
szezonját. A XXVII. Mannheimi Filmfesztiválra is meghívták a filmet. 
New Yorkba is meghívtak, de a film kiküldésének határidejére nem ké
szült el az angol kópia — Peter Sherwood kitűnő tolmácsolásában —, 
így a New York-i fesztiválról most lemaradtam.

Kérdés: Miilyen helyeit foglal dl a A haldttlátó lelőző alkotásaid sorában, 
függetlenül attól, hogy a közönségsiker ez utóbbi esetében több mint 
meggyőző: ez eddig 1053 előadásban 186 ezer néző látta?

Válasz: Nagyon nehéz a válasz, mert voltaképpen a mai napig is ál
landóan kísérletezgettem ezekkel a dolgokkal, hogyan lehet ezeket a 
jelenségeket filmre transzponálni és hogy lehet filmen elmondani, amit 
érzek és gondolok róluk. Ez második hosszú filmem. A magyar naiv mű
vészek* című 90 perces színes filmsorozatom valójában kilenc (kDs portré, 
amely a 18. századból a mai napig fut végig a magyar naiv művészet 
történetén. Mindez saját kutatásaimon alapszik; az első voltam, aki 
egyetemi diplomadolgozatomat erről írtam, s filmsorozatot csináltam. 
Tehát a naiv-sorozaton kívüli a A halottlátó az első hosszú filmem. 
A „Halálnak halálával halsz . .  .”6, a magyar halotti szokások költői és 
életigenlő filmje után a Magyar fazekasok következett — egy régi mes
terségnek állít emléket —, utána a Szerelmi varázslások 'és a naiv-so
rozat, ami már más kategóriába tartozik: portrésorozatok. A Szerelmi 
varázslásokban is egy kicsit két dolog keveredik, a „költőieskedés” — 
vagy hogy mondjam —, melytől nem tud az ember olyan gyorsan elsza

5 Forrás, Kecskemét, 1975. november, 75—79. old. Naiv Művészek Vallomásai (Benedek Pé
terét kivéve, megjelent Mokry, Gyovai, Gajdos, Balázs, Győri, Bakos, Süli, Тбгбк filmszövege. 
Ugyanez: Ungheria d’Oggi, Roma, 1976. július—szeptember, 24—35. old. (A fentieken kívül 
Benedek Péter és Vankóné Dudás Juli filmszövege 27 fotóval.)

• Ungheria d’Oggi, Roma, 1972. december, 29—43. old.; Etnographia, Budapest, 1973/4., 586— 
618. old.; Acta Ethnographia, Budapest, 1974/1., 1—44. old. (francia fordításban); Korunk, 
Kolozsvár, 1974/1., 59—63. old.; The New Hungárián Quarterly, 1975/Winter, 211—220. old. 
(angol fordításban).
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kadni és szabadulni. Ma máj én is egy kicsit másképp csinálnám. Ott 
keveredik az az abszurd dokumentumszöveg és a jelien. A halottlátó egy 
az egyben az, ami. Következő filimemíben mindenképpen nautnálisam fog
nak ezek a dolgok megjelenni; azok, melyek a varázslásokban kicsit 
olyan transzponáltan vannaik meg. A történetek is olyan helyzeteket hor
doznak magukban, olyan lehetőségeik rejlenek bennük, hogy csoda. Nem 
is csinálnám, ha mindezt nem látnám bele. Engem most ez iizgat, pon
tosan az, ami a varázslásoknál nem sikerült. Megpróbálom ennek a ket
tőnek az összeötvözését, hogy ne váljon el úgy, mint a varázslásokban. 
Most valahogy ezt szeretném, ezt a szürnaturalíista játéikot, nem tudom 
hirtelen másként hogy nevezni.

Kérdés: Első dokumentumfilmjeidet magyar naiv festőkről készítetted. 
1968. nyarán személyesen indítványoztad a kecskeméti magyar paraszt- 
festők múzeumának létrehozását, s azonnal felajánlottad a gyűjtőutaidon 
szerzett rajzokat, festményeket, magnó-, fénykép- és filmfelvételeket. 
Milyen visszhangra .talált az indítvány és mikor nyílt meg a múzeum?

Válasz: Magyar parasztfestok nyomában7 című sorozatomnak 1968 
nyairán volt a bemutatója a tévében, s ezt látva, egy kecskeméti tanácsi 
dolgozó, Heltai Nándor, akkori népművelődési Mügyelő, addig kerge
tett engem, amíg megtalált Szegeden. Azokban a hetekben minden olyan 
egyszerre történt velem. Jancsó Miklós volt a szegedi I. Országos Nép
rajzi Filmszemle zsűrijének elnöke, ott mutattam be a filmeket, Jancsó 
díjat adott nekem erre a sorozatra: így talán jelképesen — munkám után 
Ítélve — ő avatott filmessé. Nos, ott Szegeden ajánlottak egy szerződést, 
hogy csináljak egy naiv kiállítást a II. Népzenei Találkozón Kecskemé
ten és vigyem el a filmeket. Aztán tényleg meg is csináltam. A Kodály 
iskola két termében rendeztem a kiállítást, utána ezen az augusztus 24-i 
megnyitón hatvannyolcban kimondtam azt, hogy ami itt látható, azt 
Kecskemét városának ajándékozom, hogy végre otthona legyen a magyar 
naiv művészetnek Magyarországon. Ezzel elindult egy lavina, nevezete
sen a Forrásbán megjelent a naiv múzeum „alapi^leve^nek” a szövege. 
Egyetemi professzoromat, Ortutay Gyulát is megkértem, írna hozzá egy- 
pár sort, végül a kettőnk szövege együtt jelent meg a Forrás 1969 már
ciusi első számában. Nagy lelkesedésemben még azokban a hetekben vá
lasztottam egy-két házat a múzeum számára, ezzel aztán befejeződött az 
ügy. Három évig aludt a dolog, amíg Dr. Romány Pál, a mostani me- 
zőgazdasági-élelmezésügyi miniszter nem került oda. Akkor ő Kecske
méten elsőtitkár volt, és minden ilyen régi jó ügyet elkezdett mozgatni. 
Egy éven belül már lent volt az anyag. Közben volt Zágrábban egy nagy 
naiv kiállítás és értekezlet, és akkor a minisztérium ezt a kis új gyűjte
ményt küldte ki, kíséretemben.

Végül aztán a műemlék-felügyelőség szépen rendbe tette ezt a 18.

7 Képzőművészeti Almanach, Corvina, Budapest, 1969. Süli Andris, portréfilmjének szövege.
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Moldávián Dranofoos a putnoíki halottláltó asszonnyal a film forgatása közben,
Mankovics Ferenc felvétele

századi paraszt cívis portát, amely pont a megyei tanács épülete mellett 
áll, tetején gólyafészekkel. Hogy a múzeumi raiktáriba már nem fért, az 
anyag a Forrás szerkesztőségének valamikori szobájába került. Végre, 
nagy nehezen 1976. szeptember 25-én megnyílt a Magyar Naiv Művé
szek Múzeuma, Ontutiay Gyula nyitotta meg. Tehát a felajánlástól a 
megnyitóig nyolc év telt el, sok gonddal, kínnal, veszekedéssel és öröm
mel, de végüil is megílett.

Kérdés: A putnoki Vécsei Jolán hadottlátó asszony meglelése szinte a 
csúcsnak nevezhető felfedezéseid sorában. Nevedhez fűződik Vankóné 
Dudás Juli galgamácsai prasztfestő asszony alkotásainak közkinccsé té
tele is. Ki ez a  sokoldalú és értékes paraszitasszony, s jelenleg mivel fog
lalkozik? Mi lesz a sorsa a keze alól kikerülő alkotásoknak?

Válasz: Julival hatvanöt úrnapján ismerkedtünk meg, úgy is hívnak 
a faluban, hogy az „úmapi gyerek” . Képei részben a Galgamácsa mel
letti aszódi múzeumban vannak, részben Szentendrén, illetve most sike- 
'riilt neki csinálni Galgamácsán egy úgynevezett falumúzeumot, ahol 
mindenféle paraszitá használati eszközök mellett az ő festményei is helyet 
kaptak. Itt van egy jelentős anyaga, ezenkívül a mi kecskeméti naiv mú
zeumunkban is. A Nemzeti Galériában is van Budapesten és hát nagyon



sok külföldi múzeumban és magángyűjteményben. Anyagilag elég szépen 
„megfutott” . Van egy alapanyaga, amit nem ad el, ezt mutogatja, ezek
kel szokott járni külföldre. 1976 karácsonyára megjelent egy 60 perces 
nagylemeze a galgamácsaiaknak — szerkesztésemben s kísérőszövegeim
mel — Sej Galgamácsa eszembe se jutnia, Vdnkóné Dudás Juli dalai cím
mel. Ma is a legkeresettebb népzenei lemeze a hanglemezgyártónak.

Kérdés: Milyen helyet foglalnak el a magyar naivak a világban?
Válasz: A világban nagyon jó helyet foglaltak el, csak miután eddig 

nem volt se múzeumuk, se központi szervük, tényleg én voltam az, aki 
ezekkel д nemzetközi virtsaftok'kal tartottam a kapcsolatot: a pozso
nyiakkal, a zágrábiakkal stb. Bihalji-Merinnel leveleztem például ez ügy
ben is. De hát ez nagyon kevés volt, pont ezért harcoltam, hogy hivata
lossá 'kell tennünk, gyűjteményt kell szervezni, kutatókat fcell oda vin
ni. Ami fizikailag és szellemileg érinti őket, ,az egy kicsit ez a nagy 
csend és ez az évekig tartó elbujtatása a naivaknak nálunk. Ez valójá
ban egy kicsit jót is tett, mert valahogy megőrződött, nem lett belőle 
biznisz. Pozitív értelemben konzerválódtak a dolgok, ez a társaság, ez 
az anyag, a klasszikusok, mint az algyői Süli András, aki talán a ki
rálya ennek az egész társaságnak, hiszen Pozsonyban ő kapta meg hat- 
vankilencben a triennále nagydíját. Már régen halott. Kocsmapadlásról 
meg mindenhonnan szedtem össze 33 képét. Egy giccsfestőnő elnyomása 
alatt élt Szegeden. Aztán a régiek közül, akik meghaltak, Gajdos János, 
Győri Elek, Török Sándor, aki Budapesten élt a Bukarest utcában, talán 
ő a legabsztraktabb ezek között; Balázs János, aki Salgótarjánban a 
Cigányhegyen élt, ő is meghalt néhány éve. Süli után talán a legjelen
tősebb. Habár ő is a vége felé már kissé másolgatta önmagát. Dudás 
Julii talán az egyetlen jelentős női figura.

Kérdés: Korábbi dokumentumfilmjeid — a „Halálnak halálával 
'halsz . . és a Szerelmi varázslások — az ősi magyar képzeletvilág imitt- 
amott még ma is élő jelenségeit dolgozták fel a rád jellemző lírai tö
mörséggel. Tavaly a londoni Institute of Contemporary Arst-bán film
fotóid és filmobjektjeid mellett ezeket is bemutattad. Hogyan fogadta a 
magyar néprajzi filmezés e két remeikét az angol közönség?

Válasz: Ez nagyon ^érdekes volt, mert az I. C. A. és Nagy-Britannia 
Kelet-európai Intézete közös meghívására jutottam ki Londonba. Telt 
ház volt, ami egy ismeretlen magyar filmesnek és fotósnak elég nagy 
öröm. Vita is volt, tovább is .tartott a szokottnál, már a szervezők fi
gyelmeztettek, hogy viailamilyen anigol törvény értelmében 23 óra után 
el kell hagyni a  termet. Visszhangja is nagy volt, bizonyítja ezt a BBC- 
ben elhangzott kritika, amit Siklós István költő írt. Ez nem is kritika, 
talán inkább tanulmánynak nevezhető. Peter Sherwood, a Londoni Tu
dományegyetem Kelet-európai Tanszékének tanára, aki magyar nyelvet 
és irodalmat tanít, segített a fordításban, miután nem voltak angol 
kópiák.
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Kérdés: Ez a kiállítás később Budán megismétlődött . . .
Válasz: Igen. A sors különös iróniája, hogy Londonban volt életem 

első fotó- és filmobjektkiáliítá&a, főleg olyan objektdk, amelyek a film
ben is szerepeltek: fehér gyászruhák, fonott koporsók, néhány köcsög a 
fazekas-filmből. Pesten a Nemzeti Galéria budavári palotájának épüle
tében van az úgynevezettt műhely-sorozat, ahol fiatal művészek alkotá
sait mutatják be három héten keresztül. Ugyanígy vetítések is voltak 
hetente kétszer. Aztán meghosszabbították, továbbvitték a galériából az 
óbudaíi Zichy kastélyba. Most hívtjak Amszterdamba és Londonba újra 
a A halaulátóvzl.

Kérdés: Mi a helyzet jelenleg a magyar néprajzi és dokumentumfilme- 
zésben? Kik azok, akiknek nevét érdemes megjegyezni, abban a remény
ben, hogy műveikkel elobb-utóbb találkozunk majd a képernyőn vagy 
a vetítővásznon?

Válasz: Olyan, hogy magyar néprajzi filmezés nem nagyon létezik. 
Engem is egy ilyen dk^tulyáíba dugtak most; ezt a szót, hogy néprajz, 
nem is nagyon szeretem. Inkább azt mondom, hogy emberekkel való fog
lalkozás, hagyományoknak a kutatása, de a néprajz szónak ma már 
sajnos nagyon furcsa elő- és utóíze van. A néprajzi filmezés nem nagyon 
létezik mint olyan. Azért lett valami most; a tévében is elkészült két- 
három éve egy sorozat, amibe nekem is csinálnom kellett volna egy té
telt. Ilyen néprajzi sorozat, különféle mesterségek. Mind csak kis torzók, 
és különböző ízlésű, tudású, „aszfaltról jött” rendezők készítették. Egy 
volt, Lakatos Vince bácsi, ő számtalan ilyen filmet csinált, ö  volt az, 
aki nagyon jól ismerte és érezte ezeknek az embereknek az életét, vá
gyak. Éveken keresztül próbálkozott egy nagy összefoglalássall, nagy 
néprajzi sorozattal a szokásos témákra (szerelem, születés, halál). A má
sik Kolányi Ágoston, aki, csinált néhány néprajzi fűimet, azitán Boglár 
Lajos, a Néprajzi Múzeum munkatársa, indiológus, s Hoppál Mihály, 
az MTA néprajzi 'kutatócsoportjánalk tudományos titkára, de ő elsősor
ban a 'filmekhez alapanyagokat, gyűjtéseket szállít: néprajzfilm-forgató- 
könyvíró. Több nem jut eszembe.

Kérdés: Szerelmem, Singer címmel' késérieti filmet tervezel, jmeiynek 
vajdasági vonatkozásai is vannak . . .

Válasz: Ez is a  már említett Elemek egyik része, a Balázs Bélában 
el is fogjadták, de valahogy a pénz nem jött rá össze, mert elég drága 
rövidjátékfilm lenne. Nagyon igényes a hangfelvétele, nagyon sok trükk 
lesz benne. Szeretném azonban megcsinálni még a  játékfilm előtt. Kísiérő- 
filimje is lehetne, ti. ahogy mondtam, az Elemek az, amelyben kipróbálok 
egy-egy gondolatot. A Szerelmem, Singert filmoperaHkomédiának képzel
tem el, az operát olyan értelemben, hogy miután zenészosaládban élek
— feleségem is operaénekesnő —, ennek a tanulságait is bele tudnám 
foglalni, de ugyanakkor erős vonzódásunkat a kortárs zene iránt is. El 
kell hogy mondjam itt, hogy nagyon nagy hatással volt ránk Ladik



Kati művészete is — mint költő é$ mint előadóművész, mondhaitnám 
azt, hogy mmt zeoeszerző, míint hamgművész, hangkompozitőr —, való
jában egy kicsit ez is inspirált, amikor a forgatókönyvet írtam, a filmet 
elképzeltem. Nagyon szeretem az ő meseverseit, és az egyik meseverse 
egyszer csak úgy elindult bennem, tovább kezdtem írna, s mondom, itt 
van egy Elem. Utána Kati elkezdte továbbmondani, hogy ő hogy kép
zeli el, tulajdonképpen egy ilyen kollektív kis szöveg, én rögzítettem, és 
túlbonyolítottam nem tudom mi mindennel. Kitaláltuk azt, ami a szö
vegben még nincs benne, hogy úgy kellene, hogy Kaiti kezdené énelkelni 
az ő játékait, utána Adrienine egy Háaidel- vagy Vivjaldi-áriával vála
szolna, aztán szerepcsere lenne: Gsengery énekelne Ladik-szöveget és 
Ladiik énekelne áriákat. A harmadik dolog, ami megjelenne benne, egy 
más földrészről való művész jelenléte, ez az Andy Warhol híres pop fes
tő, aki a legkitűnőbb amerikai avantgarde filmrendezők egyike, s aki 
olyan üzenetet küld a filmszaiagjain, amit azelőtt é® azóta se csinált 
senki. Az ő egyik ilyen figurája Joe Dallesandro személye, aki a mai 
amerikai „fiatalembernek” — ahogy az olaszok mondják: figli dei fiori, 
virágok gyermekeinek — az egyik fő megtestesítője, ö  volna az, aki 
ebben a játékban részt vehetne mint ördög. A másik a . . .  melly az 
w t . . . ,  melyet Bori Imrének ajánlottam, akit nagyon tisztelek, hiszen ő 
Itt Vajdaságban egy teljes tudományos akadémiai intézetnek a munkáját 
végezte el eddig.

Kérdés: Végül milyen tanulságot vontál1 le te magad a  A halottlátó- 
bál?

Válasz: Azt hiszem, elég sokan megdöbbentek a filmen látotitakon, 
remélem, valamit tenni is fognak. Na nem azt, hogy a halottlátó asz- 
szomyt becsukják, mert amit nem szabad, azt annál jobban akarják az 
emberek, hiszem farmert sem lehetett egy időben kapni Magyarországon; 
mégis mindenkinek volt. Tehát itt sem ez a megoldás. Viszont meg kell 
mutatni, beszélni kell róla, filmre kiéli venni, ki kell nyomtatni. Minden 
módot meg kell ragadni, hogy az embereket, azokat a hívőkéit, akik 
ebben hisznek, megingassuk, viszomt a félig hívőket, akik nem tudják 
hová álljanak, azokat a helyes oldalra állítsuk. Ez a feladatúink. Ez 
természetesen nem ilyen egyszerű, olykor egy kicsit ködlovagnak, köd- 
kergjetőnek érzem magam, ezt pontosan tudom, de hált. . .

Újvidék, 1978. július 4.
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ív.

M O L D O V Á N  D O M O K O S

„Tévedésnek hármas -u/ta, 
Utam iitt ez volna hát,
Melyen éltem sugarát. . . ”

Csongor és Tünde, 1829
Vörösmarty Mihály

„ . . .  MELLY AZ WT. . . ”

Színes filmetüdterv
Tudós BORI Imrének

A képmezőn megjelenik az első — 1520 közül — kottával lejegyzett 
magyar népdal töredék, amelyet a becsei kolostorban Pominóczky Fülöp 
ManuáléjAnak belső borítóján találtak:

(Az eredeti feljegyzésit Gydiafehórivárott a Baittyhyányi Könyvtárban őradk.)

2.) Miután a dallamot végigolvas- Egy női és egy férfi hang a két
su'k a képmezőn az „első — sornyi dallamot halkan, de ért-
1520 körül — kottával f 1 sően elénekli, elzümmögi:
jegyzett 2 sornyi magys Ba-tya ba-tya melly az
népdal töredék” hirte- w t . . .  (?) Az utolsó szó:
len rombusszá ug- bech-ke-re-íke-re emberi
rik össze: fül számára már nem

hallható.



3. A képmezőn az út legvégén 
irdatlanul nagy vörösre 
festett gyárkémény villan 
meg: fehéres-kénes füstöt 
lőve ki magáíbód.

4. Kémény
5. Kotta-rom/busz
b. Kémény
/. Fekete iblank
8. Kotta-rombusz
9. Kémény

10. Kotta-rombusz
11. Kétaiény

12. A kotta-rombusz kinyújtóziik, 
újra inzert lesz.

13. A kéményből nem jön már 
a füst

tya
tva
me-l>lilll!ly
ccs6 — k — k eeeeeeee (hosszan)
V
r arn пгшпишшгап 
z — z — th-hhh
b) (a hangot adóik visszafele szívják 
a levegőt)

ke-tre-ke-re-eeeeee (hosszan)

14. A kotta-rombusz és a kémény
lassan szertefoszlik: elszolarizálódik.

15. Fehér Mánk pereg továb .

Ha a szcenáriumban Leírt — vörösre festett — gyárikémény forgatására nincsen 
lehetőség, akikor egy istálló falán himbálózó, kicifrázott petrencerúd vagy kocsi
lőcs is megteszi. . .
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v.

itA modem költészet úgy érzi, hogy ki 'kell lépnie pusztán a 
betű és a szó 'köréből.

Jeleü&ett kezd használni, már a század elején, először számjegyeket
— faként az expresszionisták —, aztán a valóságból beemelt más 
jeleiket, példáiul, valamiféle mutató ujjat. Végül rátalál egy olyan 
újításra: a (képversre, amely megint csak ősrégi hagyományhoz 
kapcsolódik. Képverset már i. e. 300 körűiről ismerünk, a rhodoszi 
Számiász vök enmjdk az együk mestere. Az egyik vers: Kozmikus 
Erosz — ez szárny alalkú, a másiknak a címe: Szekerce — és sze
kerce alakú.

Később a latin ikötósaeíben iLs elterjedit, sőlt önálló műfaji elneve
zése is született: Garimna figurata — Figurás énekek.”

(Somlyó György egyetemi előadásából: Bevezetés a modern költé
szetbe — Képversek, interpunkció nélküli versek — 1976 tavaszán.)

„A Föld a hazugság tisztítótüze” 
(Weöres Sándor: Psyché)

SZERELMEM, SINGER 

Színes film „opera” -ikomédia terv
Csengeiy Adrienne-nek 
Joe Dallesandrónak és 

Ladik Katalinnak

Jött az ördög a hegyről lefelé.
Ostorával három Singer varrógépet hajtott maga előtt.
Az egyik fekete volt, mint «a gyík.
A másik, mint a hal.
A harmadik vörös, mint az alagút.
A lány — alki a kapuban állt és a patak vicével zuhanyozott, 
s közben a maga 'készítette szárhegedűvel haján muzsikált — 
egyszerre mindhármat megszerette.
Az udvaron fehér fodorvászon lepedő alatt tartotta őket.



Minden éjjel a  fekete ^ ^
a vörös ^  %
a száké ^

-meg az ördög is ^ ^
fegény (kdében megnyomta a leányt. ^
összevissza varrógiópeiltjék, csaknem -belehalt. ^
Mire kibogozta magát, megvirradt.
Hajnalban fekete, vörös, arany és lila színű pillangók lepték el a kertet. 

Reggelre sítalpaikra kaptak, s elrepültek a varrógépek.

(A forgatás közben a forgatókönyv tetszés szerint alakítható: a játékban részt vevő szereplók 
továbbírhatják.)

LADIK K. — MOLDOVÁN D.
1970—1976 
meséje 

Üjvidék Budapest

A forgatás során szükségem van
1 hosszú hajú nói szereplőre
2 néger férfi szereplőre,
3 férfi táncosra, akik a lepedő alatt „táncolnak** 

a lepedőn játszó lánnyal
4 pár sílécre 
1 pár síbotra
30—50 db idomított fekete, 

vörös, 
arany és 
lila színű

pillangóra
3 kimustrált Singer-varrógépre 
1 fehér fodorvászon-lepedőre 
fekete, vörös, sárga, arany színű 
foszforeszkáló olaj festékre

(Mindkét színes filmetüdterv is a Balázs Béla Stúdió ún. „K/3** — közművelődési, komplex 
kutatások — munkacsoportjának forgatókönyv-pályázatára készült 1976-ban.)



EGY ERETNEK EMLÉKEZŐ, ARCCAL A 
HOLNAPNAK (II.)

(Jegyzetek az esszéíró Méliusz Józsefről, új könyve kapcsán)

B O S N Y Á K  I S T V Á N

(5) A PRÓFÉTÁTLAN PRÓFÉTIZMUS

Bretter György, a tragikus-hirtelenséggel elhunyt romániai magyar fi
lozófus állapította meg annak idején Az illúziók kávéházáról, hogy szer
zője (készséggel s azzal a felemelő tudattál is vállalja „a nemzetiségi 
kultúra pompeji katonájának” szerepét, hogy „itt helyt lehet állni” . E 
méliuszi iszerepkör honi jelentőségét Bretter abban látta, hogy „egy
fajta biztonságot sugall jelenléte és állásfoglalása” a romániai magyar 
kultúrában. Megjegyezte viszont azt is, hogy Méliusz, a szenvedélyes 
közíró hozzászólásai az irodalmi élet (kérdéseihez olykor egy „patetikus 
próféta őrjöngései”-nek intenzitásával harsannak fe l. . .

Pedig szerzőnk már abban a könyvében is ironikusan utasította vissza 
az írói prófétaság patetikus szerepét, mondván, „aligha tartozom ama 
íiem ritka boldog írók közé, akik milliók apostolának, hon- vagy kár- 
mentő prófétának érzik magukat. Igaz, cserében nem is ér az a megle
petés, ami az apostolokat és prófétákat, amikor kiderül, hogy ők is csak 
olyan eredendő tévedők, mint minden halandó s múló művű író.” Ki
nek volt hát igaza a „prófétaság” kérdésében, a  szerzőnek vagy kritiku
sának?

A maga módján alighanem mindkettőnek. Mert Az illúziók kávéházi- 
nak csakugyan vannak a könyv átdaghőfökát is meghaladó, különösen 
betüzesedett lapjai is, melyek kapcsán némi túlzással bár, de csakugyan 
beszélhetünk patetikus prófétizmusról — mint hangvitelről, mint gondo- 
lati-érzelmi hőfokról. De nem mint patetikusan-Önimádó szerepről! —
Előbbi szempontból tehát a kritikusnak, utóbbiból a szerzőnek volt két
ségtelen igaza.

Mert Méliusz JÓ2lsef közírása olyan, feltételes értelemben vett nem
zetiségi prófétizmust képvisel, amely mögött valóban nem állnak, nem
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áldhatnak milliók . . .  írásának közéleti töltése azokra az ízig-vérig mai, 
XX. századi „próhfietálkra” emlékeztet, okik rendre a nagy dán Magányos 
utódai: anélkül' pörlekednek az istenekkel az embereikért, hogy erre az 
istenségtől/emberiségtől bármiféle (külön megbízatást kaptak volna . . .  
Közéleti szóhaillátásaik „megrendelője” ugyanis nem a Nép, a Köz, az 
Osztály, a Hon, hanem saját (kritikai öntudatuk, amely némely vonat
kozásban előtte is járhat a milliók tudatának. Olykor néhány évtizeddel 
is. Rrófétizmuisuk tehát mtJezoménytelen, magányos, egyes-emberi, olykor 
meg Don Quijote-i is, ám mindig és csakis a Köz javát, emberi gazda
godását szorgalmazó.

Persze, e kierkegaard-i modern prófétizmus is ott születik mégis, ahol
— szükség van rá. Ahol külön „megrendelés” nélkül, hallgatólagosan 
bár, de mégiscsak igénylik. Mert kérdéseket artikulál, amelyek — mint 
a publicista Ady mondaná — otít (rejtőzködnek a nyelvek hegyén — a 
Köz nyelvének hegyén —, kimondásra várva . . .  Ezt a hallgatólagos 
igényt a Kávéház nélkül egyik, az írói közszerepléssel pörlekedő, a szu
verén alkotói nyugalmat visszapönlő írása azzal a formájában megko
pott, de tartalmában ed nem »évüllt formulával jelzi, hogy az író „hiába 
kapcsolja ki a telefont” . . .  A közügyek néma hívása eléri mégie, betör 
alkotói inkognitójában, s mi mást lehet tenni, mint válaszolni rá. A 
nyelvek hegyéről ellesett kérdések és indítványok megformázásával, for- 
mábaöntésével.

Az efféle, prófétátlan prófétizmus mögött Méliusz József esetében is 
a korólmény feszül állandó búj tóga tóként. A Század mint permanens 
sérelem. Mint az embertelenségek más és más formát öltő, más és más 
ideológiai töltéssel telítődő, de lényegében szakadatlan sora. Mint egy
féle pánfasisztoid önkény-zuhatag, irracionalizmus-folyam, antihumánum- 
rondaibugyor. Nem viéletlen tehát, hogy e legújabb kötetben — minde
nekelőtt az Urmuz-fordítás révén, de például a Szavak cíknet viselő, a 
Századnak épp a (baloldali pokoltornácán (tartózkodó szerző 1952-es 
versiében is — oly nagy szerepet kap az abszurd mint létezés-elem. Mert 
Méliusz József esetében ugyancsak életfedezete van a nemzedéki meta
forának: „a történelem parazsával meg üvegcserepeivel mezítelen tal
punk alatt” . . .

Márpedig, akikkel és akik ellen a történelem annyit tett, mint Méliusz 
nemzedékével, azoknak e szörnyű „tettek” elviharzása után érthető mó
don válik a szava cselekvéserejűvé, „prófétikussá” : hitele, fedezete és 
aktivizáló rezonanciája van e szavaknak a nyelvi-nemzetiségi közegben, 
ahol' a történelem „tettei” személyes emlékként élnek a köztudatban. 
Innen van az, hogy akár a Romániai Magyar Dolgozók Onszágos Taná
csa tisztségviselőjeként, akár a Romániai írószövetség alelnökeként, vagy 
éppen író-remeteként és magánemberként szól a közügyekről, Méliusz 
József megnyilatkozásainak its mindig az élet, a iszemiélyes életú/t ad 
különös súlyt, jelentőséget és fontosságot. Alighanem ezért is sugall szer



EGY ERETNEK EMLÉKEZŐ... (II.) 1217

zőnk (közírói jelenléte és állásfoglalása — mint Bretter György írta — 
egyfajta biztonságot a maga szellemi/nyelvi közegében; nyilván ezért is 
válik a legjkisebb és legalikaLmibb felszólalása is tartós tetté, szívósan 
időálló gesztussá, cselekvéssé.

ő  maga azonban erről a dseLekvésértekű közírói szóról e legújabb 
(könyvében is a szerep romantiikus^patetikus felnagyítása nélkül szól. Eti
kát, tevékeny erkölcsöt, társadalmi tettet is jelent számára a Szó, nem
csak esztétikait — alighanem az irodalmi avantgarde és szellemi balolda- 
liság kettős méliuszi hagyományának tanúságaiként —, ám e társadal
milag is jelentékenynek tartott írói szót szerzőnk mégsem övezi romanti
kusan „váteszi” dicsfénnyel. Mértékletes pátosszal is csupán (próza) 
versben szól róla: „Az írás erkölcs. Személyes erkölcs. Humánum. Az 
erkölcs emberi és társadalmi viszonyulásunk: szavaink szabályozója. Az 
erkölcs nemzetiségi létünk érteimének megfejtése, mert ésszerű felméré
se; realizmus, hogy mindig itt és most élve, a humánumért vállaljuk em
berséges küldetésünket, magunkért és azokért, akikkel együtt élünk, akik 
velünk együtt élnek. Együtt élünk a világgal.” Egyébként pedig, könyvé
nek „hidegebb” esszéműfajaiban kevesebb pátosszal és több kriticizmus- 
sal viszonyul a szó társadalmi hatékonyságához, sőt egy helyütt „társa
dalmi aktust helyettesítő pótcsel ekvés”-ként is definiálja az irodalmit. S 
az írás értelmét vizsgáló szövegeinek vannak olyan lírai szólamai is, 
amelyekben a Szó, a Nyielv, az Anyanye'lv önértékéinek bizonyos abszoluti
zálására, az íróemberi léttel történő kiegyenlítésére, az önbecsükben-ön- 
szépséigüdkiben való öregjkori eLnyugvásra is sor kerül. Pontosabban: pil
lanatnyi esztétikai különbékére az irodalom meta-szociális rendeltetésével.

E mai méliuszi ars poeticának azonban megkerülhetetlen eleme az írói 
eretnekség és írói emlékezet affiraiálása is.

Előbbi alatt szerzőnk a kötet egyik interjújában társadalmi fontosság
gal bíró sajátságos alkotó-szerepet ért. „Mit nevezünk eretnekségnek? Az 
írói szerepet. Azt a szerepet, amely az »irodalom színpadán« játszódik. 
A kifejezés elkoptatott ugyan, de az író feladata éppen az, hogy ezen a 
színpadon mindig újabb és újabb kérdések felvetésével más-más — a 
meglévőkkel vitatkozó — alakítást nyújtson” — hirdeti az interjúalany, 
s egy kérdéssel/válasszal odébb Kassák és Déry példájával jut el az ilyen 
írói „alakítás” mai társadalmi jelentőséglének meghatározásához. Nézete 
szerint ugyanis a magyar avantgarde nagyjaiban „egy hallatlanul fel
fűtött türelmetlenség élt, él, az átalakítás, a változtatás türelmetlensége, 
türelmetlenség a megmozdításra, a mozdulatlannak véltek felborítására” , 
s ebben a készségben Méliusz nemcsak hamisítatlan irodalmi huszadik- 
századiságot lát, hanem a század új társadalmi formáoiójánalk, a szocia
lizmusnak a továbbfejlesztéséhez is elengedhetetlenül szükséges, az előző
— polgári — rend tényleges meghaladását szorgalmazó és segítő társa
dalmi eszközt is: „Az eretnekség minden korban a haladást szolgálta. Az 
eretnekség a huszadik században — antipolgárság.”
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A már többször említett, vers-intenzitású tévéesszéjében fejti ki Mé
liusz a mai ars poeticája másik fontos elemét, a szó mint emlékezet 
programját.

Miközben az alkotóember legmélyebb tudati/képzeleti régióinak tarto- 
zéíkaíként határozza meg az emlékezetet, a szót ennék képi materializá- 
lójaként értelmezi, s így jut el a programatikus általánosításhoz: „A
szavak emlékeznek. A nyelv emlékezet. Az írói munka: emlékezni. A 
költészet emlékezés. ( . . . )  A szavak emlékeznek, az anyanyelvben a 
történelem.” Mint ahogy az írói eretnekség programjával voltaiképpen 
<saj-át alkotógyakorlatát is jellemezte, Méliusz József ezzel az általáno
sítással is a regényeit, líráját s művelődés- és irodalomtörténeti esszéírá
sát egyaránt meghatározó sajátságot, a dokumentálás szenvedélyét, a tör
ténések múlandóságával szembeszegezett ezívós írói akaratot, az Idő 
„tacitusi” fixálásának elcsitíthatatlan ösztönét nevezi nevén.

E két szerep összessége, a „mindig újabb és újabb kérdések” feltevésé
nek és a szívós — a történelmi, politikai, művészeti és nemzetiségi múlt
ra irányuló — visszaemlékezésnek állandó gyakorlata együttesen tölti ki 
szerzőnk prófétátlan prófétizmuisának tartalmát.

Ami nem jelenti azt, hogy ez eretneki néptanítóság csakis és csupán a 
múltra s a jelenre összpontosul. Hisz ez esetben még feltételesen sem le
hetne prófétizm-usnak minősíteni. A múltra/jelenre való koncentrálás 
Méliusz számára egyféle eszközt is képvisel a jövő távlatainak feszege- 
tésére, a jövőre való emlékeztetésre. . .  Hogy milyen ne legyen a holnap 
és holnapután: az erőszak, a fanatizmus, az irracionalizmus, a mítosz, 
az önkény atavisz>tiikuis vadságában tobzódó. És milyen legyen: „a min
denkinek lakható szocialista emberség hóna” , ahogy egy helyütt tömé
nyen összegezi prófétátlan prófétizmusának elvárásait. De vajon nem túl 
általános-e e jövőre emlékeztető posztulatív program? — Szerzőnk esz- 
széíró kulcsszavai konkrét tartalmakkal telítik az általánosságot: huma
nizmus, demokrácia, európai magyarság, erkölcsi-nemzetiségi helytállás, 
testvéri együttélés a román nemzettel. . .

Ez utóbbi méliuszi kulcsszónál megjegyzendő, hogy szerzőnk is onnan 
hozta a nemzeti-nemeztiségi létet soha meg nem tagadó internacionaliz
musát, ahonnan például Láng Árpád is: a Bánságból, a bánsági román, 
magyar, német, zsidó és szerb szellemi együttélés tájairól. Onnan, ahol 
a nemzetköziség napi gyakorlatához — mint Méliusz jegyzi meg egy 
helyen a mára asszociálhatva — nem kellett „se napiparancs, se rende
let” . . .  S az aztán már az ifjonti közösség-élmény történelmi tapaszta
lattal és kritikai kisebbségismerettel való telítődésének a következménye, 
hogy szerzőnk a nemzeti-nemzetiségi együttélés mai, szocialista gyakor
latának e két vezérlőelvét szorgalmazza: „bármilyen nemzeti lét való
ságos kérdéseit csupán kritikai szemrevétellel érhetjük tetten” ; és: „reak
cióval szövetkezni mindig is kisebbségi öngyilkosság volt” . . .  Hogy 
aztrán e korszerű, kritikai és általános-társadalmi progresszióra alapozó
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együttélési program elvétve olyan romantikusan-tizenkilencedik-századi- 
naík tűnő vindikálásra is (rákényszerül, mint amilyen a „jogegyenlőség és 
testvériség” , ennek természetesen nem magában e prófétátlan prófétiz- 
musban, hanem a valóságban kell keresni.

(6) AZ IRODALOMRÓL — AZ IRODALOMBÓL, AVAGY A 
„VÁROSOS” EMBER HAGYOMÁNYVÉDELME

Az esszéista Méliusznak változatlan a meggyőződése, hogy az iroda
lom történetírás nem csupán mások — a szakírók, szakkritikusok, szak
esztéták <és hivatásos irodalomtörténészek — dolga; velük együtt a részt
vevőké, a tanúké, a kor- és nemzedéktársaké is.

Ezzel a gyakorlatilag demonstrált meggyőződésével1 már évtizedek óta 
maga is bele-beleszól abba, aminek tevékeny részese: a romániai magyar 
irodalom két háború közötti és felszabadulás utáni történetiébe. S miköz
ben íróságának egyik tételemét védelmezi „az irodalomról1 való gondol
kodás nyilvános gyakorlásának lehetőségével” — ahogy maga határozza 
meg egy helyütt a „faohon” kívüli irodalomtörténészi tevékenységet —, 
nyilvánvaló alkotói örömét leli e búvárkodásban. Hisz végtére is saját 
múltjának/jelenének irodalomtörténeti rekonstruálásából <és újraalkotásá
ból veszi ki ezzel tulajdon résziét. Akárcsak Herceg János vagy Majtényi 
Mihály annak idején.

S persze, részt vállal ezzel szerzőnk a nemzetiségi írástudók közös fel
adatköréből is. Az esszé-opusának nagyobbik hányadát a romániai ma
gyar irodalom alkotásainak és jelenségeinek szentelő Méliusz ugyanis 
nemcsak e magánszenvedély, de nyilván a művelődési helyzet következ
tében is vált — egyebek közt — irodalomtörténésszé. Vagyis, intézmény- 
pótló, az intézményes kutatás viszonylagos hiányával termékenyen da
coló nemzetiségi írástudóvá. Ha nem is a nemzet, de a nemzetiség „nap
számosává” , aki, tág érdeklődésének és sokrétű affinitásának hála, ma 
a nemzetiségi irodalom, holnap a nemzetiségi képzőművészet, holnap
után meg a művelődéstörténet lelkes kutatója és értő kommentátora tud 
lenni. Miközben változatlanul a nemzetiségi önismeret fontosságának el
vi és gyakorlati szorgalmazója. Ami azt is jelenti: a nemzetiségi lét illú
zióinak, legendáinak és téves emlékezetének kritikusa is, és épp ezálta a 
szocialista nemzetiségi tudat pallérozó ja e művelet egyik, ha nem is 
egyetlen — írástudói — részterületén.

Az irodalomról az irodalomtó/ ki-kiszóló Méliusz József mai szem
léletmódját és elvi/esztétikai álláspontjait aligha lehetne számba venni 
okozati összefüggések következményeként, ha szem elől tévesztenénk az 
egész írói útját természetszerűen meghatározó pályakezdést.

Saját szóhasználatával: „egy rebellis egzisztencialista kálvinista” , aki 
húszévesen rajongóan ír az akkor még „partikulárisan m a g y a r la k  tar-
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totit Kós Károlyról és а „transziilván” Kuncz Ail adásiról; a saját alkotó
egyéniségét és írói mentorát kereső ifjú poéta, akit Babits Mihály hű
vös egyértelműséggel a magyar avantgarde első számú apostolához uta
sít, mondván, „versei Kassáknak valóik” ; a ;,dada-Zürich és vörös Ber
lin” egyetemein egziísztenciaíii&ta stúdiumokat folytató értelmiségi, aki 
egyidejűleg a Máglyák énekelnek és a Tisztaság könyve megszállott ol
vasója % de akit 19294>en mégis letaglóz a  Munkát szerkesztő Kassák 
L$jos hallgatólagosan negatív levél-kritikája a nála heverő Méliusz-ver- 
sekről. . .

A költői hangütésében ily módon kétszeresen is megtagadott, a ma
gyar újkilasszicizmus és avantgardizmus apostolai által egyaránt elutasí
tott ifjú poéta ezek után Endre Károly (közvetítésével — s az Erdélyi 
Fiatalok Szabó Dezső-lkultuszán és romantikus népiességén keresztültörve
— belkerül Kuncz Aladár, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Karácsony 
Benő, Hunyadi Sándor és mások helikonista kávéházába. Hogy aztán — 
Kuncz Aladárnak köszönve — véglegesen kigyógyuljon Szabó Dezsőből 
és a romantikus népiességből, s az 1930 táján konstituálódó Űj arcvo- 
wd/-csoport tagjaként végleg rátaláljon mindmáig meg nem tagadott, 
autentikus szellemi közösségére, a Gaál Gálbor-i Korunkra . . .

Méiiusz József leendő nionográfusai nyilván kimutatják majd, hogy e 
dramatikus fordulatoktól sem mentes ifjonti útkeresés mögött életrajzi
— vagy úgy is mondhatnánk: személyiség-ontológiai — szempontból azt 
az osztálytagadó, a bourgeoisnlétet eleve kétségibevonó s már a citoyen- 
léthez is kritikusan viszonyuló ifjú értelmiségit kell látnunk, aki a hú
szas évek végén is a (harmincasok legelején voltaképpen ugyanazt a rö
gös személyiségfkereső utat járta, mint például a ^/^-„szakadás” Révai 
József, Komját Aladár, György Mátyás, Lengyel József és Sinkó Ervin 
egy évtizeddel azelőtt.

Számunkra azonban most az a lényeges és hangsúlyozandó, hogy a 
romániai magyar irodalom múltjáról és jelenéről értekező mai Méiiusz 
József szemléletében, állásfoglalásában és módszerében ott látjuk — az 
■ifjúkort is. Pontosabban: az indulás sajátságos jelenlétét a kiteljesedésben.

Vonatkozik ez, mindenekelőtt, az urbánus létigény töretlen jelenlétére.
„Csontjaim velejéig, sejtjeim magjáig városi ember vagyok” — olvas

suk e legújabb Méliusz-kötet egyik versében, s az egész könyv, nem ke
vésbé pedig valamennyi előzménye arról tanúskodik, hogy nem holmi 
verbális kinyilatkoztatás ez. Fedezete van az Ady Endre-i „városos kul
túra” nyílt szorgalmazásában, a városos tájak, irodalmak, művészetek 
bevallott favorizálásában, az utazó ember urbánus szenvedélyében, az 
„irodalmi kávéházat” a váirosiasodó^euiropaizálódó irodalom fórumaként 
hiányoló és sürgető közírásban, nem utolsósorban pedig abban a fel-fel- 
törő elégikus felismerésben is, mely szerint a polgáriasodásban-városia- 
sodásban olyannyira lemaradt közép-kelet-európai térségeken az urbá
nus létigényt minden idegszálával féltve őírző alkotóember még ma
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is jobbára csak egy viszonylag néptelen, meglehetősen szűk kis szekta 
írója, művésze lehet, hisz a potenciális „szent Sokaság” az agrár-hagyo
mány, illetve az áj népiesség áramlatai mög;ötit á l l . . .  Miközben ez utób
bi kisebb-nagyobb időközönként ki-kiátkozza a nem-agrár, „tehát” nem- 
népi, „(tehát” gyöíkértelen és kozmopolita másfajtájúakat. . .

(7) AVANTGARDE ÉS NÉPFRONTI BALOLDALISÁG

Saját váirosós gyökereinek — szellemi alikatának, világszemléletének és 
ízlésének — védelmezése az esszéíró Méliusz Józsefnél természetszerűen 
jár együtt az ifjonti avantgarde-indíttatás őrzésével. E méliuszi önha- 
gyomány-elem pedig — akárcsak a vele szervesen összefüggő fenti is — 
jóval többet képvisel egy adott ízléstípusnál és esztétikai programnál: 
viliágszemléleti, eszmei, erkölcsi és politikai töltése, belső tartalma is van.

Már Az új hagyományért szerzője is az avantgardizmus brechti értel
mezésével azonosult: „minden változó, s ezért az állandó, amelyhez a 
forradalmi költőnek ragaszkodnia kötelessége: a változtatás” . . .  Az illú
ziók kávéháza aztán e világnézeti kiindulópontról eljutott az avantgarde- 
nak minit sajátságos magatartásformák összességének a meghatározásá
hoz. A „végleges” struktúrák és átörölklődések tagadása; az idő, a kor, 
az ember, a szubjektivitás állandó változtatásának szorgalmazása; az 
önmagát mitikusan megmerevíteni igyekvő, formáit illúziósan állan
dónak nyilvánító mindenkori hatalom kétségbevonása; radikális antidog- 
matizimius, mely a deziiluzionált és demitizáló kételyben s a mozdulat
lanságot nem tűrő költői akcióban nyilvánul meg; sajátságos nonkonfor- 
mizmus, mely ,az új társadalmi rend konstruktív előrehajtó energiája is 
lehet, amennyiben e rend maga is szabadulni igyekszik a dogmatikus 
megmerevedéstől; nem utolsósorban pedig: a kispolgárságnak és kispol- 
gá'riságnak mint a fasizmus, a személyi kultusz és dogimatizmius közös 
szociológiai „tartalékának” következetes bírálata . . .  Mindezt együtte
sen képviseli Az illúziók kávéháza avantgarde-fogalma.

Az így értelmezett jelenség — mondhatnánk — alkati jelenlétéről 
pedig már a gyerek-ember „happening-gesztusa” is jól tanúskodott: a
kispolgári-katolikus családból származó s papi gimnáziumba íratott ifjú 
Méliusz a család nem kis megrökönyödésére — fölcsap protestánsnak . . .  
Hogy a változás avantgarde „ördögének” megszállottjaként váljon már 
igen korán s egyebek közt — utazó emberré is . . .  Irodalomtörténész
ként pedig: a romániai magyar, .illetve a román irodalmi és művészeti 
avantgarde egyik korai rehabilitálójává. Ami azt is jelenti: annak a szel
lemi ttkwstfgnak a szorgalmazójává is, amelyet e legújabb könyvében — 
a magyar avantgarde apostolának költészettörténeti jelentőségéről szólva
— egyszerűen csak úgy határoz meg, hogy „a magyar költészet törté
netében Kassák eretnekségével kezdetét vette a jelenkor” . . .



Méliusz József önhagyományának harmadik lényeges eleme a Korunk- 
szellemiség. Amelyből a mai esszéista a szektaellenes népfronti baloldali- 
ságot emeli ki következetesen, miközben ugyancsak konzekvensen uta
sítja el a -folyóirat s a legendás Szerkesztő úgynevezett „tiszta osztály- 
vonalú” intermezzóját, az „illúziós messianizmus” azon törekvéseit, ame
lyek rövid időre a Korunkat is a húszas-harmincas évek mozgalmi szek- 
tariánizmusának a vizeire sodorták, s amelyeknek Méliusz maga is buz
gón vétkező részese volt. Amikor tehát a mai Méliusz József azt vallja, 
hogy a Korunk és Gaál Gábor „benső világom valóságos intim mitoló
giája” , akkor a baioldaliság e századi „gyermekbetegségét” szintén ki
növő, népfronti ^rorwnfe-szellemiségre esküszik, ám természetesen — egész 
mai szellemi beállítottságával természetes összhangban — erre sem 'kriti
kátlanul. S niem is anélkül, hogy mellőzné erkölcsi önbíráló feladatát. 
Hisz már Az új hagyományért is a Korunk-tradíció „időszerű, tágabb 
látóhatárú, illúziódanabb folytatását” tűzi ki célul. Az illúziók kávéháza 
pedig valóságos erkölcsi imperativusként kezeli — ilyen vonatkozásban 
is — a személyi és nemzedéki önkritikuseágot. Illetve, a kérdés illúziót- 
lan megválaszolását, hogy ,amikor voltunk illúzióink függvényében igaz
ságtalanok” . . .  Hogy aztán a Kávéház nélkül szerzője — a legendás 
Szerkesztő egyik segédszerkesztője a három közül — épp ennek az er
kölcsi imperativusnaík engedelmeskedve adja meg a választ a Korunk- 
hagyomány őrzésében elkövetett hibák és tévedések mibenlétének a kér
désére: „nem kevesen, köztük én is, nem is egyszer, mítoszt védtünk a 
bírálatok ellenében. Idioszinkráziásan reagáltunk főleg a dogmatikusan 
nem marxista egydimenziós kritikákra, úgy lehet, hasonló történelmietlen 
hadállásból.”

A tulajdon nemzedéki hagyomány kritikai szorgalmazásának e kitel
jesedése az esszéíró Méliusz munkásságában szerves összefüggésben áll a 
mozgalomhoz és mozgalmisághoz való viszonyulással általában is. Azt 
is mondhatnánk, amilyen ütemben és mértékben kap nála kritikai árnya
lást az előző években-évtizedekben abszolutizált Mozgalom és Mozgal- 
miság, olyan tempóban fokozódik a Korunk-hagyomány kritikai szor
galmazása. Ezzel egyidejűleg pedig a tolerancia is ama szellemi-irodal- 
mi hagyományelemek iránt, amelyek nem tartoznak a méliuszi szemé
lyes hagyomány központi — urbánus, avantgarde és baloldali-intellek
tuális — étékei közé.

S épp ebben van az irodalmró/ az irodaiam é/ ki-fcilszóló Méliusz 
József szemlélet- és értékelésmódjának legfőbb — a szocialista nemzeti
ségek irodalmaiban különösképpen is példaadó — mai erénye. Mert mi
közben állhatatosan pörlekedik a jobbik Korunk-hagyomány „kiikta
tásának” nyílt és álcázott kísérleteivel, a  köldöknéző, provinciális pa- 
rasztromantikávali, illetve, az idétlenül idejét múlt „nairodnyükság” mai 
áramlataival s a tizenkilencedíkszázadiság „realista” csökevényeivel, a 
polemikus Méliusz József nem esik a másik végletbe. Saját szellemi
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alkotói hagyományát védve — voltaiképpen tulajdon identitásált, az ön
magával való azonosságot őrizve — mindig talál rá módot, hogy megbe
csülje a jelzett eil 1 en -hagy omány -láncolat reális, sőt viszonylagos értékeit 
is. Amikor például a romániai magyar irodalom múltjának és jelenének 
főáramairól beszél, mindig világosan »kitetszik, hogy a baloldali-intellek- 
tuális és avantgarde-vonal, a polgári-citoyen kritikai realizmusa, vala
mint a munkásmozgalmi és paraszti népiesség közül személy szerint me
lyik áll hozzá közelebb, legközelebb, vagy — legtávolabb. Aon eközben 
nem huny szemet a szellemi aJikatával nehezen megférő törekvések való
di értékei fölött sem: irodalomtörténészi vizsgálódásai közt szép szám
ban találunk proletárirodalmi és népies-paraszti, illetve hagyományosan- 
realista alkotások őszinte elismerésére.

(8) MŰFAJ ÉS STÍLUS

Az új hagyományért és e legújabb Méliusznkötet között logikus műfaji 
fejlődési ív húzódik.

Az előbbi, 1969-es gyűjtemény előszavában Méiiusz József a hozzánk 
el nem jutott Kitépett naplólapok (1961) műfaji folytatását ígérte: olyan 
publicisztikát, amelyet egyrészt az írói állásfoglalás módja, másrészt pe
dig a pontosságra tördkvés jellemez elsősorban, nem pedig az írások ki
sebb vagy nagyobb terjedelme. Műfaji példaként szerzőnk a Gaál Gá- 
bor-it mutatta fel ekkor, amely „személyessége ellenére is, segítheti a 
magas igényű tudományt” , hisz Gaál maga is „tudományt művelt a pub
licisztikájában” . Ilyen, gaáli értelemben minősítette ekkor Méiiusz Jó
zsef a kötetébe gyűjtött esszéket és tanulmányokat közírói dolgozatoknak, 
s csak mellékesen tett említést arról az ekkor még mintegy inkognitóba 
szorított lírikusi alkotóöröméről, hogy a könyvében önmaga megfejtésé
ről, az „imitt-amott szabadjára engedett lírai-emlékező érzelem” vallo
másairól is szó van . . .

Az illúziók kávéháza aztán épp ezt az egykoron visszaszorított líraisá- 
got engedte szabadjára. Szerzőnk ugyan továbbra is publicisztának vall
ja magát, de a ikötet alcíme iitt már — teljes joggal — a „vallomások” 
lett. A szerzői előszó pedig ugyancsak teljes joggal állítja, hogy „egyfajta 
személyes szellemi napló, (krónika” e vallomáskötet, illetve a fülszöveg 
szóhasználatával: „folyamatos vallomások” gyűjteménye . . .  Mindezek 
alapján nem ok nélkül tette idézőjelbe Bretter György már említett kri
tikája is a méliuszi „publicisztika” fogalmát. ..

A Kávéház nélkül e műfaji előzmények után immár egészen logikusan 
állítja előtérbe a műfaj nélküli reflexív lírikust, illetve, azt az írót, aki 
valamennyi esszéisztikus részműfajában egyféle „pánlírizmust” enged ér
vényre jutni. Miiközben e líraiságnak a könyv alcímében jelölt „emléke
zet és vallomás” szab keretet, kölcsönöz formát. Azt pedig még fölsorol



ni sem (könnyű, hogy ezen az összetartó műfaji kereten belül hányféle 
részműfajt ápol a szerző. Nyílt levél, vers felé hajló írótárs-köszöntő, 
parabolikus magnónovella, azaz magnóba mondott önéletrajzi elbeszé
lés; bevezető szöveg versmondó-művész hanglemezére, írótársbúcsúztató 
ritmikus prózában s útiesszében megrajzolt korszerű művészportré; köz
életi kiküldetésben mondott jubileumi folyóiratnköszöntő, művelődéstör
téneti jegyzetek, napló formájú könyvinecenzió, nem utolsósorban pedig 
egy-egy ciklus interjú, illetve vers, verses önéletrajz-töredék és műfordítás 
meg zsebkönyvi útiesszé prózaversben s nemzedéksirató halotti beszéd, 
ugyancsak prózaversben, egyetlen körmondatnyi elégikus esszéként. . .

Már e puszta felsorolásból is kitetszik, hogy e negyedik esszékötetében 
hajlította el szerzőnk leginkább e testhezálló, túl szerényen ,^publiciszti
kának” nevezett lírai-reflexív műfaját a költészet, a szépirodalom felé. 
Kötete tanúságaként újabban már „csak” arról ír glosszát, kisesszét, 
portrévázlatot vagy lírai krokit, akiről és amiről — az élmény intenzi
tásánál fogva — verset is irthatna. Miközben műfaji értelemben vett, 
voltaképpeni lírát produkál ott is, aholl mások, mi szakmabeliek, csak szak- 
barbári „dolgozatot” tudónk összehozni. Köteténeik ily módon mintegy 
egyharmada nevezhető még voltaképpeni publicisztikának — az inter- 
jú-fejezet s a címadó blokk egy-két írása —, a többi pedig: sajátságos 
szépirodalom. Lírikus próza és epikus líra, amely mögé — műfaji esz
ménymodellként — könnyű odaképzelnünk az ifjú Méliusz becheri indít
tatását. Saját epikájához, a Város a ködben és a Sons és jelkép műfaji 
jellegzetességeihez viszonyítva is líraibb ez az esszéisztikus próza, s ilyen 
összefüggésben kétségtelenül igazolja e legújabb kötet egyik interjújának 
önjellemzését: „lírikus alkat vagyok, de lírikusként is gondolati. Nem 
vagyok prózaíró.”

Méliusz József egy helyütt csípős megjegyzést tesz „az akadémikusan 
betolkosodott műfajkézikönyv-házőrzőlk” forimális mofajkategorizálásá- 
ra, skatulyázó műveletére. Nos, ennek a kategrorizálásnak nyilván meg
gyűlik a baja a Kávéház nélkül esetében is. Az „akadémikus” műfaj- 
osztályozók egyik szektája ugyanis, .amely az irodalomról és művészet
ről való írásos gondolkodást százszázalékosan-egzakt műveletnek képze
li, MéLiusz legújabb esszékötetét alighanem túlságosan „belletrisztikus- 
nak” , „lirizálónak” és „előköltőiesítettnek” találja majd, s mint ilyet, ki 
is rekesztheti az irodalmi-művészeti tematikájú tanulmányirodalomból. 
A másik „akadémikus” szekta viszont, amely — százszázalékos tizenki- 
lencedik-századisággal! — esztétikai érvénnyel bíró irodalomként csu
pán és csakis és továbbra is a „belletrisztika” műfaji szentháromságát — 
a vegytiszta verset, szépprózát és drámát — tudja elfogadni, Méliusz 
könyvét nyilván a szépirodalom műfajfiókjából fogja kirekeszteni, mivel 
olyan elemekkel is „terhelt” , amelyeket a múlt századi poétikák egyér
telműen kizártak a belletrisztikából. . .  Holott szerény/szerénytelen véle
ményünk szerint csupán arról van szó, hogy Méliusz József új kötete
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— egy logikus belső íród fejlődés, alakulás és műfajeszmény-módosulás 
következtében — a publicisztika egykori, a szubjektivitást a tudományos 
igénynek alárendelő modelljiétől eljutott egy olyan állomásihoz, ahol a 
publicisztika és az esszé már kifejezetten az irodalom, a líra, a költészet 
irányába karcsúsodilk. . .  Miiközben szerzőnk talán öntudatlanul is, de 
mindenképpen eleget tesz a Bretter-kritika azon elvárásának is, hogy 
Az illúziók kávéházábán a .közvetlenül közéleti problematika nyilván csak 
ideiglenesen szorítja háttérbe az író, a íköiltő Méliiuszt. . .

A műfaji „oldás” mellett a Kávéház nélkül tudatos és bevallott stílus- 
kultusza is a költő és költőiség előtérbe jutását eredményezte.

Szerzőnk a Szót már Az illúziók kávéházibán is a „legemberibb maté
riával” azonosította, s újabb könyvében most ennek élményszerű és élve
zetes kultuszát valósítja meg. Reflexív-lírikus alapjait olvasva ellenáll
hatatlanul kísért az általánosítás: a múltra, jelenre és jövőre való állha
tatos odafigyelés közben, még bent állva félszázados küzdelmei sodrá
ban, de a 70. életév küszöbén egy kissé már túl is mindenen, Méiiusz 
József legfőbb emberi és alkotói öröme a Szó szépségében, az Írás eszté
tikai hatásában van. Ezzel a felfokozott irodalmi igénnyel magyarázható, 
hogy még a kötet viszonylag legprózaibb prózaszövegeinek is gondosan 
kiképzett ritmikája, jól kihallatszó alkotói zenéje van. Hogy aztán ettől 
az irodalmi alapminőségtől az átmeneteik gazdag árnyalatsora vezessen a 
tiszta líráig, teljes értékű poézisig. A stílus váltig áhított megvalósulásáig, 
amely alatt a kötet írója sem pusztán a szövegstílus erényeinek összessé
gét érti, hanem az egyéniség mélyrétegi, alkati képességeinek érvényesí
tését is. Saját szóhasználatával: „Az írói, emberi, társadalmi magatartás 
összegezett stílusát, egy szintézist, ami minden írónál egyedüli: a szemé
lyisége.” S ha a Kávéház nélkül egyes lapjainak szövegét netán zsú
foltnak, zaklatottan bonyolultnak és diramatikusan kuszának találjuk, ak
kor nem a szövegstílus gyengéire, hanem épp erre: az alkotóegyéniség
összetettségére, személyiség-elemeinek súlyos polifóniájára kell gondol
nunk.

Az önmagával való stiláris azonosság tudatában szerzőnk immár mél
tán válik kevésbé igazságtalanná a publicisztikának nevezett műfajával 
szemben. Ebben a könyvében ugyanis a közírásról már mint literatúra- 
számban menő műfajról beszél, azonban az irodalmi rangot osak a stílus 
meglét« esetében adományozza neki; stílus nélkül, stílus alaitt — nincs 
a számára irodalmi értékű és minőségű publicisztika sem. Ezt az érték
szintet pedig a stílus mindkét válfajával — az adekvát önfeltárással és 
az igényes szövegstílussal egyaránt — olyannyira eléri a Kávéház nél
kül, hogy ösztönösen adódik a magyarázait ötlete: fiatalabb korában Mé- 
liusz Józsefet annyiszor vádolták nem-írósággal, hogy most, 70. életéve 
küszöbén valósággal — büntet. . .  Mármint a kortársi kritikát bünteti
— a Szó művészetének tetszetősen igényes érvényesítésével. Még ott is, 
olyan „igénytelen” kisműfajokban is, ahol mi, kritikusok, legtöbbször



csak szaknyelvi szürkeségre vagyunk képeseik. így válaszol, lám, a mai 
Méliusz József az egykori kritikákra, melyek az ideológiai anatémák 
mdlett olykor a „nem művész” minősítést is a fejére olvasták.

<9) ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK: A TEMATIKA, SZELLEMISÉG ÉS 
STILISZTIKA EGYSÉGE

Méliusz József esszéíró opusa nemcsak az eddig felvázolt szellemiségé
vel«, de (tematikait gazdagságával is külön helyet követel magának az e 
századi magyar esszé történetében.

Nem számítva az 193C. és 1960. között létrejött, a Kitépett naplóla
pok című, számunkra ismeretlen kötetbe begyűjitött írásait, s csupán az 
irodalmi-művészeti témákra szorítkozva, e tematika körvonalait legálta
lánosabban ekképp lehetne meghúzni: európai — magyar — román — 
nemzetiségi magyar irodalmi jelenségek, művek és életművek . . .

E széles tárgyikörben mozgó Méliusz-írások közül egy testes kötetnyit 
lehetne különválasztani a romániai magyar irodalom történetének sajá
tos mozaiksorafcémt, középpontban a Korunk és a legendás Szerkesztő 
életművének interpretációjával. (Mellesleg jegyezzük meg: nagy kár, 
hogy az 1976-os Korunk-jubileum alkalmából ezeknek az írásoknak nem 
jelent meg egy hasonló — csak testesebb — kötete, mint például Balog 
Edgár Itt és mostja volt.)

E mozaikos irodalmtörténeti panorámának külön részletét képezhet
nék aztán azok az írások, amelyekben a későre rehabilitált Méliusz Jó
zsef — maga is rehabilitál. Tudniillik: azokat az író- és sorstársak he
lyezi vissza jogaiba, akik politikai, irodalompolitikai és divattal össsze- 
függő okokból, vagy egyszerűen csak a feledékenység okából, mintegy ki
esték a romániai magyar irodalmi köztudat emlékezetéből.

S külön tematikai körét jelzik ennek az esszé-opusnak azok az írások, 
amelyekben szerzőnk az irodalmi^művészeti avantgárdot rehabilitálta, 
méghozzá az elsők között a magyar nyelvterületeken. Vagyis akkor, 
amikor századunk művészeti modernizmusa még nemcsak hogy nem vált 
„tananyaggá” , de jórészt „kiátkozott” szeliemi/esztétikai jelenség is volt
— az egy Jugoszláviát kivéve — a szocialista államok mindegyiké
ben . . .

S itt van aztán az egyes művészportrék és krokik impozáns &ora: 
Thomas Mami, Becher, Ezira Pound és Brassaí, Petőfi, Ady, Kassák, Déry, 
Komját Aladár, Gábor Andor, Márai, Radnóti és József Attila; Fábry, 
Sinkó és Gaál Gábor . . .  S a magyar—román irodalmi kapcsolatok, meg 
Arghezi, Jebeleanu Geo Bogza, T. T. Braniste, Geo Dimitrescu, Eftimiu, 
V. I. Popa, Marin Préda, Rebreanu, Stefan Roll, Mihail Sebestian, Za- 
haria Stancu és Urmuz. . .  Végül pedig a romániai magyar irodalom 
nálunk csak részben ismert — a szocialista nemzetiségi irodalmak egy
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mástól való, sajnálatos elszigeteltségére jellemzően: csak résziben ismert!
— alkotód: Csehi Gyula, Endre Károly, Forró László, Földes László, 
Franyó Zoltán, Hunyadi Sándor, Huszár Sándor, Kacsó Sándor, Kará
csony Benő, Király László, Kós Károly, Krenner Miklós (Spectatov), 
Kurkó Gyárfás, Markovits Rodion, Olosz Lajos, Reiter Róbert, Franz 
Liebhard, Simon Magda, Szilágyi András, Szilágyi Domokos . . .

Azt mondtuk: Méliusz József esszéírása nemcsak szellemiségével, de 
szerteágazó és gazdag tematikájával is külön helyet íkövetel magának a 
műfaj e századi történelmében. Most viszont — összegező emlékeztetés, 
illetve visszautalás céljából — fordítsuk meg ezt az állítást, és sommáz
zuk ennek az esszéíró életművészetnek a  szellemi/gondolati, irodalompo- 
litíkai/esztétikai és műfaji/stiláris értékeit. Legalább egy-egy jellemzőnek 
talált minősítő fogalom föl említésének erejéig. Elsősorban tehát: antixni- 
tiikusság, illúziórombolás, antiszitalinizmus és antidogmatizmus; dialektika, 
nyílt marxizmus, népfronti baloldaliság; kritidzmus, „hamuszórástól” 
mentes önlkritilkusság, eretnek emlékezés és emlékeztetés; a nemzeti/nem
zetiség létet meg nem tagadó internacionalizmus; európaiságaidat; kriti
kai nemzetiségi önismeret és prófétátlan nemzetiségi prófétizmus. . .  Más
részt viszont, irodalompolitikai és esztétikai szempontból nézve: anti-
zsdanovizmus és irodalmi újdogtmatizaniis-edlenesség; az irodalmi és mű
vészeti élet demokratizálódásának szorgalmazása; a szocialista nemzeti
ségi irodalom esztétikai/elvi pluralizmusának sajátságos — eszmeileg to
leráns értékítéleten nyugvó — megbecsülése; a korszerű urbánus intel- 
lektualizmus és a világnézeti, eszmei, erkölcsi és politikai töltéssel bíró 
avantgardüzmus szorgalmazása a huszadik századiság korszerű állandó
jaként . . .  Harmadsorban pedig, a műfaji-stiláris értékek summájaként, 
említsük föl a  tudományos törekvésű publicisztikától a szépirodalmi igé
nyű közírásig terjedő műfaji fejlődési ívet, valamint a szociális és meta- 
szociális rendeltetésű s költészetigényű stilisztikával bíró méliuszi esszé 
műfaját. S máris nyilvánvaló lesz, hogy ennek az életmű-részletnek az 
igazi jelentőségét, súlyát, és értékét sem lehet másként számba venni, 
mint a tematikai, szemléleti és irodalmi jellegzetességek szerves egysége
ként.

Ennek az egységnek beható és összevető vizsgálata teszi majd lehető
vé a méliuszi esszé „tipológiájának” meghatározását s adekvát helyének 
kijelölését a huszadik századi magyar esszé fejlődéstörténetében. Nem 
vágva «e monográfusi feladat elébe, ennyit máris megállapíthatunk: en
nek az esszéíró életműnek is ott a helye a magyar nemzetiségi irodalmak 
nagyjai — Gaál Gábor, Fábry Zoltán és Sinkó Ervin — esszé-opusa 
mellett.

(1978. január—március)



AZ EUROKOMMUNIZMUS SZÉLSŐBALOLDALI 
KRITIKÁJÁNAK KRITIKÁJA

B Á L I N T  I S T V Á N

A márciusi választások idején 500 gyár állt Franciaországban. Egyik 
részüket a munkások tartották megszállva, másik részükben csak a vá
lasztásokra vártak, hogy bezárják őket. Ez is jelzi, mennyire várta az 
ország a választások eredményét. Mert az idén márciusban nem egy
szerű parlamenti választások voltak Franciaországban, hiszen arról volt 
szó, hogy esetleg győzhet az egyesük baloldal, és győzelmével egészen 
más helyzet alakulhatott volna ki, még a társadalmi rendszer átformá
lása is megindulhatott volna. A választások lezajlottak, a baloldal azon
ban nem győzött. Azóta is tairt annak vizsgálata, miért nem tudott par
lamenti többséget szerezni, ki a hibás a 'kudarcért. De még e kérdés meg
válaszolásánál is nehezebb az alkalmazkodás az új helyzethez. Még a 
kormánypártok számára sem könnyű, hiszen a kis többség, amellyel ezt 
a jelentős győzelmet aratták, elgondolkodtatja a pántvezetőket, nem is 
szólva arról, hogy rögtön a győzelem után sokan benyújtották a számlát, 
(töibbek között az addigi ánéllenorzési rendszer feladásával kellett fizetni 
a magántőke támogatásáért, és általában, amíg az ország gazdasági hely
zete nem szilárdul meg, a politika is tele lesz teljes bizonytalansággal. 
A baloldal helyzete még nehezebb — el kell dönteni azt is, mi lesz a 
baloldali szövetséggel és hogyan alakuil minden egyes párt sorsa.

1.

A baloldali radikálisok formálisan is kettészakadtak, addigi vezetőjük, 
Falbre lemondott tisztségéről, és most már azzal a gondolattal kacérkodik, 
hogy kormánytisztségeit vállal, a vezetőség zöme azonban helyteleníti 
az eddigi politika látványos és hirtelen megváltoztatását, így lehetséges, 
hogy a párt felbomlik, tagjainak egy része a szocialistákhoz, másik része 
pedig a jobboldali radikálisokhoz csatlakozik. A Szocialista Párton belül 
három áramlat küzd egymással. Az egyik azt szorgalmazza, hogy köze-
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ledjendk Giscard d’Estaing köztársasági elnök centrum elképzeléséhez, a 
másik áramlat a mostani politikát támogatja, a harmadik pedig további 
balratolódást sürget, világosabban megfogalmazott, a társadalmi rendszert 
változtató szocialista programmal. Legíkifejezettebb az útkeresés a kom
munisták soraiban, hiszen a márciusi parlamenti választások számukra 
•nem egyszerűen egy választás elvesztését jelentették, hanem egy kon
cepció vereségét is. Ennek a koncepciónak a lényege az volt, hogy a 
baloldal többi pártjával szövetkezve hatalomra juthatnak, és ezzel az 
országot elindíthatják a szocializmus felé. A vereség után a baloldali 
pártok egymás (közti viszonya telte van (kölcsönös vádaskodással, de 
mindennél lényegesebb a kommunisták nagy lelkiismereti vizsgálata: a 
múltban megtettek-e mindent a győzelem érdekében, és a jövőt illetően 
mi a további teendő?

A lelkiismereti vizsga — éppúgy, mint régebben az eurokommunizmus- 
nalk nevezett új koncepció kialakítása — a francia kommunisták szá
mára egy kínzó kérdéshez fűződik: miért nem diadalmaskodott még 
mindig a szocializmus Franciaországban? Az új koncepció kialakításánál 
ez a kérdés úgy vetődött fel, hogy minden elmélet szerint egy olyan 
fejlett kapitalista országban, mint Franciaország, a szocializmusnak már 
régen diadalmaskodnia kellett volna, s mivel ez nem történt meg, felül 
'kell vizsgálni a szubjektív erők magatartását is, és sok mindenben vál
toztatni kell a párt stratégiáján és taktikáján. Most viszont így vetődik 
fel: a francia nép hatalmas többsége változást akar, miért nem sikerült 
ennek a változásnak a jelszavával és programjával mégis uralomra jut
nia a baloldalnak? Résziben meg is van a magyarázatuk erre a sajátos 
dilemmára, azt mondják, hogy a gazdasági válság nem nekik kedvez, 
mert furcsa, de tény: a válságos napokban a francia polgárok egy része 
jobban fél a radikális változástól, mint nyugodtaibbb, békésebb körül
mények között. Ez a magyarázat azonban csak a lelkiismereti vizsgának 
egy része, sokkal lényegesebb, hogy a választási vereség hatására vissza
kerültek ahhoz a dilemmához, amely előtt az eurokomm-unizmus kon
cepciójának megfogalmazásakor állottak: belenyugodtnÍHe abba, hogy egye
lőre nem lehetséges a társadalom szocialista átalakítása, vagyis hallga
tólagosan ismét berendezkedni a hosszú távra szóló ellenzékiségre, vagy 
pedig megpróbálkozni minden kedvezőtlen körülmény ellenére kieszkö
zölni a szocialista reformokat? Mivel a hosszú távra szóló ellenzékiség 
taktikájával egyszer már szakítottak, tehát a kiindulópontra nem tér
hetnek vissza, a válaszuk csak az lehetett: nem kell feladni a társadalmi 
átalakulás programját. Csak éppen az a kérdés, mit kell most a válasz
tási vereség után tenni és hogyan lehet ezt a programot megvalósítani.

Az első dilemma az élcsapat kérdéséhez fűződik. Ez nem az eurokom- 
munizimus problémája, hanem sajátosan francia kérdiés, hiszen az Olasz 
Kommunista Párt kétségbevonhatadanul a baloldal legerősebb pártja, 
tehát egy percig sem kérdéses, hogy a baloldali összefogás a kommunisták
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vezetésével történik. Franciaországban azonban az a helyzet, hogy a 
baloldali szövetség érdekében a kommunistáknak kell engedményeket 
tenniük, annál is inkább, mert a többi baloldali párt csak addig hajlandó 
velük együtt haladni, amíg ezt érdekük megkívánja, s így aztán a kom
munistáknak a többi baloldali párthoz való viszonya mindig kettősséggel 
terhelt: vagy túl nagy engeményt tesznek, és ezzel saját elképzeléseiket 
hozzák veszélybe, vagy pedig az együttműködéstől riasztják vissza a 
baloldali pártokat. Ez a kezdettől fogva jelen lévő kérdés azért vált 
éppen most különösen kínzóvá, mert a parlamenti választásokon elszen
vedett vereség hatására felmerült a kétely: mi értelme van a baloldali 
összefogásnak, ha azzal nem saját céljaikat érik el, és meddig lehet el
menni az egység érdekében tett engedményekben, anélkül, hogy elveszí
tenék a munkásosztály támogatását?

Ehhez kapcsolódik a másik kínzó kérdés: pártszövetséget kell-e létre
hozni, vagy valami mást? A kommunisták még mindig nem mondtak le 
a baloldali pártokkal való szövetség gondolatáról, hiszen kétségtelen, 
hogy a későbbi választásokon is szükség lesz a baloldal összefogására, 
mert a győzelem egyik baloldali párt számára sem elképzelhető az össze
fogás nélkül. De már a parlamenti választásokon elszenvedett vereség 
elemzése közben is többször elhangzott, hogy hiba volt túlzottan a kor
mányra kerülés céljára összpontosítani, és ezért a többi párttal való 
szövetséget túlzottan előtérbe állítani, s nem a baloldali erőknek átfo
góbb összefogását tűzni ki célul. Ezért kerül a párt 22. kongresszusán 
ismét előtérbe a kommunisták tevékenységének központjában állított népi 
szövetség gondolata, ahogyan azt Georges Marchais, a Francia KP fő
titkára a Központi Bizottság áprilisi ülésén megfogalmazta: „Egyszerűen 
szólva, a szövetség létrehozása, megszilárdítása és bővítése nem volt és 
soha nem is lesz valamilyen spontán összefogás, amelyet egyszerűen csak 
sínre kell állítani, hogy utána magától haladjon előre. Nem, a szövet
ség harc . . .  Fel kell mérnünk és kapcsolatot kell teremteniünk a minden
napos párttevékenység és a demokratikus változásra irányuló célok kö
zött. Mert ma sok tekintetben döntő fontosságú, hogy lépésről lépésre 
haladva feltételeket teremtsünk az életmód megváltoztatására, hogy min
denütt a munkások javára irányuló erőviszonyok kialakítását serkentsük, 
hogy mindenütt új pozíciókat vívjunk ki a változásért harcoló erők szá
mára.” Csak éppen arra nincs még válasz, hogyan kell ezt a kitartó, 
lassú és türelmes munkát végezni a gyakorlatban és miképpen segíti majd 
ez a munka hatalomra a kommunistákat.

A fenti kérdéssel kapcsolatos vita a kommunisták egy régebbi dilem
máját időszerűsítette: vajon hosszú távra kell-e berendezkedni, vagyis a 
társadalmi átalakulás céljait ismét a messzibb jövőbe kell tenni és min
dent a hétiköznapi tevékenységre, a munkásosztály pozícióinak napról 
napra történő erősítésére kell összpontosítani, vagy pedig továbbra is 
napirenden tartani az egész társadalmi rendszer átalakításának kérdését?
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Még a fent idézett megállapítással kapcsolatban is felmerült ez a dilemma: 
mi a formája, módja és eszíköze, hogy a mindennapi életben a munkás- 
osztály pozíciói erősödjenek? Az 1968-as nagy megrázkódtatások még 
azokat a szerveket is létrehozták, amelyekkel a baloldali erők pozícióik 
őrzéséről és szakadatlan növeléséről kívántaik gondoskodni, a különféle 
gyári és lakóterületi bizottságokat stb. Akkor azonban a Kommunista 
Párt nem tudott mit kezdeni ezekkel a forradalmi megmozdulás során 
spontánul létrejött szervekkel, most viszont megválaszolatlan a kérdés, 
hogy vajon az akkor kialakult szerveket kell-e ismét felkarolni, ahogyan 
1917-ben az októberi forradalom az 1905-ös forradalom idején kialakult 
szovjeteket aktualizálta, vagy valamilyen más szervezeti formákat kell 
felkutatni. Még az is kérdés, hogy milyen követelésekkel munkálkodjanak 
pozícióik mindennapi erősítésén. Az említett központi bizottsági ülésen 
Mairchais is beismerte, hogy a kommunistáknak egyik választási jelszava 
a múlt századra emlékeztet: „Kény szentsük rá a gazdagokat, hogy fi
zessenek!” , de ma még nem fogalmazták meg azokat a jelszavakat, ame
lyek — a mólt században vagy a század elején a munkások közvetlen 
anyagi körülményeiből fakadó, a gazdagok ellen irányuló jelszavaikhoz 
hasonlóan — valóságos mozgósító erővel bírnának, még kevésbé találtak 
rá azokra a követelésékre és jelszavakra, amelyek nemcsak a munkás- 
osztályt — amely minden régebbi jóslás ellenére sem válik a társadalom 
többségévé, hanem viszonylagos aránya egyenesen csökkenő irányzatot 
mutat — nyerhetik meg a társadalmi átalakulásnak, hanem a francia 
nép többségét is.

Azt sem tisztázták megfelelő módon, hogy milyen legyen a viszonyu
lásuk a választási szövetséghez. Nyilvánvaló, hogy két fenyegető veszély 
•lehetősége merül fel. Az egyik, hogy ha túlzottan a pártok szövetségére 
összpontosítanak, elveszíthetik a kapcsolatot a parlamenten kívüli harc 
formáival, a munkásosztály mindennapi követeléseivel, ha viszont a 
messzi jövőbe teszik a kormányra kerülés kérdését, amihez a jelenlegi 
körülmények között választási győzelem szükséges, akkor nem tudják 
felvázolni a társadalmi rendszer megváltozásának programját. A Francia 
Kommunista Pártban ezekről a kérdésekről most folyik a vita. Abban 
bíznak, hogy a következő kongresszusig, vagyis a jövő év elejéig a párt
tagok intenzív munkája során megtalálják a válaszokat mindezekre a 
vitás kérdésekre, és kialakítják a párt új stratégiáját és taktikáját. Minél 
messzebb haladnak azonban a viták során, vagyis minél távolabbra jut
nak a választásoktól, annál világosabb lesz előttük, hogy egyáltalán nem 
egyszerű az új stratégia és taktika megfogalmazása. Ezért olyan intenzív 
a belső vita. Marchais szerint a vitákban két véglet jelentkezik: „Egyesek 
a továbbhaladás jó módszereként javasolják, hogy ismét fogadjuk el a 
proletariátus diktatúrájának elvét, mások viszont komolyan felvetik a 
kérdést, nem lenne-e egyszerűbb, ha lemondanánk arról, hogy kommu
nistáik vagyunk.” Vagyis a dogjmatizmus és az anarchista végjlet egya-
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ráüt megjelent. Ez,t a vitát és a különféle irányzatokat semmiképpen 
sem lehet mellékesnek tekinteni. Még csak nem is döntő számadások 
azok, melyek szerint mind a 98 föderáció bizottsága egyetértett a párt- 
vezetőség politikájával, a 2724 szekció közül csak 5, a 27 000 pártsejt 
közül pedig mindössze 65 foglalt állást a pártvezetőség politikája ellen. 
Ezek a számok, éppen ellenkezőleg, azt mutatják, hogy a vita már oly 
hevessé vált, hogy hivatalosan is szembefordulnak a pártvezetőséggel, 
de minden számadatnál lényegesebb, hogy ebben a vitában alapvető 
koncepcióbeli kérdések felülvizsgálását szorgalmazzák.

Kevésbé veszélyes a dogmatikus szárny újbóli jelentkezése az a köve
telés, hogy térjenek vissza a proletariátus diktatúrájának elvéhez és azok
hoz a tételekhez, melyeket az eurokommun izmus koncepciójának kiala
kításakor feladtak, nem tűnik túl veszélyesnek már csak azért sem, mert 
nem áll előtérben és nem nyilatkozik meg oly közvetlenül, mint a másik 
véglet. Semmiképpen sem veszélytelen azonban, mert azt a logikát követi, 
hogy ha az eurokommunizmus stratégiája és taktikája nem vezetett si
kerre, alkkor fel kellene adni; ha a jobboldal továbbra is a régi jel
szavakkal támadja a kommunistákat (továbbra is a kollektivizálás a 
legfőbb vád ellenük), akkor miért kellett annyira hangsúlyozni az elha
tárolódást a kelet-európai pártoktól és ezzel gyengíteni a párt nemzet
közi pozícióit; ha a többi baloldali párt ilyen változások után sem 
fogadja el a szövetséget, akikor nem lenne legokosabb feladni az egészet?

Ettől a főként kételyekben jelentkező dogmatikus szárnytól eltérően 
a párton belüli szélsőbaloddal sokkal hangosabb és átgondoltabb prog
rammal lép fel. Elég csak Jean Elleinsteinnek, e szárny egyik legismer
tebb képviselőjének néhány tételét ismertetni. Egyik kiindulópontja, hogy 
a Kommunista Párt választási kudarca sokkal nagyobb, mint ahogyan a 
vezetőség bevallja, hiszen 0,8 százalékkal kevesebb szavazatot kapott, 
mint 1973-ban, 'és 1945 óta — az 1958-as katasztrófát leszámítva — ez 
a párt legrosszabb választási eredménye. 1945 óta először került elébe 
a Szocialista Párt. Még nagyobb kudarcnak könyveli el, hogy a kom
munisták éppen a városokban, méghozzá a szakképzett munkások kö
rében, veszítettek szavazatokat. Ha ehhez hozzátesszük, hogy időközben 
18 évre szállították le a választói jog korhatárát, akkor a kudarc még 
nagyobbnak tűnik. „Röviden, a Francia Kommunista Párt — az Olasz 
Kommunista Párttól eltérően — továbbra sem képes bővíteni befolyá
sát” — vonja le Elleinstein a következtetést. Mindezt azzal magyarázza, 
hogy a párt megállt az átalakulás útján: „Mi most vagyunk az átala
kulás közepén . . .  Innen a páirt tényleges identitásának válságfa, amelynek 
belső és külső követelményeit nem szabad lebecsülni.”

A párt választási vereségét azzal magyarázza, hogy „a Francia Kom
munista Párt átalakulásában habozik és nem veszi figyelembe azokat az 
új problémákat, amelyeket a francia társadalom fejlődése az utóbbi 25 
évben napirendre tűzött” . Ennek a szárnynak sincs azonban meggyőző
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és szabatosan megfogalmazott válasza a hogyan tovább kérdésére. Ellein- 
stein és hívei, ugyanúgy, mint az egész párt, továbbra is ingadozik a 
szocialistákkal való szövetség, illetve a még messzebbmenő engedmények 
megtevése, továbbá a pártszövetségnek a mindennapos harc érdekében 
való háttérbe szorítása között. Még kevésbé van válaszuk arra a kér
désre, hogyan lehet akár a régi koncepciók átalakításával és felfrissítésé
vel, akár pedig új koncepciók kialakításával végrehajtani a szocialista 
átalakulást Franciaországban.

2.
A mai szélsőbaloldal, amely a Kommunista Párton belüli végletekkel 

érintkezik és befolyást gyakorol a mostani nagy vitákra, történelmileg 
új jelenség. Semmi köze a múlt századi vagy a század eleji anarchis
tákhoz, és kevés köze van az 1968-ban sajátos formában jelentkező 
szélsőbaloldalhoz, habár kétségtelen, hogy az akkor megindult mozgoló- 
másokban gyökerezik és hogy 1968-nak ahhoz a szárnyához kapcsolódik, 
amely legtovább tartotta magát a társadalmi megrázkódtatások napjai
ban. A szélsőbaloldal közelebbi elemzése rávilágít arra, hogy csak rész
ben nőtt ki ezekből a franciaországi megrázkódítatásókból, sokkal köz
vetlenebbül fűződik a munkásmozgalmon belüli szakadáshoz.

Ettől eltekintve a Kommunista Párt mostani vitáiban ismét odafi
gyelnek a szélsőbalról elhangzott bírálatokra. A választási kampány 
során a szélsőbal három lényeges stratégiai ponton támadta a Kommu
nista Pártot. Legelőször is azt állította, hogy a párt nem szocializmust, 
hanem állami kapitalizmust akar: „A baloldal közös programja nem 
más, mint ésszerűsíteni és fenntartani a kapitalista kizsákmányolást, se
gíteni az elaggott burzsoá társadalmat, hogy leküzdje a válságot. . . ”
— állították. A másik lényeges stratégiai pont a Kommunista Párt állí
tólagos revizionizmusának a bírálata, a harmadik, a* leglényegesebb pedig 
a szélsőbaloldalnak az a tétele, hogy a szocializmust nem parlamenti 
úton, nem békés eszközökkel, hanem csakis a proletariátus lázadásával 
lehet hatalomra segíteni.

Persze hiba lenne pusztán túlzásnak vagy dogmatikus handabandázás- 
nak tekinteni a szélsőbaloldal tételeit és politikáját. Azért, mert a szélső
baloldal jelentős intellektuális erőt képvisel Franciaországiban, az értel
miség jelentékeny részét mondhatja magáénak. Másrészt elvitathatatlan 
hogy tételeiben — még ha elferdítve és sokszor a realitástól elrugaszko
dó túlzásokkal is — felfedezhető a francia társadalom problémái jobb 
megértésének erőfeszítése, sőt — bármilyen szélsőségesen is — megol
dást kínálnak ezekre a problémákra. Még ennél is fontosabb, hogy a gya
korlati politika kérdéseiben az említett Forradalmi Kommunista, Marxis
ta—Leninista Párt 1976-ban elfogadott programja közel áll ahhoz a
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koncepcióhoz, amit a Francia Kommunista Párt a pártok szövetsége 
helyett a népi szövetséget előtérbe állítva próbál megfogalmazni. A min
dennapi politikai harc 'kérdéseiben is egyértelműen fogjál állást ez a párt: 
„A  munkásosztály mindenütt megszerveződik — a  gyakorlatban, a la
kóközösségekben egyaránt —, hogy minden téren meghódítsa a hatal
mat” — mondja egyik programtétele.

Tagadhatatlan azonban, hogy a szélsőbaloldal koncepciója nem olyan 
világos és nem veszi figyelembe a realitásokat olyannyira, hogy a kom
munisták új stratégiájának és taktikájának alapját adhatná. Tulajdon
képpen arról van szó, hogy a szélsőbaloddal súlyosabbnak tartja a jelen
legi válságot, és a krízisben nagyobb forradalmi erőt lát, mint a kommu
nisták, és ennek alapján teljesen elveti a társadalom átalakításának par
lamenti útját. Ahogyan a Kommunista Párt keresi a maga útját, a szél
sőbaloldalnak pedig sok mindenben változtatnia kell eddigi elképzelé
sein, lehetséges a közeledés a két párt között, éppen a mindennapi forra
dalmi harc útjainak és módszereinek kialakítása vonalán.

Ahhoz azonban, hogy a szélsőbaloddal megtermiékenyítően hathasson a 
Kommunista Párton belül most folyó és a következő kongresszusig sok 
kérdés eldöntésével járó vitára, szükség lenne egyrészt arra, hogy a szél
sőbaloldal levetkőzze egyoldalúságait, azt többek között, hogy a prole
tariátus lázadása a régi társadalmi rendszer ellen egyetlenegy pillanat, 
nem pedig hosszan tartó folyamat, másrészt arra, hogy a Kommunista 
Párt se zárja (ki az 1968-hoz hasonló forradalmi válságok pillanataiban 
a rendszer rögtöni és forradalmi megváltoztatásának lehetőségét, és hogy 
a parlamenti harc és a pártok szövetsége mellett kialakítsa a tényleges 
népi szövetséget, a parlamenten kívüli harc formáit is. A Kommunista 
Párt belső vitái az új megoldások felé terelhetik a pártot, azzal, hogy 
nyilvánvalóan le kell számolnia a viták során felmerülő mindkét vég
lettel, és a következő kongressziusig válaszokat kell találnia az új kér
désekre.

E koncepció kialakításának egyik lehetséges útja a szélsőbaloldal kri
tikája. Ennek a kritikának fel kell ölelnie minden dogmatizmus kímé
letlen bírálatát, így a szélsőbaloldali dogmatizmussal való leszámolást is 
Ugyanakkor ez a kritika tartalmazza a szociáldemokrácia minden for
májának és hatásának felszámolását is, tehát még azoknak a hatásoknak a 
leküzdését is, amelyek most a párton belül a kommunista jelleg gyengí
tését célozza. Gsaik ez a kettős kritika teheti képessé a Francia Kommu
nista Pártot arra, hogy megbirkózzon a parlamenti választásokon elszen
vedett vereséggel felvetődött kérdésekkel, hogy megtalálja a maga útját 
és képessé váljon arra, hogy tényleges népi szövetséget hozzon létre és 
azt a reális társadalmi átalakulás szolgálatába állítsa.
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„SZÁLLJ EL, SZÁLLJ EL, KATICABOGÁRRA.. ”

Matijevics Lajos: Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai népi mondókák, Újvi
dék, Fórum, 1976

A gyermeknek a játék világa szinte mindenre lehetőséget ad. Ezzel 
magyarázható, hogy a folkilór egyik leggazdagabb területe éppen a gye
rekek körtébe él a legintenzívebben. Ezt igazolja Matijevics Lajos Tíz, ííz, 
tiszta x;Í2  című magyar népi mondókák gyűjteménye is, mely a népszerű 
Hagyományaink sorozatban jelent meg.

A kötet a jugoszláviai magyarság epikus gyermekiülklórjából ad íze
lítőt, és mint azt az utószóból megtudjuk, tíz év (1964—1974) gyűjtésé
nek gazdag eredménye, mely a hivatásos gyűjtőn kívül magyartanárok 
és diákok szorgalmát is dicséri. A mondókák java részét (mintegy 280-at) 
Vajdaság különböző helységeiben gyűjtötték, legtöbbjük ma is él a köz- 
tudatban, de akad közöttük olyan is, amely már^már a feledés homá
lyából került a gyűjteménybe. Hogy a vajdasági népi mondókakincsről 
alkotott képünk még tökéletesebb legyen, Matijevics a könyv függeléké
ben eddig már megjelent gyűjtemények és kisebb tanulmányok anyagából 
válogatott, főleg azokból a helységekből, ahol ő maga nem végzett gyűj
tést. Legtöbbet Kálmány Lajos gyűjtéséből közöl, akinek vidékünkön a 
népmesék mellett a legtöbb mondókát sikerült megmentenie.

Matijevics a kötet anyagát a mondókák célja és tartalma szerint cso
portosította, ezért a mondókacsoport neve is a mondókák funkciójából 
következik. A Találós versikék vezetik be a gyűjteményt, ezek közös 
vonása, hogy humoros formában gyakran igen agyafúrt, kérdést tesznek 
fel (a tárgy vagy személy jellemző tulajdonságát, cselekedetét írják kö
rül), és (rendszerint a kérdező adja meg a feleletet is. Például az 5. szá
mú versike így hangzik: Hegyen hó (haj, / Völgyben tó (szem), / Har
minckettő (fog), / Egy sem jó (öregember).

A legkisebb gyerekek szórakoztatását szolgálják a Hintáztatok és rin
gatok. Itt rendszerint a mondóka szövege kíséri a mozgást, hintáztatást 
A csodálatosan szép lírai szöveg mellől azonban hiányzik a dallamjegy
zék, ami szerintem a kötet egyetlen hiányossága, hiszen sokféle és válto
zatos dallam kapcsolódik népi mondókáinkhoz.

A gyermekek kedvelik az állatok haingjának utánzását, különösen a 
környezetünkben élő madarakat, négylábú állatokat szólongatják mondó-



1236 HÍD

kával, s úgy veszik, mintha azok válaszolnának is nekik vagy egymás 
közt beszélgetnének. Az Állatok és tárgyak beszéde a hangutánzáson és 
hangulat festéken alapul. Kellemes* zenei hangzásukért a  gyerekek nagyon 
kedvelik őket. Ki ne ismerné a sárgarigó beszédét: „Mienk a dió, /
Mienk a dió, / Jaj, de jó!” Vagy a társadalmi ellentétekre épülő haran
gok beszédét idéző mondókát, melyben a harangok a szegények és gaz
dagoik közötti örök ellentétet zúgják: ha gazdag a halott, a nagy ha
rang zúgása kíséri utolsó útjára: „Van pénze, van! / Van pénze, van!” 
mke a másik harang rázendít: „Fehér kenyér, sonka! / Fehér kenyér, 
sonka!” Ezzel szemben a szegényember temetésekor csak annyit mond a 
harang: „Ringy-rongy, / Ringy-rongy!”

Szép 'számmal találhatók a kötetben Kiolvasok. Ezieket leginkább a fo
gócska, humócska vagy szemlbekötősdi játékok előtt mondják, azaz olyan 
alkalomkor, amikor ki kell választani valakit, aki a játék alkalmával 
nehezebb feladatot kap a többinél. A szöveget a kiolvasó mondja a köz
pontban állva, kezével megérinti társait a kiolvasó szövegének egy-egy 
szótagára.

Ugráltatók, serkentők, guggócskák, táncmondókák, tiéfásmondókák 
mondókamesék, csúfolók, felelgetős mondókák, nyelvtörők stb. tarka sző 
vege követi egymást a gyűjteményben. Nemcsak tartalmi és zenei szép
ségükre kell figyelnünk, hanem a mondókák szövegének tanulságára, 
bölcsességére is, ami gyakran elgondolkoztatja a hallgatót. Valamennyi 
mondókánkat ugyanis átszövi egy szembetűnő vonás: a gondolatmenet 
fokozása. „A gondolatok az egyszerűtől haladnak az összetett felé, a 
tréfálkozás, a játékosság, az élcelődés, a nevettetés fokozatosan nő a so
rok, a  gondolatok között, mígnem a végén — a feszültség csúcspontján
— csattanóval zárul” — írja Matijevics, kinek tudományos igényességé« 
dicséri, hogy a gyűjtemény végén terjedelmes tanulmányban mutatja be 
a népi mondókák általános jellegzetességét, valamint a gyakori mondó- 
katípusokat (nyelvi, tartalmi és kölcsönzött jegyek alapján) ábrázolja is. 
A körök különböző elhelyzése jól megvilágítja a hozzáértő számára a 
mondóka jellemző elemeinek (hangzás, ritmus, betét, megszólítás, alka
lom, mozgás) kapcsolódását. A gyűjtemény értéke mellett szól az is, hogy 
a mondókák szövegét összevetette a Magyar Népzene Tára I. kötetének 
anyagával, azaz a Gyermekjátékok minden egyes játékával. Az esetleges 
egyezést szögletes zárójelben a típusnak megfelelő számmal jelöli, ha a 
vajdasági mondóka nagyon eltér, akkor pedig x-szel.

A mondókák funkció szerinti csoportosításánál az általános jegyek 
részletes ismertetése mellett közli az egyes mondóka gyűjtési helyét, ide
jét és a közlő nevének kezdőbetűjét, ha nem saját gyűjtése. Ez vonatko
zik a függelék anyagának feldolgozására is, ahol a már említett Kál- 
rnány Lajos neve mellett többek között Burány Béla, Penavin Olga, Ré
vész Ernő, Tőke István neve is olvasható.

Matijevics Lajos a kötet fülszövegében írja: „ . . .  mert annyira belénk
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rögződtek ezek az egyszerű, könnyen megjegyezhető szövegek, nem is fi
gyelünk fel tartalmúik szépségére, szövegük dallamosságára, a ben-nük 
megbújó társadalmi, történelmi, nyelvi értékekre. . .  Ezeknek a rejtett 
szépségeknek egy részét igyekszik feltárni e gyűjteményünk.” Sikeresen.

VAJDA Zsuzsa

Ü J TÉMÁKRÓL OJSZERÜEN

Hódi Sándor: Létélmény és valóság, Gemma könyvek, 10., Fórum 
Könyvkiadó, Űjvidék, 1978

Egy érdekes könyvet juttatott el az olvasóhoz a Fórum Könyvkiadó. 
A Gemma könyvek sorozatában jelent meg Hódi Sándor Létélmény és 
valóság című tanulmánykötete, ami több, mint egy most bemutatkozó 
szerző első kötete: az abszolút irodalomközpontúságtól szabadulni kívá
nó új értelmiségünk kibontakozásának biztató jele és 'kísérlet néhány 
nagyon érdekes és sokat vitatott téma megragadására.

Nyugat-Európában az egzisztencializmus már eléggé kimerítette az 
egyéniségvizsgálatok nyújtotta mondanivalóit, ezzel kapcsolatos erőfe
szítéseinek jótékony hatása volt a marxizmusra is — többek között a fi
lozófiai antropológia, de az elidegenedés-elmélet továbbfejlesztéséhez is 
hozzájárult —, és már ismét az embernélküliség strukturalizmusa a „di
vat” . De a felvetett témák időszerűsége maradt. Nálunk pedig még új
donság erejével is hat mindaz, amit a marxizmuson belül és azon kívül 
ez a hatalmas filozófiai-pszichológiai munkásság feltárt. Ezért külön 
érdekkel bír az ilyen témák feldolgozása.

Persze, e témák megragadásához korántsem elegiendő egy ilyen kis 
könyv, ezekről köteteket írtak, és lehet is írni. Mert olyan témákról van 
szó, amelyek nemcsak a tudományok egész sorát foglalkoztatják, hanem 
közvetlenül kapcsolódnak az ember mindennapi életéhez, társadalom- 
formáló gyakorlatához és sok minden máshoz. Ezek a témák helyet 
kaptak ebben a kötetben is.

— a teljes ember megismerése és megragadása, ainnak kirekesztésével, 
hogy az emberi egyéniséget különféle részekre szabdaljuk és valamelyik 
tudomány sablonjába kényszeresük;

— az egyed életét kísérő szorongások s az ember küzdelme a minden
napi élettel, az élmények tömkelegével és a többi ember iránti viszonyá
ból fakadó gondokkal és problémákkal;

— olyan tudat alá szorított vagy elfojtott érzelmek, amelyek fontos 
szerepet játszanak az ember életében, mint például a halálfélelem;

— az ember és a valóság viszonyának „meghibásodásából” eredő neu
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rózis és a menekülés a valósággal való szembenézéstől, ennek a mene
külésnek különféle formái, egész a narkotikumokig;

— az öngyilkosság és az élet értelme, ehhez kapcsolódó becsvágy, a7 
önbecsülés stb.

Hódi Sándor ezekről a valamennyiünket foglalkoztató kérdésekről és 
témákról újszerűen és sok érdekes meglátást felikínálóan szól. Figyelmet 
érdemel fejtegetése arról, hogy a halálfélelemben tulajdonképpen embert 
és világot formáló energiák rejlenek, csak éppen hasznosítani kellene 
ezeket az energiákat. Fejtegetése arról, hogy a neurózis hogyan faikad az 
ember és a (környezet viszonyából, bár kevésbé újszerű, mert sok eszté
tikai elméletben megtalálható már, ebben a szövegkörnyezetben figyelmet 
érdemel, akárcsak nézetei az alkotásról mint az ember és a világ közötti 
viszony megoldásának sajátos formájáról. De még ennél is újszerűbb és 
érdekesebb az, hogy az emberi élet értelmét a világ megváltoztatásának 
marxi elvéből kiindulva keresi. Ezzel kapcsolatos fejtegetése ugyanis 
összesítve adja a könyv erényeit: az anyagismeretet, a hétköznapinak tű
nő problémák merész fölvetését és a megoldás marxista megközelítésé
nek frissességét.

Mivé1! ezek a témák köteteket kívánnak, Hódi gyakran csak tételeket 
állíthat fel: „Az élet ezért az ember számára élményszerű” , „Minden 
pszichikus jelenség az ember természeti és társadalmi létéből származik, 
természeti és társadalmi viszonyok által meghatározott” , „Ahhoz, hogy 
az ember létezésének értelmét láthassa, nem egy elbont értelemelv illú
ziója kell, hanem elsősorban az, hogy valami lényeges tennivalója legyen 
ezen a világon” , vagy „Foglalkozni kell az emberek tudat- és élményvi
lágával is, életünk értelemadásának kérdésével” .

Ugyanakkor azonban a tételekben gondolkodás és a tételeknek gyak
ran részletesebb feldolgozást nélkülöző megfogalmazása a tömörség mel
lett, a részletesebb feldolgozás követelményének érzékeltetése mellett, ar
ról is tanúskodik, hogy fejtegetésénél túlzottan megérződik tankönyvei
nek, olvasmányélményeinek hatása. Ehhez még hozzá kell tennünk azt 
is, hogy olvasmányélményei eléggé egyoldalúak. Nemcsak azért, mert 
1974-gyel bezárólag ismeri az erre vonatkozó irodalmat — ez még ma
gától értetődő következménye annak, hogy a könyv már 1976 májusá
ban elkészült —, hanem sokkal inkább azért, mert úgyszólván csak a 
magyarországi irodalmat ismeri és dolgozza fel. Kifogásolhatjuk továb
bá, hogy csak érinti az önigazgatás kérdését és gondolatvilágát, holott 
ez a problémakör igen termékeny és hasznos gondolatokat, ötleteket, 
tényeket szolgáltat az ember és a társadalom viszonyának tárgyalásakor. 
S akkor is, amikor az ember és a valóság viszonyát kutatjuk vagy az 
élet értelmét keressük, vagy még inkább, ha a világ megváltoztatásával, 
átalakításával kapcsolatban szólunk, ami ugyancsak fontos helyet kap 
Hódi Sándor gondolatvilágát tükröző munkájában.

Ezért ez a könyv inkább csak azt a következtetést sugallja, hogy újabb
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műveket várniuk Hódi Sándortól, hogy teljesedjenek ki azok az ígéretek, 
amelyeket egy-egy kérdés taglalása ebben a könyviben tartalmaz, és 
küzdje le azokat a fogyatékosságokat, amelyek itt még érezhetők.

BÁLINT István

NEM EGÉSZEN REGÉNY

Polgár András: Nyolcvankilenc nap, Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda
pest, 1978

„Persze, meglehetős érzéketlenséggel kell fogadnunk a problémákat, 
különben belebolondulunk. A szívünket vasgyűrűbe fogjuk. ( . . . )  Aztán 
fegyelem. Elsőként önmagunkat kell fegyelmeznünk, rendezett külső, bo
rotvált magatartás, szobatiszta magaviselet. Csakis így követelhejük meg 
az öregektől is a fegyelmet. ( . . . )  Bnélkül elszabadul a pokol, minden 
összeomlik. Ezek az emberek, tisztelet a kivételnek, szemétdombra valók. 
Nagy részük onnan is jött, a böziő trágyadomlbról. Iüt emibeiri életet él
hetnek, tiszta ruhát, kapnak, meleg ételt, hajlékot a fejük fölé. Többsé
gük azt sem tudta, mi az emberi élet! El sem tudja képzelni, mi az itt 
élni.”

Perjési Eszter, a tamásfalvi szociális otthon főnővére oktatja ekkép
pen Polgár András regényének főszereplőjét, Regény! Attilát, az otthon 
munkába lépő raktárosát a könyv elején. Azt a regényfiguirát, aki ter
mészetéből fakadóan képtelen „érzéketlenül fogadni a problémákat” 
tehát „belebolondul” . E sok mindent előlegező szavak után ismerkedhe
tünk meg mi is a problémákkal, úgy is mondhatnánk, egy sötét világgal. 
Egyben pedig olyan világgal is, amelynek feltárása az olvasók előtt ta
gadhatatlan szókimondást, bátorságot igényel. Oly mértékben, hogy 
akaratlanul is felmerülhet, mennyire szerencsés, „éles” irányban elkötele
ző hagyományai is vannak a magyar irodalomnak. Gondolhatunk itt a 
„leleplező” közéleti irodalom móriczi, mindenekelőtt a Rokonokat idéző 
hagyományokra éppúgy, mint a szintén mély gyökerekkel bíró szociográ
fiai irodalomra, amely éppen e gyökerekből fakadóan kötelez ma is, 
úgyhogy hosszabb-rövidebb szélcsendes periódusoktól eltekintve, nagyon 
is központinak számító vonulatként, ma talán szigorúbban körülhatárol
ható keretek közt folytatódik tovább, lényegében azonban súlyos, nem
egyszer megdöbbentő valóságdarabokat felszínre hozó művekkel bizto
sítja a társadalom önismeretét.

Polgár András regénye, a Nyolcvankilenc nap tagadlhaitatlamxl ebbe 
a kategóriába tartozik, jellegénél fogva pedig valahol középúton áll a 
szociográfiai mű és a regény között, anélkül azonban, hogy egyértel
műen szociográfiai regényként lenne jellemezhető. „Vegyességére” , nehe
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zen beskatuílyázhatós ágára jellemezhető egyébként, hogy elöljáróban ott ta
láljuk az ismerősen csengő figyelmeztetést, „Az alábbi történet a képzelet 
szüleménye. Ha valaki mégis magára ismer, az a véletlen müve” , aminek 
önmagában is nyilvánvalóan, éppen tagadása révén, ,megtörtént esetet” 
sejtető voltát még csak tovább fokozzák a könyv kezdetén található, kö- 
readott formájukban nyilván fiktív, de lényegük folytán mégis valós 
anyagra utaló dokumentumok, rendőrségi jelentések, vizsgálati jegyző
könyvek, magánlevelek stb. szövegei a valóságban különben nem létező 
tamásfalvi szociális otthonban uralkodó állapotokról, az itt előforduló 
visszaéléseikről, illetve Regényi Attila raktáros öngyilkosságának körül
ményeiről, amely tragikus esemény aztán — amint azt a könyv végén 
lévő hasonló szövegekből megtudjuk — némileg talán a regény élét tom
pító módon, a különféle üzelmek leleplezését is eredményezi. E „keret
játék” folytán aztán a regény cselekménye nagy vonalakban már mint
egy a bevezetésben kibontakozik, tudjuk, miről lesz szó a továbbiakban: 
Regényi megpróbál változtatni az otthonban uralkodó állapotokon, kí
sérletet tesz a visszaélések leleplezésére is, összeütközésbe kerül Sándor 
Antallal, az otthon korrupt és hatalmaskodó igazgatójával, sőt az egész, 
számunkra is ismerősnek tetsző vidéki hatalmi garnitúrával, -majd, szél- 
malomharcában mindinkább magára maradva, lelki egyensúlyát annyira 
elveszti, hogy végül is öngyilkosságba menekül. Ezek után a cselekményt 
előrevetítő „dokumentumok” után, illetve velük helyenként megtűzdel
ve is, Regényi naplója következük életének utolsó szakaszáról, vagyis az 
otthonban töltött nyolcvankilenc napjáról. Ez képezi a regény gerincét, 
azaz e hányatott életű, gyermekotthonban nevelkedett, s ezért a kiszol
gáltatott helyzetben lévő ápolitalk sorsát fokozottabban átérző fiatalember 
feljegyzései jelentik a tulajdonképpeni regényt. Joggal várjuk el tehát 
hogy olvasásakor ne csupán a dokumentumok mögött rejlő tényekkel 
és eseményekkel ismerkedhessünk meg részletesebben, hanem hogy azok 
közvetlen megjelenítésben is elénk táruljanak, mindenekelőtt Regényi 
szemléletén, halálba torkolló tragédiáján át életre keltve.

Elvárásaink azonban — sajnos — csak részben igazolódnak. Polgár 
András Regényinek „kölcsönadott” tolla nyomán ugyanis inkább csak a 
külső, tapasztalati világ bontakozik ki, s az sem túl nagy intenzitással, 
jobbára az igazi megelevenítés szintje alatt maradva. Ilyenek az inter- 
náltság uralkodó légköre az otthonban, az ápoltak leveleinek törvény
telen, de rendszeres „cenzúrázásával” s az intézményből kilépők moto
zásával, a betétkönyvét féltve őrizgető, s mostohafia szabadító érkezésé
re hiába váró özv. Szilágyi Ottóné, másképpen Jolánka néni üldözési 
mániájának jelei, melyekről később kiderül, hogy nem is olyan alapta
lanok, mivel nemcsak a betétkönyv kerül az igazgató kezébe, hanem 
még az öregasszony halálának körülményei is enyhén szólva gyanúsak. 
Ide tartoznak továbbá az igazgató és a körülötte lévők egyéb üzelmei 
és kenetteljes képmutatással leplezett rémuralmának különböző megnyilvá
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nulásai, mint pl, az otthon számlájára, de magáncélokra vásárolt sző
nyegek, színes tévékészülék, bútorok stb., az otthon sertéstenyészeténeik 
állományába tartozó vemhes kocák kicserélése más állatokkal a szaporu
lat eltulajdonítása érdekében, vagy a kútbaugrási kísérletet kiváltó igaz
gatói pofon, két későn egymásra talált megfáradt ember megalázó és bő- 
dületesen ostoba meghurcolása egy vicclapba illően nevetséges fegyelmi 
eljárás során, amely talán legvérlázítóbb része a regénynek, s különösen 
a karácsonyi szeretetünnepség protokolláris bárgyúságával egybevetve 
hat felfokozottan embertelennek. Említhetnénk azonban közköltségen 
rendezett „úri murikat” is, annak érdekében, hogy a sok részletből ösz- 
szeálló kép minél inkább kikerekedjen. Ezekhez társul külön szálként 
Regényi viszonya a főnővérrel, az igazgató korábbi szeretőjével, s kétség- 
beesett küzdelme e kapcsolat emberi teljességéért. Ilyenformán a regény- 
anyag a miaga összetettségében megdöbbentőnek, sőt elképesztőnek mond
ható mivoltában akár még gazdagnak is minősíthető, feltárulása során 
azonban inkább csak oly módon háborodunk fel, illetve érzünk együtt 
a szenvedőkkel és megalázottakkal, mintha a tamásfalvi szociális ott
honban történteket mindössze Leleplező újságcikkek nyomán ismerhetnénk 
meg. Egynéhány regényalak többé-kevésbé kibontakozik ugyan, ám job
bára vázlatosain csalk, oeruzarajznak tetszőn, cseppet sem hatva három- 
dimenziósnak: közülük is az igazgató és a többi, ma már kétesnek szá
mító egykori érdemeik által felszínen tartott helyi hatalmasság portréja 
tűnik életszerűbbnek és hitelesebbnek. Ami viszont az ápoltakat illeti, 
többségük túlságosan hasonlít egymáshoz, kissé beleveszik az egyforma
ságba, valójában pedig még az a néhány kiemelt sors, illetve figura is, 
amilyen Jolánka néni, a tolókocsis Császár. Rosta, a „ikápó” feladatát 
betöltő portás, vagy Gerendás, a  veterán forradalmár, aki „megállt” 
(azaz, miután egyszer azon vesztett rajta, hogy gondolkodott, többé 
semmiről sem hajlandó tudomást venni), többnyire szerepe szerint érde
kes csak, valójában azonban képtelen igazán életre kelni, amiért is igazi 
atmoszféra se bontakozhat ki — legfőképpen annak következtében, hogy 
Regényi figurája, aki pedig helyzeténél fogva igazi, környezetével szem
bekerülő, tehát nagyon is láttató regényhős lehetett volna, úgy, ahogyan 
személyisége Polgár András toll a nyomán kibontakozik, e feladathoz saj
nos elégtelennek bizonyul. Ennél is kevésbé érezzük hitelesnek belső drá
máját, lelki egyensúlya megbomlásának folyamatát: ennek egyes állomá
sait inkább tudomásul vesszük csak, semmint átéljük, főleg az írói mód
szer vázlatossága, sokatmondónak aligha tekinthető szűkszavúsága, el
nagyoló áltömörsége folytán. Így aztán a futólag lejegyzett, s nem a val
lomás erejével ható, jobbára pszichoszomatikus tünetekre megrendülés 
nélkül rábólintunk csupán, s azt is csak addig, amíg az alábbi sorokhoz 
nem érkezünk: „Az lett a mániám, hogy meg akarnak ölni. Csak abból 
az ételből ettem, amisből az öregek, ugyanabból a kávéból, levesből, fő
zelékből, csak ugyanabból a kondérból fogadtam el.” Itt ugyanis azon
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kell megütköznünk, hagy a szerző jelképes nevű regényhősével képtelen 
egyszerűen leíratni, „meg akarnak ölni” , olyképpen, hogy számunkra így 
is világos legyen, beteges képzelődésről van itt szó csupán, ami pedig 
azért lenne különösen fontos, mivel Regényi egyensúlyvesztése, mint tud
juk, tragikus végikifejlethez vezet, szó sem lehet tehát arról, hogy lelki- 
állapotát utólag kritikusan vegye szemügyre, ami mellesleg még ettől 
függetlenül sem lehetséges, hiszen a naplószerűség követelményei szerint 
a regényfigura az eseményekkel és az azokat kísérő lelki reakciókkal egy 
időben vall önmagáról. Vagyis hát eikkor döbbenünk rá végleg arra, 
amit eddig csak sejtünk: Polgár András szerencsés kézzel tapintott rá a 
témára, nagy vonalaikban regényét jól is építette fel, végeredményben 
azonban alulmaradt tárgyával szemben.

Űgyhogy ezek után nem is kérdés már, miért nem volt képes Polgár 
kiaknázni a számára kínálkozó lehetőségeket. Nemcsak, hogy miért nem 
sikerült a teljesség élményét nyújtó regényt írnia, hanem hogy miért nem 
vállalkozott egyáltalán olyan regény megírására, amilyen mondjuk Up- 
dike Szegényházi vásár című műve, Ken Kesey nevezetes alkotása, a 
Száll a kakukk fészkére, bár e témakör kapcsán akár még Konrád 
György regényét, A látogatói is említhetnénk, amelynek -központi fi
gurája, éppen együttérzése, mások sorsába való belehelyezkedő ké
pessége révén bizonyos rokonságot is tart Regényivei, helyesebben szólva 
ez a regényhős egyfajta megközelítem kívánatos példakép is lehetett vol
na alakjának megformálásakor Polgár András számára, akinek vállalko
zását igazán kiteljesedettnek, csakis akkor mondhatnánk, ha művében 
az intézmény legalább hozzávetőlegesen modellje is lenne annak a társa
dalomnak, amely az intézményt létrehozta és életben tartja, lehetőleg 
olyan beállításban, hogy annak erényei és fogyatékosságai egyaránt meg
mutatkozzanak. Vagy pedig, ennek híján, miért nem kísérelte meg leg
alább az öregséget mint emberi és társadalmi problémát mélyebben meg
ragadni, olyan kérdések feszegetése révén talán, mint az, hogy mennyire 
hozhat megoldást a szó igazi értelmében az intézmény egyáltalán, nem 
válik-e mégoly humánus bánásmód mellett is elkerülhetetlenül a fegyin
tézet valamilyen változatává, puszta léténél fogva is kitermelve bizonyos 
embertelen jelenségeket. Egyszerűen azért, mert vannak ápolók és ápol
tak, és hogy kiszolgáltnak lenni egyben kiszolgáltatottságot is jelent. S 
hogy vajon megoldás-e, hogy emberek, becsületes munkában eltöltött 
hosszú élet után internált-ként végezzék. Ezenkívül, ha már a vég kérdé
se felmerült, önmagától is előtérbe kerül annak „metafizikai” vetülete is, 
a halál utáni élet illúziójának elvesztése, amely voltaképpen korunkban 
válik tömegméretűvé, annyira, hogy az a társadalomra is visszahat. Mert 
bármit is tartsunk erről egyébként, aligha tagadható, hogy ez az illúzió 
hosszú történelmi korokon át mégiscsak elviselhetővé tette sokak számá
ra a távozás gondolatát, sőt teszi valójában még napjainkban is, külön
ben feltartóztathatatlan semmivé válása tehát mindenképpen űrt hagy
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maga után, azzal késztetve szembenézésre, aminek sztoikusán emelkedett 
lélekkel történő fogadására kevesek képesek csupán. Na de folytathat
nánk még a lehetőségek felsorolását, csak hát puszta felvetésük is irreá
lis, éppen a regény erőtlenségének nyilvánvaló realitása következtében.

Ez ugyanis annyira kézenfekvő, hogy ki kell mondani: Polgár András 
regényét azzal az érzéssel tesszük le, hogy olyan tervezett regény váz
latát olvastuk csupán, amelynek még ezután kellene megszületnie. Va
lóban érdemes is lenne megírni. Csakhogy bárki vállalkozna is erre, el
kerülhetetlenül a  plágium vádjának veszélyét kellene kockáztatnia.

VARGA Zoltán

BEZÁRULÓ KÖRÖK 

Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiábái. Új Írás, 1978. 8., 9. sz.

Két noviellás kötet után kisregényt publikált Hajnóczy Péter az Üj Írás 
két legutóbbi számában. Az M című második kötet továbbírta, mélyítette 
A futó-ben megalapozott világot, s a kisregény megjelenése mélitán kel
tette fel mindazok érdeklődését, akik Hajnóczy prózájának tiszta tár
sadalmi artikulációjára, elfogulatlan és pózmentes szemléletmódjára, a 
novellákba emelt valóságanyag szociográfiai érvényességére, formanyel
vének kimunkáltságára felfigyeltek. A kisregény, sajnos, egyetlen aspek
tusból sem továbbítása a  novellavilágnak, nem folytatás, de nem is meg
alapozás. Nem kezdés, inkább megszakítás, engedmény, melyet Hajnóczy 
a másodlagos jelentőségű történeteknek, az önfeltárásnak, a megélt, s 
ezért jelentőségében túlbecsült eseményeknek és viszonyoknak tett.

Mindezek az észrevételek fel sem merülnének bennünk egy olyan prózai 
opuszon bélül, amely meg sem kísérelte a rendelkezésére álló eszközöket 
másra felhasználni, mint hogy öncélúan írjon, beszéljen és parciális kis 
világ-makettekat hozzon létre. Hajnóczy merőben másfelé indult, s ezért 
vannak a kritikának elvárásai vele szemiben. Az imént a megszakítás 
tünetével jellemeztük A halál kilovagolt Perzsiábái c. kisregényt. (Át
vettük a folyólratbeli műfaji meghatározást, noha nem látjuk teljes mér
tékben indokoltnak és megfelelőnek a kisregény kategóriáját.)

Miben niem megszakítás az előbbi kötetekhez, novellákhoz viszonyítva, 
kérdezhetnénk. Tematikus vonatkozásban nem az, ugyanis a kisregény
nek is egyik domináns mozzanata az alkoholizmus problémája. A futó 
c. kötet Mária-novelláitói eltérően az alkoholizmus szorítását, az egyén 
vergődését ebben a szorításban itt mindenekelőtt a maga szigorúan szub
jektív oldaláról közelíti meg, és nem tesz kísérletet sem ennek a vetü- 
letnek a maximális élményítésére, sem a (közvetlen, elsődleges, szubjektív 
jelentésszintnek az általánosabb felé való kitágítására. Különös, hogy



Hajnóczy prózájában az ót az általánostól vezetett a parcializálódás 
felé, ugyanis az önéletrajzi elem jelenléte a novelláikban sem volt két
séges, de az elbeszéléseik ki tudtak szakadni a biográfia-, és a megélt- 
élmény-burokból, és autentikus, önálló, formailag, szemantikailag áttet
szőén tiszta konstrukciókként realizálódtak.

A halai kilovagolt Perzsiábái másik problematikus vonását az ima- 
gináció hiányában, a fikció leszorításában, az asszociációs erőtér beszű
külésében látjuk. Mindez nem fogalmazódhatna »meg bennünk hiányér
zetként, ha az előtérben futó autobiografikus közlésszint hátterét nem 
az elbeszélő emlékező-visszapergető gesztusai képeznék, hanem a doku
mentum felé tendáló elemek. Minden más esetben nélkülözhetetlennek 
látszik a fikció-mechanizmus működtetése.

Az imagináció, a fikció, a fantázia szerepének osökkenése, száműzése 
a prózából tünetszerű jelensége az új magyar prózának. Mivel azonban a 
dokumentumjellegű, dokumentumra épülő vagy éppen dokumentumokat 
kreáló próza változatai nem terjedtek el, kialakult és mind jobban szé
lesedik egy köztes sáv, amelyen a prózától is, dokumentumtól is meg
lehetősen távol eső művek szaporodnak. Itt nyílük alkalom a szubjektív 
élményeken, emlékeken alapuló, önfeltáró, de a nagy irodalmi konfesszió- 
kat meg sem közelítő narrációs formák kialakulására. Mondanunk sem 
kell, hogy ezt az alternatívát az önmagukba visszaforduló körívekkel 
látjuk azonosnak. Annak a transzformációnak a kiváltói, amelyek az 
irodalmi művek mindenkori alapfeltételét képező fikciónak s a vele járó 
kreatív, szellemi-képzeleti áramlásnak a redukciójához vezettek, semmi
képpen sem az egyéni, alkati, ízlésbeli, stílusbeli, szemléleti tényezőkben 
rejlenek, hanem a világlátási és világelbeszélési módokat befolyásoló kö
zösségi tudatszerkezetben. Ennek feltárása az egyes prózai világok jobb 
megértését is elősegíthetné.

Az az életanyag, amelyet Hajnóczy kisregénye feltár, kétségtelenül 
értékes, de tartalmazza mindazokat a veszélyeket, amelyekről szóltunk. 
Kétségeink eloszlatásaként A fűtőt, a meséket, A véradót, az M-et idézve 
írjuk le: Hajnóczyt nem fenyegetőik ezek a  veszélyek.

THOMKA Beáta

A KERESZTREJTVÉNY PRÓZAI LEHETŐSÉGEI

Temesi Ferenc: Látom, nekem kell lemennem. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1977

„Az írást azonban valamilyen rejtélyes oknál fogva a magam hiúsága 
fölé helyeztem. Azért már akkor is rájöttem arra, hogy a hallhatatlan
ság csak szöveg. (Milyen hülye szó. Hatatlan, hetetlen.) De mégiscsak
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dolgozott bennem az írók, költők és egyéb hiábavalók komplexusa, az 
utókorba vetett hit. Mi mást tehet egy művész: előreveti tekintetét az 
utókorra. Pedig még író se voltam. Ha meggondolom (meg ha nem), 
nemrég múltam el az utcán két teherautó között huszonegy évesnek len
ni. Ez íróság tekintetében körülbelül az embrionális állapotnak felel meg. 
Még az se biztos, hogy megszületek. Ez egy magzatvízzel írott történet.” 
(60. P.). e

Az, aki Temesi Ferenc farmeros, kamaszos, argóban megszólaló, szelle- 
meskedő és hülyéskedő kisprózái darabjait, „novelláit” elbeszéli, nyakig 
benne van a farmeros, kamaszos, argót beszélő viliágban. Hogy ez az el
beszélő belül van a világon, amelyet elbeszél, azt tények sora bizonyítja. 
E belső helyzettel magyarázható az a beszűkülés-veszély is, amely e pró
zai látásmód perspektíváit fenyegeti, amely a kamaszos jelentéktelensé
geik megragadását öncélúvá, a nyelvbotlásokat apró hatásvadászat ele
meivé teheti. A gügyögés, csevegés, papírcetli-leltár, fiókátrendezés, rol- 
lerárüskás felszíni jelenték tel enséghalmaza mögül azonban át-átsugárzik 
egyfajta distanciáló iróniának a fénye, amely nemcsak az elbeszélt vi
lágot, a történeteket, a történet látszatát idéző/felidéző tényhalmozást, 
hősöket tolja távolabbra magától, hanem amely pillanatokra képes önma
gától is, sőt az elbeszéléstől, a prózától, az írástól, az irodalomtól is 
distanciálni. Egy olyan sajátos szituáció körvonalazódik Temesi próza
írásában, amely egyidőben tud a spontaneitás és az intimitás építőkövei
ből építkezni és már-imár szarkasztikus iróniával rombolni és leleplezni 
úgy, hogy ezt a lebontást nemcsak az elbeszélőre, hanem az elbeszélésre 
és az elbeszélőre is kiterjeszti. „ . . .  itt a farok csóválja a kutyát” , mond
hatná az iróniáról értekező C. Brooks. De valójában hogyan is lehetne 
másként értelmezni a bevezetőben, A papírok c. szövegből idézett sza
kaszt, ha nem mint a „destrukcióval strukturáló” , az élccel világlátást 
és szemléletet kreáló/kifejező magatartás bizonyítékát?

Az új magyar próza lehetőség-próbálkozásainak és kihívásainak egyi
ke a nyelvvel és a kifejezéssel/kifejezhetőséggel, a megszilárdult jelen
téssel és e jelentés-kötöttség feloldásával való játék. Esterházy mellett 
Temesi merészkedett legmesszebb ezen a kicsit sem veszélytelen területen. 
Prózai kontexusban ugyanis a nyelvi játék szükségszerűen formai játék
ká transzponálódik, s a nyelvi leleményességnek prózai invencióval kell 
párosulnia, a forma-ötletek pedig jóval összetettebb konstrukciók, mint 
a szójátékok, szólás-vibrálások. Temesi a levéimontázs, pad alatti isko
lai üzenet, ankét, értelmező szótári címszó, hirdetés, lapszéli jegyzet pró
zai lehetőségei mellett kísérletet tesz a szabad versben írott próza, a 
„keresztrejtvényben” írott, az ábécéskönyv szótagoló szavaira asszociáló, 
a meg nem írandó történet elmondását vállaló stb. prózai kifejezésekre. 
Ahogy a visszatérő hős, Győzőke gyerekes storyjai, úgy ezek az effektus
kereső megoldások is első pillantásra némi ellenérzést váltanak ki. (Itt 
közrejátszik a „gyermek-téma” , a „gyermekkori emlék”-motívum sztereo-
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típpá válása is a mai magyar prózában.) De Győzőke koré végül is egy 
autentikus viliág emelkedik föl, a kisprózái formák, lehetőségek szapo
rítása pedig a látványosságon túl egy önálló, új prózai forma-koncepció 
alakulására vet fényt.

Temesi kötet többek között azt a régi, állandó szókapcsolathoz ha
sonlóan megjkövesedett tézist is felfüggeszti, mely szerint a formai-szer- 
kesztési szempontból merész és kockázatot vállaló szövegek olvashatat
lanok, vagy legalábbis nehezen olvashatók. A Látom, nekem kell lemen
nem kisprózái, prózai forgácsai annak ellenére (!), hogy nyelvi és for
mai játékosságuk élményt jelenítő intellektuális játékba megy át, rendkí
vül jó olvashatóik.

THOMKA Веаџ

HATALOM ÉS MAGÁNY

Gábriel García Márquez: A pátriárka alkonya. Megvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1978

Amikor 1967-ben megjelent a Száz év magány, majd rövidesen jó né
hány nyelvre lefordították, Márquez neve egyszeriben ismertté vált az 
egész világon. A teljes ismeretlenségből bukkant fel a kolumbiai író. A 
regény azonban nemcsak számára hozta meg a jogos elismerést, hanem 
megindította a modern dél-amerikai próza felfedezésének folyamatát is. 
Ekkor derült ki, hogy Márquez mellett él még néhány eredeti és értékes 
író e gazdag világrészben. S bár egy másik kiemelkedő dél-amerikai író, 
a perui Mario Vargas Llosa nemrég adott nyilatkozata szerint a konti
nens prózája halott — s ezt feltétlenül fenntartással kell fogadni —, vi
lágirodalmi hatása csak most van igazán kibontakozóban. Röviden jel
lemezve, ez a próza rendkívül színes, sokarcú; a hagyományos európai és 
észak-amerikai írásmód eredeti megoldásokkal keveredik benne; az otta
ni specifikus társadalmi valóság erősen rányomja pecsétjét; politikailag 
mind erősebben angazsálódilk és merészen kísérletező. A Száz év magány 
és Márquez második regénye, A pátriárka alkonya között lényeges kü
lönbségek vannak, mégis mindkét regényben fellelhetjük a modern dél- 
amerikai regény ezen ismertetőjeleit.

A pátriárka alkonya hat, számokkal nem jelzett, szinte egyenlő terje
delmű fejezetiből áll. Szerkezetileg és a belső formát illetően az egyes 
fejezetek között alig van különbség. Márquez terjedelmes mondatokat 
szerkeszt, fejezetről fejezetre mind hosszabbakat, mígnem az utolsó feje
zet tulajdonképpen egy mondatból áll. Minden fejezet többes szám első 
személyben indul, de rövidesen bekapcsolódik a pátriárka egyes első 
személyben. Az ő belső monológja alkotja a belső forma vázát. Gondo
latsorait a mellélkfigurák közbeiktatott, szintén egyes első személyben elő
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adott észrevételei szakítják meg, mégpedig mindig a pátriárka által be
indított cselekménysorhoz kapcsolódva, ugyanazon témát más szem
szögből villantva fel. Ezt a megoldást Márquez a hangjáték-technikától 
kölcsönözte, de a regény minden szakaszában, főleg a zárófejezetben, az 
immár klasszikus „tükörtechnikát” is alkalmazza. Így egy különös ele- 
gyet kapunk, amely egyáltalán nem hat riasztóan az olvasóra, mert 
könnyen felismerhető, s az olvasást a végtelennek tűnő mondatok nem
csak folyamatossá teszik, hanem őserdei liánok módjára fonva be ra
bul is ejtik az olvasót. Ezek a mondatok óriáskígyóként tekeregnek, egy
másba fonódnak, hihetetlen tisztasággal változnak bennük a beszélők, 
az ismétlések, a nyelvi bravúrok. Mert Márquez a nyelv mestere. Párját 
ritkító szuverenitással bánik a nyelvvel. A beszélő személyétől vagy a 
mindentudó elbeszélő megszólalásától függően váltják egymást a nyelv- 
használat különféle változatai. Kivételesen gazdag szókincse mellett kü
lön keilil megemlíteni a jelzők és szókapcsolatok használatát. Ebben az író 
leleményessége szinte határtalan. Az első pillantásra képtelennek tűnő 
összetételeket a regény cselekménye és a megformált szituáció teljes mér
tékben értelmezi. Itt mindez tudatos és lelassított. A mű belső formája 
és nyelvezete tömör és szelektív kinyilatkoztatásra nyújtott alkalmat a 
szerzőnek.

Márquez óriásmondatain belül nem is jelezve váltogatja a beszélőket, 
viszont a mondanivaló belső logikája miatt ez nem zavarja a befogadást. 
Mint a már említett Vargas Llosa, regényében Márquez is felhasználja a 
film eszközeit. Felvillanó jelenetek halmaza tulajdonképpen a mű, s így 
az olvasónak, tevékeny részt vállalva a teremtésben, az olvasottat 
nyomban, gátlások nélkül, vizualizálnia kell, mivel csak így érthető és 
követelhető a szerteágazó cselekménysor. Az olvasó „belső mozija” az, 
amire Márquez regénye írásakor számított. Ez a technika a tömörítés 
határtalan lehetőségeit nyújtja, és a  legváratlanabb összefüggések meg
győző felfedezését kínálja.

A rendkívül gazdag cselekményfi regényben a történet két idősíkon 
mozog: az egyik párhuzamos az olvasás folyamatával, a  másik pedig az 
emlékezés idősíkja. Az első cselekménysor minimális és statikus, hiszen 
csak annyit mutat be, hogy a pátriárka holttestét megtalálják és felrava
talozzák. Ezzel szemben a pátriárka monológja és az ezzel kapcsolatos 
egyéb reflexiók kivételesen dinamikusak. Nem időrendi sorrendben 
mondja eJ a főhős életútját, hanem csapongva, a hős belső asszociációi
ra támaszkodva. Egy-egy fejezeten belül bizonyos témaköröket fedez
hetünk fel. Az első a defenesztráiás történetét mondja el, a második a 
pátriárka beteljesületlen szerelméről szól, a harmadik a pátriárka és a 
hadsereg egymásrautaltságáról, a negyedik a pátriárka és az igazság vi
szonyulását mutatja be, az ötödik a politikai enyhülés és a legsötétebb 
terror éveit, míg az utolsó a pátriárka csodálatos, de ugyanakkor tipi
kus életútját összegezi.
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A regény „töredékeiből” rekonstruálható a pátriárka életének alakulá
sa. „Pályafutását” két tényező befolyásolta döntően: származása és tár
sadalmi helyzete. Csak az anyja ismert, apja alakja nem azonosítható. 
Gyermekkoráról nincsenek információink. A polgárháború forgatagában 
bukkan fel, ebben igyekszik megtalálni a helyét. Már itt felszínre jut jel
lemének legjellegzetesebb vonása: a hataloméhség. A hatalmat akkor 
ragadja meg, amikor elődje, szintén katonai személy, a gyarmatosítókkal 
szemben ellenállást kísérel meg, és ő, azok segítségével, végez vele. A ha
talomátvétel pillanataiban kapja meg az egész életét vezérlő „nagy lec
két” : „N a látod, tábornok, így végzi, ki apjára emel kezet.” Élete mottó
ja lett a gyarmatosítók gazdasági érdekeinek kiszolgálása; a regény végé
re az egész országot, tengerestői, eladta a gringóknak, magát pedig kez
dettől a hatalomnak. A mélyből jött pátriárka hosszú uralkodása idején 
különböző korszakok alakultak ki. Fiatalkorában „messiásember” volt, 
az afféle felülről jövő forradalom megtestesítője. „Őszintén hitte, képes 
boldogságot osztani, és különböző hadicselekkel még a halálnak is túljár
hat az eszén” — gondolta országát járva, és álmaira, sejtéseire hallgatva 
csodákat tett. Állandóan a nép körében mozgott. Közvetlenül a hatalom- 
átvétel után leszámolt vetélytársaival, és így biztosította az egyedural
mat, bár igazában semmihez sem értett, „nincs más tudományod, csak a 
parancsolgatás” — mondta neki anyja, jómaga pedig bábkormányával 
közölte: „Csináljatok, amit akartok, úgyis én parancsolok.”

Biztonsági okokból hasonmása volt, aki merélylet áldozata lett. Ekkor 
„a nemzet még elég eleven volt” , és a forradalom is kialakulóban. Ál
halála a  tömeget felrázta évszázados tompultságából, a halálhír örömün
neppé vált. A pátriárka megdöbbent, majd újra leszámolt ellenfeleivel. 
A külföldi katonai beavatkozás is segítette uralkodása folyamatosságát 
és fenntartását, a felkelés veszélyének elhárítását. Így lett újra „ten
gerészgyalogosok balek strómanja” . Ekkor ismét meggyőződött róla, hogy 
hatalmát csak a teljes terror segítségével őrizheti meg. Kisajátította az 
egész országot, a gazdasági nehézségeket mind nagyobb külföldi kölcsö
nökkel igyekezett megoldani. Anyját halála után szentté akarta avatni, 
ezért összeütközésbe került az egyházzal, és szakított vele. A kibékülés
re és némi enyhülésre akkor került sor, amikor a pátriárka megtalálta 
„élete asszonyát” . Kevesebbett törődött a közügyekkel, de Leticia erő
szakos halála után (a regényben csak a pátriárka és az anyja hal meg 
■természetes módon) visszaállította a kíméletlen egyeduralmat. De la 
Barra hatására hallgatólagos belegyezését adta a módszeres emberirtás
hoz. Utolsó fellobbanása épp de la Barra hátborzongató rendszerének 
megszüntetése volt. Ezután mindinkább bábként kezelték, az államügyek 
nélküle alakultak. Egy éjjel, álmában lepte meg a halál, a hírre hitetlen- 
kedve tódult ki a tömeg az utcákra, mert az ország történetében egy új 
korszak kezdődött.

A pátriárka a hatalom bitorlója és ugyanakkor rabja is. Számtalan
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gaztettet követ el, tönkreteszi hazáját, de ugyanakkor uralkodásának 
(kezdetén megváltóként igyekszik személyesen segíteni az emberek sorsán, 
a cselédekkel egy nyelvet beszél, dicséretüket becsüli, anyját halála pilla
natáig saját kezűleg ápoija, irodalmi esten elkábulva hódol a költészet
nek. A regény központi motívuma azonban minden kétséget kizáróan a 
diktátor és a hatalom viszonya. Tudja, hogy nem szabad lebuknia, mert 
soha nem szerezheti vissza a hatalmat, a félelem állandóan ott motosz
kál benne, mert számára a hadsereg nem a hatalom pillére, hanem „leg
félelmetesebb természetes ellensége” . Anyjának mondja egyszer: „Elbuj
dosnék . . .  minél messzebb ettől a sok gazságtól.” Mikor szerelmét, Ma
nuélát meglátogatja, így sóhajtozik: „ . . .  hol szerelmed, ragadj ki kutya- 
vétségeim verméből.” Álmában egyszer meggyilkolták, és ekkor „óriási 
megkönnyebbülést érzett” . Életének végén mindent megtesznek neki, 
„hogy önnön hatalmának rabságában tartsák” . A tábornok egyszerre a 
hatalom bitorlója és annak rabja, bűnök elkövetője és áldozat.

Külön kell foglalkozni a pátriárka és az emberek, illetve az igazság 
viszonyával. Patricio Aragonés, hasonmása, halála előtti monológjában 
így vall munkaadójának és urának: „ . . .  nézzen szembe az igazsággal, 
tábornok úr, hadd tudja meg, hogy soha senki sem azt mondta magá
nak, amit igazában gondolt, hanem azt mondták egytől egyig, amiről 
tudták, hogy hallani szeretné. . . ” Aragonés halála után a tábornok úgy 
érzi, ő lett a „legárvább lélek a világon” . A pápai megbízott a másik 
ember, aki szemébe mondja, hogy az anyja halála alkalmával tapasztalt 
csoda közönséges csalás, de „csakis olyan ember merhette a szemébe mon
dani az igazságot a rendíthetetlen aggastyánnak, akire nem hatott a ha
talom varázsa, és aki nem törődött a saját sorsával” .

A hatalom birtoklása és gyakorlása megváltoztatja a pátriárka emberi 
képét. A hatalommal megkötött kényszerszerződésből fakadó bűntettek 
halmozása óhatatlanul a képmutatás és a bizalmatlanság világát teremti 
meg körülötte. A kevés hozzá közel álló halála mind magányosabbá 
teszi. Már Aragonés halála után úgy érzi, hogy ő a „a legárvább lélek 
a világon” , palotájában immár egyedül él: „most ellenben nem akadt 
senki, aki bármit kért vonla tő-le, senki, aki legalább annyit szólt volna 
hozzá, jó napot, tábornok úr” , „már nem vagyok egyéb falra festett pap
rikajancsinál” . Halála előtti perceiben „meggyőződött róla, hogy sohasem 
lett teljhatalmú úr, hanem arra ítéltetett, hogy fonákjáról ismerhesse csak 
az életet” , ő, kinek „szíve pedig csupa repedés a  szeretethiánytól” . Így 
torkoll a pátriárka sorsa a teljes tragédiába, s ezért tekintik egyes kri
tikusok A pátriárka alkonyát a hatalom és magány rendkívüli regényé
nek. S éppen ezért mondhatjuk ezt, hogy Márquez regényének legfőbb 
értéke abban rejlik, hogy művészien, a modern világirodalomban szinte 
egyedülálló módon mutatta be a hatalom nyomorúságos emberi arcát. 
Forradalmi regény A pátriárka alkonya, mert a dél-amerikai katonai 
diktatúra magvát tárja fel, Márquez meg tudja értetni velünk a pátriár
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ka magatartásának rugóit, de alakja ennek ellenére sem válik rokon
szenvessé.

Amilyen hibátlan Márquez hatalomelemzése, olyan problematikus el
képzelése a hatalom megszűnéséről. Itt a hatalom magától múlik ki, az 
áltaía fenntartott társadalmi-politikai rendszer magától- omlik össze. 
Márquez nem vonultait fel olyan erőket, amelyek az ország sorsát jobb
ra fordíthatnák, mert mindent a mind jobban magába húzódó, az or
szág ügyeivel már nem foglalkozó pátriárka szemszögéből láttat. Így az
tán sok szempontból motiválatlan a regény záirósoraiból áradó optimiz
mus. Alapozatlan ez a derűlátás, akárcsak a diktatúra csendes kimúlá
sának lehetősége. A pátriárka alkonya olyan remekmű, amely nem ad 
teljes képet a társadalmi valóságról, de a mű megírása mégis felér egy 
forradalommal, mert a damitizált hatalom nyomorúságát és tragikus em
beri arcát mutatja be.

VARGA István
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AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ MUL- 
TIMEDIÁLIS MAGYAR NYELV- 
TANFOLYAMA. Két évvel ezelőtt az 
Újvidéki Televízió kulturális és mű
vészeti műsorának szerkesztősége in
dítványozta tartományunk népeinek 
és nemiezetiségeindk nyelvtanulását elő
segítő tanfolyamok sugárzását. Csak
hamar megszületett a döntés, hogy az 
első ilyen jellegű nyelvtanfolyam a 
magyar nyelv tanítását tűzze célul. 
Ügy döntöttünk, hogy multimédia- 
rendszerű nyelvtanfolyamot indítunk, 
amelynek lényege, hogy több tömeg
kommunikációs eszköz segítségével 
történjék az oktatás. Minden médium
nak — az újságnak, a rádiónak, a te
levíziónak, továbbá az iskoláknak és 
munkás- valamint népegyetemeiknek — 
kijelöltük a feladatát. A televízióban 
kisfilmeket készítettünk, amelyeknek 
célja, hogy megvilágítsanak egy-egy 
jelenséget, de a részletesebb megvilá
gítását, valamint begyakorlását és is
métlését az Újvidéki Rádió, a Dnevnik 
című napilap, továbbá az iskolák, 
munkás- és népegyetemek vállalták. 
Minden egyes médium sajátosságainak 
megfelelően végzi feladatát. A televí
ziós anyag kazettára is átfelvételez
hető.

Azok a hallgtaitók, akik meg szeret
nének tanulni magyarul, e multimediá- 
lis nyelvtanfolyam segítségével keve
sebb fáradsággal szerezhetik meg az 
alapszókincshez tartozó tudást: odaha
za nézhetik a tévéadást, hallgathatják 
a rádióban elhangzó gyakorlatokat, és 
olvashatják az újságban megjelenő 
nyomtatott szöveget. Az elsajátítom

tananyag begyakoroltatását az iskolák 
és a munkásegyetemek vállalták.

Az Újvidéki Televízió programter
vezetét valamennyi társadalmi-politi
kai szervezet, az érdekelt érdekközös
ségek és a tanügyi intézmények is tá
mogatják.

A negyedórás adásokból álló 26 ré
szes sorozatban mintegy 1200 aktív és 
ugyanannyi passzív szót igyekszünk el
sajátítani. A sorozat október 2-én in
dult. Forgatókönyvét dr. Matijevics 
Lajos és Sárosi Károly írta, szakvéle
ményező pedig Ágoston Mihály, dr. 
Szeli István és dr. Vajda József, va
lamint a Vajdasági Alkalmazott 
Nyelvtudományi Társaság munkacso
portja volt.

FEHÉR Teréz

KANIZSAI 1RÓTÁBOR 78. A 
Vajdasági írószövetség plénumai, az Al
kotók Gyűlésének értekezlete, a fiatal 
írók találkozója, valamint a kanizsai 
rendezvény hagyományos manifesztá
ló  i, a költőkaraván, a kiállítások és 
az író—olvasó találkozók képezték az 
idei írótábor hivatalos programiját. Az 
íróegyesület ismét olyan okmányokat 
kínált föl, amelyek tovább fejlesztik 
az önigazgatási viszonyokat az írók 
es a kiadók, folyóiratok, újságok, a 
rádió és a televízió között. A mosrt 
kidolgozott önigazgatási megállapodás
tervezet az írók és az említett szer
kesztőségek közötti jövedelmi viszo
nyok megteremtésére törekszik. Célja 
az írónak az önigazgatásba való be
kapcsolása mellett az is, hogy az írói 
alkotómunkát ne csak szimbolikusan, 
hanem a befektetett munka valódi ér
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tekének megfelelően jutalmazzák. A fo
lyóiratoknak, újságoknak és az egyéb 
tömegkommunikációs eszköznek föl
kínált tervezet az írói tiszteletdíjak 
jelentős emelését irányozza elő. A ter
vezet szerint már jövőre az egy ív 
irodalmi szöveg ára a tizenöt száza
lékkal megemelt előző évi átlagos sze
mélyi jövedelem lesz. Ez a jelenlegi 
tiszteletdíjak megkétszerezéséit jelen
tené. Az alkotómunkát serkentő javas
latok különböző reagálást váltottak 
ki. Mig a legtöbben helyeselték, addig 
az ún. községi folyóiratok arra fi
gyelmeztettek, hogy jelenleg nem ké
pesek eleget tenni a tervezetben elő
irányzott kötelezettségeknek. A terve
zet megvitatása tehát a kanizsai meg
beszélésen nem ért véget.

A Fórum kiadó mellett működő Al
kotók Gyűlése végrehajtó bizottságának 
bővített ülésén a kiadói tervet ás 
produkciót figyelemmel kísérő bizott
ság jelentését vitatta meg. A bizottság 
értékelése szerint az idei kiadói terv 
az írók által megfogalmazott mércék
kel összhangban alakult ki. A Fórum 
Könyvkiadó részben már realizált ter
ve műfajilag változatos, tovább gaz
dagítja a sorozatokat, figyelembe ve
szi az írói jubileumokat, szorgalmaz
za az elsőkötetes szerzők munkáinak 
kiadását és a munkásmozgalmi köny
vek megjelenését, szem előtt tartja a 
folyóirat-szerkesztőségének ajánlatát, 
az eszköztársítást biztosító kéziratokat 
előnyben részesíti éppúgy, minit az élő 
irodalmat a válogatásokkal és más ki
adványokkal szemben. Az Alkotók 
Gyűlése végrehajtó bizottsága Kani
zsán javaslatot fogiadottt el, amelyben 
az írók szorgalmazzák az évi produk
ció növelését, a Farum-könyvek ter
jesztésének és értékesítésének reform
ját és az eddig kialakult kiadási szem
pontok további bővítését.

A kanizsai írótábor első napján 
megnyílt Pechán Béla festőművész tár
lata és a Fórum díjazott könyvednek

kiállítása. Alább közöljük a két kiál
lításon elhangzott megnyitót.

Tisztek Közönség, kedves Barátaim!
Amikor a kanizsai írótábor szerve

zői felkérték Pechán Bélát e tárlat 
megszervezésére, valószínűleg nem tud
ták, hogy a kiállítással tulajdonkép
pen kettős jubileumán tisztelgünk a 
festő előtt. A két jubileum közül a je
lentősebb az, hogy pontosan ötven év
vel ezelőtt, 1928-ban rendezett ver- 
bászi tárlata avatta festővé, az érde
kesebb viszont — de ezt csak a kurió
zum kedvéért említjük —, hogy Pe
chán Béla már 1913-ban, <tehát ponto
san hatvanöt évvel ezelőtt is állított 
ki: édesapja, a kitűnő festő, Pechán 
József gyűjteményes kiállításán kapott 
helyet az akkor hatéves kisfiú tíz
egynéhány festménye. E képek értékét 
ma természetesen a nagy mester hely
rehozó vonásaiban kell keresnünk, ame
lyek egyben arról is tanúskodnak, hogy 
Pechán Béla a festői mesterség alap
jait hozzáértő szülői felügyelettel kezd
te tanulni, s ez számára nyilván töb
bet jelentett, mint akár később a 
müncheni akadémia is. A szakkritika 
dolga lesz eldönteni, hogy Pechán Bé
la művészetében meddig és mennyire 
számottevően él tovább az apai élet
mű, s mikor tudta a fiatalabb művész 
tüggetleníteni magát és kialakítani 
egyéni stílusát, melynek legfőbb jel
lemzője a vonal hangsúlyozása, a for
ma körvonalazása, a stilizálás, a lo
kális szín és a szimbolikus értelmezés 
lehetősége. A festői önállósulás a mű
vész gyors komponálókészsége és haj
lékony szelleme ellenére sem túl korán 
következett be, viszont azt eredmé
nyezte, hogy Pechán Béla még hat
vanéves korában is új kísérletekbe 
^ezd, új szakaszt nyit művészetében, s 
fúl a hetedik évtizeden még tovább 
fokozza alkotói teljesítményét. Erről 
vallott májusban látott újvidéki kiál
lítása, a Qo# vadis genus humánum? 
sorozott. E tisztelt publikum jelentős
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részének alkalma volt látni a világ 
eseményeit megfestő sorozatot, s így 
itt, Kanizsán, össze is tudja vetnii azo
kat a háborgó, tragikumot és komi
kumot ötvöző munkáit e békésebb 
hangvételű képeivel. Ezeket a festmé
nyeket úgy válogatta, hogy a kiállítás
ba sűrítse az elmúlt két-kíét és fél év
tized több festői korszakát is. En
nélfogva a kas retrospektíva nem tö
rekszik az egyszólamúságra.

Gerincét a Bácska-sorozat képezi, 
amelynek minden darabja a táj szub
jektív átélése, s annak bizonyítása, 
hogy csak látszólag szunnyadó, tétlen, 
tespedt vagy alvó ez a mai bácskai 
síkságunk, valójában tele van izgalom
mal, feszültséggel, drámaisággal.

A forró augusztusi nap erőteljes izzá
sa például már-már lángra lobhantja 
a szalmakazlat, s osak Bácskában tud 
így vibrálni az átforrósodott levegő 
mint Pechán Nyár című festményén. 
Ennek a képnek az ellenpárja az Ita- 
ró télen, .amely aiz egykori bácskai tél 
dermesztő hidegét árasztja. Vélemé
nyeim szerint ez Pechán egyik legjobb 
alkotása.

Festőnket nyilván valamennyien 
göcsörtös csatornaparti fűzfáiról ismer
jük legjobban. Évtizedeken át volt a 
fűzfa e kitűnő rajzoló kimeríthetetlen 
témája. A hosszú keresésnek és kuta
tásnak az eredménye e néhány, immár 
stilizált fűzfa is itt a falakon, amely
ben többé nem is a fát kell keresni, 
hanem a vonal ritmusát és harmóniá
ját: a kaotikusban a rendszert, az 
egészben a lényeget.

BORDÁS Győző

A FÓRUM DÍJAZOTT KÖNYVEI. 
Az elkövetkező napokban sok szó 
esik majd Kanizsán a könyvről, a 
könyv sorsáról, a könyv helyzetéről 
társadalmunkban. Ezért jó, hogy a 
könyvek izemmel láthatóan is jelen 
vannak az írótáborban. És jó lenne, 
ha a beszélgetések, tanácskozások, vi-

zík után tennénk is valamit a köny
vért.

Amikor a Fórum fennállása 20. év
fordulójának megünneplésére készül
tünk, leltárt készítettünk a két évti
zed alatt megtett útról Kimutattuk, 
hogy 1957-01 — amikor az első Fó
rum-jelzésű kiadvány megjelent —
1977 december végéig kb. 1130 művet 
adtunk ki. Könyveink átlagos példány- 
száma 1000, s ez azt jeleníti, hogy 
húsz év alatt mintegy 1 130 000 darab 
könyvvel láttuk el olvasóinkat ideha
za és külföldön, hisz a Fórum kiadvá
nyait határainkon túl is terjesztjük. 
Remélem, egyetértenek velem, hogy ez
— ami a mennyiséget illeti — jelen
tős eredmény.

Hogy azonban minőségileg mit je
lent, azt ez a kiállítás, melynek meg
tekintésére ily szép számban össze
jöttek a könyv barátai, s melynek 
megrendezéséért a Fórum hálával tar
tozik a kanizsaiaknak, beszédesen bi
zonyítja . . .

Azok a Forum-kladványok láthatók 
ezen a kiállításon, melyek művészi 
értékükért, kulturális jelentőségükért 
vagy pedig kivitelezésükért díjat kap 
tak.

Itt vannak elsősorban Híd-díjas 
könyveink. 1959 óta — amikor a dí
jat megalapították — minden évben 
a legjobb jugoszláviai magyar irodal
mi alkotás szerzője kapja ezt a ran
gos elismerést; elsőnek Major Nán
dornak ítélték oda Vereség című no- 
vellás kötetéért, a legfrissebb Híd-díjas 
könyvünk pedig Herceg János Em
bersora. összesen húsz mű írója ér
demelte ki ezt a jutalmat. Szép 
számban kaptak könyveink szerzői 
Októberi Díjat a felszabadulás évfor
dulóin (Bori Imre, Fehér Kálmán, Maj- 
tényi Mihály, Németh István, Pemavin 
Olga, Szirmai Károly, Varga Zoltán 
stb.). Megtekinthetők a kiállításon a 
Szentcleky- díjas írók művei, a Sinkó- 
díjjal jutalmazott fiatal írók könyvei
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(Juhász Erzsébet, Podolszki József, 
Utasa Mária stb.), Németh István Szir- 
mai-díjas könyve, nyolc Neven-díjas 
ifjúságii mű (Bogdánüi Sándor, Bmas- 
nyó István, Gion Nándor, Jung Ká
roly és Németh István könyvei).

A belgrádi Nemzetközi Könyvvásá
ron, melyet minden év őszén rendez
nek meg, a jugoszláv kiadóik az év 
'cgszebb kivitelezésű könyvének cí
méért folyó nemes versengésben vesz
nek részt. A Fórum fennállása óta 
szinte minden évben díjban viagy el
ismerésben részesül ezen a versenyen. 
Ha megnézik kiadványainkat, azt hi
szem, elfogulatlanul megállapítják 
majd, hogy a zsűri nem tévedett.

H '̂sz év munkáját, könyvkiadásunk 
két évtizedének legszebb eredmények 
láthatják itt. Abban a reményben, 
hogy az elkövetkező eszitendőík még 
gyümölcsözőbbek lesznek, s legközelebb 
még jobb, még szebb könyvekkel áll
hatunk ki a könyvbarátok elé, a Fó
rum Könyvkiadó nevében megnyitom 
a kiállítást.

TOMAN László

ELŐKÉSZÜLETEK A FEST-RE 
Noh.i csak februárban kezdődik a 
FEST néven ismeretes belgrádi nem
zetközi filmfesztivál, máris kialakuló
ban van műsora. A válogató bizottság 
edidig mintegy háromszáz filmet tekin
tett meg, s majd húszait már meg is 
hívott a szemlére. A jövő évi feszti
válon szerepelnek majd a következő 
filhnek: Egy összeesküvés autopsziája 
(Algéria), Marva Montéit fantasztikus 
világa (Argentína), Az 51. dosszié 
(Franciaország), A számüzöttek (In
dia), A facipó fája (Olaszország), A 
szenvedélyek birodalma (Japán), 
1 ranszvesztiták (Kanada), Egy erköl
csös éjszaka (Magyarország), Egy meg 
eiy  (Svédország), Bekötött szemek, 
Max szavai és Alice a spanyol csoda
országban (Spanyolország), Fekete fü
lű fehér Bim, Dráma a vadászaton és

Bírjuk (Szovjetunió), Éjféli expressz és 
Az ártatlanság ideje (Nagy-Britannia), 
Az elvált asszony, Hazafelé, A be
mutató, Barátnők és A kötéltáncos 
(Egyesült Államok). A további fiilimie- 
ket a még mintegy kétszáz meg tekin
tésre váró produkció közül jelöliiík ki. 
A hazai alkotások közül csalk Vatro- 
slav Mimica Obiak diverzáns utolsó 
hőstette és Kre&o, Golük Ljubica c. 
filmje jön számításba, mert az újabb 
filmek közül a többit már vagy bemu- 
ratták, vagy pedig a FEST előtt mű
sorra kerül mozijainkban. Éntől füg
getlenül alkalma lesz minden (külföldi 
vendégnek megtekinteni legújabb film
termésünket. Az új jugoszláv film cím
mel tájékoztató műsort készíitenek a 
szervezők. A jövő évi filmtfieez.tivál 
nemzetközi kerekasztal témája a film, 
az irodalom és a színház viszonya 
lesz.

NEMZETKÖZI ELISMERÉS KRLE 
Zá NiAK. A nyolcvanöt éves Mirotflav 
Krleza újabb nemzetközi elismerésben 
részesült. Neki ítélték oda a Mediter
rán Irodalmi Díjait, amelyet a paler
mói Mediterrán Művelődési Központ 
alapított, és minden évben a földlkö- 
ziitengeri országok képviselőiből álló 
bizottság osztja ki. Krleiávial egy’iv 
hasonló elismerésben részesült még 
Giuseppe Tugnoli olasz író és Fadba 
Takun jordániai költő. A palermói 
ünnepségen Krleza munkásságát Gian- 
carlo Vigorel ismertette, s bejelentet
te, hogy a díj odaítélése egybeesett 
Krleza válogatott műveinek olasz 
nyelven való megjelentetésével.

OSKAR DAVIČO KAPTA A NJE- 
GOS-DÍJAT. Az ország egyik leg
rangosabb irodalmi díját, a Njegoš- 
díjat az idén a zsűri, több hetes, az 
újságírók jelenlétében lezajlott munká
ja után Oskar Davičo szerb költőnek 
ítélte oda Cselekvő szavak (Reč na 
delu) című kötetéért. Az eddig díja-
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zott írók: Mihaiilo Lalic, Mirosllav
Krleža, Meša Selimović, Braoko Copié 
és Biliazso Koneszká. A Nijegož-dij sza
bályzata a jövő évitől kezdődően meg
változik, és ezután külföldi szerzők is 
kiérdemelheti.

BÚCSÚ BODRITS ISTVÁNTÓL. 
Szeptember 29-én Újvidéken 68 éves 
koraban elhunyt Bodrits Istváln újság
író és műfordító. A két háború közöt' 
a szabadkai Napló munkatársa vök, a 
háború után pedig az újvidéki Test
vériség-Egység Könyvkiadó szerkesz
tője, 1958Htól, két évvel ezelőtti nyug
díjaztatásáig, a Magyar Szó szerkesz
tője. Harminc éven áit foglalkozott 
műfordítással, elsősorban a szloivén 
irodalmat tolmácsodba magyar nyelven. 
Többek között Francé Bevfc, Iván 
Cankar, Benő Zupanžič, Ciril Kosmač, 
Fetar Božič, Anton Lngolič, Andrej 
Hieng, Rudi Šeligo és mások műveit 
fordította. Fordítói munkásságáért a 
múlt évben a Szlovén írószövetség 
kitüntette, és ugyanakkor megkapta a 
Bazsalikom-díjait is.

ÚJABB IRÁNYZATOK KÉPZŐ
MŰVÉSZETÜNKBEN A 3. Teme- 
ri-ni Ama tői Képzőművészeti Találkozó 
tárlatát méltatja Ács József a Magyar 
Szó bán, megállapítva, hogy évről év
re érdekesebb a fiatal vajdasági kép
zőművészeit találkozójának tárlata 
„A 3. TAKT bizonyítja, hogy korsze
rű programmal, tehetséges fiatalokkal 
és alapos szervezéssel jelentős eredmé
nyeket érihetünk el . . .  A találkozónak 
elméleti mű'hely jelleget adtak annak 
érdekében, hogy a művészetnek inten
zivebb s egyben általános és sajáltos 
irányit szabjanak. A vajdasági művé
szet kissé iamha folyamatosságát újabb 
művészi irányokkal korszerűsíti.” A 
Képzőművé zeti kritikus a konceptuá
lis művészetet, az inkább értelmi mint
áséin érzelmi irányba sarkítást tartja je
lentősnek elsősorban Sebőik Zokám, Ju

hász Illés, a Q—5 csoport, Papp Fe
renc Kalapáti Ferenc, Madarász Ti
bor, Rácz Jáno&, Rácz István, Sztarvák 
józsef, Novák Mihály, Csikós Tibor 
és Bada Tibor murikáHiban. A tárlat 
részvevőinek egy másik csoportjta — 
Lépíhaft Pál, Péter László, Földi Ibo
lya, Tóth Béla, Móricz Károly, Új
házi Frigyes, Đorđe Putnik, Fejes Zol
tán, Vicsek István, Kiipa Tatjana és 
Andrej Tišma — realisztikus és ab
sztrakt kifejezésekben keresi önmagát, 
míg Radák Xénia zenegrafikájávall új 
műfajt vezet be képzőművészetünkbe. 
Üj hangon és ugyancsak kreatív mó
don szólalt meg Bába Ilona is. A 
nagyszabású kiállítás negyedik cso
portjába azok a fiatalok tartoznak, 
akik a hagyományokhoz hű kifejezési 
formákat választották, mint példáiul 
Nagy György Zoltán, Németh Máityás, 
Horváth Tibor, Magyar István, és 
Fejes István. A temerini művészeti ta
lálkozó Bíró Istvánról elnevezett díjat 
az idén Juhász Illésnek ítélték oda.

MEGJELENŐBEN A MŰVÉSZ- 
MONOGRÁFIÁK. A Fórum Könyv
kiadó Művészmoniográfiák című új so
rozatának első darabját — a Sáfrány 
Imre munkiit bemutató albumot — 
avatta a Kiadó szeptember 23-án Sza
badkán, a művész ötvenedik születés
napján. A több éve ágyhoz kötött fes
tőművész munkáinak majd félszáz, 
jórészt színes reprodukcióit tartalmaz
za a kötet, amelyet Tolnai Ottó esszé
je vfzet be.

A sorozatban hamarosan még két 
hasonló jellegű kiadvány jelenik meg: 
az egyik Bailázs G. Árpád munkáit, 
melyhez Bori Imre írt tanulmányt, a 
másik pedig B. Szabó György képző- 
művészeti alkotásaik, valamim Bányai 
János és Béla Duránci írását tartal
mazza.

CSÉPIÉ EMLÉKNAP KISHEGYE
SEN. Ugyancsak szeptember 23-án



került sor az idei Csépe-emlékmapra, 
amelynek központi eseménye az öt
venéves Fehér Ferenc köszöntése és a 
Kishegyes földrajzi neveit tartalmazó 
adattár bemutatása volt. Fehér Ferenc 
harmincéves költői pályáját Juhász 
Géza méltatta, kiemelve e költészet 
legfőbb énékek, míg Matijevics Lajos 
gyűjtőmunkáiról Virág Gábor érteke
zett. Az emléknap keretében a Híd 
irodalmi estet tartott, amelyen az e 
szamunkban megjelenő Versek óve
1978 anyagából adott ízelítőt. Az est 
köLtővendégei Domonkos István, Jung 
Károly, Fehér Ferenc és Tolnai Ottó 
voltak. A versek egy részét Kerekes 
Valéria, a Szabadkai Népszínház mű
vésznője mutatta be.

A BITEF DIJAI. Szeptember 30^án, 
lapzártakor ért véget a több minit 
húsz előadást felsorakoztató belgrádi 
nemzetközi színházi fesztivál. A 
BITEF legjobb előadásává a nyugat- 
bcrlini Schiller Theater Auguisit Strind- 
bcrg Apa c. előadását nyilvánították, 
a második díjat a kelet-berlini Volks- 
hine Hamlety&nek ítélte oda, a bíráló 
bizottság, míg a harmadik díjait ma

gyar társulat, a budapesti Állami Báb 
színház nyerte. A budapesti színház 
egy egész esrtet betöltő műsorban két 
ope»-a bábváltozatát mutatta be, Bar
tók Csodálatos mandarinj&t és Sztra
vinszkij Petruskdjit, továbbá Ligeti 
Gjörgy Avantures c. zeneművére kom
ponált tárgy-játékát és Beckett Néma
játékig ad .a elő, valamennyit Szőnyi 
Kató kitűnő rendezésében. A BITEF 
közönsége a nyugat-berlini és a buda
pesti társulat előadása mellett még a 
Pekingi Bábszínházát részesítette elis
merésben. A fesztivál rendezői nagy
dija Günther Krameré, a Schiller 
Theater rendezőjéé lett.

BRASNYÓ ISTVÁN SZIRMAI- 
DÍJA. Újabb elismerésben részesült 
Brasnyó Istváin Tükrös Madonna c. 
lusprózaikötete. A múlt évi Híd-díj 
után most megkapta a Szirmai Károly 
Lroda.mi Díjat is. A díjat évente fel
váltva osztják ki magyar, illetve szerb- 
horvát nyelven megjelenő novellás kö
tetért. A díjat október 7-én, a temeri- 
ni Szirmai-emlékünnepségen adták át 
a szerzőnek.



A FÓRUM KÖNYVKIADÓ Ú J KIADVÁNYAI

Josip Broz Tito: Beszédek és cikkek, 16 kötet

Jostp Broz Titónak, a JKSZ elnökének beszámolója és záróbeszéde 
— Határozatok — A JKSZ statútuma (A JKSZ tizenegyedik 
kongresszusán elfogadott dokumentumok)

A VKSZ XVI. értekezlete

Bori Imre: Krúdy Gyula, tanulmánykötet
Danilo Kis: Borisz Davidovics síremléke, elbeszélések
Székely Tibor: A pápuák földjén, útleírás
Brasnyó István: Álom, gyermekversek
Kossá János: A mi nyelvünk, nyelvészet
Tolnai Ottó: Sáfrány Imrey művészmonográfia
Ladik Katalin: Mesék a bét fejű varrógépről, versek
Hódi Sándor: Létélmény és valóság, tanulmányok
Fenyvesi Ottó: Ezüstpatkányok áttetsző selyemzónákon, versek
Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) szótár, 3. kötet
Jung Károly: Az emberélet fordulói, szokásmonográfia
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