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ÁRNYAK  

HERCEG JÁNOS 

Merő  véletlen volt, hogy épp abban a pillanatban néztem a 
bejárati ajtбhoz, amikor Draga Elez megjelent. Pedig talán nem  

is volt rajta semmi különösebben feltűnő . Halványzöld nyersselyem 
kosztümje, körgallérjának hullámos red őivel, s az ugyanolyan szí-
nű, széles karimájú kalap, diáklányosan félrecsapva a fején, min-
denben megfelelt a tavaszi idény divatjának. És hát szép volt.  

Egy osztrák üzletemberrel álltam a fogad бterem közegé táján,  
valami félkör alakú benyil бhoz közel ., amelynek hármas ablaká-
bбl a szomszédos villa parkjába lehetett látni. A kék úszбmeden-
cére a gondosan nyírt és nyilván s űrűn locsolt üdezöld pázsit  
közepén s a fiatal nyírfákra, melyek között árván és elhagyottan  
állta fehér kertibútor. Mintha nem most, de már régen, vagy ta-
lán sohasem lettek volna ott gondtalan és vidám emberek, szép  
testű  nők és vállas férfiak, lesült b őrükön a vízcseppek gyön-
gyeivel.  

Ezen tűnődtem, amíg a Piros arcú, pocakos osztrák a sChwechati  
sört dicsérte lelkes meggy őződéssel, mintha a bajor sörgyárosok  a 
világon se lettek volna. A konzul még a bejáratnál állt feleségével,  
de a terem mélyéből már elindultak a frakkos pincérek tüneménye-
sen sasszézva, tenyerükön a nagy kerek tálcával, amelyen halkan  
csilingeltek a tömény szesszel, illetve szénsavas frissít őkkel teli por-
harak. A terem már zsongott a meghívottak halk zsinatolásától.  

Akkor lépett be Draga Elez és nyújtotta kézcs бkra a konzulnak  
fehér kesztyűs kezét.  

Rosszul mondtam, hogy véletlenül néztem oda. Az igazság az,  
hogy oda kellett néznem. Mint amikor valakire rákiáltanak vagy  
meglökik, mire felkapja a fejét, hogy megnézze, mi volt az. Egy  
villanásnyi fény jelezte Draga Elez jöttét, s mindjárt utána minden  
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sötét lett mögötte. Nem az ajtót csukta be, az árnyéka jött vele. 
S talán igazuk van a kiliti bölcseknek, akik szerint az ember ár-
nyékában benne van a sorsa és egész elmúlt élete. Nem az optikai 
látás tükrén jelent meg ez az árnyék, mint amikor egy nagy fekete 
madár repül el szélesen kitárva szárnyát a napkorong alatt, s 
aztán megint mindent eláraszt a fény. Inkább valamilyen er ősza-
kos intuíció közvetítette ezt a látomást, és minden jel szerint csak 
nekem, mert az osztrák zavartalanul fecsegett tovább a schwecha-
ti sörről, amelynek oly sűrű  a habja, hogy megáll benne a kés. 

— Még ha én mondtam volna, hogy maga azonnal ismer ős volt 
nekem! — nevetett játékos, ártatlan kacérsággal Draga Elez, mi-
kor már jó barátok lettünk, s én igazán csak az ő  kedvéért utaz-
tam le a méregdrága Sveti Stefanra, ahol ő  egy apartmant bérelt. 
Mert nemcsak néger komornáját, hozta magával Münchenb ől, aki 
sváb tájszólással 'beszélt németül, minthogy egy würtembergi pa-
rasztlány és egy amerikai katona rövid lejáratú szerelméb ől szü-
letett, de Jacky nev ű  hathónapos párduckölykét is, amelytől állat-
kerti bűz árasztotta el az egész emeletet, úgyhogy a csipkepártás 
szobalányok sietve szedték fekete lakk körömcip őbe bújtatott for-
más lábukat, hogy mielőbb eltűnjenek a fehér oszlopos folyosó 
templomi csendjében. — Maga legalább a megszólalásig hasonlított 
egy karpaszományos tizedesre, aki a sárvári tábor irodájában dol-
gozott, s mindig kinn hagyta nekem a csajkáját az ablakban, tejjel 
vagy kávéval tele. El őször nem fogadtam el a ritka ajándékot, 
amikor az ablakon kihajolva füttyentett egyet, majd mutatóujjá-
val intve odahívott, és a maguk nyelvén .közölte, hogy a tej az 
enyém. Álltam mereven, és ellenségesen néztem rá. Erre kijött, és 
kezembe nyomta a csajkát. „Idd meg, kis bolond!" — mondta, s 
én minden szavát megértettem. Nem tudom, honnan vettem hozzá 
a bátorságot, de széles mozdulattal kiöntöttem a tejet. És vártam, 
hogy megüssön. Ehelyett azonban könnybe lábadta szeme. Mert 
harag helyett megsajnált. Ett ől annyira zavarba jöttem, hogy sírva 
futottam el. Tizenhárom éves voltam, a fejemet kopaszra nyírták, 
s így semmi okom se volt rá, hogy nőnek érezzem magam. De 
mégis az voltam már. Másnap reggel megint arra mentem, mintha 
véletlen lett volna. A feln őtteket munkára vitték, üres volta tábor, 
s az ablakban ott várt rám a tej. Ovatosan a számhoz emeltem, 
inni kezdtem, és a pártfogóm nem volt sehol. A .következ ő  napon 
úgyanígy. Pár héten át megittam a tejet vagy a kávét anélkül, 
hogy a kiskatona látható lett volna. Néha belefájdulta vállam, 
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mert hátra kellett volna fordulnom, mivel éreztem, hogy valahon-
nan néz, s minden erőmre szükségem volt, hogy mégse nézzek  
vissza.  

Szép kislány lehetett...  
Jaj, hát hogy nézhettem ki kopaszon s egy rossz ruhában,  

mezítláb! És nem hiszem, hogy a tizedes azért sajnált volna, mert  
szép voltam. Szíve volt, és ez abban a légkörben, foglyok és őrzők  
viszonyában azzal a kis tejjel jutott kifejezésre. Végül már hiány-
zott nekem a jótevőm. Vártam, hogy megjelenjék, szőkén és kék  
szeműen az ablakban, s legalább rámosolyogjak. Álmodtam r бla.  
Volt úgy, hogy egész nap kerestem, sepr őmmel az iroda körül  
őgyelegve, aztán amikor egy nap nem volt ott az ablakban a csaj-
ka, megértettem, hogy ő  is eltűnt. Elvitték? Elhelyezték? Nem tu-
dom...  

De én se szőke, se kék szemű  nem vagyok...  
Draga Elez nevetése Olyan volt, mint a galambbúgás.  

Hát azt hiszi, mi n ők csak a külsőt látjuk magukon? S  
hogy az a fontosabb? Magát egyébként Pontosan annak a világnak  
a burka zárja körül, mint azt az én kislánykori pártfogómat.  

Csak az a burok legalább harminc évvel öregebb  .. . 
Ez a flörtnek tetsző  udvariassági párbeszéd már Mrs. Atkinson  

házában hangzott el, mert három nappal megismerkedésünk után  
illett nála tiszteletemet tennem. A szomszédos villaban, a néptelen  
parkkal és égszínkék úszómedencével, amely ugyancsak elhagyatott  
volt.  

S hogy ő  az én számomra nem Mrs. Atkinson, megboldogult  
férje után, hanem Draga Elez, az már a bemutatkozást követ ő  
néhány perc után tisztázódott. Mert a konzul, miközben végigvo-
nult vele a termen, oly ünnepélyesen, mint valami fáklyaviv ő , ná-
lunk is megállt.  

Mrs. Atkinson, engedje meg, hogy bemutassam az urakat.  

Ezt a földinket még külön is figyelmébe ajánlom — bökött hü-
velykujjával felém — ,  mert azt hiszem, egy vidékr ől valók.  

Az osztrák fakutya vigyorral vette tudomásul az újabb rejtélyt,  
úgyhogy a konzul kénytelen volt megmagyaráznia dolgot.  

A hölgy ugyan nem tartotta meg állampolgárságát, de ér-
zelmileg ma is hozzánk tartozik. Abban is nem csekély része volt,  

hogy épp itt, közvetlen szomszédságában .nyitottuk meg a konzu-
látus irodáit. S hogy még világosabb legyen a dolog — ezt már  
felém fordulva mondta — ,  a hölgy Draga Elez.  
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6, Draga Mašin! — rikoltotta el magát az osztrák, amivel  
elárulta, hogy miután kézhez vette a meghívót konzulátusunk fo-
gadására, nem röstellt némi történelmi tájékozottságot szerezni, s  

evégből elolvasta a lexikon idevágó fejezetét a századfordwlót бl  
napjainkig. A konzul magas, száraz, fekete, aszkéta külsej ű  férfi  
volt, s mosta rosszkedv felhője vonult át az arcán.  

Szerencsére Mrs. Atkinson nem királyné — szóltam sietve  
közbe a helyzet megmentése okán —, s igy összeesküvést ől nem  
kell tartania.  

A társasági emberek udvariasságával nevettünk ezen a bárgyú  
megjegyzésen is, csak a konzul maradt komoly, miközben hüvelyk-
és mutatóujja hegyével szétsöprögette keskeny bajuszát.  

Másnapa Schwal 'bennest nevű  édes kis kávéházban volt megbe-
szélt találkozóm a konzullal, a forgalmas Hanza-város leglármá-
sabb negyedében, ahol azonban mégis Olyan csendben ültünk, mint  
valami üvegharang alatt. Mintha még a kávéf őző  gép sistergését  
is hangfogó tompította volna egészen halkra.  

Na, maga aztán jól mellélőtt tegnap — mondta, amint leült.  
Hogyhogy? Mire gondol? — néztem rá csodálkozva.  
Hát amit a merénylettel kapcsolatban mondott annak a mar-

ha sörügynöknek a szavaira. Tudniillik Draga Elez állandóan  
merényleteknek van kitéve, mint egyébként minden fontosabb sze-
mély. Bármelyik nap megtörténhet vele, hogy elhurcolják, meg-
zsarolják, vagy ha nem hagyja magát megzsarolni, egyszer űen meg-
ölik. Maga nem is sejti, mi van itt. 

Ne nézzen gyereknek! Nagyon jól tudom, hol vagyok! —
próbáltam tiltakozni feltételezett naivitásom ellen. — Csak azt 
nem értem, hogy Draga Elez, illetve Mrs. Atkinson mivel tudja 
izgatnia terroristák fantáziáját. 

A gazdagságával. Mert azoknak pénz is kell. Nagyon sok 
pénz! Csak így tudják magukat fedezni. És mozgalmukkal rette-
gésben tartani még néhány tucat jelent ős személyt. Jobban mondva 
ezt az egész nyugati világot. 

És Draga Elez Oly gazdag? 
Ha az ember tájékozatlan, könnyen hülyének nézik. Ugyan, 

ami az osztrákot illeti, rajta a tájékozottság sem segített. De a 
konzulnak épp ráérős napja volt, s így megismertetett Draga Elez 
regényével. Persze, dióhéjban, csak a fontosabb mozzanatokat vá-
zolva és csupán izgatott közbeszólásaim után kitérve a részletekre. 

A történet az ötvenes évek elején kezd ődött. A külügyből át- 
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szóltak a filozófiai fakultásra, hogy egy j б  fellépésű , lehetőleg  
csinos, s az angol nyelvben otthonos lányt küldjenek miel őbb for-
dítбi szolgálatra. Egy hétig kellene valamilyen amerikai pasast kí-
sérgetnie. Nem hivatalos tárgyalásokra. Ahhoz ott van követsé-
gükről a kereskedelmi attaséjuk. A választás Draga Elezre esett.  

Utolsб  szemeszterét hallgatta a germanisztikán, csinos volt, határo-
zott fellépésű , s tökéletesen megbízható. A fakultás titkárn ője nem  
mulasztotta el mégsem figyelmeztetni, hogy legyen tart бzkodб, s  
főleg ne hagyja kikérdezni magát Olyan dolgokról, amelyek kívül  

esnek a társasági témák határán.  

Ne félj — mondta a titkárnő  az irigységtől kicsit sziszegő  
hangon —, a hivatalos napidíjon kívül biztosan bezsebelhetsz pár  

dollár borravalót is a mukitól. Ezek nem kicsinyesek.  
Mike Atkinson volt az amerikai. Egy ötven év körüli, pecsenye-

Piros arcú, magas, karcsú férfi, akinek dús fürtökben szétszór бdó  
galambősz haja volt, s inkább muzsikusnak mondta volna az em-
ber, mint bizniszmennek ... Valószínűtlenül mély és érces hangján  
barátságosan brummogott, mintha a népszer ű  mackófilmekhez az  
ő  hangját vették volna fel szalagra.  

Mikor a konzul idáig ért a mesében, egy pillanatra megállt,  

mint aki nem képes zavartalanul és természetesen tudomásul venni  

bizonyos dolgokat.  
Húsz év előtt Draga Elez nagyon szép lehetett. De mi sosem  

szenvedtünk hiányt szép n őkben. Ilyen, kicsit férfias, barna mar-
káns nők mindig Oly sokan voltak nálunk, hogy ezerszámra jutott  

volna belőlük exportra is. Bel őle azonban valami mágneses er ő  
sugárzik, s el tudom képzelni, hogy ezzel fiatal lány korában le-
bilincselőbb lehetett, mint ma.  

Ehhez én, persze, csak helyeselni tudtam, mint aki még mindig  

nem volt képes megszabadulni az első  pillanat áramütéssel felérő  
hatásától, amikor Draga E1ez megérkezett a fogadásra. De hagy-
tam a konzult, hadd folytassa a mesét.  

Lement Atkinsonnal az Ohridi-tóhoz, megmutatta neki Ra-
vanicát, s azonkívül az ország minden természeti nevezetességét,  

mire .az amerikai a búcsúzás alkalmával azt mondta, azzal szeretné  

meghálálnia kedves kalauzolást, ha 6 viszonzásul megmutathatná  

Amerikát.  
A többit már kicsit unottan mesélte a konzul. Nemcsak azért,  

mrt Mr. Atkinson romantikus szerelmét egy nagy példányszámban  

megjelent regényben megírták, álneveket használva természetesen,  
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de meghagyva azokat az apró jeleket, melyekb ől mindenki tudta, 
kiről van szó. Unta is a mesét. 

Egy hónap múlva elküldte magánrepül őgépét Draga Elezért, 
levitette Miamiba, ahol már várt rájuk a jachtja. További egy hó-
nap múlva megkérte a kezét, de a lány türelmi id őt kért. Azt 
mondta, előbb diplomáln.i akar, hogy kenyér legyen a kezében, 
amitől Mr. Atkinson egészen megőrült. Két felesége volt. Egy meg-
halt, s maradt utána egy vízfej ű  gyerek, akit egy méregdrága ne-
velőintézetben helyezett el, ahol kizárólag gazdag emberek hülye 
gyerekei találnak otthonra. A másik feleségét ől elvált,s most ez a 
szegény, annyi nyomorúságon keresztül ment lánya maga erejéb ől 
akarja biztosítania ,kenyerét. 

Tízévi boldog házasság után Mr. Atkinsonnal pár perc alatt 
végzett egy szívroham. Vagyona jelent ős részét azonban elóbb át-
hozta Európába, s egyik kezdeményez ője volt annak a megsegítési 
programnak, amelyből az úgynevezett gazdasági csoda született. A 
legfontosabb trösztökben volt érdekelve, hajóparkja több százezer 
bruttóregisztertonnát tett ki, s mindezt a mérhetetlen vagyont a 
Felesége örökölte. Csupán egy-két millió dollárt hagyott a vízfej ű  
gyerekre, illetve az intézetre. 

S most ki kezeli a vagyont? 
Draga. Csak egy jogtanácsost tart, minden egyebet maga in-

téz egy néger nővel, Lisivel, aki komornája, barátn ője és titkár-
nője is egyúttal. S van még egy boksztrénere meg egy karatétré-
nere. Közben az estélyi ruhahoz ill ő  kézitáskájában is ott van, 
dupla tölténytárral, a pisztolya. 

rJgy fél a merénylettől? 
Alapjában véve, azt hiszem, nem is fél. Itt a fontos embe-

rek gorilláktól körülvéve lépnek ki a házból, amely maga is bun-
ker, homokzsákok mögött gépfegyverfészekkel. A gorillák — így 
hívják errefelé a test őröket — a bankok, a minisztériumok, az 
üzletházak és a parlament bels ő  helyiségeit is megszállva tartják, 
amíg gazdájuk meg nem jelenik megint. Draga Elez viszont jön-
megy a városban, sofőrt se tart, mert azt mondja, idegesítené, 
maga ül a volán mellé, mögötte Lisi foglal helyet, újabban párduc-
kölyökkel az ölében. 

Még egyszer férjhez menni nem akart? Barátja sincs? Hiszen 
fiatal még. S ha jól értettem, talán már tíz éve özvegy. 

A konzul tagadólag rázta meg a fejét, aztán vállat vont. 
Mit mondjak magának, Pénelopé nem dicsekedhetett volna 
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annyi kérővel, mint ő, aki ugyancsak a legerélyesebben utasít 
vissza minden férfit, aki az udvarlás legcsekélyebb szándékával kö-
zeledik hozzá. Maga úgy látszik kivétel. No, de hagyjuk. Térjünk 
át a mi dolgunkra. Az mégiscsak fontosabb. 

Úgy tettem, mintha a konzulnak lett volna igaza, s már nem 
érdekelne Draga Elez. De képtelen voltam odafigyelni arra, amit 
mondott, úgyhogy neki kellett figyelmeztetnie cégem érdekeire. 
Közben a kis kávéház körforgó ajtaját elzáró súlyos posztófüggöny 
ráncaiból előbukkanó nők és férfiak jobban érdekeltek, mint ez a 
félhivatalos megbeszélés. 

Szokott az én falum felé járni? — kérdezte Draga Elez, 
amikor két nappal kés őbb meglátogattam. — Én nem merek el-
menni. Félek az emlékekt ől. És tudom jól, hogy mindent onnan 
hoztam magammal. 

Nem fogott bonyolult magyarázatba. Tudta, hogy megértem. 
Odalenn, Nápolyban is csak úgy látom a ciprusokat és pi-

neákat, hogy közben hajbókoló jegenyék és görcsös akácfák jelen-
nek meg mögöttük. És ami mögül hiányzik a megélt világ emléke, 
ijesztően idegen marad nekem. Floridában, Palm Beaeht ől délre 
volt egy kis farmja az uramnak. Ha lementünk, ki kellett vele lo-
vagolnom. Egy sűrű  fasoron keresztül vitt az út, a fák között oda-
kéklett a tenger, s lovaink patáinak halk kopogása a füves parton 
beleolvadta hullámverés tajtékos zúgásába. Tündérien szépek vol-
tak a reggelek, miután éjszaka elcsendesedett a f őn, s egy siető s 
zápor megfürdette a tájat. Mikor meghalt, soha többé nem mentem 
le. Mert mindig idegen volt nekem ott minden, mint különben ez 
az egész itteni világ. 

Kinn ültünk a parkban, amelyet már a szomszédos villa áblaká-
ból ismertem. Jacky az úszómedence mellett nyújtózott el hosszú, 
foltos testével, időnként hangosakat ásítva, s csak akkor kapta fel 
a fejét, ha a néger lány, Lisi arra ment. Mintha rövid szoknyájá-
nak suhogása a dzsungel szelével csapta volna meg. S akkor úgy 
kérdeztem meg, mint akit nemcsak az érdekel, amit kérdez. 

Még most is kilovagol reggelente? 
Nem. Akkor se sportból tettem, hanem az uram kedvéért. 

Szerette, ha lovam el őtte ügetett, s tudnia kell, hogy én mindent 
megtettem volna az .uramért. 

S akkor Draga Elez váratlanul arra kért, meséljek magamról. 
Most, hogy már nem él, s emléke is belevész lassan a spad6 id ő - 

be, egyre többet kérdezem magamtól: mit akart velem? Ismeret- 



558 	 HfD 

lenül és idegenként jelentem meg el őtte. Nyugodtan hozzátehetem 
még: szürkén és jelentéktelenül. Nem siettem kérdésére v' aszolni. 
De amit mondtam, elszánt önleleplezés volt. 

Családapa vagyok négy gyerekkel. Anyagi gondokkal nem 
kell küszködnöm, szerényen megélek. Ott lakom, mint mondtam 
már, a maga falujától nem messze, a szül ővárasomban, s életem 
nyugodt és eseménytelen. 

Azt kellett volna mondanom: Csak maga gyújtott most lángra 
mindent körülöttem, s ezért úgy érzem magam, mint aki egy ég ő  
erdő  közepén áll, s ha nem jön egy jótékony es ő  vagy az égiek 
egyéb csodája, ott pusztulok el. 

Szerencsére nem volt er őm ehhez az ostoba pátoszhoz, ami őszin-
tesége ellenére is hamisan hatott volna. Mert a vallomásnak nem-
csak az adja meg a hitelét, aki mondja, de legalább annyira az is, 
akihez szól. 

Draga Elez csendesen mosolyogva nézett rám. 
Soha nem kívánt többet az élett ő l? 
Amióta az eszemet tudom, mindig többre vágytam, mint 

amit épp elértem. De boldogtalannak azért nem mondhatom ma-
gam. 

Én ezerszeresen többet kaptam, mint amit vártam — felelte 
kicsit rezignáltan —, de azért ne higgye, hogy boldog vagyok. 
Amióta elvesztettem az uramat, semmi értelme az életemnek. 
Űgy utaztam haza, hogy soha többé nem fogom látni. 
És nyár elején megkaptam a sürgönyét. „Ha találkozni akar ve-

lem, jöjjön le Sveti Stefanra." 
Vannak dolgok, amelyeket jobb elfelejteni, mint emlékezni rá-

juk. A két hét, amit együtt töltöttünk, azért maradt meg a tuda-
tomban, mert mindenáron el akarom felejteni. A nyúlós érzelg ős-
séget, ami ott marad minden kielégítetlen viszony alján, mint ká-
vé után az úledék, s az egész értelmetlen játékot, ami nélkül azon-
ban üres és színtelen volna az életem. 

Ha most nem itt volnánk — mondta már ottlétem második 
napján  Draga Elez —, hanem mondjuk odalenn, Floridában, ak-
kor azt ajánlanám, lovagoljunk ki reggelente. Csodálatos lenne a 
sétalovaglás ebben a lila fényben a tenger és a hegy között. De 
ezek itt nincsenek ilyesmire berendezkedve. 

Máskor arra biztatott, hogy ússzunk be mélyen a nyílt tenger-
be, ahol már nem látszik a part, de Lisi éktelen kiabálására visz-
szatértünk, s mintha még Jacky is megörült volna nekünk, kitá- 
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tott szájával elégedetten morgott, aztán két háts б  lábára állt, és  
megnyalta Draga vizes arcát.  

Különben ritkán voltunk egyedül, csak mi ketten, Draga meg  

én. A .  néger lány és a leopárd, amelyt ől én változatlanul féltem,  
legtöbbször velünk volt. És mivel nem akartunk falt űnést kelteni,  
mert néhányszor előfordult, hogy a mamák sikoltozva kapták fel  

gyereküket és futásnak eredtek, mire Lisi kell ő  öngúnnyal jegyez-
te meg, hogy nem is Jackyt ől, hanem tó1e féltek.  

A borбkaerdőben csatangoltunk, ahol az orrunkat szúrta a f ű -
szeres levegő, s dobhártyánkba hasított a letaposott gubacsok éles  
zöreje. Ott kérdezte t őlem, az árnyas fák között, miután a néger  
lány és a párduc kicsit elmaradt mögöttünk, mintha ez csak a  
kettőnk titka volna:  

Nem tudja, hogyan találhatnám meg azt a katonát, akir ő l  
beszéltem? Akihez maga annyira hasonlít... Semmi áldozat nem  
lenne sok nekem, ha még egyszer találkozhatnék vele. Persze,  
nemcsak anyagi áldozatra gondolok...  

Nem tudom! — feleltem majdnem gorombán, mert egy-
szerre megértettem, hogy Draga Elez számára én is csak egy árny  

vagyok. Mert neki csupán két férfi volt az életében: a kiskatona,  
aki láthatatlan helyről nézte őt s Mr. Atkinson, aki akkor volt  
igazán boldog, ha ő  előtte lovagolt, s paripája felnyihogott alatta  
a tenger hajnali fényében.  

Ebből a 'két árnyképb ől álltam össze én, mint valami foto-
montázs.  

Úgy váltunk el egy borús délután, miután magángépe leszállt 
értünk, hogy majd télen Svájcban talá.;lkozunk, ahova a családomat 
is elviszem, mert a feleségemet és a gyerekeimet is szeretné megis-
merni. S természetesen az ő  vendégei leszünk valamennyien, hi 
szen az egyik legnagyobb szálloda a téli üdül őtelepen az ő  érdekelt-
ségébe tartozik. 
Ősz volt már, amikor gyászkeretes levelet hozott a posta. Mrs. 

Atkinson halálhírét tudatták velem személytelenül, a gyászolók 
aláírása nélkül, mintha a halottnak senkije se lett volna. 

Néhány héttel később megérkezett Lisi levele. 
„Tudom, hogy érdekelni fogja Mrs. Atkinson halála. Hát sietek 

közölni, hogy nem terroristák keze által halt meg, nem is Jacky 
harapta át a torkát, ahogy oly sokszor gondoltam rettegve erre 
a lehetőségre, s öngyilkos sem lett, bár pisztolyát mindig cs őre 
töltve hordta magávál, s azonkívül még egy morfiumos fiolát is, 
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arra az esetre, ha e1hurcolnák. Kis sportkocsijával, kétüléses Ja-
guárjával hajtott neki egy állatian nagy dömpernek, s a vizsgálat  

megállapítása szerint abban a pillanatban szörnyethalt. Hamvait  

elszállítottam Floridába, s a férje mellé temettem e1 egy mészk ő-
sziklába, amelyet beragyog a hajnali nap, és délután árnyékban  

hagy egy hatalmas, kardlevelű  agavé ... Jackyt eladtam egy állat-
kertnek, mert mit csináltam volna vele, s az elváláskor mind a  
ketten sírtunk. Ne higgye, hogy túlzok, kedves uram, igazi köny-
nyek jelentek meg szegénykém szemében, miközben bánatosakat  

morgott, mert igazán érz ő  lélek volt ... Különben Mrs. Atkinson  
rб lam is gondoskodott. Tegnap értesített a közjegyz ő, hogy bizo-
nyos összeget hagyott rám, amib ől majd egy kis bisztrбt nyitok va-
lamilyen forgalmas helyen. Mit csináljon egy néger lány, aki még  

csak nem is igazi néger, s épp ezért sehova se tartozik, csak ár-
nyékként él a világon ..."  

Mondanom se kell talán, hogy ebben az árnyékban élek én is.  

Mintha sű rű , sötét árnyékát hagyta volna ránk Draga Elez, amely  

egyébként mindig vele volt, és ki.tart бan követte élete fényét.  



TÁRGYAK — TÁRGYTALAN 

BÁLINT BÉLA 

1. TÁRGYAK 

alap és tárgy kölcsönössége, 
jelző-mentesen. meghatározhatóságával 
mégis kiválik 
a tárgy az alapból. a megfigyel ő  
szemében az egész 
mindig előnyben részesül, 
ellentétben a résszel. 
nagyság-alak-mozgásirány, igy, 
térbe kényszerítve 
már könnyen 
birtokolhatjuk a tárgyakat. 

2. A TÁRGY TUDATOSODÁSA 

megfeszítem ujjaim. tudom, 
hogy feszítem. 
tudok tenyeremr ől, a szorítás 
gyújtópontjában a 
tárgyról. önmagától válik ki a lényeg 
a lényegtelenbő l. képzettársításaimban 
a tárgy fogalma, a korábbi 
szorítások. 
tudom, 
hogy tenyeremben tartom. 
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3. TÁRGYAK ÉS MI 

poharam figyelem. párhuzamos 
pályáikon légbuborékok 
törik át a 
közömbös fluidumot. 
számlálok. három-négy-öt, és 
újabb gömb indul egy másik 
vonalon. három-négy .. . 
nemegyszer újra. szabályosság ez, 
vagy csak én látom bele 
esztelen mozgásukba. önmagam 
figyelem. helyezném magam, 
rendszerezném. 
meghatározatlanul lebegek 
ösztönök határán. 

4. ÉLETTELEN 

a dolgok és 
a fogalmak adottak. elfogultságunkból 
eleve kizárt a 
közömösség. időben meghatározhatóan, 
térben kötetlenül érzünk. 
érzelmeink mindig 
időszerűek (visszaemlékezve is újra 
átélünk). 
de tárgyilagosságával 
képes-e minderre a tárgy. 

5. VISSZATLIKRÖZŐDÉSÉBEN A TÁRGY 

párhuzamokra, 
ellentéteire alapozva feltétlenül 
teret, 
időt von magával 
a felidézett tárgy. még a 
nemkívánatos összefüggéseket is 
hiába kísérelnénk törölni. 
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6. EMLÉKEZÉS A TÁRGYRA 

kódok, apró 
rovásokként vésődnek 
emlékezetünkbe. ügyesen 
megszerkesztett, látszólag 
feltölthetetlen 
a tartály. a gondolat parancsára 
csakhamar el őkerül, 
az adathalmazból kissé módosulva, 
de lényegében változatlanul, 
a tárgy. 

7. MEGSZŰNIK SZÁMUNKRA A TÁRGY 

képtelen vagyok felidézni, 
felismerni. 
pontatlanul, csak hiányos 
részleteit látom. felejtik. 

TÁRGYILLÚZI6 

szikra, 
villanások, 
látómezőnkben úszkáló fonalak, 
látóélességünkre tör ő  
apró kukacok. 
gondolataim 
idegen visszhangként csengnek 
fülemben. előttem áll, tudom. 
rideg, szögletes idomai. mozdulatlan. 
ilyennek kellene látnom. 

TÁRGY-TALÁN 

se tér, se idő . 
legfeljebb a lehet őségek. 
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10. TÁRGYTALAN 

hasztalan ismernénk fel a 
megoldandót, 
feltételezéseinken át hiába 
keresnénk 
a megoldást,, szükségtelenek 
az esetleges tanulságok is. megkéstünk. 



ÁLLATMESÉK 

FÜLUP GÁBOR 

A ZSIRÁF 

A zsiráf nekem 
túl magas. 
Inkább szaladgálok 
— közmegelégedésre 
a lába között. 

A KUTYA — AZ EMBER BARÁTJA 
— fogalmazás — 

A kutya az ember 
legjobb és leghűségesebb 
barátja. 
Megbízhatóbb, mint 
maga az ember. 
A kutya ugat, 
és csontot ropogtat, 
és hálás azért, 
ha ugathat 
és csontot vetnek neki. 
A kutya lehet 
kiskutya és nagykutya. 
A kiskutyát 
dédelgeti za ember, 
és néha 
parancsolgat neki, 
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a nagykutya 
néha dédelgetheti is az embert, 
de általában 
parancsolgat neki. 
Én szeretem a kutyákat. 
Van egy .kutyám, 
s amikor  
vetek neki egy-egy csontot, 
hálásan 
vakkant.  

A GСSRÉNY ÉS HAGYOMANYOS TULAJDONSAGAI  

A görényt sokat emlegetik,  
olvastam róla eleget  
a szak- és szépirodalomban is.  
A napokban  
közvetlen közelrő l  
ismerhettem meg  
személyesen is  
egy görényt,  
és ekkor értettem csak meg  
szimbólum-értékét.  
Csakugyan  
óriási a farka.  

A FOGEGÉR  

A poregér 
biztosan azért POC,  
mert jókora pocakja van, 
akárcsak nekünk, 
úgy negyven és ötven között. 
S ha már egér, akkor 
bizonyára a sajtot is szereti, 
akárcsak mi, 
úgy három és kilencven között. 
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A CSORTE  

Jól nézünk mi ki —
csörték. 
Habár ilyen állat nincs is. 
Deg még lehet. 
És el tudom képzelni, 
hogy fog az kinézni. 

A  KORTE  

Ez ugyan szintén nem állat, 
de  
amikor leesik a fáról, 
csakúgy koppan a földön, 
minta főbelőtt 
cinke. 

A CSIKб  

A csikót megénekelték sokan. 
Versben is, 
s csak úgy — dúdolgatva is. 
Elmagyarázták többször, 
mily kegyetlen a sorsa, 
s valójában mit hogyan 
kellene tennie. 
A csikó azonban botfül ű . 
A csikó nem olvas verset. 
Ugyanúgy nyerít, 
ugyanúgy szökdécsel, 
ugyanúgy fut a kés alá,  
mint a zen в-elő tti, 
mint a költészet-el ő tti 
időszakban. 
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A GILISZTA  

A giliszta  
félbevágatja önmagát,  
hogy szkizofrén legyen.  
Így aztán kett őzött erővel  
küzdhet  
lelki nyugalmáért.  

A SоNDISZNб  

Várták már ezekután  

a sündisznót,  
hiszen az  
igencsak alkalmas  
tanulságos szerepek  
alakítására.  
De ez egy kopasz sündiszn б .  
Már csak csuklani tud.  
Azt viszont  
reggeltő l estig.  

A BIRKA  

A birka azt mondja,  
BEEEEEEEEEE!  
Jб  lenne  
visszafelelni neki.  



HÓSÁV  

(Regényrészlet)  

BRASNY б  ISTVÁN  

AZ ELHAGYATOTT TOROKPIPA UTCÁN  

A fény szürke robbanásaitól felborzolt hajjal, és mintha légnyo-
más kerítene sálat levegőből az ember nyaka köré, felgyorsult szív-
veréssel, amikor az ég fala, nem is oly messze, mindössze egy szür-
ke, hasadozott színházi prospektus, amely már-már az utca de ~  
rekán feszül, és teljes testsúllyal nekicsapódva, csörtögve enged  

enyves papírja és régi, foszladozó vászona, mögötte pedig hirtelen,  

nagy szemű  eső  kezdi csapdosni az előbukfencező  kreatúrát, aki-
nek végeredményben els ő  dolga, hogy öltözékét rendbehozza, le-
porolja és kalapja karimáját a kell ő  síkba állítsa a fején, majd a  
kockakővel kirakott kocsiút 'közepér ől az eresz alá fusson, még  
egy pillantást is vetve az 53-as számú ház eléggé magas utcai ab-
lakaira, a rezzenetlen és sárgára füstöl ődött csipkefüggönyökre,  
melyek mögött nem is lehetne másképpen, csak illend ő  módon él-
ni, zárt nyakú, kell ő  hosszúságú és ízlésesen mérsékelt szín ű , meg-
unt, kopottas ruhákban, mentesen minden szenvedélytál és indu-
lattól, higgadt s 'kiegyensúlyozott sztoicizmusban, mintegy makacs,  
elszánt menetrend szerint szervezve meg az életet, amely nem  
engedélyez semmiféle kilengést, zabolátlanságot és értéktelenséget,  
túl a napi háromszori szerény étkezésen, az egyetlen pohárnyi, víz-
zel felhígított boron, továbbá a heti két alkalommal egy-egy ízben  
megejtendő  kapkodó, forszírozott közösülésen, de csak a szok-
ványos testhelyzetben, nem adva módot fantáziákra és bujálkodás-
ra, kizárva közben a nemzés lehet őségét, és mindvégig elhűlt,  
bámész képpel nézni ki a lucskos alkonyatba szakadó,  síri 
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hangulatú utcára, és várni egy idegen, kellemes és kedves, szinte 
elefantisztikus méret ű  női arc felmerülésére, genezisek ködeib ő l, 
amelynek kedélye bevilágítaná a bútorok alját, s mégiscsak vigaszt 
jelenthetne: tehát ,mindenképpen, tekintet nélkül az életvitelre, 
szakadatlanul szükségét érezni egy szeret őnek, még akár a világ 
adott rendjének látszólagos felborítása árán is, ebben remélni a 
teljes élet végs ő , de legvégső  határainak elérését, ami után már 
csak a lebegés, a megdics őülés következhetne ... A másik világból 
idehemperedő  Szikofanta azonban mit sem sejdít az effajta ágyas-
házi bölcsességből, miközben egyre csak a térdét fájdalja, majd ki-
tapogatja az ezüstöket tartalmazó papírstaniclit a zsebében, mivel 
újabb pénzszerzésre nem szívesen vesztegetni id őt, és sietően indul 
meg lefelé az utcán, remélve, hogy Cecíliát még ugyanúgy ágyban 
találja, ahogy az imént az elbeszél ő  álmában látta, lenge, párafel-
hőként áttetsz ő  hálóingben, s ha majd felébred, első  dolga lesz 
tükröt tartani az arca elé, hogy felismeri-e még önmagát, vagy oly 
előnytelen átalakulás vette kezdetét a szája és a szeme körül vagy 
akár a halántékán, ami miatt le kell mondania önmagáról, el kell 
veszejtenie magát, mert ha egyszer oda a lelkinyugalma, a maga-
biztossága, a biztonságérzete, a balance-a ... Ama kései es őt egé-
szen megnyugtató tónusú, váratlan alkonyat követi, amelynek 
mélyzöld és oldott színei fokozatosan elterelik a figyelmet minden-
fajta önmarcangolásról, önvádról, lelkifurdalásról, s hogy Sziko-
fanta lábujjhegyen végiglopakszik a korai este közelét ől beárnyé-
kolt kapubejárat alatt, ügyelve, nehogy zajt üssön, mintha bárkit ől 
is tartania kellene, és egyszerre, fehérl ő  csontszínéről, felismeri az 
ajtót, amelyen reggel az elbeszél ő  nyomában kirohant, de ő , lám, 
eltűnt, és csak az egyensúlyozó m űvészről szóló történet kezdetét 
vettette d valahol Szikofanta tudatának mélyében, amely bizonyos 
vonatkozásokban kiagyalt eset, csapdaként állított szószátyárkodás 
is lehetne, ám most, hogy e rövidke történet esetleg némi súlyt, 
valós hátterét iš kaphat, Szikofanta egyszerre kirobbanó izgalmat, 
felfokozott kíváncsiságot "érez, majd megállapodva az ajtó el őtt; 
még egyszer végigpillant szinte ,-erre az alkalomra megkomponált 
öltözékén, a szedett-vedett ruhadárabokon, majd igazítva egyet a  
fejébe nyomott különc kalapján, ujjá Гbütykével megkocogtatja  :a 
bejárati ajtó matt üvegét, és csizmás lábával to pдrogva bizonytalan  
választ :vár odabentr ől, talán váratlan kérdést, a.mely гe..feltehetően  
nem *tud'májd megnyugtató és hihet ő  választ adni, mert ha, téte-
1;ёј  fel, ire'гét ,kérdezik,. honnan. is venne hirtelenében :`v аlbdiaгаk. 
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ható, de nagy távolságokat idéz ő , idegenes ízű  vagy hangzású s  
ugyanakkor személyéhez ill ő  noment, amelyet a lelke mélyén vál-
lalna, s azonosodni is tudna vele, ám hogy még egyszer majd még  
egyszer kopogtatnia kell, a Nikifor O čajanski névnél állapodik  
meg végképp, hiszen ennek a névnek már-már mélysége, kifejezett  

tulajdonsága, jellege és sajátosan keserű  zamata van — amikor  
odabentről csak egy elhaló, közönyös, mindössze sóhajtásnyi erej ű  
igent hall, ami alig jut el a füléig, s érdekes, ez az er ő tlenség egyál--
talán nem fokozza bátorságát, hanem ellenkez őleg, a félénkséget  
növeli benne hatalmasra, úgyhogy még egy ideig tétován álldogál 
az ajtó előtt, a szálkásra és fehérre súrolt küszöbön, mintha azt 
fontolgatná magában, nem lenne-e okosabb, rá nézve ésszer űbb, 
ha sarkonfordul, és tapintatosan, a lehet ő  legnagyobb csöndben, 
már amenyire ezt zuhogó csizmái engedik, elsettenkedik innen; 
egyszerre bőrével is érezni kezdi az effajta udvarok esti leveg ő jét, 
a talaj és a lakók szakadatlan burjánzásra, dús csíraképességre, 
hajlamossá tevő , túlzott fertilitását, s az ajtók mögül valahonnan 
hallja is egy-egy indulatos, elformátlanodott és alkoholtól serken-
tett asszony vészterhes mormolását, szinte vészjósló dúdolgatását, 
amitől minden merészsége és kalandvágyása egyszerre tovaszáll, e 
megfoghatatlan fourminage fokozatosan beszivárog a b őre alá is, 
a vérkörébe jut, és maga is váratlanul mily ingerlékeny, lobbané-
kony, szinte sértődött lesz: ettől függetlenül azonban egészen ott-
honosan, fesztelenül, mondhatni követel őzően és nagy erővel 
nyitja az ajtót, s bundáját is bármiféle gátlás nélkül akasztja oda 
a még mindig a fogason lógó másik mellé, majd kalaplevéve, de 
kissé félszegen áll meg Cecília szobájának ajtajában, és miközben 
Cecília várakozóan könyököl fel ágyaban, csizmája sarkát hevesen 
összeütve mutatkozik be. 

— Kedves asszonyom, Nikifor Oćajanski vagyok, és a barátom-
tól hozok üzenetet... — nevezi meg magát s veti lélegzetvétel nél-
kül a szavakat a levegőbe, mintha minél előbb túl akarna jutni 
annak indoklásán, miként is kerül ide és egyáltalán mit keres itt, s 
hogy Cecília arcvonásai még a homályban is j бl láthatóan össze-
zsúfolódnak, egymásra torlódnak, váratlanul megérzi, hogy látvá-
nyos módon az elevenjére tapintott, és máris szinte a markában 
tartja, s már-már fölöslegesnek találta, hogy hadarva, el-elakadó 
hangon még hozzátegye: 

— És azt is kérdezteti, mint van a fiú, mert nagyon sokat gon- 
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do1 rá és gyötrődik miatta, és egy új fényképet is szeretne róla,  
mert biztosan nagyot nőtt, mióta nem látta.  

Cecilig bizonyára mondani szándekozna valamit, mert ajkai za-
vart, meglepett s tétova mosolyra nyílnak, feltárva fels ő  fogsorá-
nak icipici, de e pillanat mögött roppantul szimpatikusnak mutat-
kozó ferdeségét, majd utána mintha meggondolná magát, valami  
megnevezhetetlenül nagy komolyság és szorongás riad fel bizonyá-
ra a teste mélyén, széles, lassú, széjjeláradó szárnycsapásokkal,  
akár valami súlyos és veszélytelen madár, és felt űnő  letörtséggel,  
határozatlansággal telepszik arcára vagy mellére, mfg Cecília az  
árnyékából szól fojtott, kissé rekedt s tanácstalan idegállapotról  
árulkodó hangján.  

Elnézést, hogy igy fogadom, de nem tudtam jövetelér ől, és  
ha szíveskedne leülni egy pillanatra, s megvárni, amíg talán rend-
be teszem magam...  

Természetesen, asszonyom — tör fel Szikofantáb бl a kere-
setlen nagylelkűség —, egy pillanatig se zavartassa magát. — És  
hely után néz a szagáról ítélve eléggé sivár és zord helyiségben,  
ahol mintha formaldehid csapódna a bőrére, vagy egy mindin-
káb'b zuhogóvá és áradóvá váló formalinfolyamba gázolna bele  
térdig, derékig, nyakig, s valami kellemetlen, szemcsés anyag át-
szivárgását érezné a pórusaiban, miközben egy karosszékbe telep-
szik e nyilvánvalóan körötte örvényl ő  Léthé kellős közepén, és a  
sötétben mindvégig Cecília lemeztelenül ő  testének orifíciumát  
igyekszik maga elé képzelni, amíg az altató és lágy, selymesen  
neki-nekiiramodó ruhasusogást hallgatja, amelybe a bejárati ajtó  
közelében egy kutya tolakodóan belevakkantgat, bizonyára valami  
sötét, salétromosszagú és sz űkös helyekhez idomult, sz őrzetét már  
félig elveszített ripsz, ami már nem is érezné jól magát a nap-
világon, és most is csak a holdkeltére vár, hogy őszintén és fájdal-
masan, minden erejéb ől vonítani kezdjen, testméretéhez képest fel-
tűnően erős és átható, meglep ően vigorбzus hangon, mintha az  
ágyon talán, amely alatt aludni szokott, most egy ismeretlen, ag-
noszkálhatatlan holttest heverne, s egyedüli, kutyául elszánt célja  
e 'vonítással csak az volna, hogy disztonál б  hangjával elköltöztesse  
onnan, megfoghatatlan távozásra bírja, és nyugodtan, háboritat-
lanul húzódhasson vissza szokott helyére — közben Szikofanta csil-
lagot lát éledni az égen, akárha egyre erélyesebben jelölnének  
meg valami lényegbevágóan fontos háromszögelési pontot az égbol-
ton, ám mire rendeltetését is kideríthetné, idebenn világosság gyú- 
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ik, a kutya az ajtó el ől pedig megszeppenve és bántó sz űköléssel  
rohan el, Cecília meg, ekkorra összeszedve magát, barátságosan és  

már-már pajzánul a kezét nyújtja, amit Szikofanta megismételt  

csizmasarok-csattogtatás közepette megcsókol, oly gyöngéden, mint  

egy pelyhes fecskefiókát, s mivel látja, hogy Cecília igen el őkelően  
öltözködött a tiszteletére, azonnal kimen őt javasol, derékban hб-
dolatteljesen meghajtva magát: egyszer űen nem lehet visszautasí-
tani, hiszen nyoma sincs benne annak a moral insanitynek, amit  

bárki is várhatna t őle, inkább valami parvenü és mélyen vallásos  

szállítmányozóra vagy hajótulajdonosra emlékeztet, aki talán épp  

az imént .szállt le egy tekintélyes gyalult deszkaszállítmány tetejé-
ről, friss fenyőgyanta-illatot sodorva magával, és akaratlanul is  

valamiféle fürdósбt vagy habfürdőt juttat az ember eszébe, kü-
lönben meg csupa bohókás, messzi vidékről hozott történettel van  
teli, amelyek bizonyára soha meg sem estek . . hosszan elnyúló,  

éles szegélyű  árnyékuk egyszerre már a süvít ő  huzatú kapualjban  
halad, szorosan egymás mellett, mondhatni, szinte hangtalanul,  

csupán Szikofanta ridiculus csizmái zuhognak nagy visszhangot  
verve; ám odakinn, a nyirkos, sejtelmes visszfényekt ől csillogó ut-
cán sem állapodik meg a két árnyék, a görcsös törzs ű  és erőszako-
san visszametszett madárcseresznyefák sötétet szurkáló ágain akad-
nak fel talán egy-,egy pillanatra, és mintha beszélnének is valami-
ről, de inkább a Törökpipa utca hepehupás járdáját figyelik, mivel  
még nincs világítás, és szinte kizárólag a hangokra hagyatkoznak,  

konflislovak patkóinak távoli csattogásához igazítják lépteiket,  

akár a vakok, majd elérve a Törökpipa és a Lövész utca sarkát,  

mintha egyszerre mást gondoltak volna, hirtelen elenyésznek egy  

sötét színű  fal előtt vagy talon pincelejáratban, és ha követte őket  
volna valaki, itt mindenképpen nyomukat vesztené, valami sima,  

lehullott vakolatú fal el ő tt.  
— 6, hiszen tudhatja — hajol közel Cecília Szikofanta apró és  

formás füléhez, hogy lehelete szinte összeégeti — ,  annyian kény-
szerülnek ma bujdosni és szabályszer ű  okmányok nélkül élni, hi-
ányos papírokkal szökdösve országról országra, hogy sohasem árt-
hat az effajta elővigyázatosság ... mert legalább mégis élnek  .. . 
Csak arra kérem: ügyeljen a mozdulataira itt, az udvaron — hogy  

mi mindent eszükbe nem jut az embereknek kihajítani manapság  

a szemétre!  
S valóban, a salétromtól megrágott, málladozó aljú fal mellett,  

holmi korhadt fájú ládák és rozsdás ágysodronyok közötti, kiszá- 
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míthatatlanul sz űk ösvényen vonul tova, mintha minduntalan 
mocsokba gázolnának és ruhájuk is megfekedett vaskampókba 
akadna, szakadatlanul kitéve magukat annak a veszélynek, hogy 
frissen ásott verembe vagy kanyargó, felázott aljú futóárokba zu-
hanjanak, csak sokára érnek el egy épnek mondható falkiszögel-
léshez, amely mögé talán egy étkezde konyhájának rácsos ablakai 
vetnek most hamisságtól sárgálló világosságot, és ezen a szoros, 
macskajárásos udvaron keresztül kísérelik meg Cecília útmuta-
tása nyomán elérni a konyha vagy egy vendégl ő  termének mellék-
bejáratát, figyelve közben az ablakok mögött a fakanállal elszán-
tan dolgozó szakacsn őket, akiknek viselkedése kimért és nem árul-
kodik semmiféle zavarról sem, nyomát sem látni rajtuk valami-
felé heróténak, tehát a vendégl ő  is csupa béketűrő  iszákossal, lun- 
tikussal és hepatopátikussal lehet tele, akik nagyokat kacagva kia-
bálnak át egymásnak egyik asztaltála másikhoz. 

— Hej, Brale! — s ezen is fuldokolva nevetnek, hogy a könnyük 
is kicsordul belé, mintha mindannyian valami morgue-bon lennének 
közszemlére téve. 

A HEURIGER LEVEGŐJE  

Mint egy biztonságos, súlyos bársonnyal kibélelt falú dobozban, 
amelyet még csak a legeslegalján kezdett ki valamiféle tétova, sa-
létromot vedl ő  nyirkosság, egyszerre akárha a föld alá süllyedné-
nek, lábukkal egyengetve el maguk alatt a korhadozó, olajjal át-
itatott és hézagos padlót, az iménti vendégek pedig, megmagyaráz-
hatatlan, és eddig mindenesetre példátlan disszolúció jeleként, las-
san beszivárognának vagy beivódnának a fal festésének egyszer ű  
mintáiba, s ezentúl már csak bors concours volnának jelen, talán 
csak közelről vagy nagyítóüveg alatt nézve lehetne látni testük 
egy-egy elenyésző  pontpát, darabka, valamelyik étkez ő  ttányérjárб l 
mintegy véletlenül a falra csapódott bőrt, anyajegyet, szemölcsöt 
vagy forradást, s az imént még érzett .mártás-, ,dohány-, paprikáslé-, 
penész- é s  ázottruha-szagukat hirtelenül Cecília hajának hennaszi-
nti burkolná be, a két füle mögé kent cseppnyi parfüm illata bo-
rítaná el, amely Szikofanta szemének egyszerre oly furcsa, átható 
csillogást adna, miközben lesegítené Cecília felölt őjét, s lopva egé-
szen közelre hajolva kontyba t űzött hajfonataihoz, igyekezne be-
lőle belélegezni mindazt, ami mint feminát jellemzi, ügyet sem 
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vetve a rémes, elképeszt ő  és kísérteties ambiensre, a tasakos és 
tompa fényű  szemgolyók mélyén higanycseppként megcsillanó 
kaján kíváncsiságra: egyszeriben oly felsžabadultan dörzsölné 
össze a tenyerét, akár valami gagman, s az alkalomhoz ill ő  ital 
nevét kezdené fontolgatnia fejében, amivel sejthet ően elkápráztat-
hatná a végeredményben kissé mégiscsak felindult Cecíliát —
valójá'ban azonban, alighogy letelepednek, valahonnan fentr ől, 
mint fényes fűrészpor, máris lusta és megfoghatatlan unalom kezd 
zuhogni közéjük, s az érkezésükkor támadt váratlan és túl hosszú 
csend is lassanként pezsgésnek indul, mintha csak szódavízbe ültet-
ték volna őket, majd valaki rekedt hangon elkáromkodja magát, 
ami most roppant blaszfémiaként csapódik a fülekbe, s utána el-
keseredett, részeg kísérletet tesz, hogy kifejtse a kormány legújabb 
nagy gaffe-ját, de mivel mondandója, filippikája s еhogyan sem jut 
el a befejezésig, s megfelel ő  hallgatóságra sem talál, nemsokára fel 
is hagy fejtegetéseivel, és Cecíliát kezdi oldalnézetb ől kihívóan 
mustrálni, s bár Szikofanta háttal ül feléje, Cecília arckifejezésé-
nek lassú átalakulásából megérzi e pimaszság súlyát, ami már jóval 
több tolakodásnál; Szikofantának mégis sikerül elterelnie róla Ce- 
cília figyelmét, tulajdonképpen a fiú fel ől kezd váratlanul kérde-
zősködni, ami számára lényegében teljességgel közömbös és érdek-
telen beszédtéma, hogy kicsapták-e például az iskolából vagy a  

csibészkedésen kívül van-e másféle elfoglaltsága is — e kérdésekre 
Cecília homályos és kitérő, körülíró válaszokat ad,am nem közöl 
semmi lényegeset sem, mintha inkább szívesebben venné, ha hall-
gathatna, majd végül kifejezést adva óhajának, durcásan és hara-
gosan fordítja Szikofanta felé ismét elváltozott formájú arcát, 
hogy társasága egyszeriben már-már kellemetlen lesz.  

Nézze, Očajanski úr, nekem nem futja az id őmből, és a fiú 
különben sem az enyém ... nem dobtam ki az utcára, `bár ez szinte 
annyira nem tartozik énrám, ahogy magára nem — majd teljes  

odaadášsаl Szikofanta halpikkelyszerű  körmeit kezdi szemlélni, és 
mintha épp erről jutna eszébe, váratlan elszántsággal megkérdezi, 
nem feledkezve meg szavainak támadó élér ő l. 

Tulajdonképpen mivel foglalkoznak maguk? 
Szikofanta a zsebeiben kezd most turkálni, ösztönösen is valami 

elképzelt előkelő  és méltóságteljes mozdulatokat utánozva, mintha 
elkeveredett szivarját vagy fogvájóját keresné, .és mindegyik üres-
nek tálá ~lt zseb után hitetlenked ő  képet vág, amíg csak figyelmét 
a mellékhelyiség ajtaját nyitó iménti bámésikod б  férfi nem köti le, 
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aki támolyogva tűnik el az odabenti gyönge világításban, majd a  
kátrányfoltos, szürke ajtó csap бdik be utána lélegzetelállító puf-
fanással: mire Szikofanta, szája sarkában mosolyt imitálva kér el-
nézést a várakozó Cecíliától, majd helyér ől hirtelen felállva és  
futtában még meg is hajolva, ő  is az illemhely felé indul, de az  
ajtót sokkal óvatosabban teszi be maga mögött, mint az el őtte  
belépő , aki most körülményesen és szakadatlanul billegve, szünte-
lenül egyensúlyért küszködve vizel a pissoir felett, de amikor  
Szikofantát meglátja, egyszerre elvigyorodik, s ahogy fejét félre-
fordítja, a vizeletsugár is a fékér csempére csap бdik, és sebesen  
növékedő  tócsává változik a mellékhelyiség cifra kockaköves, ösz-
szeköpdösött padlóján, majd a már hallott és visszataszító torok-
hangján felröhög, és véreres szemével hevesen kacsingatni kezd a  

mögötte álldogáló Szikofantára.  
— Mi a benyomásod, testvér? —  gargarizál a szavakkal —,  

ehhez ugyan még engemet is bevehetnél lovazni, neki meg úgysem  

ez lesz az els ő  eset: fifti-fi 'fti ddbju'k meg, aztán a gubát is fifti-fifti  

dobjuk össze, he?  
Szikofanta hallgatását, úgy t űnik, beleegyezésnek fogva fel, ma-

gával igen elégedetten a helyiség bels ő  sarkában levő  mosdóhoz  
botorkál, és himbálózva a vízkő lepte csap fölé hajol, hogy igyék,  

gyomra lángolását csillapítandó, miközben Szikofanta, kissé rezig-
náltan ugyan, mögéje lép, s összekulcsolt kezével, mintha csak egy  
vaskos halfarok suhanna át a leveg őn, olyat csap a tarkójára, hogy  
a mocskos, sok fogdosástól fényét vesztett vízcsap elt űnik a szájá-
ban, majd ahogy kifelé haladva visszanéz, látja, hogy a szájüregét  

megtöltött vér s víz az álláról a mosdóba csorog, ő  maga pedig  
oly áhítattal függ a csapon, mintha tüzet nyelt volna, és azt ol-
taná most, teljesen átadva magát e nem mindennapi és Szikofanta  

szemében nevetségesnek t űnő  elfoglaltságnak.  
Szikofanta mosolyogva, s mintha járásában is némiképpen ex-

cellálni akarna, oly léptekkel megy vissza az asztalnál üldögél ő  
Cecíliához, majd nyitott, élénk rózsaszín ű  tenyerével körbemu-
tatva, elégedetlenségét egyáltalán nem leplezve mondja, szinte kék-
vérű  fintorgással.  

— Hagyjuk magukra, kedves asszonyom, e min ősíthetetlen pa-
chydermatákat ... Par occasion, olykor-olykor nem mondom, meg-
teszi e kétes hely is, de most kezdjünk új paginát — s már szökdé-
~sel is nehéz csizmáiban Cecília felölt őjéért, s mennyire gyöngéd-
nek tűnik, mily választékos modorúnak  .. . 
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Odakinn a sötét utcán pedig arrafelé invitálja Cecíliát, ahol a  

legerősébb fény vetődik az égboltra, legnagyobb a csillogás és leg-
magávalragadóbbnak, legkönnyedebbnek látszik az élet, az élet! —  

s hogy kiérnek a minduntalan bánatot hunyorgó lámpák alól, nyom-
ban fiákerba ülnek, majd hatalmas, szinte ragyogva tovasuhanó  

kört tesznek a meróben másfajta világitást бl már-már kicsorduló, 
hosszú utcákon, ahol a magas és cikornyákkal díszített épületek 
előtt a fák alól még az avart is összegyűjtötték, és Szikofanta úgy 
;il a nyitott kocsiban, mintha ez lenne az ő  igazi eleme, és ehhez 
még a szeme is mily elszánt herézissel csillog! 

A HETÉRA 

ilyenkor már behúzzák a tömött, súlyos szövés ű  függönyöket, és 
beteszik a sarkukon nyikorogva forduló spalettákat, talán hogy a 
mind csípősebbé váló, éles és nyirkos őszi levegő  odakinn reked-
jen, ibár egy-egy újonnan érkez ő  ajtónyitására mindenki a távolinak  
tűnő  bejárat felé fordul, amíg csak rá nem kezdi, er őlködve keres-
vén az összhangot, a sramli, attól kezdve azonban ki-ki kénytelen 
visszahúzódnia tulajdon heppjébe, mintha csak azt várná, hogy a 
falióra mutatója, tényárjának sápadt lengetése közepette, megköze-
lftse az X-et, majd túlhaladva rajta vészjóslóan a XI-es vonzásába 
kerüljön: ekkor már, ha eleddig nem esett meg, semmi említésre 
méltó sem fog történni a lassanként felborzolódó árnyékok mögött 
— a füstben ázó városi kávéház ilyen időpontban már lassanként 
néptelenedni kezd, és csak a legtürelmesebbek fogják kivárni a nap 
végét jelző  tizenhét óraütést, hogy akkor aztan, magánytól verve 
s magánytól kísérve hazakocogjanak; ma azonban mer őben más 
világ van itt, idegen arcok is elő-előtünedeznek az oszlopok megett, 
és a szála is az eleven zsongástól mintha sokkal magasabbnak lát-
szana most — a megátalkodott és megkérgesedett törzsvendégek 
csak ennyit észlelnek, s amikor Szikofanta Cecíliával belép, már a 
gardróbnál is várakozniuk kell, pedig híre sincs a tolongásn ők, ám 
egyszerre talán mindenkin hypomnézia ütött rajta, egy sajátságos 
légkör, ájer vagy klíma vonzásába került, amely most váratlanul 
elkopráztatja, összezavarja és szórakozottá teszi, mint amikor sú-
lyos és kockázatos kimenetel ű  párviadal folyik a kártyaasztal körül 
valamely törzsvendég s jövevény ellenlábasa között, s ilyenkor a 
játékcsók minden egyes szusszanása, kibuggyanó verejtékcseppje 
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fontosabb annál, ami id őközben a terem sarkaiban vagy bejáratá-
nál zajlik, ilyenkor lehetetlen botrányt csapni, felt űnést kelteni, 
mert még a sramli is tapintatosan a láthatatlan háttérbe húzódik, 
a drapériák pedig magukba nyelnek minden pisszenést, hangosabb 
lélegzetvételt vagy sóhajtást, a fények a széles falitükrök felé sar-
kulnak, s a levegő  is szinte képlékennyé válik ... most, Persze, 
ettől lényegesen különböz ő  szenzáció lobog a szemek sugaraban, ü.l 
ki az arcokra Piros folt formájában, húzza össze a szemöldököket 
és csiklandozza az ajkakat: egy, a kacagásával bongó ministráns-
csengettyűt idéző, óarany színű  hajfürtöket villantó, hernfazonos 
fiatal ,nő  csókoltatja asztaltársaságával a kezét, úgyszólván hódol-
tatja a meglett, tekintélyes, őszbe csavarodott és kopaszod б  fejű , 
kappanhájtól dagad б  tarkójú férfiakat, s amikor tüskés bajuszuk 
kézfejének lágy és túlérzékeny, kékeres b őrét érinti, hirtelen fel-
kacag, mintha fülébe jutna annak jelentése, amit a kezére csókol 
nak, piciny áramütés szikrája pattan tán ilyenkor a lobhártyáján, 
és ez annyira érdekes, annyira megkapó, mint tán semmi más ezen 
a világon, e kedves és jóindulatú urak, akik odahaza mily szigo-
rúak és kérlelhetetlenek, könyörtelenek lehetnek családjukkal, a be-
osztottjaikkal pedig már-már a gorombaságig rigorózusak, irgal-
matlanok, limfatikus alkatúkkal szakadatlanul utálkozva és meg-
vetéssel teli fordulnak a nyilvánosság felé, emitt meg egyszerre 
mennyire evidenssé válik, hogy azzal a vonzódással, mondhatni, 
magatehetetlenséggel gyülekeznek köréje, akár a kisdedek a jó tün-
dér képe elé, ha valami kinyitott mesekönyben megpillantják, és 
nyomban érinteni akarják, simogatni, hogy felhívják magukra a 
figyelmét, és egyből hajlandón ők mutatkoznának mindenüket oda-
adni neki, csak egy szóra, csak egy futó mosolyra méltassa őket: 
nos, a kedves Hetéra mindenkit külön.-külön sikkantásával tüntet 
ki, miközben méltatlankodva simít végig némelyikük arcán, hogy 
mily borostás, mennyire szúr, képzeljék csak el ... és a vén hiva-
tali lábasfej űek, octopusók, histioteuthisok, schulfuchsok s a tönk 
szélén kapálózó kis-, nagy- és magánvállalkozók vagy állami szelek-
ben vitorlázó bőregerek, cynaeephalusok, pteropusak úgy paríroz-
nak ott neki, akár valami anyakirályn őnek vagy bájos kis tengeri 
szirénnek, és elfátyolosod б  szemmel képzelik maguk elé, miként is 
segítenének levetkezni a kicsiny és erélytelen fr ~.uleinnek, micsoda 
heurisztikával szabadítanák meg nadrágocskájától, ha úgy jönne 
a sora, s ha úgy is jön, csak mikor eshet az majd meg... és hogy 
a megszámlálhatatlanul sok patent, kapocs, szalag is mennyi gondot 
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okozna, mire sikerülne teljesen lemezteleníteni, hogy oly elveszet-
ten heverjen el őttük, akár a rabul ejtett sell ő : már ennek elképzelt 
látványa is annyira hendikepeli őket, hogy képtelenek verejtékezés 
nélkül megállni, már ennek puszta lehet ősége is oly tüzet rak ben-
nük, hogy szándékuktól nehéz lesz bárkinek is bármiféle észokokkal 
eltéríteni őket, úgyhogy e szcénának, akár valami gondosan meg-
festett csatajelenetnek, nyilvánvalóan lesznek majd áldozatai is, 
akiknek alakja bizonyos id ő  múltán lassanként fakulni, távolodni 
kezd az emlékezetekben, ám bizonyára akad valaki olyan is, aki 
magától értetődően továbbfejleszti a kép síkján zajló eseménye-
ket, s ennék köszönhet őlég megtekintheti majd a fürd őző , a lígéző , 
a fésülködő , a csábító, a kicsi, fényes ollóval Zaba ujjának körmét 
vágó fráuleint is, de, természetesen, itt még csak a kezdetek kez-
detén tart a sok ábrándosan szenved ő  úr, és most ügyet sem vetnek 
az ismeretlen Szikofantával érkezett, és sokkalta szerényebb kiné-
zésű , közelről sem oly váratlan hevületeket támasztó Cecíliára, mert 
pillanatnyilag minden gondjuk az az új hölgy, úgyhogy különféle 
takarékbetétek fontoltatnak meg a fejekben, jelzálogkölcsönök le-
hetősége vetődik fel titkon, eladható ingatlanok sorsa pecsétel ődik 
meg hirtelen, vidéki majorságok cserélnek gondolatban gazdát, e 
vállalkozás anyagi alapját biztositand б , miközben a nyershús-színű  
homlokokról tovább szakad a zsíros veríték, stigmájaként az el-
hatalmasodó legférfiasabb indulatoknak, és egy szempillantás alatt 
elpiszkolódik a frissen kikeményített és -vasalt fehér gallér, s újon-
nan megalapított dinasztiák eszméje megy füstbe... ám Szikofanta  

is hirtelenében roppantul terhesnek, szinte ny űgnek kezdi érezni  
Cecília társaságát, hiszen ő  amott akar lenni, tanúként, cselekvő-
ként, váteszként, esetleg nyomban a kell ő  eréllyel forgatva meg  
akár az ezüstöket is, hogy lehetőleg egy szempillantás alatt eleget  
fialjanak, aranyesőt zúdítva a frulein lába elé, hogy meglepődjön,  
megilletődjön, s ellágyulva intse magához Szikafantát, neki is csókra  

kínálva fel a kezét — vagy nem is, csak sóvárogva gondoljon majd  

rá, és legyen mindig magányos, kétségbeesett, holdvilágnál társal-
kodjon a halállal, miközben a szél lebontja a 'haját és átfúja lába  

között ... ó, és ilyen gyöngyházszínbe forduló estéken várja Sziko-
fanta feltűnését, akár valami hiábavaló káprázatét  .. . 

Közben ott, az asztal körül, ekkorra már szinte robbanni látszik  

a túlcsorduló világosság, kristályok és ékszerek tördelik halomra és  

bontják meg a fényt, míg az asztal alatta lábak a sötét tükr ű  
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lakkcipőkben dühödten és elkeseredetten rugdalóznak, ám érdekes,  
hogy az asztal lapja felett szinte mindenki máris a fellegekb ől  
mosolyog alá, mintha csak egy kísértet üldögélne a valódi helyén.  

A HALÁSZMESTER  

Szikofanta, mint valami éjszakai, tömör csillagfényben diderg ő  
piramis csúcsán, a terem sugaras vetületei között egyszerre testi  
valójában fedezi fel Virgil urat, akinek súlyos lenyomatát az el-
mélkedő, Dummer Auguszt szőnyegének lángokkal kísértő  indái  
között látta, s a nagy tokájú, hegyes homlokba csúcsosodó arc  
szinte elbűvöli, bár még sorsa teljes ismeretében sem érez magában  
akkora bátorságot, hogy bármiféle formában is zaklatni merészelje,  
csupán a bámulat hatalmasodik el benne, például ahogyan sok-
gyűrűs kezét arcán végighúzva ép.p valami nézetét fejti ki, amely-
ben bizonyára oly soka sajátosság, hogy hallgatói nemigen tudják  
követni, miközben tekintetét úgy szegezi a terem egy távoli pont-
jára, mintha nemcsak a körülötte ül őkhöz, hanem minden jelen-
lévőhöz intézné szavait, méghozzá mily mérsékelten s finomsággal  
telítődve, hogy nyoma sincs benne sem keser űségnek, sem a minden-
áron való meggyőzés szándékának: egyszer űen csak a levegőbe be-
szél, mint aki azt várja, hogy a hangja minden teret betölt majd,  
akár valami tétova fényforrás, amely 'bizonyára útmutatóul és re-
ménységül is szolgálhatna annak, aki helyesen méri fel közte és  
maga között a távolságot, s még tán Cecília is őrá figyel odaadóan,  
már-már ájtatosan, úg уhogy nincs alkalma tudomásul venni Sziko-
fanta váratlan elhidegülését, miszerint kettejük jelenése ezennel vé-
get ért, és az egyensúlyozó m űvész most már nem fog els ő  kézből  
származó, friss értesülést szerezni combjai lágyságáról, hasa ke-
ménységéről, melle és válla változatlan formájáról, mellbimbói sö-
tétedő  tónusáról, szőrzete pihésen összeugró, leheletfinom rugóiról,  
apró, megrögzött szokásairól, hogy éjszaka még mindig meztelenül,  
lábát ágya szélér ől lelógatva üldögél sokáig a sötétben, s a nyaká-
ban majdhogynem láthatatlan láncon függ ő  kicsiny gyémántkeresz-
ten babrál, mintha élete történetét mondaná el egy, csak az ő  sze-
mével látható, türelmes és együttérz ő  gyбntatбnak, aki megrázkód-
tatással hallgatja töredelmes vallomásait, és eközben mintha foko-
zatosan távolodna mell őle, annyira ösztönös és kifejlett benne  a 
szeméremérzet, s mivel Cecília élettörténete hallatán kifejezhetetlen  
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felindulást érez, azt is tudja, hogy szavakkal már nem, hanem csak  
gyors, a mellbinbójára, a szemére, a fülére és a köldöke tájékára  
hintett, fuldoklб  csókokkal vigasztalhatja meg, s mindezek után  
már honnan tudhatná, hogy hol a határ: észbomlaszt б , katasztró-
fába sodró fututiót kezdeményezve micsoda szentségtörést követne  

el — úgyhogy inkább nem is hajlandó bűnös hangjára figyelni,  
fülére szorítja tenyerét, és ingerülten, megátalkodva odébbáll  ... 
Szikofanta pedig egyszerre olyasféle hangon, mintha k đ  verődne  
kőhöz a nyelvén, a szájaban, akadozva arról kezd 'beszélni, hogy  
Kielben hajó vár rá, és hogy a vonata hamarosan be fog futni  
Konstantinápoly fe1ő1, s neki azonnal, sőt nyomban indulnia kell,  
mert ébben az egyre süllyedő , feneketlen mélységekbe merül ő  vá-
rosban különcben sem tudna aludni, amikor még az utcákon is érezni  
lehet a nyirkos, befülledt takarók szagát, s ha itt az ember egyszer  
ágyba fekszik, olyan érzések támadhatnak rá, mintha földdel, nyir-
kos és porhanyó televénnyel takarózna, az utcákon pedig apró,  
színes tálkából szórakozottan, de az is lehet, hogy egyenesen go-
nosz szándékkal kendermaghéjat öntenek az emeleti ablakokból a  
kalapja :karimájára, s ezt a magot valami gonosz szem ű  papagáj  
előbb már kicsépelte, és tudnivalб , hogy a legszívesebben a szívének  
uszítanák a város összes ilyen madarát ... tehát effajta meggon-
dolásból azonnal nyűgösködni kezd, akadékoskodni, durcáskodni,  
aggodalmaskodni, mert ugyanis a hajóját ha netán lekési, oda  a 
halászmesteri állása, más kezére adják gyönyör ű , mély gázlású bár-
káját, a Traurige Montag-ot, kiszolgáltatják valami hájfej ű  orosz-
nak vagy vörös képű  dánnak, hebegő  beszédđ  izlandinak, és ék-
kora képtelenséget mégsem engedhet meg magának sem az egyen-
súlyozó művész, sem Cecilig kedvéért, vagyis hát nem hozhat ily  
nagy áldozatot, és tőle szokatlan, hirtelenked ő  kapkodással, széles  
handabandázással sürgősen kocsit rendel, hogy Cecíliát mégis illem-
dő  módon hazakísérje, és futólag elbúcsúzva tőle az expresszhez  
hajtasson, amiről máris szerencse, ha nem késik 1e —Cecíliát szinte  
maga előtt toloncolva kerül kívül az ajtón, majd heves karlenge-
téssel máris integetni kezd a fiákert épp 'el őállító kocsisnak, mi-
alatt csizmáját az aszfalthoz verve toporog a járda szélén; kész  
csoda, hogy még észbe kap, és visszarohan kiváltani a ruhatárból  
kabátját és Cecília felölt őjét, majd kalapját a fejébe nyomva már  
a kocsiban segíti fel Cecíliára a könnyű  kabátot, váltig biztatva  a 
kocsist, hogy gyorsabban hajtson, gyorsabban, az istenért ... vág-
jon a villamos elé, amelyik hernyóként poroszkál, s a lehet ő  , ileg- 
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rövidebb úthoz tartsa magát!, majd a Törökpipa utcában csak azért 
ugrik le a fiákerról, hogy már-már eltervelten rövid, kimért, és 
szinte heves mozdulatokkal lesegítse Cecíliát, aki, miel őtt lelép-
hetne a hágcsóról, máris megkapja az őt megillető  kézcsókot, és 
tiszteletére még egyszer mennydörögve összecsattan csizmája sarka, 
mintha egy kaput csaptak volna be valahol, s már ismét odafenn 
ül a kocsis mögött, majd a legs űrűbb Herrgott Crucifixeket szórva 
viharzanak el a vasútállomás irányába, amelynek lapos tökre emi-
lékeztető, fakó szinű  épülete előtt, miután a kocsisa sárga kera-
mitkockával kirakott úttesten megállítja a lovakat, és megelége-
detten veszi tudomásul, hogy idejében érkeztek, a vonatnak ugyanis 
még híre sincs, Szikofanta a vállára teszi a kezét, s orrán keresztül 
áthatoló vihogással mondja, mintha az alvilágból szólna fel. 

Vaklárma volt ... most mehetünk vissza a Coronába, vagy 
már ami a neve annak a kávéháznak .. . 

A Coronába — veszi tudomásul a kocsis, és megvárja, amíg 
a lovak előtt az úttestet keresztez ő  síneken átgördül az imént el-
hagyott küklopszszem ű  villamos, majd a hűvössé váló estében 
megfuttatott, nyugtalankodó és g őzölgő  hátú lovait poroszkálva 
irányítja visszafelé, hogy hidegvér űsége, szinte teljes közönye még 
Szikofantát is meglepi. 

Nem csodálkozik? — hajol el őre az ülésen, és teszi ismét a 
kocsis vállára a kezét, mintha csak azért kapaszkodna bele, hogy 
ki ne zuhanjon a kocsiból. 

Nem szoktam csodálkozni, uram — mondja a kocsis, kimon-
dottan a lovaihoz beszélve, mert még lehelete páráját is arrafelé 
sodorja egy eltévedt légáramlat, majd — Manciii! — biztatja egyik 
lovát, talán csak puszta megszokásból, mert a városi kocsisok ilyes-
miket eszelnek ki a tulajdon szórakoztatásukra, amikor a hosszú 
estéken, kezükben ostort szorongatva a sötét, üres grundon vára-
koznak, s az utcákon már nincs egyetlen járókel ő  sem, csak a lám-
pavasak ácsorognak már, hegyükben kékes gázlánggal, vagy de-
hogyis ácsorognak, ha hinni lehet a mendemondáknak .. . 

(folytatjuk) 



HAT ÉVTIZED  

AMIKOR A PART ÉLCSAPAT LETT 

A titói stratégia és taktika kialakulásának korszaka —  Josip Broz Tito: 
Összegy űjtött műveinek I. és II. kötete 

BÁLINT ISTVÁN  

Tito élvtárs műveinek óriási elméleti jelent ősége van, mert Tito éppúgy  
megtestesít ője forradalmi lendületünknek, a jugoszláv munkásosztály,  
nemzeteink és nemzetiségeink törekvéseinek és gyakorlatának, ahogyan  

megtestesít ője a jugoszláv elméletnek, a marxista gondolatnak is. Ez azt  

jelenti, hogy művei gyakorlatunkban alakultak, elméleti útkereséseink ko-
hójában születtek és megtermékenyít ően hatottak a jugoszláv gyakorlatra  

és elméletre egyaránt. E dialektikus kölcsönhatás nélkül el sem képzel-
hetnénk az önigazgatás, az el nem kötelezettség jugoszláv gyakorlatát és  

ehrnéletét. Tito elvtársnak ezek a történelmi jélent ő ségű  és tartós elméleti  
értékű  művei késő  lbi időszakban keletkeztek, mint amelyet összegy űj-
tött műveinek most megjelent első  két kötete felölel. Az els ő  kötet az  
1926 májusától 1928 .augusztusáig, .a második pedig az 1928 augusztusától  

1935 márciusáig keletkezett műveket tartalmazza, téhát óbból a korszak-
ból, amely megel őzte Titónak a Párt élére való kerülését.  

Ebben az dőszakban a jugoszláv gyakorlatot még más er ők, nem a  
Kommunista Párt és a tit бi elunélet formálta; ekkor született, alakult ki  

a Párt és formálódták Tito nézetéi is. A két kötet tartalmazta korai  

művek, levelek, jélentések, nyilatkozaték konkrét kérdésékre vonatkoz-
nak, gyakran a konspiráció nyelvén íródtak, tele vannak rövidítésekkel,  

utálásokkal, célzásokkal, rejtjeles mondanivalóval. Mégis izgalmas olvas-
mány ez a két kötet, mégpedig nemcsak a történészek, hanem a forra-
dalmi dialektika, a marxista elmélet kutatói számára is. Különösen, ha  

szem előtt tartjuk Tito elnöknek az összes m űvek elé írt előszava egyik  
gondolatát: „Több alakalommal mondtam már, hogy számomra és a  
velem akkor dolgozó elvtársak számára sohasem volt nehezebb a hely-
zet, mint éppen akkor." Miért tekinti Tito elvtársa népfélszabadító há- 
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ború előtti korszakot oly nehéznek, ha tudjuk, hogy milyen súlyosak 
voltak a fasizmus elleni küzdelem évei, és ha ∎tudjuk, hogy milyen nagy 
megpróbáltatások eléallrtotta a jugoszláv népet és a jugoszláv pártot a 
sztálinizmus és a Tájékoztató Iroda támadása? Ezt vizsgálva kapjuk meg 
a választ arra a kérdésre, hogy mi adja meg e két kötet lényeges mon-
danivalóját és mi teszi őket izgalmas olvasmánnyá. Ez az id őszak azért 
volt oly néhéz a jugoszláv párt és Tito elvtárs számára is, mert ebben 
az időszakban a tömegek még szervezetlenek voltak, a Párt pedig ala-
kulóban. APárt a tömegek megszervezése után már könnyebben birkóz-
hatott minden későbbi nehézséggel és megpróbáltatással. És valóban, ép-
pen az teszi izgalmas olvasmánnyá ezt a 'két kötetet, hogy megtudhatjuk 
bélőlük, nviként szerveződtek meg a legnagyobb megpróbáltatásokat is 
vállalni tudó tömegek, és hogy miként született meg a tömegeket meg-
szervező  és győzelemre vivő  élcsapat. 

Erre utalt Tito elvtárs, amikor Összegy űjtött műveinek II. kötetétben 
a Párt történetének a IV. országos értekezletet megel őző  időszakát így 
jellemezte: „A különbség az, hogy 1921-ben a Párt mögött hatalmas 
tömegek voltak, de nem volt bolsevik magva, hogy a vezet őség tehetet-
lenségéről ne is szóljunk, kés őbb, a január 6-i diktatúra beköszöntésével 
pedig a Pártnak volt bizonyos fokig kiépült bolsevik pártmagva, illet ő leg 
aktívája, de nem állottak a tömegek mögötte." 

A marxista és a forradalmi dialektika kutatója éppen azt olvashatja 
ki Tito műveinek két kötetéb ő l, hogy hogyan szerveződtek, forradalma-
sodtak az é' csapatot létráhozó és kialakító tömegek és hogy miként jött 
létre a tömegeket megszervezni tudó és forradalmi er ővé alakító élcsapat. 

1. 

Alapvető  marxista és leninista igazság, hogy a társadalmat és törté-
nelmet a tömegek formálják, de tudatos szubjektív er őkre van szükség, 
hogy ezek a tömegek ne vesszenek el az egyedi, hétköznapi gyakorlatban. 
Ebben a dialektikus egységben Marx azt fejtette meg, hogy a kapitaliz-
mus hogyan hozza létre a munkásosztályt, hogyan szervez ődik meg ez 
az osztály; Lenin pedig a történelem addigi tanulságait s egy forradalmi 
párt tapasztalatait levonva azt állapította meg, hogy nem elegend ő  a 
fejlettség bizonyos fakót elérni, mert a gazdasági-társadalmi fejl ődés sem-
milyen foka sem teremti meg önmagától az új szocialista társadalmat, 
hanem élcsapatra van szükség, amely meg tudja szervezni, forradalmi 
erővé tudja tenni a tömegeket, hogy azok diadalra vihessék az új társa-
dalmat. Ennek az elméletnek minden mozzanatát, minden vonatkozását 
már többször megfogalmazták. Mégis minden forradalom sorsdönt ő  kér-
dése: hogyan mozdulnak meg a tömegek, hogyan alakul •ki az élcsapat? 
Nem is külön-külön a forradalmi tömegr ől és a forradalmi élcsapatról 
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van szó, még kevésbé csak az egyekr ől vagy csak a másikról, hanem  
arról a történelmi folyamatról, amelynek során a forradalmi tömeg és  

élcsapata együtt alakult ki, így teremtve meg a forradalom feltételeit.  

Ezt a farradalimi megrnozdulást legfeljebb küls ő  erőszakkal lelhet elfoj-
tani, viszont a folyamat dialektikus egységének szilárdsága folytán a 
külső  erőszakkal is dacoló, azt legy őző  energiák szabadulnak fel. 

A két kötet legizgalmasabb tanulsága, hogyan alakult ki forradalmunk-
nak ez a diale~ktiikája, a forradalmi tömeg és a forradalmi élcsapat titói 
koncepciója, amely végül diadalra vitte a jugoszláv tömegek társadal-
mat átalakító harcát. A másik tanulsága pedig az, hogy mi ez a for-
radalmat diadalra viv ő  energia. A tilói válasza forradalom sorsdönt ő  
kérdésére: a mép, a munkásosztállyal az élen, az élcsapat vezeroésével. 
Csak feltételesen lehet különválasztani ennek a dialektikus egésznek bár-
melyik részét, mert nincs megszervezett, tudatosodott munkásosztály 
nél4kül társadalimat formáló néptömeg, ahogyan nincs tudatos és szerve-
zett munkásosztály sem a tudatosodást, szervez ődést végrehajtó élcsapat 
nélkül és fordítva, csak forradalmasadó társadalomban lehetséges a nép-
tömegek élére áll б  munkásosztály és csak forradalmasodott, szervezett, 
tudatos munkásosztály teremtheti meg a forradalmi lendületet diadalra 
vivő  élcsapatot. Ezért csók feltételesen, a dialektikus egység szem el ő tt 
tartásával tehetjük fel a titói koncepció kialakulásával kapcsolatos elsó 
kérdést: hogyan alakult ki ez a munkásosztály? 

Tito műveinek válasza erre a kérdésre: csak tudatosodással és szerve-
zéssel. Éppen ezért Tito korai műveinek alapvető  mondanivalója, hogy 
a munkásosztálynak szervezkednie kell. A tőke erősödése csak azért le-
hetsiéges, mert a munkásosztály szervezetlen: „A kapitalizmusnak ezt az 
offenzíváját a munkások helyzete ebien, az általános válság és munka-
nélküliség méllett, léhetővé teszi az is, hogy a munkásosztály nem eléggé 
szervezett." Ezért a javulás egyetlen útj a  a szervezkedés és a harc: „A 
bőrfeldolgozó munkásak nehéz helyzete javításának egyetlen kilátása a 
mai társadalomban valamennyi osztályöntudatos elvtársunk intenzív 
munkája a szervezkedés terjedésén, a felismerés és a nevelés er ősítésén. 
Ez az alapvet ő  előfeltétele bármilyen harc fólytatásána ~k, de mindaddig, 
amíg a proletariátus zöme a szakszervezeteken kívül van, ez a munka 
nagy nehézségekbe és akadályokba ütközik. Tehát csakis a szakszerve-
zetek erősítésén végzett kitartó és erélyes munka hozhat termékeny ered-
ményeket." Ezért alapvető  feladat, „ ... hogy minden munkás megszer-
veződjön". Azzal a kiegészítéssel, hogy ez nem szervezkedés a szervez-
kedésért, hanem szervezkedés a harcban és a harcra: „Csak a ^,unkás-
asztáily, a  ,parasztsággal és a szegény polgárokkal való szövetségben, for-
radalmi harcban szabadítihat meg benneteket az udvari-;militarista klikk-
től, a szerbeskedő , kizsákmányoló kapitalista kormánytól." 

Ez a nézet már Tito forradalom-koncepciójának köverokez ő  mozzanatá-
hoz fűződik: a munkásosztály önunagában nem elég er ős ahhoz, hogy 
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megváltoztassa a társadalunat, ezért harcát egybe kell kapcsolnia töme-
gek harcával. Az említett i đézetben szó van a parasztságról és a szegény 
pálgárokról, de Tito koncepciója tartalmazza a nemzeti kérdés sajátos  

értélmezését, valamint a munkásosztály és az elnyomott, kizsákmányolt  

néptöimegek harcának egybekapcsolására való törekvést. Ezzel magya-
rázható, hogy Tito már korai művedben a nemzeti kommunista pártok  
létrehozásáért, а  Јugо sz І vіа  nemzetei és nemzetiségei közötti viszonyok  

rendezéséért, az egyenjogúságért és testvériségért száll síkra. Mert „egyik  

legfőbb jelszavunk Jugoszlávia valamennyi népénék a nagyszerb kizsák-
mányolás aldl ,i felszabadítás kell hogy legyen. Nekünk a nemzeti fél-
szábadító mozgalom élére kell állnunk" — írta Tito már ezekben az 
években. Nem nehéz ebben fölfedezni a kés őbbi népfelszabadító harc 
alapvető  koncepcióját, nemcsak a megszállás elleni harc titói irányvona-
lát, hanem a forradalomnak azt az elképzelését is, mely szerint a mun-
kásosztály az elnyomott és kizsákmányolt néptömegek élén viszi gyoze-
lemre az új forradalmat. A közélg ő  eseményeket és a népfelszabadító 
harcot tartva szem el őtt oly jelentős Tito utasítass a védelmi oszta-
goikról, amely a tömegeknek a harcra, vedekezésre és támadásra való 
feJlkészítését tartalmazva hirdette a legszélesebb néptömegek összefogását. 

2.  

Gazdag tanulsággal jár annak vizsgálata is e két kötetben, hogyan, 
miként alakult ki az élcsa,pat titói elképzelése. Ennek ugyanis dönt ő  
szerepe volt a Párt átalakításában és abban, hogy a Párt képessé vált 
történelmi szerepének betöltésére. Ez a koncepció ugyanis tartalmazza a 
forradalom dialéktvkájának azon kérdéseit, melyeket minden kommunista  
mozgalomnak, minden társadaQmat átalakító er őnek fel kell tennie. Ezek 
pedig így fogalmazhatók meg: hogyan lehet az átalákulásra megért tár-
sadalomban, az annyi élégedetlenséget szül ő  kapitalizmusban tényleg elin-
dulni a társadalmi átalakulás útján, hogyan lehet a legkülönböz őbb for-
rásákból táplálkozó elégedetlenséget a társadalmi átalakulás szolgálatába 
állítani, hogyan lehet a legkülönbözo' b törekvéseket és igényeket forra-
dalmi lendületbe összefogni? Ezekre a kérdésakre ad választ Tito élcsa-
pat-koncepciója, amelynek néhány alapvet ő  mozzanatát kíséreljük meg 
kiemelni. 

Az élcsapat koncepciójának az összes m űvek első  két kötetében fel-
vázolt legelső  tétele — az élcsapat nem öncél, tehát nem azért jön létre, 
hogy elvesszen saját problémái között, hogy önmagával foglalkozzon, 
hogy „problémákat tisztázzon", hanem azért, hogy a tömegeiket vezesse 
és fordítva, csak az az élcsapat töltheti be a feladatát, amely a tömegek 
harcának részévé tud válni, annak élére tud állni. Tito már az els ő  
kötetben megfogalmazta az alapvend követelményt: „Az úgynevezett 
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pártbaloldal elvtársainak ilyen munkája azt mutatja, hogy lebecsülik a 
tömegekkel végzett munkát. Ahelyett, hogy harcukat a helyes politikai 
irávonal'ért a párttagság tömegei közé vinnék, a mozgallam csúcsain 
vívottharcra korlátozódtak. A frakció, .a szektásság és a klikkek elleni 
harcban az úgynevezett baloldal elvtársai nem helyesen jártak el. Ahe-
lyett, hogy felfogták volna, hogy a ifrakció, a szektásság, a klikkrendszer 
és az opportunizmus ellen a tömegekben végzett munikáva ~l !kell harcolni, 
a csúcsokban vívott harcokra korlátozódtak." Kés őbiti ugyanezt még vi-
lágosabban fogalmazza meg, mégpedig az addigi pártmunka kriroikájaként. 
A szlovén tortamányi értekezlet után 1935-ben ugyanis ezt írta: „Az  

értekezlet, bírálva ezeknek a szervezeteknek munkáját, élesen elítélte az 
elvtársak nemtörődömségét és tehetetlenségét, els ősorban a párt'bizottsá-
gak képtelenségét arra, hogy a tömegekbe hatoljanalk." És az addigi 
pártmunka eredményeként els ősorban azt emeli ki, hogy az ily módon 
megszilárdult Párt „ténylegesen teljesítheti féladatát, a tömegek veze-
tőjének feladatát a kapitalista kizsákmányolás ellen vívott harcban és 
a végső  célért folyó küzdelemben". A IV. országos értekezlet alapvet ő  
sikerét pedig így fogalmazta meg: „Létrehozta az er ős bolsevik pártot, 
amely képes lesz a végs ő  felszabadútásért vívott harcban vezetni a dol-
gozótömeget."  

Tito élcsapat-koncepоiójának másik követelménye, hogy az élcsapat 
nem elnvéleti vitákban, politikai összejöveteleken alaikul ki és érlel ődik, 
hanem a mindennapi életben, a mindennapi problémákra való reagálás-
ban, a tömegek mindennapos törekvéseinek, igényeineik felkarolásával. 
Az élcsapat kialakulásának útja a fontosabb próblémá`kra való gyors és 
közvetlen reagálás. Ez egyben a nevehés, a harci képesség javításának és 
a mozgalom er ősítésének, az élcsapat .kialakulásának útja is: „A sejtek-
nek a  munikásolk és a parasztok mindennapos érdekeinek kérdéseivel kell 
fogla вkozniu ~k, azzal a kérdéssel kell tör ődniük, hogyan juthatnának be 
a vállalatokba, teremthetnének sejtéket, szervezhetnék a munkások har-
cát helyzetük javításáért. Sók minden fölvet ődik a mindennapos, lát-
szólag '•kis kérdések kapcsán, ezek azonban igen fontosak, amelyekkel 
minden sejtnek foglalkoznia kell. Ily módon nyerhetjük el a munkások 
és parasztok rokonszenvét, ily módon készíthetjük fel őket a végső  harc-
ra, nem pedig a viiágpoli.ti'kával kapcsolatos üres szalmacsépléssel." Az 
élcsapat prohlémájának központi gondolatát ragadta meg itt Tito, azt 
a problémát, amelynek megoldásával még mindig bi гkбznak az olyan 
erős pártok is, mint az eurokommunizmus pártjai: hogyan lehet a töme-
gek között, azok hétköznapi gondjaiból és problémávból kiindulva a tö-
megek vezetđjé гvé válni. 

Ehhez kapcsolódik Tito nézete az élcsapat tevékenységér ől: „Nem 
kell várni spontán sztrájikokra, hanem előkészíteni és szervezni kell azo-
kat, ez a kommunisták feladata. Nem kell arra várni, hogy a tömegek 
vigyenek bennünket a harcba, hanem tömörítsétek, szervezzéték és ve- 
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zessétek a munkásokat a harcban." Nem kell arra várni, hogy a gazda-
sági és 'a társadalmi helyzet önmagától érlelje meg a munkások forra-
dalmi lendületét, hiszen a társadalom megváltoztatásának forradalmi 
'lendülete is csóka forradalmi harcban, a mindennapos tevékenységben, 
a tudatosodás, a szervezkedés és forradalmi töanegbe val б  beolvadás fo-
lyamatában érvényesülhet. Ezt egészíti ki Titónak az élcsapat bels ő  fel-
építésére vonatkozónézete: „Nem kell várni arra, hogy a tartományi 
vagy a helyi bizottság utashásakat adjon vagy sztrájkokat szervezzen a 
vállalatokban, hanem a sejteknek mint alapvet ő  pártegységeknek a vál-
lalatokban kell ezt megtenniük." Más szaval az élcsapat nem várhat arra, 
hogy a munkásak önmaguktól, a gazdasági és társadalmi tényez ők hatá-
sára spontánul mozduljanak meg, de arra sem, hogy valaki fentr ő l adjon 
utasításokat, hogyan és mit kell tenni, hogyan kell kihasználnia töme-
gek mindennapos elégedetlenségét, hogyan lehet a+bb бl társadálmat át-
ala+kító erő t kovácsolrni.  

Igy kerekedik ki az a megoldás, amelyet napjainkban is még oly 
nagyon keresnek az eurakommunista pártok. Olyan pártra van szükség, 
a +melynek tagjai mindenütt megtalálják a tömegek mozgósításának lehe-
tőségІit, nem várnak felső  wtasításra vagy a pártvezet őségek határoza-
taira, hanem a hétköznapok apró gondja іbбl és problémáiból kiindúlva 
mozgósítják, szervezik meg a tömegeket. Méghozzá nem kívülr ől, hanem 
a töunegdk keretében, a tömegeken belül, a leghétköznapiblb, a legéget őbb 
kérdések napirenden tartásával, és maguk is éppen a tömegek soraiban 
kifejtett munkával nevel ődnek és alakulnak ki, válnak képessé arra, 
hogy a tömegek élére álljanak. Az élcsapat kialakulása te ~háл  a szerve-
zett, harcos munkásosztály, a hétköcnapi élet prabl ~émáinak hatására 
létrejött tömegmegmozdulások létrejötténék folyamata is. Ebben a dialek-
tikus folyamatban egyetlen mozzanatot sem lehet különválasztani, hiszen 
a harcos munkásosztály, a forradalmi tömegek és az élégedetlenségnek 
irányt adб  élcsapat egyszerre, kölcsönhatásban, ugyanabban a lendület-
ben születik meg, és így képes győzélernre vinni az új társadalmat. 

Egyetlen mozgalom sem tudja ennek a történelmi ikérdésnek a meg-
oldását eltanulni és változatlanul átvenni. Tito m űvei azt a tanulságot 
kínálják fel nemcsak a jugoszláv kamimunistáknak, hanem a forradalom 
minden áktivistájának világszerte, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt  

hogyan vált képessé történelmi szerepének betöltésére és mik az alapvet ő  
követelményei, indítékai annak, hogy egy forradalmi párt képes legyen  

egy ilyen szerep vállalására. Éppen ezért Titónak a JKP formálódásának 
korszaiká'ban született m űvei nem egyszerű  párttörténeti és forradalmi do-
kumentumok, hanem a világ forradalmi átalakulásának máig érvényes, 
élő  és időszerű  tapasztalatai. 
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Hipotézisek újabb kori hagyományának kérdésköréb ől  

BOSNYÁK ISTVAN  

1.  

Űrvendetesen gazdagadó Híd-kutatásunk az utóbbi években egyre át-
fogóbrban és elmélyültebben tárja fel a jugoszláviai magyarok felszaba-
dulás elđtti, kétségtelenül legfontosabb szellemi/mozgalmi sajtószervének  
eleven ,hagyományát. A megemlékezések és résztanulmányok sokasága, a  
folyóirat egykori munkatársainak életm űvéből kiadott hagyaték-részle-
tek s nem utolsósorban a bibliográfiai szinttézis lehet đvé tette, hogy a Híd  
múltjával kapcsolatos, jobbára általános képzeteinket lényeges konkré-
tumоkkal telítsјk, a joggal legendás örökséget filológiailag is konkreti-
záljuk. S noha a monografikus bemutatás még várat magára, feltételei 
egyre jobban érlelődnek, miközben irodalmi köztudatunkban a folyóirat 
1934-1941-es hőskora máris viszonylagos teljességében kezd derengeni. 

Nem így azonban e hőskor szellemi hagyományának folytanossága a 
felszabadulás utáni évtizedekben. 

Egyféléképp természetes is ez, hisz újabb kori iradalimi életünknek 
még az az idđszaka sincs alaposan feltárva, amikor a Híd volt az egyet-
len folyóiratunk (1945-1965), s & hőskor szellemi öröksége ezalatt jó-
részt — ,ha neon is kizárólag — magáiban az utód-orgánumban térvénye-
sülihetett csupán. Nem is ,beszfélve azoknak az újabb évtizedeknek a  fel 
táratlanságáról, amikor is nemzetiségi kultúránk létfontosságú intézmé-
nyesedése megteremtette azt a kedvez ő  lвhеtđséget is, hogy az egykori  
Híd-Qiagyomány — természetszerű  áttételekkel, az új társadalmi/szellemi  
adottságokhoz igazodva — invmár a Hídon kívül tis érvényesüljön.  

Az ilyen jellegű  átfogó kutatások késése miatt aztán a h őskor hagyo-
mányának közelmúlti és újabb kori utóélete csak hézagosan lehet jelen  
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irodalmi köztudatunkban, s a rész-kutatás is sokszor csak hipotetikus,  

további filológiai alapozást igényl ő  megállapításokhoz juthat el.  
Alábbiakban — a negyvenötödik évforduló alkalmából — néhány  

ilyen tételt vonatkoztatunk aHíd-hagyomány felszabadulás utáni prob-
lémakörére.  

2.  

Az árral szembeni úszás nevezetes programja a hanmincas évek ki-
sebbségi viszonyai között egyúttal a tulajdon anyanyelvű  kultúra és iro-
dalom 'főáramával, a vajdasági „egységes-magyar" szellemi élet alap-
törekvésével való opponálást is jelentette. A fasizálódó kis оbbségpolitika  
szorításában kibontakozó, tehát társadalmilag nagyon is meghatározott  

polgári eklekticizmus-program, a világnézeti, eszmei, politikai és esztéti-
kai különbségék és ellentéték felett mintegy „átnéz ő", kisebbségvédelmi  
rendeltetéssel is bíró „egységes" m űvelődéspolitika ellenéhen a Híd egy  
távlatosabb stratégiát érvényesített: a ténylegesen amúgy sem létez ő  ki-
sebbségi „egység" megbontását, a jobboldali tendenciáknak túl nagy en-
gedményéket tev ő , az irodalmi életet pedig ismételen a dilettantizmus  

zsákutcájába vezet ő  szellemi/esztétikai eklekticizmusnak a feltörését a  

határozott baloldali irányvétellel. Vagyis, amint ezt a polgári ellentábor  

jó érzékkel gyorsan észrevette s afféle f őbenjáró kisébbségi „b űnként" a  
Hídra olvasta: folyóiratunk az ékverés szerepét is vállalta a vajdasági  

magyar szellemi élet álegységében. Azaz, a haladó ellenzékiséget a ma-
radian vagy legalábbis távlattalanul „egységes" magyar kisabbségi m ű -
velődés- és művészeцpolitikával szemben, s ugyanakkora kisébbségi szel-
lemi avantgarde pozícióját is a kisebibségi m űvelődési többség ellenében.  
S bár ebben az ékverő  törekvésében a Híd sohasem volt mereven-elzár-
kózó, a népfrontpolitika er őteljesebb érvényesítésének évavben pedig  

prograamatikusan is szorgalmazta a megbontott, voltaképpen sohasem is  

létező  „egységfront" haladóbb áramlataival való érintkezést, ezt a törté-
neiimileg is előremutatónak bizonyult szellemi avantgarde-pozíciót mind-
végig, a végső  betiltásig meg tudta őrizni.  

1945 után azonban e jellegzetes hagyomány-elem paradoxális ellen-
tétbe került nemcsak az országos méretekben szorgalmazott m űveládés-
politikai nápfrontisággal, de az IB-vél való történelmi szakításurukig  

meglehetősen mereven alkalmazott szellemi-ideológiai-esztétikai „mono-
litás" elvével is. Az adott viszonyok között tehát a Hídnak mint iro-
dalsnunk akkori egyetlen, a könyvkiadó hiányát is pótolni igyékv ő  fó-
rumnak azt az „egységet" kellett képviselnie a jugoszláviai magyar Biro-
dalomban és szellemi életdben, amely ellen a hőskorban maga is követke-
zetesen küzdött, az árral szembeni úszást, az ékverést is vállalva  .. . 
Vagyis fel kellett ekkor adnia saját hagyományának egyik fontos alomét:  
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az „egységbontó" avantgarde-pozíciót. Mert másként nem is lehetett: 
1948-ig a szocialista kultúra és irodalom létréhozásánák ez volt az egyet-
len legális kísérlete, 'lévén hogy az általánostól való legkisebb eltérés 
szándéka is az eDhaj Іlás anatémájának veszélyével járt akkortájt. Méghozzá 
nyilván nemcsak irodalampol<itikánk merev értékrendszerében, hanem a 
hőskort átélő  .egyikori hidasok, a folyóirat veteránjainak intim anorali-
tásaban is. Hisz ezek voltak azok az optimisztikus évek, amikor a világ-
és kultúrateremtés leendő  fólyamatábбl a győzelem szubjektív öröme 
szintén siettette kiszorítani az ellentétek, ellentmondások és dramatikus 
különbségak puszta lehetőségét is, miközben az egységnek, az egyetlen 
útnak, a monolitásnak a szubjektív tudatban sem a dialektikus, hanem 
inkább a mechanicisztikus „modellje" volt 'kialakulóban. 

Az újvidéki Tanárképz ő  Főislkolán, illetve az I j júság Szavában f el-
növő  új irodalmi korosztályunk elévül'hetetlen iradalamtörténeti érdeme, 
hogy szellemi-esztétikai „nionolitásunk" akkori, az országos méretekben 
beállt forradalmi változások eilenére is csökönyösen fenntartani akart 
vidéikies fellegvárába megkísérelt — éket verni. Vagyis a köztársasági 
művelődési és művészeti gócainkban 1948 után gyorsan kibontakoz б  szel-
lemi-esztétikai megoszlásnak, polarizálódásnak és termékeny konfrontá-
ciónak akart polgárjogot ,biztosítania jugoszlaviai magyar irodalomban 
is. Azaz kezdetben talán ösztönösen, de az 1950/51-es nagy viták idején 
már programatikusan is a régi Híd szóban forgó hagyomány-elemét, az 
avantgarde-pozíciót próbálta érvényesíteni a Híd új folyamának meg-
merevedő  s a jugoszláv irodalmi élet akkori vívmányaihoz képest immár  

retrográddá is váló szellemisége ellen ... S amikor „egységfélt ő" erő ink 
hatalmi fölénye miatt ez neon járt sikerrel, e korosztálya nemzedéki 
külön útról kényszer űen lemondva, a jugoszláviai magyar irodalom egé-
szén ьeiüli önálló avantgarde-pozíoiót akaratlanul is feladva, legálább azt 
próbálta elérni, hogy a Hídon belül adhasson erő teljes hangot „új .id ők 
új dalainak". Azaknak a friss, antizsdánovista, illetve ellenzogoviéi han-
goknak szépiroda'lamiban és kritikában egyaránt, amelyeket egy önálló 
ifjúsági folyбirat'ban alkartok — és tudtak volna! — legsikeresebben „ki-
énékelni". Ezért tették fel a folyóirat tizenötödük évfordulóján a :ké-
sőbbiek során a sorsdöntőnek bizonyuló kérdést: „lesz-e a Hídnak bá-
torsága, hogy a maga anódja mellé a kezd ők és »rebellisek« .katódját  
engedje dugni, hogy így ne csak az írók válljanak természet és lelki-
alkat dólgában csoportra, hanem hogy megindulhasson a gondolat- és 
véleménycsere is ..."  

Mai,lassan már három évtizedes iradalomtörténeoi távlatból nyilván-
valónak látszik, hogy az akkori fiatalok „katód"-stratégiája is megtört 
az ellentábor erején, s a Hídon belül sem tudták érvényesíteni az iro-
dalmi és szellemi megújhбdás leghatékonyabb eszközét, a világítás, élet-
érzés, létélmény és esztétikai szenzibilitás alapján létreJöv ő  megoszlást.  
Ehelyett a beolvadás, a kényszer ű  fölzárkózás következett be, s ismét 
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helyreállt irodalmunk „egysége". Az az álegység, melyek fatális követ-
kezan~ény~ére irodalmi életünk „ütőerének" akkori legavatot'ta ~bb kita-
pintója, a megoszlás nélküli megújhodás egykori 'híve, B. Szabó György 
is rémülten döbben rá 1957 elején: „Irodalmi életünk zajtalansága és 
egyöntetűsége, zavartalan »harmóniája« és süket csöndje olyan, mintha 
a »'léleik mérnökei« cs őszeinek vonalzóval-körz ővel szerkesztett »boldog« 
álomképe lenne. . ." 

Ennek a „zaajtalanságnak", „egyöntet űségnek" és „ћarmóniánІak", en-
nek a lidérces „össznercnzetiségei" szellemi „idillnek" a megbontására, 
vagyis a régi Híd „egységbontó", ár elleni, ékver ő  avantgardizmusának 
új körülmények között és új módon történ ő  érvényesítésére vállalkozott 
aztán — ösztönösen vagy tudatosan, de mindenképp — az 1961-ben raj-
toló s nemzedékké szerveződő  új irodalmi korosztály. 

3.  

Sajátságos volta folytonossága aHíd-hagyomány másik elemének, az 
irodalmi aktivizmusnak is.  

Mint ismeretes, a felszabadulás el őtt a falyáirat szépirodalmának szin-
tén agitativ,mozgalmi rendeltetés jutott, szemben a vajdasági irodalom 
főáramlóval, mely a Kalangya vezérletével a „tiszta irodalomra" eskü-
dött, miközben ismévelen meg-megrekedt a vidékiesen medd ő , felszínes és 
langyos, eredendő  radikalizmusától megfosztott esztétizmusban és a ta-
lajszinti couleur lacale-bon. Ezzel szemben a Híd a korabeli magyar 
„népiesirodalom", illetve a délszláv „szociális irodalom" és „új realiz-
mus" akkor még eleven áramaihoz csatlakozott, közvetlenül szolgálva a 
mozgalmat a szépiradaloanmal is. Mind az átvételivel, mind a sajáttal. 
Közben pedig el-elmosta a m űfaji határokat közírás és bell'etri ~ztika 
között, s eleve lemondott arról, hogy az eszmei avantgardizmushoz a 
művészetit is társítsa. Azonban az adott szociális, m űveltségi és esztéti-
kai közegben — a túlnyomórészt agrár publikum körében — nyilván épp 
ennek árán tudott mozgalmilag leginkább hatékony lenni a szépiro-
dalmával is. 

A felszabadulást követ ő  fél évtizedben e szépirodalmi hagyounányt 
„szocialista realizmus" néven szorgalmazta folyóiratunk is. Mégpedig az 
immár araerőben más viszonyok között s nagy mértékben funkciótlanná 
válva. Miközben ugyanis a vadóságiradalam'ra esküdött a fart pour l'art 
ellenében, maga .is egy sajátaságosan „kiürült", a társadalmi/emlberi való-
ságtól messzire került „formalizmust" ápolt, akárcsak a „szociális iro-
dalom" és „új realizmus" felszabadulás előtti hagyományát abszolutizáló 
jugoszláv irodalmak is az Irószövetség II. 'kongresszusáig. E sajátságos 
— „tartalomcentrikus" — formalizmus medd őségének alapákát az el-
míult három évtized távlatából abban látjuk, hogy a fegyveres forradal- 
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mat sikeresen megvívó, termelési és jogrendszerében szocialistává lett  

társadalom emlberénék nem vált — nagy hirtelenében nem is válhatott!  

— olyanná a szubjektív valósága, társa.da ~lmi léténeik egésze és szellemi  
egzisztenciája, mint arnilyennék mindezt a harmincas években megcson-
tosodott szovjet szarrealizmus esztiéti ~kája s 1948-ig a mi hazai szocrea-
lizmuswnk, azaz zogoviéiz+musunk is hirdette, méghozzá a „törvénysze-
rűség" boldog ugézetњen. E túlságosan is optimistának, vagy úgy is  
mondhatnánk: történelmileg túlontúl naivnak bizonyult esztétikai kánon-
rendszer szerint ugyanis a szocialista gazdasági szerkezet és terunelési  
rend színre lépése eleve „garantálja" az embertelen 'lét forradalom el őtti  
valóságának „automatikus" megem хberiesülését, s eleve „kizárja az elide-
genedést és eldologiasodást, az élet társadalmi, szellemi, etikai és eszté-
tikai valóságának különféle eltorzwlásait.  

Hogy a forradalom, a mi forradalmunk sem rendelkezett, nem is ren-
delkezhetett ilyen demiurgoszi ember- és társadalomformáló erđvel, s 
hogy ennek folytán honi, magyar .nyelven a Híd által is szorgalmazott 
„szocialista realista»r  szépirodalununk voltaképpen se nem realista, se 
nem szocialista: ezt az alapvet ő  felismerést anticipálta nálunk az 1 f júság  
Szava fiatal gárdája .már indulásakor. S ennek adott er őteljes hangot a 
Jugoszláv Írószövetség II. ikongresszusának és általában: az 1948 utáni  

eruptív forradalmi erjiedésnek a „szelét" is vitorláiba ,fogó, 1950/51-es  
nagy nemzedékvitája idején. Élet- és emberközpontú irodalmat a te бria-
és termelđeszlköz-centrikus helyett; a teljesebb életigazság feltárásának 
és a dramatikus létszemléletnek a jogát a parciális igazságok és idillikus/ 
kispolgári valóságláttatás ellenében; irodalmi formákultúrát a formátlan 
és szümplifitkált politikum megháladásának ellenszeréül : az Ifjúság Szava,  
illetve „áprilisi Híd" korosztályának ezek az alapvet ő  szellemi/esztéti-
kai követelései nemcsak az egykori, a forradalomi gy őzelme elđtt szor-
galmazott valóságirodalom aktivizmusánák lényegi funkcióváltására hív-
ták fel a figyelmet, hanem egyszersmind jeleztók e pozitív, de „kiürült" 
hagyomány lehetséges radikális felújításának/megújhodásának módjait és 
eszközeit is. Mind tartalmi/szemléleti, mind pedig formai/esztétikai szem-
pontból. 

Irodalomkritikánk és irodalomtörténetünk rámutatott már arra, hogy 
a nemzedékké nem válhatott „áprilisi Híd"-karosztálya saját szépiro-
dalmával nem tudta eléggé termékenyen megvalósítani önnön elvárásait, 
igényeit. A karosztály szépírói ugyanis a saját alkot бmunkájukiban a 
megújult szellemiség ű  és esztétikájú modern irodalmi aktivizmus ápolása 
helyett a teljesség igényér ő l lassan lemondó, intimisztikus esztétizmus irá-
nyába haladtak. Hogy végül is — amikor a jugoszláv irodalmak már 
jórészt túlhaladták a szocrealizmus ellenhatásaként kialakult s a maga 
idejéiben rendikívül termékeny és termékenyít ően ható, de lassan ugyan-
csak funkciótlanná és meddővé váló „szocialista esztétizmusukat" —
megállapodjanaik a „tiszta irodalom" langyosságánál. Vagyis végső  soron 
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a Híd szбban fargб, 'hőskori hagyomány-elemének megújátva/megtartó  
vállalása helyette tradíció megtagadásánál.  

Az egy évtizeddel kés őbb induló Symposioп-nemzedéknek tehát egye-
bek (közt ennek a tagadásnak a megtagadása is objektív nemzedéki fel-
adatként adódott, s hogy ezt a kezdetben inkább ösztönösen, kés őbb  
pedig tudatosan is vállalt rész-hivatást miként és mennyiben tudta telje-
síteni s eközlben milyen eredményekihez és buktatókhoz ,ért el — ennek  

alapos, kritikai és irodalomtörténeti feltárása ugyancsak sürget б  feladat-
nak látszik. Mert nyilván ez is segíthetné tudatosítania mai fiatal kor-
osztályainkban, hogy az irodalmi aktiviznnus hidas örökségének milyen  
szükségképpeni funkćiбváltása van „soron" ismét.  

Negyvenöt évvel a Híd, harminc évvel az „áprilisi Híd" és majd húsz  
évvel a Symposioп  indulása után.  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

SINKÖ ERVIN REGÉNYEI (II.)  

BORI IMRE  

3.  

Az életrajz (és a napló-lehet őség) nyamvon.alán halad Sinkб  Ervin 
1931 és 1934 között is, amikor az Optimisták című  regényét írja, a sze-
mélyességnаk azonban olyan távlatait szerezte meg a húszas évék folya-
mán, amelyek léhetővé teszik, hogy életanyaga regénnyé formálásánák 
a folyamatában ennek kritikai szempontú ábrázolására vállalkozzon —  

amire különben az Egy történet, melynek még címe sincs szövegében még 
nem futotta erejéb ől. Nem is futhatta: azon a magános úton, amelyen 
Aegidiusával együtt járta húszas években, nem volt egy pont, ahonnan 
beláthatta volna .a léleknek a tájait, kirajzolódhatott volna 1918-1919—es  
„útjának" a vonala, látható lett volna az eszmék és eseményék dombor-
zata. A tisztán-, illetve a tisztábban látás első  feltétele kétségtelenül az 
Aegidius áldáspontjának a felszáanolása volt, ami viégs ő  fákon egyet je-
lent 1919-es szerepe újraértékelésével is önvizsgálatánaik új szalkaszaként, 
amelynek az Optimistákat ikövet ő  állomása a Szemben a bíróval szö-
vege volt. 53  Ennek jelentős fejezeteit akár az éppen elkészült regény kom-
mentárjaiként is olvashatjuk, különösképpen, hogy a regénye sem más, 
mint epikus v'allamás életnénék néhány sorsdönt ő  hónapjáról. Hogy kri-
tikai szembenézés szúlötte az Optimisták, azt nemcsak a szereplők gon-
dolatainalk tárgyilagosságra törekv ő  rögzítése bizonyítja, hanem f őhőse, 
Báti JOzsef, sorsának vezetése a maga életrajzának két ízben meg+figyél-
hető  regényes korrekciója. Blaha elvtárs szerepeltetése Kecskeméten 54  nem  
pusztán esztétikai követelmények miatt történt, &étléptének nemcsak 
„művészeti okai" voltak. Amikor ugyanis kiragadja Báti Józsefet Kecs-
kemétről és Pestre utaztatja Blaha elvtársra bízva, hogy szorgalmazza a 
szentkirályi elilenfarradalimi összeesküvésben résztvev ők felmentését, akkor 

ss A Szemben a bírdval el őször francia nyelven jelent meg 1935-ben. Ld. Bosnyák István:  

Válogatott bibliográfiai a Szemben a bíróval. Válogatott tanulmányok. Bp. 1977. cím ű  kötetben. 
430. Magyar nyelven el őször a Valóságban. 1975. 29-48.  

" Bosnyák István: Vázlatok egy portéhoz. Újvidék, 1976. 428.  
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főhónét nemcsak az önmagával folytatott vitája közlbenallkj'a az olvasó 
elé a diktatúra vagy krisztusi kegyelem dil оmmája feloldhatatlan ellen-
taéteit érzékeltetve, hanem korrigálja is a valóságot. A korreikció pedig 
kritika is — közvetett bevallása, hogy Kecakemetén hibát követett el, 
megelégedve Héjfasék orgoványi tombolásának a híre :kapcsán a követ-
kező  'kam~mentárral: „Blarha elvtársnak elég er ős volta hite, hitte még 
kint az erdőben is, hogy az emberek jobbak, minta cselekedeteik?" A 
kérdőjel a mondat végén pedig a nyomatéka ennek a kritikának. De 
bírálat érték ű  az életrajzi „pályamódosítás" a regény utdls б  soraLban is. 
Az „inkonzekvencia", amit itt emleget, az árulkodó, és azt a krisztianiz-
must veszi célba, amely az író viszonyulását a forradalmi mozgalomhoz 
1919 után jellemezte. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Józsikám ... és 
maga most megint politikát fog űzni?", Báti ezt feleli: „— M дndig, 
mindig és tán nem mindig inkanzékvensen ..." 55  Ilyen módon a Tanács-
köztársaság taktikájának a bírálata az író epikus jelleg ű  önbírálatával 
egészül ki. Ezáltal pedig az Optimisták szerepe nagyobb, mint amekkorát 
Sinkó ennek ,a. regénynek kés őbb, az Egy regény regénye írása idején tulajdo-
nított a köveakező  mondatában: „És még egy oka volt annak, hogy ezt 
a könyvet a legnelhezébb körü ~Lményak között is meg akartam írni: az 
idő, amikor írtaura, a legsötétebb reménytelenség, a fasizmus feltartóztat-
hatatlan el őretörésének kora volt, s ezzel a korral az 1919-es évet —  

amikor holnapra vártuk már az új eget és új földet — oly ellentétben 
volt, hogy nosztalgikuson idéztem föl a nagy reményekn сk ezt a kor-
szakát." 58  A magára maradt, a húszas években a krisztianizmus Robin-
son szigetén rekedt író ugyanis éppen az Optimisták kézir.atánaik a segít-
ségével akarja felvenni kapcsolatait a forradalmi mozgalommal, amelyb ő l 
1919 után kimaradt. Mert az Optimisták megjelenése nem csupán szép-
ír6i létezését dokumeлtálta volna, hanem forradalmi tevékenységét is, 
aurlelynek problematikusságot éppen a húszas évek végén egykori fegy-
vertársai, .köztük Lengyel József, 57  hangsúlyozták. Moszkvai útja is a 
kapcsolatok újrafelvételét szolgálta volna. A harmincas évek második 
felében azonban Sinkó Ervin szépírói bizonyítékai már id őszerűségüket 
veszítették, hiszen Kun Béla napjai is meg voltak számolva akkoriban. 
Csupán Károlyi Mihály körével, a franciaországi, majd a jugoszláviai 
baloldal képviselőivel, köztük Miroslav Krležáva1, 58  kerülhetett kapcso-
latba. Sinkó Ervin életútja valójában ekkor szakadt el a magyarországi 
munkásmozgalountál végérvényesen. Az Optimisták majd húsz esztendő  
múlva, 1953-rban Újvidéken jelenik meg el őször magyar nyelven. 

A regény érzelmi-eszmei magját most is az a konfl ~iktus képezi, amely-
nek ábrázolására az Egy történet, melynek még címe sincs lapjain vál-
lalkozott az Ambrus—Anvkб—Restyán Péter háromszög rajzában. Am 

ss Optimisták. Újvidék, 1965. II. 505.  
6' Bosnyák István: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Újvidék, 1977. 332.  
sr Leng)e1 József: Visegrádi utca. Mérni a mérhetetlent. Bp. 1966. II. 177-181.  

6B Honfoglalás el đct. Újvidék, 1976. 307-308.  
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nem csupán eLmélyítette, eszmeileg és érzelmileg hitelesítette a három 
ember egymához való viszonyának kepét, hanem ki is szélesítette, ami-
kor a Báti József alakjában reinkarnálódott Lestyán Péter életrajzát tette 
az Optimisták vezérfonalává, főleje pedig a történél;mi id ők eseményei-
nek az égboltozatát húzta, az így megalkotott életsíkon pedig a kor 
nagy .Qszmёjének az áramlását figyelte az erkölcsi és politikai-taktikai 
összeütközések sorozataiban. Spinkó az Egy történet, melynek még címe  
sincs tervében már félfedezte, hogy a három h ős sorsában, egymáshoz 
való viszonyukban több van, mint amennyit egy jellegzetes polgári sze-
relmi háromszögből ki száktok bontani, s hogy ebben a korról szólás 
lehetősége is adva van. Csakhogy ott a néz őpontja —Ambrus felesége 
féljegyzéseüként — nem tette lehet ővé számára az érzelméknek és az 
eszméknek a mélyrehatóbb rajzát, a sorsszer űség törvénnyé emelését, az 
érzelmeknek az eszmékkel való összefüggései kifejtését, az egyéni sors-
ban az általános érvény űség megmutatását. Az Optimisták hőseinek (Lé-
nártnak, Czinner Erzsinek, Báti Józsefnek) magatartását a szerelmi há-
ramszöaön belül és kívül a biológiai vonzalmakon és választásokon túl 
ideológiájuk határozza meg — ugyanazok a nézetek szabályozzák téhát 
érzelmeiket és politikájukat, etikájukat és taktikájukat. Ebb ől követ-
kezik majd, hogy az ember és társadalom mozgásának az iránya a re-
gényben nem egybees ő  jellegű : Báti József, amikor 1919 márciusában  
mindent megnyerni látsziik politikai aktivitásában, Czinner Erzsi iránt  

érzett szerelmében lesz a vesztes, amikor pedig a Tanácsiköztársaság meg-
bukik, a lány szerelmét szerzi meg számára a bukás. Ugyanilyen törvény-
szerűségeket mutat a h ősök etikai nézeteinek alakulása is. A proletár-
forradalom krízisét nem politikai, hanem erkölcsi vá гlságként élik át a 
híSsök — mint annyi más életsíkon, itt is ellentmondásosan, annál is in-
kább, .ment egy ember élete — az önéletrajz minden ismérvével — objek-
tivizálódik a regény kínálta lehet őségék keretei között, egy szubjektív 
életélmény keresi benne általánosabb, korra jellemz ő  és kort kifejező  ér-
vényét. Ennek talán a leghatásosabb eszköze a regényszövetet át- meg 
átjáró Ady-motívum: az egyedi és egyéni élmények, a magánélet ese-
ményei jelentés- és értelemtöbbleti ~ket kapják meg az Ady-versekkel foly-
tatott folyamatos, egyetlenegy ízben megszakadó párabeszédben. 

Átcsapnak ugyan a h ősök feje felett a történelmi események hwllámai, 
a regény (még ha a történemi regény megjelölést kapta is) tuladonkép-
pen a főhősnek, Báti Józsefnek, Sinkó Ervin alteregójának, a történetét 
mondja cl, a személyes történet révén pedig annak a könnerk a történetét, 
amely a regénybeli Párizs kávéhátiban gyülekezik, 59  s amelyibđl majd a 
Kommunisták Magyarországi Pártjánalk intellektuális csoportja formal б -
dik, hogy 1919 tavaszán a budapesti Szovjetházba tegye  szé a  elvét. 
Az író sorsdöntő  élményei fűződnek éhhez a intellektuális körhöz, s e kör 

‚ József Farkas: A forradalmi szocialista írócsoport létrejötte (1917-1919). Tanulmányok a  
magyar szocialista irodalom történetéb ő l. Bp. 1962. 77.  
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révén a regénybeli Vérteshez — etikára irányultságában er ősödök meg, 
és a „hogyan élni?" kérdései kerülnek most már elméleti meggondolások-
kal kapcsolatba, anélkül természetesen, hogy a szabadkai poggyászának 
én-centrikusságát meg .kellene tagadnia, hiszen a „hogyan élni?" 'kérdése 
abban a kiélezett farmájában, amelyet az Optimisták lapjain megfigyel-
hetünk, csak egy én-központú szemlépiben vet ődik fel. Sinkб  'kitűnő  
lélektani érzékkel .és a regénykompozíai б  igényeit figyelembe véve indítja  
művét e lelkiség forrásvidékénék a rajzával, amely a nagyon is találó  

Szábadkai .el őjáté'k cíunet kapta. Ez a Sinikó becsülte „empíriával" telí-
tett hatvan regényoldal .kétségtelenül az író legnagyobb m űvészi telje-
sítménye. Ennyire tömény képét másutt hiálba keressük az els ő  világhá-
ború végénék, a lelkek agóniájának, egy létezésforma kiúttalanságának, 
a „vidékies" önpusztító magatehetetlenségnek, az emiberék nem-életének, 
általárban a romlásnak és pusztulásnak, amelynek télevényéb ő l csak ke-
veseknek sikerült kiszakadniuk. Autentikus élményeit formálta meg, ami-
kor a szabadkai művésztársaságról beszélt, jelentéstartalmainak feltárásá-
ban, ötlényegesítésében azonban már Bailázs Béla Lehetetlen embereki 0  
cinmű  regényének tapasztalatára támaszkodhatott (nem véletlenül buk-
kan fel éppen a Szabadkai el őjáték szövegében Balázs Béla neve!). 
Sinkó regényében ugyanazzal a !társasággal találkozunk 1918 őszén, 
amelyrő l Balázs Béla Іь esz бІ  az első  világháború 'kitörésével kapcsolato-
san. Balázs Béla is kit űnő  jellemzését adja ennek a társaságnak: „Nega-
tív lázadók. Kivándorlók. Nem tudtak és nem akartak tovább élni 
ebben a polgári társadalomban. Ahelyett, hogy harcoltak volna ellene, 
kivonultak belőle. Az országútra. A lélek menekül ő  csavargói lettek .. . 
A valóságot keresték, a holt valóság helyett az eleven valóságot. És így  

futottak egy eloldódott, gyökértelenné vált lélek után, amely mindig 
csak ott keletkezik, ahol megsz űnik .a valбság."81  Sinkó mintha csak 
Balázs Béla észleletét mondaná tovább f őhősének, Báti J бzsinák, sorsát 
összeгfaglalva: „Azóta jött a front, aztán megint mindent betakaró boros 
éjszakák a művészasztal'beli társasággal, jött az egész élet, mellyel nem 
volt mit (kezdeni." 82  Emlékezni kell azonban az Egy történet, meh у nek  
még címe sincs Lestyán Péterének a panaszára is, ahogy (mérni tudjuk az 
Optimisták Báti Józsijának a gondolati többletét akár Balázs Béla, akár 
pedig az első  Sin'kб-regény hőseivel szemben. Az Optimistákban is fel-
hangzik a főhős panasza, amelyet most idézünk anélkül, hogy a szituá-
ciб t, amely kiprovokálta, elemeznénk: „Nem, .el őbb .a régi társaságomról 
akarok beszélni ... a  fő  baj az volt, hogy Ott mindenki magát tette, 
magát akarta tenni a világ középpontjává. Egy sz б  sem fordult annyi-
szor elő, mint az » én«. Mindenki mgáról beszélt, mindenki csak a 

•0  Balázs Béla: Lehetetlen emberek. Bp. 1965. Jellemzése Szabolcsi Miklósnak a könyvhöz  
írott elđszavában. 15-16.  

' 1  Uo. 444-445.  
" Optimisták. Újvidék, 1965. I. 34-35.  
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maga bánatába fulladt. Mocsárba süppedt emberek, akik saját magu-
kat saját 'hajulknál fogva akarják lkihúzni a pocsolyából ahelyett, hogy  

megkapaszlkodnánaik valami náluk erősebbe, nagyabba." 83  A háború  
alatti Szabadkán azonban Báti Józsinak, ennek a „zsakettes ilevitának",  
az ,élete más sem volt, mint keresése ennek a „nagyabbnak" és „er ősebb-
nek", :nem 7s tudva természetesen ezt még egészen 1918 őszéig. De tájé-
kozódása, amelynek égtájait Marx, Lassalle, Tolsztoj ,és Ady Endre neve 
jelzi, késđbb ,pedig Nietzsche és Buddha, már felk szíri az eljövend ő  ese-
ményekre, s megkülönbözteti azoktól is, akikkel a (különállók sorsában  
osztozott. „A arlűvészasztal társasága a háború el őtt éppen úgy, mint a  
háborúban, mindig is kívül állta rendes emberek társadalmán. Csupa  
olyan fiatal ember, akik valami szekta g őgjével néztek a gazdag, józan  
és poros parasztváros lakóira, azokra, akik őket szintén megvetették,  
és szálnűzötteknék ,érezték mgukat, mivelhogy itt múlnak napjaik. Há-
ború előtt, háború alatt is mindig várták, hogy egyszer majd üt az ő  
órájuk. Milyennek kellene lenni amaz ő  órájuknak, nem tudtáik volna  
megmondani. Mindenesetre ,készültek rá, de a maguk mбdján."84  A 
külön jele kétségtelenü Іl a szociáldemakraták ~kal való találkozásból szár-
maziik: az els ő  ledkéjét a taktikából ep.pen t őlük kapja, amikor kizárják 
a munkásotthoniból. Ez magyarázza majd nemcsak azt, hogy :éppen Báti 
Józsi lesz, aki 1918. október 31-én .a Városi Kávéház márványasztalára 
ugrik Tisza  István halála hírére, és 'beszél a „háború millió halottjáról  
és nyomorékjáról, arról, hogy most smár mindiga nép fog ítélni, s hogy  
eztán unár :máskp:pen lesz minden, de minden", 65  de azt is, hogy miért  
éppen ő  szónokol az Országház el őtti .téren a Tanácsköztársaság ki;kiál-
tásána ~k ünnepén a szociáldemokratákikal való egyesülés ellen, biza'l,mat-
lanságot szítva, a цniért majd Kun Béla .megdorgálja. S van még egy jel-
lemzője, amely a szabadkai művésztársaság tagjaitól megkülönbözteti.  
Báti Józsinak „mindig volt egy aneggyóz đdése", téhát „mindig talált  
valamit, amiben hinni léket." 88  Megbocsátó öniróniával mondatja tehát  
Fluckkal, a  zenetanárral: „Igy kell hinni, mint maga, aki olyan mar-
haságra is ,képes volt, hogy kávéházi üzérekt ől harsány éljent várjon a  
forradalomra ... Mondja, igaz, maga tényleg Ady-verset citált, 'beszédet  
mondott nekik ?"67  

Fontos volt idézni ennek a szabadkai prelúdiumnak a f ő  szólamait —  
az Optimisták fő  élet- (és eszme-vonulatát azok a lkonfliktusdk képezik  
majd, amelyéknek feszít őereje ebben a környezetben kezd !képz ődni. Báti  
József szinte minden tettének ,magyarázatát 1918 őszén és 1919 tava-
szán ebben az „el őjátékban" leljük meg. Tudatos téhát az író részletes,  
gondos, sok „empíriát" felhasználó ábrázoló munkája itt. A főlhős ma- 

Ui. I. 245.  
'4  Uo. I. 7.  
es Uo. I. 16.  

Uo. I. 33.  
‚ Ui. 
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gánéletének családi vonatkozásai, önarcképének a f đ  vonásai (az utcán 
nem ment, hanem „gázolt", szájá'ban cigaretta, hóna alatt könyvék), 
olvasrmányainak listája, a szellemi lát бhatár, amelyet a művésztársasági 
beszélgetések felrajzolnak (Mach, Freud, Ferenczi Sándor, Jan Kubelik), 
a családi házat megtagadó „tékozló fiiú" ,mozgása a Munkásotthon és a 
Városi Kávéház 'két pólusa között, azután a válaszút problémája, amély-
tđl a maga életének a megoldását várja, az utolsó dialógusok az én-r đ l  
a regénybeli Török Gézával, a fiatal, a Balázs Béla regényében is leját-
szódó öngyilkosságot anegismétl ő  Seiden Mónic életének tanúsága (ott 
Tomola Eszti öli magát a Palicsi tóba) a k іiúttalanság példázatával —  
az ilyen hatások és körülmények között alakuló lelkiség indul Pestre, 
ahol addig akar maradni, míg ki nem tör a világforradalom, amely 
nemcsak a társadalmi bajokat oldja majd meg egy csapásra, hanem a lel-
kieket is, hiszen 'értelmes célok szolgálatába álllhat, tud majd az életével 
is mit kezdeni az ember. 

Báti Józsinak a regény Török Gézájával folytatott beszélgetése az 
egyénrő l jelzetértékű  lesz. „Maga túlságosan nagy ügyet csinál egyes 
emberekből. Ha  az utóbbi időben kevesebbet foglalkozott volna. Neitzsdh-
ével és többet szociológiával, főleg Marxszal, az egyénnek ez a túl-
becsülése nem .történt volna magával" — jegyzi meg Török Géza a 'lel-
kes fiatalember szavaival kapcsolatban. — „A háború óta minden indi-
vidualizmus végleg komolytalanná vált, b осsásson meg a szóért, .komi-
kussá. Micsoda súlya van még az egyes ember pszichéjének, morális 
kvalitásainalk, szándékainak, amikor éppúgy, mint a háboruban, minden 
a gazdasági er őforrósakon, az organizáció milyenségén, minden csak a 
tömegéken, mennyiségeken múlik?" 88  Máti Józsi erre a .következ őképpen 
replikázik, bizonygatva, hogy kétféleképpen lehet hinni az egyén érté-
kében: „Vagy úgy, hogy azt mondom: te csak egyén vagy, s mint ilyen-
fel szemben nincsenek különösébb kötelezettségeim; vagy úgy, hogy azt 
mondom: én csak egyén vagyok, mint ilyennek semmi értékem, tehát 
cselekedeteimben a magam érdekei, kényelme ne legyen szempont. Nem 
gondolja, hogy minden azon múlik, hogy a lehetséges kett ő  közül melyik 
konzekvenciát viszi át a gyakorlatba az ember?" 89  És heves gesztussal 
utasítja el Freud nemiét is, amiikor Török Géza rá akar hivatkozni, 'bi-
zonyítani, hogy a „forradalom sorsa" nem egyéneken múlik. 

Ebből a körbő l szakad ki Báti Józsi, aki szinte menekülve ül vonatra 
s indul Pestre, hogy a sorsszer ű  véletlen vezesse lépteit a Párizs 'kávé-
házba, ahol földije a pincér, és ahol a forradalmi indivddualistákna(k egy 
köre székel. Az író mintegy a tudatállapotok lépcs őin vezeti felfelé a 
c'hialisztikus várakozásokban él ő  hősét. A valósággal való szembesítés 
természetesen ki tudja mutatni, hogy a véletlennek, amely Sin'k б  szép-
irodalmi alkotásaiban a sors szerepét kapja, közeir ől sem volt akkora 

88  Uo. I. 43.  
89  Uo.  
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szerepe, mint amekíkorát a regény Báti J бz&ijának az életében játszott. 
Báti Józsi nem, de Sinkó Ervin György Mátyás 70  névén tudatosan ke-
reste a Komját-сsaportat, amelynelk tagjai „felismerik, hogy az osztály-
társadalrnakban eltorzult emberi lélek bels đ  felszabadítását a kommunista  
mozgalom a gazdasági és politikai felszabadulásukkal együtt akarja  

véghezvinni, hogy a párt célja nem csupán gazdasági és politikai, de az  

összemberiségérdekeit is !kifejezi". 71  Báti Jбzsi !étkérdései ebben a körben 
sem oldódnák meg, hanem a szabadkaitól összetettebb és ellentmondáso-
sabb módon továbib élnek: a kör tagjainak forradalmi munkája mögött 
a magánélet kusza szövevénye lapul meg, és amikor Báti J бzsi ellenáll-
hatatlan vonzásnak engedelmeskedve elindul Czinner Erzsi „kis lába"  

után, akkor maga Fis belebonyolódik ennek a hálójába. Senki sem tud  

megszabadulni •magánéletét&!, és a „zsakettes levitából" „romantikus  

barbárrá" alákuló férfinak az lesz a nagy felfedezése, hogy a Párizs  

kávéházban egy гmással találkozóknak is van magánéletük, s mi több,  

mindegyikük lélké'ben ott a „pokol", miként azt ,a regény Ady-tmotívuma  
kibeszéli. A kör tagjainak nem is a Tanácsköztársaság bukása lesz a leg-
nagyabb veresége, hanem az, hogy — mint Báti majdmegfogalmazza —  

az 6 „külön kis poklaik nem mozdulták ki a helyükb ől, mintha kint 
semmi sem történt volna", 72  mert — ezek már a regénybeli Lénárt 
szavai a ІьuКѕ t lkövetó illegalisásban — „végleges ,formákat kerestünk a 
saját személyes életünk számára, mintha mára végleges formáklrak el-
jött volna az ideje." 73  

Nem a történelemi, hanem az egyén oldaláról nézett világ ik ~épe bonta-
kozik téhát ki az Optimisták lapjain — erre mutat mind a regénynek 
a Pestre érkezett Báti József „szerelmi története", mind pedig ideológiai  

neveltetése, s e Ikettő  folyamata (bár összefonódni látszik) mégiscsak  

párhuzaunosan fut egymás mellett, de velük párhuzaunos a történelmi  

események sora is. A regénybéli kulminácaiók egymásutánja ezt bizonyít-
ja. Disszonanciákról vall ugyanis, hogy a regény lapjain nem egyidKben  

ér csúcsára a szerelmi történet, az ideológiai beérés ,és a történelem, ha-
nem három szákaszóan játszódik le, s nyomban negatív el őjelet kap.  
Sinkó .'hőse a Tanácsköztársaság ,kikiáltásának pillanatában mindent el-
veszít. A szerelmi történet tet őzik elsőként. Báti József nagy szerelmi 
vallomása után (egyes mondatai már Lestyán Péter ajkán is felhangzot-
tak), amelynek vége egy kérdés Czinner Erzsihez: „Megpróbálja, hogy 
kicsit szeressen?", :következik a megsemmisít ő  felelet: — „Nem lehet, én 
mást szeretek." 74  Ennek ellenére még a beszélgetést követ ő  éjszakán oda 
akarja adni magát Báti Józsinak (,‚eldobni magát, hogy kevesebbet ér- 

70  Török Géza György Mátyás aiteregdja. Ld. Sink б  Ervin: Budapesti mozaik. Híd, 1964. 2.  
121.  

11 Ld. az 59. számú jegyzetet.  
7L  Optimisták. II. 355.  
7S Uo. II. 497.  
os Uo. I. 310-311.  
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jen"), másnap pedig a férfi veti rá magát, és szinte ewfóri аban indul  
Újpestre agitálni, mert — mint mondja majd — „a reménytelen és sze-
rencsétlen szerelmét semmi boldogságért se cserélné el". Ellentmondá-
sokkal teli jelenségékkel találikozik Báti Józsi Czinner Erzsinél járva ki  
az érzelmek iskoláját. Nemcsak a szeretet és a vágy fbonyolultságábál  
kap leckét, hanem egy létezésfilozófiából is, amely értelmezi az ember-
nek emberhez való viszonyát. Czinner Erzsi és Báti Józsi nagy szerelmi  

kettősének első  tételeiben a lány ezzel ismerteti meg a rajongó fiatal-
embert:  

„Csak valljuk be, hogy mi magunk nemegyszer megütköztünk a saját  
életünk IkonzekvenGiáin, a helyzeteken, melyeket épp a kitartó követ-
kezetesség tesz számunkra elkerülhetetlenékké. Ez nem baj, de tudni  
kell, hogy így van. Ez a társadalom bosszúja azért, mert felismertük,  
hogy milyen rothadt minden fonmája és intézménye, azzal bosszulja  
meg magát, hogy a n1i személyes életünkben válik leginkább kézzelfog-
hatóvá ez a felosztási folyamat ... Aki ember az osztálytársadalomban az  
életével valami egészet, valamit egészen akar, darabokra kell törnie  a 
maga .életét; aki segíteni akar, annak bántania kell, ajki igazságot akar,  
hazudnia kell, s ami a tisztaságot illeti ... épp az kényszerül rá, hogy  
derékig gázoljon a sárban ..."  

Erre a ,feptegetésre Báti felelhet-e másképpen, mint ahogy „nagy fiatal-
ságában", kamaszosan felelt: „Be ha ez igaz volna, akkor ... akkor  
egész borzasztó volna élni!" Czinner Erzsinek a válasza adja meg  a 
kegyelemdöfést Báti illúzióinak: „Hát persze hogy így van . .  

A szerelmi élet kuszáltsága, a forradalmat csinálók magánéletének  a 
zűrzavara, Lénárt háreme Qfelesége, Czinner Erzsi, Flamm Jutka), Sári  
és Lénárt nézete, amely szerint a „jöv ő  társadalomban a (férfi és n ő  
viszanyánalk teljes kötetlenségét, minden küls ő  forma mellőzését kell  
majd :követelni", éppen ezért „szabad párzásról szabad csak beszélni és  
akikor megszűnik az egész polgári szexuálmorál minden nyavalyája", 78  
mutatja annak a „pokolnak" a képét, amit a h ősöik a szívük mélyén  
hordoznak, s az ábben való megmerülést ől várják megvaltásukat.  

Az elborzadó $éti Józsi ugyanazt hallja Vértest ől is, akihez az esz-
mék iskolájáb a  jár, amit Czinner Erzsit ől. Mind a ketten a „metafiziká-
bál" gyógyítják. Vértes a politikai cselekvéssel kapcsolatban oktatja  
Bátit, idézve Hebbel Juditjának a szavait („Ki vagyok én, hogy meg-
futamodjak a tett el ő l, hogyha Isten közém és a nekem rendelt cseie-
kedet közé a bűnt helyezte?"), és emlékeztetve Karl Liebknedhtre és  
Rosa Luxemnburgra a következ őképpen:  

„ ... ma az a helyzet, hogy ibérunit csinálunik, még a legnagyobb éle-
tekhez is, legnagyobb cselekedetekhez is, odatapad letéphetetlenül a b űn.  
Ma, ra az a kérdés, hogy vagy vállalni a b űnök végtelen sorozatát,  a 

7s Ui. I. 243-244.  
" Uo. I. 230-231.  
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felelősséget minden csepp vérért, amit a forradalom érdekében ontani 
fognalk, vagy pedig azért, mert erőszak .és vérontás b űn, megtagadni a 
szolidaritást az eszmével, mely semmiképp másképp, hanem csakis ter-
ror és várontás által valósítható meg s azt mondani, ti legjobbak, akik 
öltök és haltok a harcban, melyet a kapitalizmus bestiája ellen folytat-
tok, ti, Lieb.kneáht, Luxemburg, ti orosz vöröskatonák, akiket, ha fog-
lyul estek, élve nyúznak meg a fehér bestiák, én Jobb akarok lenni, 
mint ti, én tiszta akarok lenni minden er őszak bűnétől ..."77  

Ha Czinner Erzsi a „dallamát" adta a maga „persze"-jével, Vértest ő l 
a „szövegét" hallja, s 'bizonyságát kapja, hogy „élni félelmesen lehetetlen 
valakinek, aki tisztán és egészen akar valaminek élni". 78  Az érzelmék 
és a politikai cselekvések kérdése ilyen módon éri utol egymást, a re-
gény főhősében .kráгis-helyzetet hozva létre. S hogy mekkora fáziseltoló-
dást ábrázol Sinkó éppen itt, azt az is bizonyítja, hogy Lénárt már a  
Pesti illegalitásban, а  Тan.сskёzt гsаsg bukása után idézheti az ugyan-
csak híres mondást: „Mi kommunisták csak szabadságos halottak va-
gyunk ..."79  1919 márciusában Sinkó hősét a Czinner Erzsi és a Vértes  
felfogásában adott kompromisszum l еhetősége foglalkoztatja, és hevesen  
tiltakozik ellene, mondván, hogy „mindenki 1 ѓ letёneК  nyitott könyvnek  
kell lennie, csak a nyílt élet bátor, csak a nyílt élet tiszta ..." 80  Ennek 
hulláma dobja az Országház el őtti téren az autó tetejére, hogy a szoeiál-
demákratákkal (kötött kompromisszumos szövetség ellen szónokoljon.  
Ekkor válük Báti Jбzsеf, a kamasz „egy csapásra feln őtté", mikén't azt  a 
regény egyik 'fejezetiének a címe is mondja.  

Szinte törvényszer űen kell éppen a regénynek ezen a kritikus pontján  
felhangzania Báti Ady-rekviemjének. Ez is gondolati csúcs, Sinkó h őseit  
kísérő  motívuma itt csap fortissimába:  

„Embernek lenni egy világban, mely minden emberivel szemben vak  
és süket, a kényszert jelenti, hagy az ember vagy összehúzódjon egy  
egérlyukban, vagy pedig, hogy vad és pusztító experimentumák között  
pusztítsa el magányos magát. Mert ki ad itt tanácsot? Ki ad itt útbaiga-
zítást annak, aki mindenáron emberként akar élni? Hol talál itt ma  
ilyen valaki kész fonmát, melybe beleilleszkedhet? Hol vannak ma még  
formák, edények, amik nem repedezettek hazugságtól, amiket nem font  
be piszkos érdekek, összefüggések hálója? Hátborzongtató ,és nyaktörő  
vállalkozás ma enљernek lenni, akár még csak szerelemben is! Nincse-
nek törиénykönyveinik, nincsenek papjaink, maguk vagyunk! S érzé-
seinkben, gondolatainkban úgy egyunás mellett élnek, úgy összekevered-
tek igazság és hazugság, hogy ki tudja, legszentebb dühürükben hányszor 
irtjuk ki magunkból .épp azt, almi igaz?" 81  

" 
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Ami ezután következik a regényben, az Báti számára is az eseményék  
végjátéka  csupán. Lezáródik a f őhős életének „pesti fejezete", megkez-
dődik disszidálásának folyamata, és ,érkezik végpontjához Bátina .k ab-
ban a ,felismerésében, hogy „nem szabad ölni", ami azzal együtt szakad  
fel belő le Czinner Erzsivel újra találkozva, hogy „Erzsi, én már nem  
vagydk kommunista". Eltávolodott tehát attól a hitt ő l is, amirđl Vér-
tessel -beszélgetve hallott. Hitét vesztett ember áll el ő ttünk a Tanács-
köztársaság utolsб  heteiről, napjairól készült képékben, és a Liebknecht  
Károly és Luxemburg Róza temetésér ől hazaérkez ő  Czinner Erzsinék kell  
megmagyaráznia Báti helyzetét a következ őképpen:  

„Minden, ami ma van, minden, ami körülöttünk és bennünk eleven, az  
csak korbácsol, hogy vágyjunk, vágy бdjunk egy szépség után, melyr ő l  
tán nem is tudunk többet, mint azt, hogy az a valami egészen más, mint  
ami van, bár még nincs, de bennünk rnár vágy alákjaban él. És te is  
mindig inkonzékvens leszel, de csak annak, aki kívülr ől nézi a dolgaidat,  
amiket teszel, és a gondolataidat — de mindig valójában konzekvens  
fogsz maradni. Ez a vágy az, amiben mindig konzekvens fogsz ma-
radni."82  

Az Aegidius útja rajzolódik ki az Optimisták szövegének utolsó ne-
gyedében, de már nem egy apológéta tealóg:iai szenvedélyességével, ha-
nem a kri tilkai szemléletnek az elbeszél ő  mű faj követelményeit is szem-
mel tartó tárgyilagosságával. Ebb ől következ ően pedig olyan módon,  
hogy a Báti Józsi „igazsága" megmarad a maga relatív érvényének a  

körében. Nem véletlen azonban, hogy Sinkó regényének éppen ebben  a 
részében 'közelről sem tudta olyan meggyőző , művészi és eszmei szem-
pontból hiteles módon ábrázolni fdh đsének átváltozását, eszmei krízisét,  

hitevesztését,mint amilyen meggy őző  indulásának és pesti neveltetésének  
a rajza. Mint aki elveszítette ekkor mára Báti Józsi új, aegidiusi  

igazságába vetett hitét, olyan módon idézte fel több mint tíz esztend đ -
vél fiatalabb önmaga élményeit és gondolatait. Elveszni látszik a tor-
nyosuló eseményekben: a történelem kerül el ő térbe, elhalkul tehát a ter-
mékenyítő  .párbeszéd a h ős és az események között, mind szejmmel látha-
tóbb passzivizálódása is, amikor pedig ismét a Pesti élet színterére lép,  

a Tanácsköztársaság politikai gyakorlatával elégedetlen ifjú már nem-
csak ,kételyek terhét cipeli, hanem a hitevesztés stigmáját is. A „törté-
nelmi szükségszerűség elleni lázadása", 83  amely 1919. mároius 21-én kez-
dődött, azzal a sírással zárul, amellyel 1919 augusztusában borul .ni  
tékhelyén az asztalra — sírással, amelyr ő l Aegidius beszél majd Sink б  
Ervin ,kisregényében. Az „empíria" siklik ki kezei közül, s mily jellemz ő ,  
hogy sem Báti Jбzsef átváltozását, sem Czinner Erzsi ,magatartását nem  
az élettényekb ől bontja ki. Mellékalakjai sokkal inkább élettel teliek,  
mint központi hősei ékkor már. Elmosódottak természetesen a Párizs  

B= Optimisták. II. 447.  
" Optimisták. I I. 232.  
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kávéházba >mg be betér ők, de ott tanyájukat már nem tartó h ősök arc-
élei is, talán az egy Flamtm Jutkáé kivételével. Pedig Lénárt vagy Lányi 
lényegében ugyanazt a válságot szenvedik, amelyet Báti Józsi, lévén  

etikusak, hiszen éppen ők avatták be eszméikbe, azzal a 'különbséggel,  

hogy ők közelrő l som élik át olyan tragikusan a Tanácsköztársaság idején  

kiéleződő  erkölcsi válságot, mint Sinkó és f őhőse, Báti Józsi. Különösen  
nem Lénárt, akinek szerelemfelfogását, tehát erkölcsét Sinkó a regény-
ben lépten-nyomon ,bírálta.  

Az éló ,  a valóságos személyekr ől mintázott regényalakok közül a  
Vértesé művészi-eszmei szempontból is a leghitelesebb. Túlzás nélkül azt 
is állíthatjuk, hogy Báti Józsi ugyan az Optimisták főhőse, központi 
alakja, nagy egyénisége Lukács György. Kényes és néhéz feladatot kel-
lett Sinkónak megoldania Vértes szerepeltetésével. Az önéletrajz sugal-
latait követve számot kellett adnia Lukács Györgyhöz való, kezdetben 
elutasító viszonyáról, gondolkodásában, etikai elkötelezettsége k>ialaku-
lásában játszott szerepér ő l, felmérni és művészi erkыcsdkkel ábrázolni a 
Lukácstól kapott hatások mértékét és jellegét, egyben azonban lehet ő leg 
tárgyilagosan rajzolni valóságos történelmi szerepét is. Fokozta Sinkó 
feladata neihéz.ségét, hogy a Landler Jen ő  vezette ellenzék, amelyhez 
Lukács is tartozott, a Kun Béla frakciójával szemben vereséget szenve-
dett, Lukácsnak pedig vissza kellett vonnia az ún. Blum-téziseket. Pa-
radox módon tehát arról volt szó, hogy Sinkónak, aki krisztianista 
szektás korszarka végén tartott, Lukács György „messianisztikus szektás-
ságát" kéllett ábrázolnia, amelyet a maga „útja" is metszett. Feladatát 
sikeresen oldotta meg a regényben, megvilágítva az Aegid-ius-komplexu-
sának gyökereit is, amikor Lukács és a maga, azaz a Vértes—Báti vi-
szonyt a mester—tanítvány viszonyaként állította be, egyúttal pedig a  

Báti Józsi „dantei" utazásában Lukács-Vértesre Vergilius szerepét ru-
házta.  

Amikor Báti életébe lép, a Párizs kávéházbeli csoport éppen a Párt 
intelleiktuális csoportjává alákul át. Vértes egy héttel azel őtt adta ki 
Taktika és etika cinű  tanubmányát, amelyben „oda lyukadt ki, hogy 
az osztályharcban való részvétel, minthogy az osztályharc háború, er ő -
szakot és gyilkosságot is jelent, az egyén szempontjából, etikai szempont-
ból: „,bűn".84  A csoport hevesen tiltakozik tehát Vértes jelenléte, a párt-
ba való felvétele el:len, 85  de azután igen gyorsan hatása alá kerülnek. 
Lányival fogalmaztatja meg Sinkó Vértesnek rájuk gyakorolt hatását: 
„Fejbe vagyok kбli,ntva, agyon vagyok ütve, e1 vagyok veszve... Ott  
egye meg a fene Vértest, sokban igaza van s ez röviden azt jelenti, hogy  

nekünk jóformán nincs igazunk, .no!" 88  Vértes az etika fontosságát hang-
súlyozza, praktikus tudományként méltányolja, hiszen az ember állás- 

"4 Uo. I. 265.  
85  A század nagy tanúi. Bp. 1978. 176.  
"" Optiп isták. I. 270.  
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foglálásának a tudományát látja benne — a kérdésr ől beszél, amely 
Báti szemében majd valóban az élet és a halál kérdése lesz. A regény 
főhőse számára a Vértessel való találkozások létfontosságúak, akárcsak 
a regénybeli Lányi, a valóságban Révai József, számára is. Vértes ugyan-
is szabatosan, fogalmi nyelven beszél, és filozófiiai távlatokat tud adni 
a Báti Józsit és barátait foglalkoztató életkérdés еknek, egyúttal pedig 
értelmezi a sze гmük előtt lejátszódó eseményeket. Sink б  szinte nyomaté-
kosan figyelmeztet Vértes szellemi fölényére, gondosan, több szituáció-
ban is tetten éri a Vértes gondolkodásmódja sugározta magabiztosságot, 
majd meg is fagalanazza a Bátmékkal szembeni el őnyénеk tényét, mond-
ván, hogy „én el őre átgondoltam mindent, maguk meg csak most kez-
dik".87  1918-1919 forradalmainak ideológiai vetületei tehát a Vértes-
jelenetekben t űnnek elő . Ő  dobja Bátiék életébe a bűnösség prablé тi .ját 
a Habbel4dézettel, ő  állítja, szinte végzetesen determinálva a regény 
Báti Józsijának gondobkadását, hogy „a történelem er ő i a proletár osz-
tályöntudatban sz űnnek meg vak, katasztrofális, sorsszer ű  hatalmak  
lenni",88  de ő  lesz az, aki az osztálytudatot éppen úgy dialektikusan  
próbálja magyarázni, mint a szooiáldamakratákkal kötött szövetséget, a  

hatalom gyakorlása felvetette erkölcsi kérdéseket, végül pedig a hit kér-
dését („hinni épp azt jelenti, hogy az ember tudatosan irracionális  

magatartást vesz fel a saját egyéni életével szemben" 89), hogy azután a 
maga aggályaival viaskodó Bátinak odakiáltsa „olvasson valamit Kier-
kegaard-xól!" Vértes magyarázza meg természetesen a Tanácsköztár-
saság kikiáltásában lappangó ellentmondásokat is: „Mi akartuk a for-
radalmat. . . s a katasztrófa csak az, hogy majdnem ártatlanok vagyunk 
a gyđzelmünikben ... óriási veszedelem, hogy nem bels ő  forradalom, 
nem harc, hanem az antant hozta meg a proletárdiiktatúrát ... Bárhogy 
is végződik ez a proletárdiktatúra, a magyar munkásság tegnaptál mára 
aktív történelmi faktor lett ... A mi dolgunk mosta leonidászi feladat: 
minél továibb tartani a világforradalom magyar frontszakaszát ..." 90  S 
Vértes lesz, aki a kommunisták történelmi „optimizmusának" az adott 
helyzetb ől következő  paradoxarát világítja meg Báti előtt, ti. hogy „a 
harc semmisíti meg a harcot, a Vörös Hadsereg a militarizmust, a terror  

teremti meg a világot, melyben a szeretet realitássá válhat", 91  elő térbe 
helyezve „az emberiség nagy céljaival találkozó utópisztikus tendenciák" 
kérdését, amely gyakorlati, hétköznapi mivoltában az „osztályérdekek” 
és az „osztályt alkotó egyének pillanatnyi érdeke" közötti kon ~fliktu-
sdkkén:t jelent+kezik. 92  Idézeteinkb ő l azonban az is kiderül, hogy Vértes 
érvelése nem minden tételében volt pontos, noha ő  ment el legtovább az 
értelaniségiek közül, akik magukat kommunistának vallották a realitá- 

e7 Optimisták. II. 279. 
" Optimisták. I. 317. 
č9 Optimisták. I. 337.  
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9 L Uo. II. 340.  
92 Uo. II. 335. 



SINKб  ERVIN REGÉNYEI (II.) 	 607  

sok elfogadásában. Véglegesen azonban ő  sem tudott szakítani filozófiai 
múltjával. A reg.énynek abban a jelenetében, amelyben Báti Józsi Vér-
teshez siet Kun Béláék letartóztatásának hírére, felvillan ennek a múlt-
nak az emléke. Vértes az „embertelen politikáról", a terror értelmér ő l 
Giotti-repradukciák és Franz Marc őzt ábrázoló nagy képe kulisszái 
között beszé1 93  — a szint Ferenc gondolataira emlékeztet ő  módon, te-
h'at az Aegidius-kérdés jelenvalóságával is. Báti Józsi gondolkodásának 
az ,irányváltozásáról Fis szó van ebben a jelenetben. Vértes fejtegetései 
ennek lehetőségét is felkínálják: „A politika embertelen ... Ebb ől  a 
ténybő l, hogy a politika embertelen, vagy azt a konzekvenciát vonja le 
az ember, amelyet kezdetben én, vagy pedig az egyedül helyes követ-
keztetést: beállnia harcba s így aktíve siettetni annak a termelési rend-
nék a likvidálását, melynek egyik leggyű löletesebb terméke épp maga az 
osztályharc ... a proletárdiktatúra ... nem osztályuralunat akar .. . 
megsemmisíti az osztalykülön.bségeket, s ezzel magát a terrort és minden 
olyan dologi kapcsolatot is, mely ember el ől személytelenül takarja el 
az embert. De ma még nincs itt az ideje, a tisztán emberinek, ma még 
mint osztályok, pártok, rendőrök és forradalmárok állunk egymással 
szemben — osztunk és kapunk sebeket." 94  

Ez az a pont, ahol Báti Józsi útja elválik Vértesét ő l, és a Szovjetház  
éttermében a filozófus fejtegetéseit az Adler-esettel kapcsolatosan már  

meglazult figyelemmel hallgatja, holott Vértes arról a dilemmáról be-
szél, amelynek örvényében akkor Báti Józsi már elvesz őben van. Ugyan-
ezzel a figyelemmel hallgatja majd Vértest a hitr ől szóló tanítása kap-
csán is. Adler a felel ősség kérdését állítja a figyelem középpontjába. Ter-
mászetesen morális felel ősségérzésről van szó: válláiható-e „másák életé-
nek kockáztatása egy nem százszázalékosan biztos célért", s hogy a 
gyávaság fogakna is új tartalrna,kkal b ővült, mert — Vértes szerint —
„gyávaság lehet az is, ha nem merem a jóért a mások életét is kockáz-
tatni". S mert Vértes tudja, hogy Báti milyen gondolati úton jár már,  
nem célzat nélkül fejezi be a következ ő  szavakkal a gyávaságról szóló  
eszmefuttatását: „Csak a magamét, a másokét nem — ez magas nívót 
jelent, de jelentheti azt is, hogy ez a felel ősségérzet csak ürügy a legsú-
lyosabb felelősségvállalás alól való kibúvásra ..."95 A ludovilkások láza-
dásának leverése után pedig, a rövid csatában Báti a Szovjetház parancs-
nokaként vett részt, Véertes „kinyújtotta ... mind a két karját, és szó 
nélkül, a  két kezével kétszer megsimogatta Báti arcát", 98  részvéttel a  
dezertőr tanítvány iránt. 

Vértes eszunefuttatásainak a jelent ősége több értelmű  tehát az Optimis-
tákban. Jelenléte nélkül elképzelhetetlen Báti Józsi eszméinek alakulása, 
„fejlődése", dezert őr-lelkiségének a kialakulása. De megkerüllhetetlenek 
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a Vértes-féle nézetek az 1918-1919-es események tárgyilagos ábrázolása  
során is: a Taktika és etika, a Párt és osztály (Az egység okmányai című  
brósúrában), a Hozzászólás Fogarasi Béla Konzervatív és progresszív  
idealizmus cím ű  elóadásához című  Lukács-tanulmányok 97  (ezek szöveg-
szerűen vagy fő  gondolataikkal bekerültek az Optimisták szövegébe is!)  
egy korszak eszmél'kedésénerk legf őbb dokumentumai, eszmei eredményei  
a bennük kétségtelenül jelenlev ő  tévedések ellenére. Sin ~kó interpretáciai  
pontosak. Akkor sem torzítja őket, amikor Báti tudatán megsz űrt  
változatáról esik szó. Azt sem homályosítja el, hogy objektíve Vértes  
értelmezései álltak közelebb a valósághoz, nem pedig Bátié, akin 1919.  
március 21-e után mindinkább er őt vesz a dezert őri lelkiség. Egy sze-
mélyes dráma tragükumát látjwk tehát Báti Józsi sorsában  kiboв llani, 
anélіkül, hogy az író ezt a drámát általános érvény űvé akarná tenni. 
Ugyanezt figyelhetjük meg a Tanácsköztársaság története el őadásában 
is. Az írónak majdnem mindig sikerül kritikus szemmel nézni Báti József  
csalódásait, és nem inszisztál hangsúlyosabban f őhősének reakciói és a  
valóságos történelmi események okozati összefüggésein az általános ér-
vényűség igényével. Nyomon követhetjük tehát Báti Józsi csalódásait,  
az író azonban nem tartja ezeket a csalódásokat mindenkire érvényes-
nek. Báti Józsi „viselkedését" és gondolkodását inkább magyarázni és  
megérteni akarja — ön Кriti:kus visszapillantó regénytükrében. Teranésze-
tesen az Optimisták lapjain is szó van a proletárdnktatúra hibáiról.  A 
harmincas •években nyílván már higgadtabban, történelmi távlatból le-
hetett nézni az eseményeket, nem úgy, mint a húszas évek els ő  felében  
még, alpikor a forradalmi emigráció a bukás okai felett töprengett. Sin-
kónak tehát módja volt már tárgyilagosabban szólni az eseményekr ő l,  
ilyen módon Báti József opponálása sem lépi túl a személyesség körét,  
amikor útja elválik a forradalmi eseményekét ő l. Megriad tehát, amikor  
a regénybeli Kovács elvtárs szavait hallja a Párt értelmiségi csoportjának  
álakúló értékezletén; nem tudja 1919. március 21 -én elfogadni a Szo-
ciáldeпnoК rata Párttal való egyesülést és a Kommunisták Magyarországi  
Pártja feloszlásának a gondolatát; fáj Іlalja a diadalmas északi hadjárat  
utáni visszavonulás tényét; Đ 8  helytelenít néhány kisebb intézkedést; meg-
rázza az osztályöntudat hiányának felfedezése az emberekben; jelzi,  
hogy a földkérdés mególdatlansága feszültségeket szül, drámai módon  
azonban a terror kérdését veti fel, amelynek árnya felkísértett már  
Kovács elvtárs szavaiban is. A Lenin-fiúk önkényességét bírálja, s hogy  
nyomaték van a regény tszöveg ilyen vonatkozásain, azt Dani mind  
ellenszenvesebbé válló portérja is bizonyítja. A Kecskeméten „gajdesz-
be" küldött Vén András esete 99  a Báti Józsi megrázó élménye: a forra- 

" A Taktika és etika, a Párt és osztály cím ű  írásokat a Lukács György: Taktika és etika. 
Bp. 1919. olvastuk, s szemmel tartottuk a Történelem és osztálytudat. Bp. 1971. szövegeit is, 
Fogarasi Béla elóadásához hozzászólás az Ifjúkori m űvek. Bp. 1977. 837-844. 

os Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. 
ee Optimisták. II. 391. 
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dalom „gazságtalanul megölt áldozata" látványától egyenes út vezet a 
„Ne ölj !" Báti József bevallotta hitéig a regény гben. Ebben a 'kecskeméti 
epizódban lép fel — s nem véletlenül — Blaha elvtárs — akire az író 
a  hindu Karra tanításának kifejtését bízza. 1 o0  Ennek a tanításn ők kell 
feleselnie Vértes nézetével a felel őstség és a hit kérdése kapcsán. Báti és 
Blaha regénybeli megosztott szerepe az író kritikájának a jele, s itt Báti  

az első  számú kritikusa lelki társának: „Elfelejti, Blaha elvtárs, hogy 
azok nélkül, akik vállalfáik és végzik az irgalmatlan, vagy alhogy maga 
mondja, a káini munkát, ha azok csak egy napra azt tennék, amit maga 
hirdet, itt se volna, vagy igen hamar véget érne a maga kecskeméti lelki 
királysága." 1 o 1  Az sem lesz véletlen, hogy Szairrluely Tibor alakját fel-
tu'nően rokonszenvesnek rajzolja az író, holott az ő  neve, mint olvas-
hatjuk, a  „terror neve lett". F őhőse alakjának a regénye kritikus pont-
ján való megkettőzése azonban nemcsak kritikai célt szolgált, a tárgyila-
gosabb ábrázolásnak is eszköze. Abba a lelki tusába tekinthetülvk, ame-
lyet Báti vív: „Kecskeméten Blahával mintha egy b űvös körbe került 
volna, ahonnan minden óldalrб l a sajat arcának tükörképe néz rá. Hogy 
visszagondolt rá, úgy jelent meg el őtte, mintha egész kecskeméti ideje 
alatt 6 fidunvászon el őtt ült volna, s különös módon Blaha személyében 
a saját gondolatait és elképzeléseit vetítették volna 'konzekvens cseleke-
detté válva, megval бskva elébe ..."102  

Nem kétséges azonban az sem, hogy a Blaha-epizódnak az Optimisták  
értelunezése szempontjából is jelent ősége van: eddig tart a f őhđs tudato-
sodásának a folyamata. Egyben pedig visszamin ősítő  érvénnyel jelzi, 
hogy az Optimisták nem cselekvés-, hanem eszme-regény. Azt ábrázolja 
a tízes évek vége 'magyarországi valóságának em,pírájában, hogyan har-
col az , ;öneszméletre ébredt szellem a társadalom vak, materialisztikus 
erőivel szemben" útkeres ő  messianizmussal, s hogyan diadalmaskodnak 
felette, ha ideiglenesen is, atársadalom vak, materialiszti us erol .fos  

Ennek a szellemnek kíséri mozgását Sin'k б  Ervin mind a szerelem két 
változatában (Botiéban és Lénártéban), mind a bölcselet Vértes megfo-
galmazta változatában, mind a Báti-Blaha „etikájában", de a történelem 
sokkal nehezékesebb lépteiben is. Estmák és érzelmek megjelen ~éséról, 
majd kibontalkozásárбl beszél az író, ezek mozgását kell tehát ábrázolnia 
az „öneszméletre ébredés" folyamataként. Éppen ezért a regényszerkesz-
tésnek is alkalmazkodnia kellett az író eszmei igényéhez, minthogy a per-
gő , valóban lázas iramú történelmi eseményeknek és az érzelmeknek-gon-
dolatoknak nagyobb a tere, tehát lassúbb mozgásának ellentmondását kel-
lett feloldania. Nagyobb, állóképszer ű  „szituációkban" mozdul tehát a re-
gényben a történés, közéjük pedig a történelmi események (egy részük-
nek a hősök csak szemlél ő i, más részükben .tevékeny szerepl ők) rövidebb, 

ioo Ui. II. 385.  
ioi Uo. 387.  
ioz Uo. II. 397.  
ios Uo. I . 317.  
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staccatószerű  epizódjai ékelődnek. Az el őadás ritmusát is ezek váltako-
zása biztosítja. Ennek a lehetséges ritmus-görbének a tanulmányozása Pe-
dig azt mutatja, hogy az Optimisták szövegében fdkozatos felgyorsulás  
észlélihető, a hősök mind nehezebben tudják követrLi a történelmi esemé-
nyetket, az 1919. március 21-én lejátszódott tet őzésben pedig mintegy  
eiboritják az események hullámai &ket, majd a befejez ő  részben ismét az  
érzelmi-gondolati állóképek kerete kezd növekedni, a h ősök értelmező  
munkájának mind több tér kell, végül pedig a regény egy ugyanolyan  

típusú állóképpel zárul, mint amilyennel indult: ott Szabadka szellemi  

„állóvize", itt a Fluák szobájában rejt őzködő  ember „zárt" szituációja  
van, s mind a kettő t (a hasonlóság megtestesít őjeként) Fluaknak, a zene-
tanárnak, kitűnően megformált alakja uralja. Paradoxonnak t űnhet  
ugyanakkor, ihogy egy történelmi eseménysor, amelyben a néptömegek  

mozdulnak és a budapesti wtcák játszanak jelent ős szerepet, epikus áb-
rázolásában a zárt terek, els ősorban a szobák, a „négy fal között" élés  

képei jelenneik meg. 104  Minthogy azonban az emberi „lélek" kérdései  

állnak az író figyelme el őterében, a zártság képzetei a m űvészi többlet-
teremtés szerepét kapják a regényben. A regény tüzetes eleilnzése ter-
mészetesen sok elemmel gyarapíthatja még megfigyeléseinket. Els ősorban  
a regényszövegen végighúzódó mativumok és életsorsok, nemkülönben  

pedig a mellékszerepl ők és 'kapcsolódásuk a cselekményfonalhoz, kínál-
nak értékesíthet ő  tapasztalatokat. Az Ady-motívumnak a m ű  alapesz-
méjéhez tapadó, azt kifejezni segít ő  jellege is ilyen módon bizonyítható.  
Az első  idézettől („Szüzek voltunk a forradalmak magas piros h ő s  
nászi ágyán ..."), amely még Szabadkán hangzik fel, az utolsóig („Ko-
mám, eltévedtünk. Nagy ez a sötétség. Felgyújtottuk a világot. S nem  

látunk egy lépést."), amelyet Lánárt Báti Józsi rejtekhelyén szólaltat  

meg, a versrészletek a regény lírai „lázgörbéjét" rajzolják fel, s olyan  

„emberi” dimenziókat kölcsönöznek a h ősök érzelmi-ideológiai drá-
májánaik, amelyeket azok önmagukban talán nem is hordoztak: a közös-
ségi életélmény körével Ady révén azonosulnak. Az Ady-élmény azon-
ban Báti Józsi és szabadkai, valamint pesti körének személyes történe-
tével forrt össze,lo 5 ,s  e körnek a történelemmel való tudatos kapcsolat-
keresés вΡit jelzi, a mellékszerepl ők a történelmi sorsszer űség jelenvalósá-
gát hivatottak 'képviselni a regényben. Amit Eisinger Dénessel kapcsolat-
ban mond, az érvényes olyan jelent ős regénybeli hősére is, mint amilyen  
Kozma György, akinek „drámzája" töményebb és mélyebb értelm ű  is,  
mint például Bátié. „Ha majd egyszer megírják a magyar ezerkilenc-
száztizenkilences év történetét, Eisinger Dénes neve nem fog szerepelni  

benne;” — írja Sinikó — „nem, még a magyar ezerkilencszáztizenkilen-
ces év aprólékos részletességgel megírt történelmében se. Ez azonban nem  

változtat a tényen, hogy Eisingernek a történelemmel szemben táplált 

1ot Sinkó Ervin: Budapesti mozaik. Híd, 1964. 2. 121.  
1 °' Sinkó Ervin: Ady Endre. Epikurosz hervadt kertje. Újvidék, 1964. 104.  
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messzemenő  tartózkodása, s őt ellenszenve ellenére a tizenkilences ma-
gyar év történelmi eseményei Eisinger Dénes személyes történetében sors-
szerű  szerepet játszottak." 108  A történeti sorsszer űség emberi életekbe 
avatkozó jellegét az ő  alakjuk hirdeti a regényben -- az is anegjelöli 
őket, hogy az ír б  életük történetének elmondásával vezeti be fellépésü-
ket, s azután figyelemmel kíséri sorsukat: ők azok, akik a nagyobb 
életfolyamathoz mellékfolyókként csatlakoznak, anélkül azonban, hogy 
elveszítenék önálló, csak rájuk jellemz ő  karakterüket. Igy marad az 
olvasó emlékezetében meg az apatini árva sváb pinaér groteszkségében 
tragikus alakja, s ezért őrzi Kozma György h ősi figurájánák képét is. 
Őik azok, akikért harcol és akik nevében az „optimisták" kis köre 
beszél. 

Az Optimisták összefoglaló álkorása Sinkó Ervinnek. Meg őrizte, bár 
korrigálta, a maga szerepér ő l alkotott képét, sorsának változásait pedig 
jellemzőnek tardhatta a történelem er őinek sz pirodalmi jellegű  ábrázolá-
sakor — ilyen módon idézhette fel meggy őző  módon érzelmek és esz-
mék 1918 őszén és 1919 tavaszán felgyorsult mozgását, .az emberi sor-
sok rajzában pedig a történelmi-társadalmi er ők küzdelmét, antagonisz-
tikus előrehaladását a diadalmas feltörést đl a tragikus vereségig, azaz 
a történelem jelenvalóságának következményeit emberben és társadalom-
ban. Szépirodálmi munkássága tíz esztendejének is összefoglálása azonban 
az Optimisták. Az Egy történet, melynek még címe sincs szövegéből át-
menetett részletek, utalások, mondatok nem csupán az Optimisták művé-
szi többletére figyelmeztetnek els ő  regénykísérletéhez viszonyítva, de 
pontosan mutatják Sinkó életélményének állandó pontjait is, epikájának 
tartópilléreit, végeredményben pedig jelzik, hogy az író élményköre 
mennyire körúllhatárolt, zárt, művei mennyire a naplóíró munkájához 
tapadóak. Ugyanezt érz Јékelhetjük, ha az Aegidius útra kelését vagy az 
1929-ben Az áruló címrrlel végleges formát kapott elbeszélését figyeljük. 
Az Aegidius-komplexus wjrafagalmazása, a Wallensteinre való célzás 
a kisregényt, Árvay Ábris szerepeltetése az elbeszélést vonja be a figye-
lem körébe — jelezve, hogy az Optimisták álkotáslélektani szempontból 
is szintézis-igényt képvisel, tehát kritikai-lezáró jellege van. S ha nem 
is harmonikus alkotás, az írónak az 1930-as évek els ő  felében táplált  
illúzióinak harmónia-vágyásban fogant.  

(Folytatjuk) 

i пв  Optimisták. II. 156.  
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Jegyzet a Középiskolás irodalmi Vetélked őről  

RAGI FERENC  

Már szinte természetes, hogy minden év áprilisaban a becsei vetélke-
dőnek is mondott KIV döntőjében a legjobb középiskolás tollforgatók 
találkoznak és a közönség meg a bíráló bizottság el đ tt számot adnak az 
iskolai önképz őkörökben végzett munkáról és az elért eredményekr ő l. 
A zónaversenyek (az el ődöntők), mint mindig, ebben az révben is már-
ciusban zajlottak, a  döntőbe jutottak névsorát és alkotásait, valamint a 
beszédművészeti versenyágban fellép ők kiválasztott szövegeit április 5-ig 
küldték be, a döntőt pedig április 20-án és 21-én tartották meg. Mint 
mindig, most is április harmadik hetének végén. Ez az időbeli sorrend 
az eltelt tizenkét év, az eddig lezajlott tizenkét vetélked ő  sarán vált 
hagyományossá. Ebből a vetélikedő  megállapodottságára is következtet-
hetnének, ami viszont tévedés lenne mind a múlt, mind a vetélked ő  jele-
nének vizsgálatában. Err ő l a vetélkedő  történetének futólagos áttekintése 
is meggyőzhet bennünket. 

A Középiskolás Irodalmi Vetélked ő  az iskolák közötti hagyományos 
kapcsolatból nőtt ki, s egy diákötlet (javaslat) alapján; 1967 -rben indult 
gimnáziumi tanulók irodalmi versenyeiként. Célja és jellege nagy vonalak-
ban akkor is az volt, amit a SzaÍbályzat ily m бdon fogalmaz meg: „A 
Középiskolás Irodalmi Vetélkedő  olyan művészi manifesztáció, amely 
érvényesülési lehetőséget nyújt minden középiskolás fiatalnak, aki érdek-
lődéssel és alkotó szándékkál fordul a m űvészetek, különöske'ppen pedig 
az ,irodalom felé." (A KIV Szábályzatának második szakasza.) 

Fennállása ót.a a verseny többször változott. Az els ő  évben mindössze 
három irodalmi versenyág szerepelt m űsoron, és csak gimnazisták vehet-
tek rajta részt. Az elkövetkez ő  években — de már 1968-ben is — meg-
nyílt a versenyzés lehet ősége valamennyi akkori középiskola-típus tanu-
lбja számára. Az els ő  évi önálló vers és próza, valamint versmondás 
mellett a második évben már a kritikai, a riport бs a humoreszk műfajá-
ba tartozó írásokkal is felléphettek az iskolai (önképz őköri) meg a zóna- 
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versenyek (elődöntdk) válogatóin túljutott legtehetségesebb tanulók.  A 
vсtёІked 1969-,ben a k ~ápzőműv.észek (festészet, szobrászat és karikatúra)  
és a hangszerszólisták (zongora, heged ű , harmonika) versenyével b ővült.  
A ,következő  éviben plakát- és televízióriport-pályázattal, valamint a  
színjátszó csoportok versenyével gazdagodott a vetélkedd. Most már  
más városok is részt vállaltak a szervezésben: a színjátszók versenyét  
Újvidéken, a művészettörténettel és m űvészeti 'kritikával bővült ,képzd-
művészeti vetélked őt Zentán tartották meg, Topolyán pedig egy ízben  
néprajzi tárgyú középiskolás rendezvény megtartására biztosítottak fel-
tételeket. Az új szervez'ő'k vállálkozó kedve viszonylag rövid élet űnek 
bizonyult, — ezek a versenyágaik megszűntek, és 1976-bon a zenei ve-
célkedő  megrendezésére sem került már sor. Ezzel szemben a versrnon-
dásbó .l beszédművészeti versenyág lett (vers- és prózamondás), amelybe 
a magyar nyelvet környezetnyelvként tanuló más nemzetiség ű  diákok is 
békapcsolódhatak. A tizenharmadik versennyel viszont a becsei Todor 
Dukin Szakirányú Iskolaközpont szervezésében beindult a német—ma
gyar és szerbhorvát—magyar m űfordítói vetélkedő  is.  

Változások kísérték tehát az irodalmi vetélked őt eddigi útján, de 
megértés és érdékl ődls is. Akik valamiképpen kapcsolatba kerültek e 
rendezvénnyel, felismerték célkit űzéseineк  jelentőségét. Ezt bizonyítja 
az is, hogy az els ő  verseny után a jelemlév ők egy része kifejtette vélemé-
nyét, észrevételeit javaslat farmájában elmondta. A szervez ők pedig 
kerekasztal-értekezlet formájában lehet őséget nyújtottak a javaslatok 
megvitatására és a vetél'kedó értékelésére. Ezeken az értekezleteken ke-
rült sor azóta is minden lezajlott verseny értékelésére, és itt vitatták meg 
a következő  évi vetélkedőre vonatkozó legfontosabb teend őket, szabály-
zat=kiegészítéseket stb. A már kialakultnak mondható hagyomány szerint 
a versenyben fellépőik teljesítményét a bíráló bizottság értékeli, Pl.  1968-
ban ezt állapította meg: „Az irodalmi vetélkedd fontos tényezdje lehet 
a vajdasági magyar középiskolásak m űvészeti, irodalmi és anyanyelvi 
nevelésének. A bíráló bizottsága vetélked őt sikeresnek ítéli meg. Ezért 
azt ajánlja, hogy a szervez ő  tegye hagyományossá, ,rendezze meg évr ő l 
évre; az el őkészítési és szervezési munkálatokba pedig vonja be mind-
azokat a társadalmi tényez őket, amelyeknek érdeke és feladata a fiata-
lok általános és kulturális valamint anyanyelvi nevelése." (Képes Ifjúság,  
1968. V. 11.) A 'következ ő  évben Bori Imre a zs ű ri elnöike, s Középisko-
lásaink ünnepe Becsén (Magyar Szó, 1969. V. 11.) c. cikkében többek 
között a •következ őket írta: „A becsei kezdeményezés (immár harmadik 
éve, hogy ezek a vetélkeddk folynak) pezsgést vitt középiskolásaink el-
lankadt szellemi életébe, s nem pusztán tanórákat angazsált, hanem a 
diákságot is, amely valójában letéteményese egész szellemi konstitúciónk-
nak, s végeredmény гben rajta áll vagy bukik kultúránk és létünk is a 
nap alatt." Gerold László a diákszínjátszó csoportok munkájának jelen-
tőségét emelte ki, amikor megállapította, hogy: „Az iskolai színjátszó 
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szakkörök a modern dramaturgja m űhelyeivé válhatnánalk, kiegészít ő  
szerepük a feladat jelent đségét tekintve több lenne egyszer ű  mehaniku-
san értelmezett hézagpótlónál." (A diákszínjátszók szemléje, Magyar Szó,  
1970. IV. 12.) Acs József viszont úgy 1atta, hogy: „A középiskolás te-
hetségekt&l várhatjuk csupán az iskolázott képz őművészeti utánpótlást." 
(A középiskolásak m űvészeti vetélked3j2, Magyar Szó, 1970. IV. 29.)  

Az idézetekből világosan kitűnilk, hogy a vetélkedő  megértésre talált, 
jélentőségét és szerepét felismerték. Az eltelt 12 év alatt nem változott 
a véleunény. Ez kitűnik az 1978љan megtartott XII. rendezvény bíráló 
bizottsági elnökének, Bosnyák Istvánnak a szavaiból is: „A majdani iro-
dalom- ,és színiháztö гtáneti statisztika pedig nyilván számon fogja tarta-
ni, hogy a harminc fiatal közül (A díjazottakra gondol a zerzó. — B. 
F.) hány színész, költő , prózaíró, kritikus, riporter vagy humorista kerül 
ki, ha egyáltalán ,kikerül. Am az idei vetélked ő  irodalmi jelentđsége 
ellenkező  esetben is vitathatatlan marad: egyetlen tanévben a fiatalok 
százait ösztönözte a szép magyar szó fokozottabb, az iskolainál is er ő -
teljesebb ápolására s írásos használatára ... Ami azt iás jelenti: szerény 
lelhetőségeivel az idei vetélked ő  is hozzájárult a jugoszláviai magyar 
irodalom mai, holnapi és holnaputáni létalapjának — az ért ő  és fogé-
kony olvasótá Іbornak — a kiszélesítéséhez. Ez pedig nyilván legalább 
olyan pelentős eredmény, mint egynéhány fiatalunk elindítása az irodal-
mi, újságírói vagy színészi pályán." (Levelek az aszfaltról, Magyar Szó,  
1978. V. 6.)  

Tehát joggal szálhatunk a vetélked ő  tartós elismerésérő l, jelentőségének 
folyamatos méltányolásáról. És talán mondani sem kell, ezek a vélemé-
nyek senkentđ leg hatottak mindazokra, akik a vetélkked đ  megszervezésé-
ben részt vettek, diákokra és tanárakra egyaránt. Az elismer ő  szavak 
mellett, .mégis fel kell tenni a kérdést, hogyan viszonyulunk hozzá, 
mennyire tartjuk számon; csak aktualitásának .kicsúcsosodásakor tartjuk-e 
fontos híranyagnak, avagy figyelemmel kísérjük a készül đdés, az érle-
lődés stádiumában is? Bori Imre erre is idejekorán felhívta a figyelmet: 

elsđsorban rajtunk múlik, hogy jelentős rendezvényünkké válik-e 
vagy sem, köztudatba jut-e, vagy megmarad »iskolás« körülményei 
között. Nyilvánvalóan közügyként kellene kezelnünk... Ilyenné viszont 
csakis társadalnni megértéssel válhat." 

És most szinte önkéntelenül vetődik fel: mi a helyzet ma? „Legjelen-
tősebb szellemi megnyilvánulásaink egyikeként ..." tartjuk-e számon a 
vetélkedőt, miként azt Bari Imre sugallta, vagy megmaradt „iskolás" kö-
rülményei között? 

Mi tagadás, — e 'kérdéseket ma fel léhet tenni. Meger ősíti ezt a be-
nyomást a XII. vetélkedőről tudósító egyik cikk címe: „Ünneppé tenni 
a vetélkedőt". De aha mára tudósításokat említettük, hadd jegyezzük  

meg, hogy számuk egyre csökken. Az is észlelhet ő , hogy megjelenésük  
szinte csak a dönt ő  idejére korlátozódik, és ritka kivétellel, csak tájé- 
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koztatnak az eseményékr ől, információt közölnék, tartalmas, elemz ő  be- 
számoló, kommentár helyett. Nem nehéz ebb ől arra következtetni, hogy  

r 	r 	~ 	r 	 n 	 r 	n r 	r  a megszo as az evrol evre pontos idoközökben megismetlo.dó i ~fjusagi 
művelődési seregszemlét lassan-lassan elfedi. Így azután egy különös 
szituáció áll el ő . Szinte kivétel nélkül fontosnak, szükségesnek és hasz-
nosnak tartjuk ezt a rendezvényt, de meg is feledkezünk róla, hogy az-
után a döntő  időpontjában a tudósítások újra kivételes jelent őségérđ l 
informálják az ólvasókat, minek következtében az iskolai élett ől és 
munkától távolabb álló olvasóknak az a benyomása alakulhat ki, hogy 
az iskolában a két vetélked ő  közötti időszakban nincs önképz őköri 
munka, mintha nem is léteznének izgalmas önképz őköri és az iskolák 
önképzőkörei között lezajló válogató versenyek. Pedig voltak és bizo-
nyára vannak is ilyenék. 

A vetélkedő  iránti érdekl ődés nem esett vissza, holott az elmúlt né-
hány évben az iskolareformmal bekövetkezett jelent ős változások szük-
ségszerűen más irányba terelték mind a diákság, mind a tanügyi mun-
kások figyelmét. A tíz zónába sorolt válogató versenyr ő l kilenc zóna 
legjobbjai vettek részt a legutóbbi dönt őn is. Az érdeklődés — minden 
bizonnyal az iskolareformmal is összhanbban — fokozódott, amit a  
XIII. vetélkedő t előkészítő  kerékasztal-értekezleten megtartott vita is 
bizonyít. Ezen az értekezleten ugyanis hosszan tartó vita folyt arról, 
növeUhető-e a döntőben való részvev ők száma vagy sem. S csak azért 
nem növelték a részvevők számát, mert nincsenek meg hozzá sem az 
anyagi, sem a szervezési feltételek. Talán nem is lenne jó, ha egy fel-
alvasásokból, versek valamint prózai szövegék el őadásából álló rendez-
vény az eddiginél hosszabb ideig tartana. Éppen ezért alakult ki az a 
vélemény, hogy jobb volna a dönt őben részvev ők számának növelése 
helyett a zónaversenyek jelent őségét és színvonalát emelni. 

A KIV iránti valóban nagyfokú érdekl ődés kifejez ője az is, hogy a 
kerekasztal-ér .tékezleteken, de máshol is, gyakran szorgalmazzák és ja-
vasolják a különféle „oldalágak" felújítását, illetve az újabb irodalmi 
versenyágak bevezetését. A képz őművészeti, zenei és színjátszói vetél-
kedő  felújítása hasznos lenne, de a b ővítések emlegetésekor számolni kell 
az anyagi lehetőségekkel, valamint a szervezésb ő l adódó nehézségekkel, 
és nem utolsósorban atanárok és diákok nagyarányú elfoglaltságával. 
Az említették egyike sem mellékes körülmény. Ha az els ő  kettőt elha-
nyagoljuk, mert könnyéhben átihidalhatók, akkor is megmarad a harma-
dik, a tanárok és diákok elfoglaltsága. Annák bizonyítására, hogy ezzel 
számolni kell, idézzük Mészáros Máriának, a Tartományi Pedagógiai In-
tézet munkatársának A magyar nyelv és irodalom tantervi anyagának 
megvalósítása az oktató-nevel ő  munka gyakorlatában cím ű  munkájából 
az idevágó megállapításokat: 

„A fentiek (az oktatási- nevelési követelmények — B. F.) mellett a 
nevelőknék számos egyéb új feladatot is meg kellett oldaniuk: 
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el kellett végezni a megnövekedett iskolai adminisztrációt,  

többet kellett foglalkozniuk a tanulókkal a tanórán kívül (p бták-
tatás, emeltszint ű  oktatás, a tanulóknak a környezet kulturális  

akciókba való bekapcsolása stb.),  
részt kellett venniük a szakmai és az ideológiai képzést él ősegítő  
szemináriumokon és értekezleteken,  

be kellett kapcsolódniuk az önigazgatási folyamatokba stb. 
A fentiek mellett a tanulók tudásszintjét igen komolyan befolyásalja 

még azok túlterheltsége is." (Oktatás és Nevelés, 1978. 27. szám) 
Mindezékkel a tényekkel, s természetesen másokkal is, számolni kell, 

mégpedig éppen a vetélked ő  sikerének érdekében. Talon rnem vezetne 
jóra, ha csupán az újdonság és újítás kedvéért vállalnánk, és rónánk ki 
magunkra meg másákra is, újabbnál" újabb feladatokat, amiket azután 
kapkodvá vagy felületesen végeznénk el. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján tudjuk, a  tanárak és a diákok lelkesen dolgoztak, minden bizony-
nyal így fognak ezután is viszonyulni ehhez a munkához, de hogy az 
említett „oldalágak" némileg elsorvadtak, a túlterheltség ,és feldarabolt-
ság is oka lehet. A kerekasztal-értekezleteken a lezajlott versenyek érté-
kelésével és a következ ő  versеny előkészítésével együtt sor kerülihetne az 
önképzőköri munkához kapcsolódó tapasztalatcserére, a szabályzatba 
foglalt feladatok nívósabb elvégzésének magvitatására stb. Erre azért 
is szükség lenne, mert a XII. vetél'ked ő  anyagát és pradukciбit mérlegel ő  
bizottsági vélemény szerint viszonylag nagy min őségi ingadozás volt 
észlelhető  a különféle versenyágakban nyújtott egyes teljesítmények kö-
zött. Az értékek kiegyensúlyozottsága és a teljesítmények ,középiskolás 
szintet valamelyest meghaladó színvonala hozzájárulna a vetélked ő  te-
kintélyének emeléséhez és népszer űsítéséhez is. 

Nem kívánjuk ezzel az újabb kezdeményezések el őtt lezárni az utat, 
csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az eltelt tizenkét év gyakorlata 
és tapasztalatai alapján alakult ki a KIV arculata, szerepe és szabály-
zata, ezért a változásokat célzó javaslatokat alaposan kell elemezni, el-
rogadásukat vagy elvetésüket a KIV egész arculatához viszonyítva kell 
mérlegelni, és a megoldást a tervek kivitelez ői, megvalósító körének 
bővítésében keresni. 

Ez azonban mára vetélkedő  jövőjére tartozik, s mivel e sorok írója 
a 'közvetlen szervezés örömeit ől és kisebb-nagyobb gondjaitól a kiala-
kult körülményak miatt megválik, inkább annak felvázolására tesz kí-
sérletet, hogy mit tett vagy legalábbis mit igyekezett megtenni a diákak-
bб l, ifjúsági áktivistákból és egy-két tanárból álló, jóformán évr ől évre 
változó szervező  bizottság az eltelt tizen-egynéhány esztend ő  során 
azért, hogy a KIV megszervezésére minden évben sor kerülhessen. 

A szervező  bizottság minden évben kidolgozta a KIV szabályzatát, 
tervezetként megküldte az érdekeltéknek (iskoláknak, trsadalmi-politi-
kai szervezeteknek, a sajtónak stb.), a kerekasztal-értekezleten, a vetél- 
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kedd legfelsőbb fórumán, vitát, 'kezdeményezett róla, és csak ezután  
fogadta el. Az így eUfogadott lvekihez mind a szervez ők, mind a ver-
senyző ~k tartották magukat. Az első  'kivételével minden szabályzat így  
készület, de kёzуet І enёІ  az első  verseny után ennek a szabályzata is  
„górcső" alá került. A középiskolásak azonban feltételek között léptek  
fel a döntőben, munkáikat semleges és szakavatott bizottság értékelte.  
A részvevőknék és érdekl ődőknek módjukban volt a kerekasztal-érte-
kezleten a szervez ők munkáját értékelni, az egész rendezvényr đ l véle-
ményt mondani. S ez mindig hasznosnak bizonyult, ahogy hasznosak  
voltak a községi és más társadalmi-politikai szervezetek áltál összehí-
vott értkezletek is, amelyekben a vetélked ővel kapcsolatos fontosabb kér-
déseket vitatták meg. 1972-ben a Szocialista Szövetség becsei választ-
mánya foglalkozott a vetélked ő  problémáival; 1974-ben a pedagógus-
szemináriuman előadás hangzott el a vetéliked đ rđl, ezt élénk vita követ-
te; 1975 februárjában a SZISZ tartományi választmánya, márciusában 
a JKSZ becsei választmánya nemzetiségügyi bizottságánalk egy munka-
csoportja elemezte a versenyt. Minden alkalommal hasznosnak ítélték 
meg e rendezvényt, s ez egyben a vetélked ő  jelentős társadalmi elisme-
rése volt. Itt említjük meg, hogy a szervez ők az említett megbeszélése-
ken fejtették ki a kerékasztal-értekezleteken kikristályosodott javaslatot, 
miszerint a KIV módjára kellene vetéllked őket szervezni tartományunk 
minden nemzetének és nemzetiségének nyelvén, mégpedig 'képz őművésze-
ti, művészettörténeti és műkritikai, valamint zenei, zenetörténeti és ze-
nekritikai vetélked ővel bővítve. Az említettek mellett az iskolai színját-
szók egyfelvonásos előadásával lépnének színre. Az elképzelések sze-
rint valamennyi vetélked ő  legjobbjaiból néhányan egy közös szemlén 
lépnének fel, ahol tartományurak minden nemzete és nemzetisége sorába 
tartozó fiatalak, az egységes és a szakirányú középiskolák tanulói mu-
tatnák be művészeti teljesítményüket. A javaslat figyelmet keltett, de 
realizálásáról újabb megbeszélések és viták után lehet csak érdemében 
szólni. 

Hasznos és erеdm~ényes a szervező  bizottság és a vetél'iked ő  védnöke, 
a Képes Ifjúság szerkesztőségénék együttműködése. Ez a kapcsolat nern-
csak abban nyilvánul meg, hogy az ifjúsági hetilap szervezi és díjazza 
a plakátpályázatot, illetve a legjobb plakát tervez őjét, hanem abban is, 
hogy leközli a díjazott munkákat. Bizonyosan szép számban vannak,  
akik éppen ennek az együttm űködésnek köszönhetik első  találkozásukat 
a nyomdafestékkel, és alig kell hangsúlyoznom, milyen ösztönzést nyújt 
ez a további munkához. 

Ismeretes, hogy már az els ő  vetélkedő  megszervezésére a középisikoiá-
sok és a SZISZ becsei választmányának összefogásával került sor. Az if-
júsági szövetség szervezeteivel való együttm űködés jelentőségét a KIV 
Szabályzata is 'hangsúlyozza: „A zónaversenyt szervez ő  irodalmi ön-
képzőköre kapcsolatot teremt a helység SZISZ szervezetével, illetve a 
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SZISZ helyi közösségi szervezetével annak érdekében, hogy a SZISZ 
megfelelő  szerve e versenyt beillessze kultúrtevékenységének programjá-
ba, és hogy könnyebben szervezze meg a fiatalok e kulturális rendez-
vényét." (18. szakasz) 

A vetélked őt mint állandó művelődési rendezvényt a Tartományi Ön-
igazgatási Művelődési Érdekközösség felvette az anyagilag támogatott 
kulturális tevékenységek és rendezvények sorába. Ezt követtea megfe-
lelő  becsei szerv is, így a vetélked ő  anyagi feltételei ha nem is hiányta-
lanul, de biztosítva vannak, és ez jelent ő s társadalmi támogatás. 



„VAN VALAMI, MÁS MINT EZ A TORVÉNY 
Adat Bretter György 'пyelvf ilozó f iájához  

KARDOS ANDRIS  

„Ki az a szerencsés szerencsétlen, aki egé-
szen ki tudta fejezni azt, ami lelkében volt.” 

(Széchenyi) 

A mát csak a tett változtatja jelenné. Jól tudja ezt az értelmiségi, 
mikor szótárát megalkotja. Egyszer ű  és problémátlan lenne a szituáció, 
ha az első  mondat kulcsszavait a ,következ ő  transzlaciós képlettben lehet-
ne összegezni: •a=van; jelen=legyen; tett—szó. E képlet a konvencio-
nális filozófia interpretációja. (A konvencionális sz бval semmiféle dif-
famálót nem mondunk a hagyományra nézve.) A fenti képlet a filoz б -
fia hagyományos tapasztalata. Marx e tr аdiciónak legradikálisabb kö-
vetkeztetéseit vonta le II. Feuerbach tézisében. „A filozófusok a vilá-
got csak kü ~lönibözőképpen értelmezték, a feladat az, hogy megváltoz-
tassuk." A tett radikalizmusa: a ma megváltoztatása. A fenti képlet 
szerint a problematikus létez őt a nyelv kritika а! vonja, s a kritika 
nyomán előáll a jelen. A nyelvi kritika megváltoztatni csak akkor tudja 
a mát, ha a nyelv a legyen problémátlan abjektiváci бja.1  

A ma nyelvi formában közvetít ődik, az elsajátítás nyelvi elsajátítás.  
Brown és Gilman egy tanulmányában a nyelv történetében a hatalom és 
a szolidaritás nyelvét különíti el. Amíg a nyelv története az uralom nyel-
vének története, addig a filozófus Marx tézisén еk első  felében rögzített 
furikci6ját képes ellátni. A filozófia, amíg a van kritikájával foglalko-
zott, ,felépítve a legyen világát, addig voltaképpen csak értelmezni tudta a 

• Az esszé tragikus forma c. m£ гciusi számunkban közölt tanulmány folytatása.  
1  Az, hogy a polgári nyelvi tudat nem p тoblemátlan objektiváció, szellemesen mutatja ki  

Bence György és Kis Jánosa Tőke alcímét elemezve: „Ki ne tudná, hogy mi a Tőke alcíme?  
Mégis, vagy talán éppen mert olyan megszokott ez a fordulat, igen kevesen gondolkoznak el  

rajta, hogy mit is jelent „a politikai pazdas£gtan bírálata" Mosnál. A m ű  — bár az alcím  
erre látszik utalni — nem a történeti-kritikai fejtegetés elve szerint íródott ... De hát mit  

bírál „a politikai gazdaságtan bírálata?" A bírálat tárgya a tókés termelés szerepldinek min-
denna1i élete, az a kép, amelyet mindennapi tudatukban alakítanak ki a kapitalista terme- 
lési viszonyokról. A politikai gazdaságtanról csak annyiban van sz б , amennyiben „kritikátlanul  

elfogadta", „minden további bírálat nélkül átvette a mindennapi életbdl" az ott kialakult gaz-
dasági kategбri£kat."  



620 	 HfD  

mát. A tett platonikus. A nyelvi séunák az uralom sémái voltak. Ahhoz, 
hogy az uralmat szolidaritássá változtattuk, az elsajátítás kritilkáját, a 
kritika kritikáját kell elvégezni. A hagyománya jelen prózaiságából és  

a legyen prablémátlanságaból indult ki. A tett kritikája a kett őt mint 
nem létező t kezeli, pontosabban a kett ő  csak a tettben van adva. A meg-
változtatás azt jelenti, hogy magát és csak magát a tettet kel vizsgálni. 
A veszélyt így foglalja össze H. G. Gadamer: „Talán volt egykor egy 
kockajáték, melynek alapján a föld története minden egyéb földtörténe- 
lem elő tt megalkotott, és amely nyelvünkön keresztül vitt minket gondo-
latainkhoz, és amelyik, ha falytatódi ~k, elvezet a humanitás technikai ön-
pusztításához." 

A filozбfus választhat a nagy filozófia és az új filozófia között. Bret-
ter írt a nagy filozófiáról, és új filoz&fiát csinált. Bretter Györgynek van  

nyelvelmélete. 
A kritikusnak főmúve nincs. Csak főművei vannak. Ha  Bretter nyelv-

rő l írott tanulmányait mégis annak tekintjük, akkor ebben a kritikus ön-
pusztító becsületességét kell látni. Mert nyelvelmélete elválasztja őt a  
változtatók köntösében megjelen ő  értelmez őkt ől. A nagy filozófia ha-
gyományőrző  nyelvezetét az új filozófia kritikája álá vonta. 

„A szó tagadja azt, amit kimond: a szó az el nem fogadás csodája." 
E mondat a nagy filozófia .mágikus elve. Emil Lask emanatív logikának 
nevezte a Hegelét. A nagy filozófia általános természetében a megfogal-
mazott legyen ugyanilyen szerkezetben hat az elkérgesedett mára. Az  
emаnációs változtatás e filozófia egyetlen eszköze. Ha a logikának való-
ságkisugárzó funkciót tulajdonítunk, a szó a tagadást a valóság felé  
közvetíti, a van és az erkölcs világa mint két elkülönült szféra a nyelvi 
közvetítésben kapcsolódik össze. Bretter a másik utat választja: hogy a 
fentebb idézett állításhoz eljuthasson, kikerülve az emanatív karakter 
hagyományos és problematikus útját, a nyelv és erkölcs természetét tette 
vizsgálat tárgyává. Az antropológia számára el őfeltevés, így a nagy filo-
zбfia mint értékorientáció jelenik itt meg. A van és a kell különbsége 
eleve erkölcsi, a nyelvben jön létre. Az ,,.én vagyok" eleve kellést tar-
talmaz (a leуés kellését), ezért az erkölcs csak saját állításom — azaz 
nyelvem — elemzésében létezik. A szaciaÍizáció nyelvi folyamat. Az „én 
vagyok" megkülönböztetés az általánosból való kiválasztódás. Az én és 
a Harmadik (társadalom) viszonya az a mód, ahogy a szocializációs 
normákat assziгilálam, ahogy a külső  norma az , ;én vagyok" része lesz. 
A norma, az erkölčs külső  nyelvi teste, számomra mint dilemma vetődik 
fel, s erkölcsi csak akkor lesz, ha a saját nyelvben megméretett. „A nyelv 
erkölcsi léte az, ahogy a nemet kimondjuk." A nem — a norma általam 
megkélt nyelvi tagadása változtatja autonóm erkölcsiséggé az elvont 
erkölcsit. A különbözés, az áltálános nyelvi séma tagadása a nyelvi in-
dividualizáció; a heteronбmia tagadása. „A nem kimondásában realizáló- 
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dik az erkölcsi autonómia." „Az igen kimondásában realizál бΡdi~k az er-
kölcsi ,heteronómia."  

Az utóbbi tétel a modern tömegtársadalom nyelvi tapasztalata. A ma-
gát morális parancsokban és tantétel_ekben is megfogalmazó társadaloan a  
diktatúra erkölcsét az erkölcs — nyelvi-jeiszavas — diktatúrájaként je-
leníti meg. Az általános erkölcsiben személytelenül oldódó individualitás  
a külső t belsőként köteles átélni: az én akaratom csak az „igen" szocia-
lizációja lehet, ami nem más, mint a kényszer „dialektikus" átváltozása  
az önkéntesség látszatába. A nyelvi válasz mindig választás. Igy az  

„igen" mint bels ő  döntés tüntethet ő  fel. Bretter a megvalósult (és mindig  
újrateremthet ő) heteronómiával szemben az autonómia lehet őségét állítja.  
„Az erkölcsi autonómia léhetséges, mert minden Én eleve megkülönböz-
tetés, tehát társadalomi  tett, vagyis minden ember mint Én eleve erkölcsi  
lény." Az autonómia nyelvi lehet ősége: a nem. Ez a döntés sehonnan  
máshonnan nem fakadhat, mint az akaratból, hiszen a készen kapott  
megoldással szemben fogalmazza meg saját ítéletét. Az erkölcsi törvény  
diktatúrájával (tehát a diktatúra erkölcsével) szemben az öntörvény ű  és  
ezért szabad döntés ez. Az utóbbiban a szándék, az el őbbiben a követ-
kezmény a kiemelt faktor. Bretter az autonómiát mint metafizikai,  a 
heteronám erkölcsöt mint szociológiai problémát veti fel. Az erkölcsnek  
metafizikaira és szociolagiaira való szakadása a polgári kor antinómiája.  
Az autonómi a  az akarat metafizikája lesz, és lemond a szociológiai je-
lenlétről. A szocializált autonómia — heteronóm. Bretter morálfilozó-
fiájának hátterében az újkor autonóm erkölcstanának két h őse, Kant és  
Fiáhte áll. Kanta dualitás •közvetítések nélküli világát dolgozza ki, és  
a „Iközvetí 'tést" csak a kell metafizikájában alapozza meg. Akaratom  
általánossá válása — mint az egyetlen autonóm erkölcsi döntés — nem  
a szociológiai létezés problémája. „ftéletürnkkel mindenkinek egyet kell  
értenie" — hangzik a kanti posztulátum. A nyelv azonban antinom,ikus,  
magában hordozza a vont és a legyent. Az igen és a nem közötti válasz-
tás „nyelverkölcsi" döntés, és ezzel a metafizikai probléma szociológiai-
vá válik és viszont. A nyelv és erkölcs bretteri felfogása túllépés a kanti  
megoldáson annyiban, amennyiben a legyent szocializációs problémaként  
vázolja fel. „A nem — azaz a metafizikai akarat, K. A. — adott társa-
dalom adott erkölcsi viszonyára vonatkozik, nyelvi formájában szintén  
korhoz, helyhez, tradícióhoz kötött."  

Az új filozófia a tett kritikája. A tett — szó. „Az én szavam enyém,  
enyém, de nem (másképp, mint ahogy ez az id ő , melyben élek) az én  
időm", írja Simkб  egyik versében, s Brettert a soha el nem köthet ő  szó  
és idő  kritikája végzi. Bretter sokat tanult Sinkótól. Az Egy regény  
regényét csúcsteljesítménynek tartja, s a társadalmi létezés fenomenoló-
giáját próbálja kiegészíteni a szocializáció fenomenológiájával. Egyik  
tanulanányában a kett ős nyelvi létezés „empirikus tényéből" indul ki.  
Minden ember két nyelvet beszél: saját mindennapi kisközösségének  
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nyelvét és az alkalmazkodásét, melyben a küls ő  hatalom grammatikáját 
kell elsajátítania. A biológiai létezés nem erkölcsi tény. A Létezés nyelvi 
(téhát erkölcsi) ókkor lesz, ha reflektál önnön helyzetére, ha saját ,.par-
tikuláris" helyzetét összeveti a hatalom eszményeivel. 

„Örlimagát megvalósultnak mondja (ti. a hatalom — K. Á.), noha 
tudja, hogy nem valósult meg: ez a forma az... a .kett ősség, mely min-
denképpen konfliktust fejez ki." A nemzedékek nyelvének vizsgálata a 
kettős nyelv talán legjobb példája, mert az id őeltolódás „biologikuuna" a 
(meg nem valósult) eszmény birtokosainak és az e hiányosságot saját  

nyelvi közegben leleplenő  kiszorítottak konfliktusának reprezentatív for-
máját nyújtja. Az uralkodás nyelve a megvalósulás mozdulatlanságát 
nyújtja. Az intézményi rendszer saját normáit „kölcsönadja" a „parti-
kuláris" helyzet megfogal пΡnazasára. Ezzel „a kisközösségek nyelve nem 
autentikussá" válik, a hatalom szintakszisa a látszat valóságát állítja, 
ama hiányt nem tudja megszüntetni. A „kett ős vereség" prdblematikussá 
teszi a nyelvet, s a ,,.partikuláris" elfordul a hatalomtól. A hiány nyelvi 
csak mint a hatalmi nyelv antitézise léphet fel, ha jelenlevővé óhajt 
volni. A nem az adott normarendszer elleni védelkezés, mely, ha kriti-
kává válik, egy új kultúrát fogalmaz meg. A nyelv kritikáját csak a 
kritika új nyelve teremtheti meg. „Csak a valóban önállóan szerzett em-
lékezet, csak az aktuális szituációban megszerzett tudás lehet igazán a 
birtokom" — idézi Bretter Mannheianet. Az intézmény nyelve egy pre-
sematizált klisérendszert nyújt, amelyhez az új nemzedék viszonya „a 
gyakorlati analízisben a szintakszis tagadó formáit" mutatja. Ha nem 
így van, 'ha a tagadás nem az átalakítás-változtatás konkrét programját 
tartalmazza 2, úgy az önmanipulációvá váliik, teret engedve a hatalom 
uralkodó nyelvformáinak. A francia forradalomban megszüntették a nem 
kölcsönös hatalom névmásait. A sans-culotte-ok névmáshasználata lett ál-
talános. A régiek nyelvét, mint antidemokratikus-autoriter лyelvet a ra-
dikális változás mindig eltörli. A negyvennyolcas forradalomban nálunk 
használni kezdték a polgártárs kifejezést. A huszadik század jelent ős 
vívmánya a bolsevikok tegez ődése volt. A hanyatlás mindig vagy a 
régi nyelv restaurációjával járt (eltörölték pl. a polgártársat), vagy pedig 
az új nyelv demokratikus egyenl őségét új-autoriter formában valósítják 
meg. 

A nagy filozófia az általános értékek és a kiirtandó Unwertek pók-
háiójával borítatta be a földet. Az új filozófia err ől hallgat. Mondottuk: 
Bretter írt a nagy filozófiáról. Tanította azt. De filozófiai f őműve új 

A megfogalmazás ellenére itt nem szabad kizárólag a politológiában gondolkozni. Az, hagy 
az „átalakítás-változtatás" a politikai nyelvén vagy a kultúra valamely ett ől elütő  ágában 
fogalmazódik meg, mindiga szituáció függvénye. Nem konkrét tagadáson a „nem" történetiet-
len formáját ércem, vagyis azt, amikor a tagadás „objektíve" hozzáilleszthet ő  a hatalom ön-
reprodukciójához, ami akkor következik be, ha a tagadás nem a (bármely formában) intéz-
ményesült hatalmi produktumokat kédőjelezi meg, melyek az adott rendszer története folya-
mán keletkezik, ill. asszimilálódtak korábbról. Ennek é гtelmében az esztétikai, etikai stb. kri-
tika is lehet konkrét. 
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kritika, melyben maguk az értékek (humanitás, nenvbeliség stb.) vissza-
vonádnák mint vonatkozások. „Az eszményt a reálisban meglév ő  űrök  
hozzáik létre; e tény felismerése a reális humanizmusért folytatott harc  
feltétele." A reálisban meglev ő  űrök: a nyelvi boncolás feladata kimu-
tatni azokat a 'formákat, melyek az űrök elfedésére szolgálnak. Bretter  
ezt egy hely, (itt) és egy id őhatározó (most) sajátosságain vizsgálja.  

„A radikális analízis pontosan a premisszákig jut el, és ezeket tudato-
san használja a konstrukcióban." A nagy filozófia a konstru гkciбra he-
lyezte a hangsúlyt, Bretter új filozófiája az analízisre. Jelen tanulmánya 
módszertanát tekintve is f őmű . A nyelvformula („itt és most") csakis 
úgy elemezhető, ha megadjuk az elemzrés koordinátáit. Miután elvégzi az 
„itt és most" grammatikai analízisét, ezt írja: „Tárgyunka továbbiák-
ban is az itt és most ... erkölcsi elvként való jelentkezése.” Vizsgálja a 
kilfejezést, mert ennek erkölcsi szemantikájára kíváncsi. A nyelv alkal-
mazása során lényegek (szubsztanciák) állanak egymással szemben. Az 
„itt" helyhatározóban a tárgy (ami épp itt van) és az én (aki a tárgy 
ittlevőségét megállapítom) lényege mint egymás lényegei jelennek meg. 
Az én és a tárgy csak mint egymásra vonatkoztatott sz љsztancialitás 
létezik. Az ,;itt" -lben a tárgy csak az én áltál és az én csak a tárgy által 
határoztatik meg. A vizsgálat els ő  végeredménye: „konven.ciái révén a 
helyhatározó »itt« a  szubjektum és az objektum egybeesését probléma-
mentes és kváziszükségszerű  viszonynak mutatja". A tárgy és alany vi-
szonyának vizsgálata a nyelvet nem vizsgáló filozófiáknak is egyik leg-
fontosaibb prdblémája. A megbomlott szubjektum-objektum viszonyt az  
identitásfilozófia újraegyesít ő  szférák felmutatása révén állítja vissza. 3  
Másrészt léteznék pántragikus megoldások, ahol a '.kimerevített megbam-
lás az én-ontológiákhoz vezetett.  

Marx a kizökkent egységet az enormes Bewustsein, a rendkívüli tudat  
radikális tételezésével állítja helyre. (Ennek modern megfogalmazása  a 
lukácsi hozzárendelt osztálytudat.) A történelmi dialektika itt a van és  
a legyen harcát mint választott szükségszerűséget oldja fel. Bretter az  
„itt" elemzésekor jut el oda, hogy meglássa az egyesítés konvencionális  
(ál)megoldását. A „most" feler ősíti a világ objektivitásának hangulati  
(azaz töredék-individuális) integrálását. Ahogy az „itt", úgy a „most"  
is csak post festa igazolható: a pudingot csak prábája — azaz meg-
evése— teszi pudinggá. A „most" az „itt"-et hangulatilag továblb szub-
jektiválja: itt lemegy a nap-most lemegy a nap-nekem megy le a nap-az  
én napom megy le stb. „A »most« iddhatá,rozб  (ák .áresаk az »itt« hely-
határozó) egy látszatot rögzít." A látszat nyelvi rögzítése a véletlen ab-
szolutizálásá ~hoz vezet. Kauzális kapcsolatot feltételez ott, ahol a kapocs  

$ A művészet „mindig megnyitja az ember el бtc a szentélyt, ahol örök és eredeti egyesülés-
ben, mondhatni egetlen lángban ég mindaz, ami a természetben és a történelemben különvált,  

és ami mind az elecben a cselekvésben, mind a gondolkodásban örökké kerülni kénytelen  

egymást". (Schelling)  
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csak feltételezett. („Most jelen van, mert itt van.") A tények nyelvi 
elfedése egyként az empíria és az elvontság elvesztéséhez vizet. 

A nyelvi nyitottság helyett, mely a tapasztalatok sokféleségének rög-
zítése, itt az abszolutizált szubjektum terrorjaihoz jutottunk; az autonóm 
nyelvhasználat helyébe a heteronóm-ismétl ők nyelve került. A nyelvi 
kommunikáció uralma a közösség feletti uralmat jelenti: „a 'kényszer 
alapja a közösségben eleve adott érzelmi közelség, az a vagy, hogy va-
lahová tartozzunk és éppen oda, ahol életünket realizáljuk". Az „itt és  
most" erkölcse alóli kivonulás a szocializáció és ezzel az individuum  
önfelszámolódásának kockáztatása. Ahol az „itt és most" rögzítése je-
lenti a jót, ott az uralom határozó szavai diktálnak. Az erkölcsi pers-
pektívát a nyelv hordozza. A valóság elmozdul: az „itt és most” kife-
jezés uralma a „volt most" szükségszer ű  állandóvá merevítését jelenti,  
és ez a változást „erkölcsi anatémává" teszi. Az ember két nyelvet hasz-
nál. Kis'közössége és a hatalom nyelvét. H a  e két nyelv nem egymást  
felerősítő , egyтnásba át- meg átcsapó formában létezik: a nyelv a dik-
tatúra homogenizált világának szolgája. Bretter nem keveri össze, és  
főleg nem azonosítja a nyelvet és a valóságot. „A .köznapi nyelv meg-
változása nem jelenti a valóság megváltozását." De a nyelvi állapot a  
mindennapokat jellemzi, s arra súlyosan visszahat. A valóság minél ru-
galmasabb kifejezése a reálisban meglév ő  űrök mihamarabbi megszün-
tetését segítheti el ő . Tehát: ITT és MAST.  

„A halál nem számít, a halál fogalmakkal meg 
nem fogható valami, a halál kívülről szakítja  
meg a dialógust ..."  

(Lukács)  

A filozáfus az élet és .m ű  egységét hozza létre. E kett ő  értelmezi egy-
mást, de csak akkor, ha ugyanannak a farmának szülöttei. Bretter írta  
Sinkó-tanulmányában : a halattakról csak annyit mondhatunk, hogy  
mindenük elveszett. Az értelmezett és megélt lét bels ő . A megszakítás  
kívülrő l jön. Valaki azt írta Bretterr ől, hagy párbeszédei voltaképp mo-
nológok. Míg élt, a monológ nyelvét használta arra, hogy párbeszédet  
folytasson. A halál nem alakítja át a monológot. Kívülr ől jön. Nála  
kívülről. Bretter halála életét és m űvét belsőként hagyta érintetlenül.  
Igen, mindene elveszett. M űve a hatalom nyelvével szembeni .kísérlet a  
szolidaritás nyelvének (újbóli?) megteremtésére-rekonstrukciójára. George  
Fox, a  kvékerek társaságának alapí ,tбja mondotta: „S ő t, amikor az  Úr 
leküldött .idea földre, megtiltotta, hogy kalapot emeljek bárki el őtt is,  
legyen az magas vagy alacsony rangú; megköveteltetett t őlem, hogy  
Thee-t és Thau-t mondjak minden férfinék és asszonynak, tekintet nél-
kül, hogy gazdag-e vagy szegény, nagy-e vagy kicsi." A szolidaritás  
nyelvét használni akkor, mikor az uralom szavai válaszolnak csak:  
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magány, melynek formateremt ő  ereje van. Bretter György ironikus volt. 
Az irónia a formára hozott magány másik jelent ős útja. Karinthy 

Frigyes igy jellemzi ezt a magatartást: „Ja igaz: a lépcs őházból lejövet 
/ (még ott volt szeret őmnél) / arra gondoltam, / Hogy most meg kellene 
dögölni / És kiölteni a nyelvemet." És két szakasszal feljebb ez olvasható: 
„Mert az a fontos, hogy figyeljenek / Az emberek és jól érezzék ma-
gukat." 



A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIÓ 
TÖRTÉNETÉBŐL 

EGY KIVALб  ÉPÍTÉSZ  

Raichle Ferenc azok közé .az építészek közé tartozik, akiknek mun-
kássága csaknem kizárólag Vajdasághoz, azon belül pedig Észak-Bácská-
hoz kötđdik. Egy időben Szabadka lakosa volt, s ekkor itt alkotta meg 
legjelentősebb művét, a Raichle-palotát, a Képz őművészeti Találkozó mai 
épületét. Munkásságában a századforduló építészetének minden jellegze-
tessége megtalálható, de merész ötleteivel és a csak rá jellemz ő  megoldá-
sokkal mintha felül is múlná több neves kortársát. Sokoldalú egyéniség 
volt, építész és építkezési vállalkozó els ősorban, de ki inomult ízlés ű  
műgywjtö és üzletemiber is. Vaikmerő  .kockázataira nemegyszer ráfizetett, 
és így hol a város leggazdagabbjai között volt, hol pedig bukott mág-
násként tengette életét. Bár számos jelent ős épületet tervezett, neve id ő -
vel feledésbe merült, és csak egy évtizeddel ezel őtt fedeztük fel ismét 
és indultunk munkáinak felkutatására és újraértékelésére. 

Raichle Ferenc 1869 ben született Apatinban. Építészetet Budapesten  
tanult. Újságban nevével el őször 1895-ben találkozunk. A Vállalkozók  

Lapja az említett év október elsejei számában arról számol be, hogy a 
Szabadk a  főutcáján (ma Boris Kidr,i ć  utca) épülő  Nemzeti Szálloda épí-
tését egy fiatal, mindössze huszonhat éves építészre, Raichle Ferencre 
bízták. Az azóta végzett kutatások megállapították, hogy pontatlan in-
formációról volt szó, mert Raichle csupán felújította az 1882-ben épült 
Halbroch Szálloda homlokzatát, amelynek tervez ője szabadfikai építész, 
Koczka Géza volt. Nos, ha az említett évben Raichle még nem is kapott 
jelentős megbízatást, egy évvel kés őbb már valóban alkalma nyílott bi-
zonyításra, mert — ugyancsak a Vállalkozók Lapja 1896. október 6.  
száma szerint — „a szabadkai főgimnázium terveinek elkészítésére hir-
detett pályázat alapján beérkezett pályam űveket megbíráltatván a bíráló 
ыZOttsá r r r gaz elso divat Reichl J. Ferenc szabadkai egitesznek itelte  oda".  
(Kiemelés: B. D.) Itt kell elmondani, hogy építészünk többféleképp írta 
nevét. Leginkább a Raichle nevet használta, s ma ezt használjuk mi is,  
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de Raichinak született, terveit így írta alá: Raichl', 1912-ben pedig a 
Raiclhle elvé felvette a Bernbausen nevet is. 

A főgimnázium építésére kiírt pályázatot megnyeri ugyan, de a vele 
együtt pályázók nem egyikönnyen nyugszanak bele a vereségbe, kiesz-
közlik a pályázat megsemmisítését is, de ezzel csupán a munkálatok 
megkezdését késleltetik. Az iskola végül is a díjnyertes tervrajz alapján 
készült, építését pedig 1900. május 11-én fejezték be. Meg nem értésben 
később is volt része. Nem nyerte meg a zsinagóga-pályázatot, csaik har-
madik a szabadkai városháza épületére kiírt pályázaton, holott az ő  
tervei a legjobbak. Kétségkívül, RaiGhle a legtehetségesebb szabadkai épí-
tész, s éppen ezért volt annyi problémája. Egy id őben építésztársai lép-
ten-nyomon gáncsolták, tehetségét becsmérelték. 

Ettől függetlenül tervez őirodájának rengeteg munkája volt. Csak 1896 
folyamán megtervezi és megkezdi a szegényház építését, újjáépíti a Sza-
badka központjálban lev ő  Nemzeti Kaszinót (ma a városi könyvtár épü-
lete), e régi barokk kúriából valóságos palotát alakítva, s tervrajzot ké-
szít a honvédlaktanyára is. Id őközben benősült egy tekintélyes szabadkai 
családba, násznagya pedig nem más, mint Sdhmausz Endre f őispán volt. 
A fiatal tervez ő  előtt valójában csak ekkor nyílnalk meg az ajtók, s 
ekkor remek karrier el őtt áll. 

Egy évtizednyi időt tölthetet Raichle Ferenc Szabadkán, számos jelen-
tős épületet tervezve és kivitelezve. Nem tudni pontosan, de minden bi-
zonnyal 1907-ben hagyta el a várost. Egy évvel kés őibb pedig árverésen 
adták el lakóházát, a Raiсhle-palotát, drága bútoraival, értékes fest-
ményeivel és műgyűjteményével együtt. Ekkor Szegedre költözött. Az 
tik nyilvánvaló: belebukott egy nagy üzletbe. Már Szegedre költözése 
után, 1913=tan megnyeri a csúrogi községházára kiírt pályázatot is. 

Adбsaіk vagyunk még néhány jelentős épületének felsorolásával: 1900-
ban megtervezte a palicsi Conen-villát, 1906-tan pedig a babapusztai 
(ma Aleksa Šantié) Ferrúbac'h- ,kastélyt. Időközben tervezte a neogótikus 
tоpolyai templomot, majd 1907љen megkezdte az apatini városháza 
építését.  

Csak feltételezhetjük, hogy az 1891-ben diplomált és jól szituált fiatal 
mérnök megjámhatta a nagy európai építészeti .központaktit, s nyilván —
erre első  munkáiból következtethetünk — gazdag tapasztalatokkal ér-
kezett haza. Itt azonnal kapcsolatba került az ugyancsak apatini szár-
mazású Pártos Gyula építészmérnökkel, aki Ledhner Udönnel közösen 
a magyar stílű  építészet kiváló mesteri volt. Ez a stílus érdekli Raichlét 
is. Eleinte néhány kombinált stílusú épületet tervezett, amelyek már 
megmutatták, hogy ő  nem tartozik az eklektikusok népes táborába. 

Első  jelentősebit munkája Conen Vilmos palicsi villájának terve volt, 
amelyre az engedélyt 1900. május 5-én állította ki a szabadkai Mérnöki 
Hivatal. Az épületnek rendkívül fejlett alaprajza van. A hasonló ren-
deltetésű  épületektő l tágas helyiségeivel üt el, csak mintha a villa ham- 
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lokzatána ~k tervrajzán kísértene az eklektika, a kivitelezett épületen már  
nem.  

Időrendi sorrendben akövetkez ő  jelentős épület saját családi háza, az  
e helyen is már több ízben említett Raichle-palota volt. Megtervezett  
egy hatalmas és díszes épületet, de eddig ki nem derített okok miatt  a 
városa tervrajzot nem hagyta jóvá. Az építész ekkor eladta telkének  
felét, és újabb tervrajzot készít: egyemeletes épületet tervez szomszéd-
jának és egy feleakkora házat önmagának. Amikor ezzel elkészült, fel-
léb'bezést nyújtott be a Közigazgatási Bizottságnak el őző  tervének visz-
szautasítása miatt, s azonnal beterjesztette új terveit is. Az 1903. február  
3 -án keletkezett jegyz őkönyv szerint: „A fellebbezésnek helyt kellett adni,  

A szabadkai Raichle-palota erkélye 
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mert az érvényben lev đ  építkezési szabályzat a Kállay Albert utczát 
azon utczák és terek között, amelyre nézve az emeletes házak építése 
kötelező , nem említi és mert a bemutatott tervrajz szépészeti szempont-
ból nemcsak hogy kifogás alá nem esik, de annak kivitele épp szépészeti  

szempontból kívánatos is." (Kiemelés: B. D.) A végzést a bizottság el-
nöke, Sehmausz főispán írta alá. 

A szóban forg б  családi ház gyorsan felépül, stílbútorral rendezték be, 
a falakat Eisen'hut Ferenc és más itteni fest ők iképei díszítették. Azonban 
nem sokáig élvezhette a családi házat, mert alig néhány évvel kés őњb 
kénytelen volt elhagynia várost. Hogy mi történhetett, arra a Délma-
gyarország 1908- гban megjelent másaduk számából következtethetünk. A 
lap ugyanis azt állítja, hogy a ház a bank tulajdona, majd néhány hó-
nappal később (1908 júliusában) ezt olvashatjuk: „E héten árverezték 
el egy művészi gaurmand, egy geniális mérnök páratlan mű ízléssel ösz-
szevett, összehordott bútorait, m ű tárgyait. Elvittek mindent egy szálig 
s ma ,már szinte szégyenkezve állnak a csupasz falak, melyekr ől le-
vették fejedelmi díszüket ... a magyar stíl ű  palota, amely széles kontúr-
jaival, merész hajlásaival és egystéges, nagy szer ű  gondoláival, méltán első  
háza Szabadkának ..." Végül a cikk írója felhívással fordul a városhoz: 
„Vegye meg a város — írja. — Keresve sem találhat alkalmasabb épü-
letet kultúrpalota céljaira. Emellett biztosítva lehet, hogy most az egy-
szer nem csapják be, mert oly ház jut birtokába, mely rég kiállta a köz-
ízlés kíméletlen kritikájának ítéletét." 

Máig ismeretlen Raiоhle Ferenc anyagi cs ődjének oka, hiszen már tég-
lagyára is volt, és 1906-tan megtervezte saját vajgyárát, és hizlalótelepét. 
Az 1903- Іban épült s egy évvel kés őbb elfoglalt családi villa tehát való-
ságos remekmű  hírében állt. Következ ő  nagyobb műve az apatini köz-
ségháza volt, majd a már említett babapusztai Fernbach-villa, utolsó 
jelentősebb munkája pedig dr. Gróf Arpád szegedi palotájának terve volt. 
Közben újjá- vagy átépített rengeteg épületet, amelyek közül nem egy 
ma is védelem alatt van. Nagyságát abban kell látnunk, hogy több épí-
tészeti remekművet hozott létre. 

Saját palotáját a jól szituált és tevékeny társadalmi életet él đk szük-
ségleteinek megfelel ően építette. Nagy termeket tervezett, s mindezekben 
a részletekre is ügyelt. Sok-sok ötlet jellemzi ezeket a funkcionálisan el-
osztott s meghatározott célt szolgáló helyiségeket. A bennük elhelyezett 
egykori bútorok rendkívüli ízlésr ől árulkodtak. 

Már az épület homlokzata is ötletgazdagságr бl, szépérzékrđl és konven-
ciбmentességről tanúskodik. Az épület a vasútállomásra néz, s az állo-
más és az épület közötti tér nagysága szabta meg a palota méreteit is, 
úgy, hogy egyrészt ne „kiabáljon" túlságosan, másrészt viszont akkora 
legyen, hogy felhívja magára a figyelmet. Távolról szemlélve is mintha 
egy kicsipkézett házat látnánk. Különösen játékos formája és szingazdag- 
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sága a szembet űnő . Az attika dinamikusan hullámzik a homlokzat kö-
zépső  részén elhelyezett címer felé. Ezt a központi részt még inkább 
kifejezésre juttatja a két díszes oldalsó laterna. A címer alatt ikerablak, 
ez alatt pedig a ház legszebb dísze, a szinte monumentális oszlopos er-
kély. Az erkély valóban a homlokzat éke. Tekintettel az épület észak-
kelepi fekvésére, a reggeli és délel őtti fény és árnyék játéka az erkélyt 
festői szépségű  színpaddá alakítja. Az erkély az épület központi .részén 
van elhelyezve, s ezen belül van még az emeleti erkély is, amelynek 

Az apatini városháza 
(Bertalan Vilmos felvételei) 
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közepén egy ablakos, cswkott erkélyrész van, kétoldalt pedig boltíves  
ajtók nyílnak rá. Az erkélyen, mint egy megvilágított függ ő leges felület,  
ugrik ki az emeleti erkély tárt része, s úgy t űnik, mintha ennek oszlopai  
tartanák az egész „színpadnyílást". E két széles „oszlop" alatt helyez-
kedik el az épület főbejárata is. A homlokzat dekorációs elemei közül 
feltétlenül meg kell említeni a különleges effektust nyújtó Zsolnai-ke-
rám ~iát, a mozaikokat és a vasdíszítést. Valamennyi díszít őelem itt sike-
resen egészíti ki egymást. 

A ház központi bejárata nem nagy, de a felette lev ő  oszlopos erkély 
látszatra azzá teszi. A színek és formák keverednek itt egy különös egy-
ségben, tervezőjének rendkívül merész asszociációi igazolódtak helyesnek. 

Akárcsak a külső , a belső  homlokzat is bátor megoldásokat tükröz. 
Egy gátlástalan, merész, minden ötletet megvalósítani tudó ember mun-
kájára vall. 

Ez a Palota a vajdasági szecesszió talán legszebb példánya. 
A Fern:bach-nyaraló a nagybirtokosi jólétet tükrözi. A széles síkságba 

van ágyazva, hátterében apró zsellérházakkal. Egyemeletes épület ez, 
oldalán egy megfigyel ő  tűzoltótoronnyal. A ház el ő terébe szép, hatal-
mas park. A kastélynak a parkra néz ő  nyitott, oszlopos erikélye van s 
ugyancsak délnyugat felé néz ő  beüvegezett felületei. A kastély központi 
részéb вn egy hatalmas terem van, ebben lépcs đ  vezet a galériára, amely-
ről a szdbák nyílnak és a parkra néz ő  emeleti erkély. A földszinten ká-
polna és társalgók vannak. 

Itt az építészt a funkcionalitás vezette els ősorban. Célja az volt, hogy 
a villa feleljen meg rendeltetésének. Emellett azonban, ha nem is olyan 
mértékben, mint saját lakóházának tervezésekor, ügyelt a díszítésre, a 
nemzeti és fobklór-elemek némi hangsúlyozására. 

A szülőváros legjelentősebb épületét, az apatini városházát a tiszta 
vonalak, az arányos méretek és a funkcionalitás dicséri. 

Mint említettük, Raichle Ferenc elköltözött Szegedre, majd az els ő  
világháború után Budapesten telepedett le, de ekkor tervezéssel már nem 
foglalkozott. 1960-;bon halt meg. 

BORDÁS Győző  fordítása 	 Bela DURÁNCI  



MŰHELY  

OLÁH SÁNDOR MtJVÉSZETE  

OLÁH SÁNDOR 

(1886-1966)  

Oláh Sándor a két háború közötti Szabadka, de nyilván egész Vaj-
daság legjelent đsebb festőegyénisége. Nemcsak sz űkebb környezetének ha-
nem egész osztályának, a polgárságnak volt krónikása, megbecsült és  
népszerű  festđje. Nagy hatással volt karosztályára és a fiatal fest đkre  
egyaránt, neve minden jelent ősebb képzöművészeti eseményhez kapcsoló-
dlott. Alapító tagja volt az 1923-ban létrejött képzőművészeti egyesület-
nek és a becskereke Várkonyi-liánban 1931-ben nyílt m űvésztelepnek.  
Rendszeresen szerepelt a budapesti M űcsarnok eseményszamba men ő  tár-
latain, s Vajdaság legtekintélyesebb fest őjeként elsđsorban ő  tartotta  a 
kapcsolatot az itteni és a magyarországi fest ők között. Sokoldalú tevé-
kenységet fejtett ki tehát. Nem kev .éshé jelentős pedagógusi munkássága  
sem. A fiatalok eszményképe és tanítója volt. Els ősorban a rajztudást  
kérte számon tanítványaitól, és azokat, akikben tehetséget látott, a fest ő i  
mesterség tökéletes elsajátítására ösztönözte. Mindenn еk Persze ő  maga  
is mesteri volt, s szigora nyomán nála csak a valódi értékek maradhat-
tak meg. A féltehetségeket nem ismerte el.  

Oláh Sándor 1886. november 5-én született Magyareséken. Szabad-
kára négyéves karában került, s iskoláztatásának éveit leszamítva itt  
blt 1966. április 25-én bekövetkezett haláláig. 1893-,ban iratkozott az  

iskolába, századunk e's ő  évében pedig lakatosinasnak szeg ődött. Két  
évvel később Salgótarjánban inaskodik, majd Kassán ipari tanuló. 1904-
ben kezd ismerkedni a festészettel. Ekkor a budapesti I!parrn űvészeti  
Iskolában aranyművesnek készül, de felfigyelnek tehetségére, és már a  

következő  évben átirányítják a fest ő i szakra. Tehetsége oly gyorsan bon-
takozik ki, hogy már 1907-'ben a M űcsarnok tárlatán is bemutatják egy  

festményét. 1908- ,ban diplomált, majd Münchenben folytatja tanulmá-
nyait, ahol Angels Janknál (1868-1940), a nagy történelmi tablók fes-
tőjénél tanul. Három évet tölt m űtermében, majd tanítót cserél, és akár-
csak hat évvel el ő tte a verbászi Pechón József, ő  is a Hollóst' Simon-
hoz (1857-1918) pártol, ahhoz az emberhez, aki 1896- ,ban létrehozta  
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a nagybányai művésztelepet. Oláh Sándor is már Hollósyhoz szeg ődésé-
nek évében részt vesz a nagybányai m űvésztelep munkájában, noha mes-
teri jóval előbb kivált a csoportból. Oláh nagybányai látogatása egybe-
esik Falus Elek és Iványi Grünwald kiválásával, akik majd a kecskeméti  
művésztelepet keltik életre. Oláh kfváncsiságára jellemz ő , hogy 1912-ben  
mind a két művésztelepet meglátogatja. Oláhnak egyébként ez volt az  
utolsó nagybányai látogatása, mert a résztvev ők listáján nevével később  
már nem talállkozunk.  

Mindeblbđl logikusan következik, hogy Oláh számára ezek a dönt ő  
évek. Szakít tanáraival és a m űvésztelepekkel, önállósadik. Nem nehéz  
kitalálni, mi késztethette ilyen elhatározásra. A mündheni akadémia már  

nem a régi hagyamány đ rző , Nagybánya mindinkább elveszíti egykori  
avantgarde jellegét, Kecskemét pedig már nemigen hathat a kiforrott  

művész egyéniségére. S mindennek tetejében az els ő  világháború előjelei  
is érezhetők. Ma már megállapíthatjuk, Oláh m űvésszé érésélten legna-
gyobb szerepe Janknak volt. Ő  készttette fel, befolyásolta és irányította  

tartGsan a fiatal Oláh Sándor m űvészetét.  
Oláh szellemi rokonai nálunk és Magyarországon egyaránt megtalál-

hatók. Míg a magyar művészek közül a nagybányai iskola számos tag-
jával mutat rokonságot, addig nálunk a Mün ćheni Kör, illetve a Die  
Kroatisćhe Sahule néven ismert csoport tagjainak szellemi rokona. Min-
denekelőtt Josip Rač ić, Vladirnir Beci ć  és Miroslav Kraljević  festészetével  
mutat .közös vonásokat, de rokonítható Herman vagy akár Ljuba Babi ć,  
Mo а  Pijade és a zrenjanini Aleksandar Sekuli ć  festészetével is. E cso-
port tagjai — amint Mindrag B. Proti ć  a Poćeci jugoslovenskog modernog  

slikarstva (Belgrád, 1973) című  könyvében megállapította — „a manet-i  

hagyoanányak rekapitulációjának módszereivel t űnnek ki és bizonyos  
konstrukt..rv megoldásaikkal". A felsoroltak valamennyien Münchenben  

tanultak. Račić , Becić  és Kraljevi ć  1904 és 1909, Mo а  Pijade pedig  
1906-1907-ben éppen Janknál, de megfordult ott Ba'bi ć  és Sekulić  is.  

Olálh perciőz rajzait, sztnkombináci бit, megoldásainak egyszer űségét  
leginkább Moša Pijade munkádhoz hasonlíthatjuk. Jellegzetes kékjével a  
forma plaszticitását hangsúlyozza, motívumaival pedig szélesre tárja ki-
fejezésmódjának skáláját. Képeire a szabályos szerkesztés jellemz ő , ecset-
vonásai kimérte+k, fegyelmezettek, szakmailag szinte tökéletesek. Felfe-
dezhető  rajtuk a Manet iránti tisztelet, Cézanne szigorúsága és a nagy  
spanyol festők iránti lelkesedése. Mumkásságát nem 'befolyásolta a kor  

változó ízlése, a kísérletezések és izmusok nemigen érdekelték. Meg-
maradt a nyugodt és higgadt koloritásnál, mindig csak azt tökéletesítette,  

amit már tudott. Akárcsak a Müncheni Kör többi tagját, Oláhot is az  

emberi test, a portré és az akt érdekelte els ősorban, azzal a különb-
séggel, hogy ő  nagy előszeretettel festett csendéletet és tájképet is. Vá-
rosát, Szabadkát számos vásznon örökítette meg.  

Harmincöt éven át kellett egyeztetnie betegségét és a m űvészetet. S  
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tette ezt sikeresen, utolsó éveiben már csak családi házának erkélyén dol-
gozva, utcát és tet őket festve, esetleg csendéleteket m ű termének nyu-
galmában. 

Oláh, mint már utaltunk is erre, m űvészetében tartózkodó volt. Részt 
vett például a Bega-parti Várkonyi m űvésztelep létrehozásában, amib ő l 
arra lehetett volna következtetni, hogy be fog állni az új irányzatokat 
követők táborába, hiszen e művésztelep zászlaját az újért való lelkesedés 
lobogtatta. A ,kolorista expresszionizmus azonban nem szédítette meg, 
akárcsak az impresszionista tedhnika vagy a költ ő i realizmus sem. Ekkor 
a pikturális anyag szépségét, gazdagságát hangsúlyozták: a spontán, gyors 

Fiatalkori önarcképe 1907-b ő t 
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és könnyű  ecsetvonások vannak divatban. Egy másik vonalon pedig a 
szociális témájú festészet van feljöv őben itt Vajdaságban is. De Oláhot 
mindez nem érdekli. Inkábba magányt választja vagy ha úgy tetszik, a 
maradit, mintsem a bizonytalant, illetve azt, amit đ  nem tud szívvel-
lélekikel követni. És helyeselihet ő  is az ilyen következetesség, hiszen 6 
mindig azt vallotta, hogy a festészet jól kitaposott útjait kell követni. 
A művészet bizonytalan világában talán szükség is volt egy ilyen biz-
tonságra. Tény, hogy Oláh elzárkózott az új irányzatoktól, de az is vi-
tathatatlan, hogy a közönségnek továbbra is éppen az akadémikus Oláh 
kellett. Népszer űségén makacs következetessége miatt aligha eshetett 
csorba. 

Saját értékének állandó felülvizsgálata céljából évr ől évre jelentkezett 
a budapesti Műcsarnokban, ahol 1915 és 1934 •között rendszeres kiállító 
volt. Nem egy hagyatékban maradt levél tanúskodik arról,. hogy Oláih 
képei figyelmet keltettek. Tornyai János, az Oláhtól két évtizeddel id ő-
sebb festő, akivel még pesti tanulóéveiben ismerkedett meg, 1934 január-
jában :példá.ul ezt írja: „ .. , hallom, hogy a mostani tárlaton néhány 
nagyon szép és komoly képpel jeleskedel. Végtelenül boldog vagyok, 
mert ebből látom, lelkileg-testileg összeszedted magadat és — minden 
rendben van! Annyival inkább örülök neki, mert — talán nem hiúság 
tő lem —, de úgy érzem, hogy abban a nagyon szép eredményiben és dal-
gozásban nekem is van talán egy kevéske részem, illetve az én irántad 
való igaz szeretetemnek.. ." A levélb ől nem derül ki, hogy Tornyai 
melyik tárlatra gondol (1933 =bon Oláh Pesten három kiállításon jelent-
kezett), de valószínűleg a három különböző  önarcképről és a Zöldharis-
nyás lány c. képr ől van szó. Mellékesen jegyezzük meg, hogy Tornyai 
levele keltezésének évében nyerte el a Szinyei Társaság nagydíját, két 
évvel később pedig már meg is halt. 

1935 és 1941 között Oláh nem szerepelt magyarországi tárlatokon. 
Időközben Belgrádban próbálkozott: 1938 -bon pályázott a Jugosaláv 
Művészek Tavaszi Tárlatán, de mivel képe nem !került a kiállítandók 
közé, többé nem is kísérletezett. Mindenesetre a szenzáció erejével hatott, 
hogy Oláth nem került be a 270 (!) kiállító közé. Ez Oláhnál, éppúgy, 
mint előtte Pecáhán Józsefnél is, még jobban kiélezte a magányosság 
komplexusát. Kár, hogy Belgrád nem fogadta be Oláhot, s hogy aztán 
ebbe ő  beletörődött, mert nyilván festészetének is jót tett volna, ha 
kapcsolatba kerül a mind pezsg őbb fővárosi képzőművészeti élettel. A két 
háború közötti magyarországi festészet ugyanis ekkor már nem sok újat 
produkált, inkább csak a kispolgári ízlésnek hódolva evezett tovább az 
akadémizmus vizein, és ily módon kissé élettelenné vált. Oláh pedig 
akarva-akaratlan vidéki fest őnagyság maradt. De jelent ősége, hatása kép-
zőművészeti életünkre, a t őle fiatalabb képzőművészekre is óriási. Mert 
Oláh Sándor látszólagos kanzervitivizmusa ellernére kit űnő  festő  volt, 
s nem győzzük ismételni, ugyanilyen kiváló pedagógus is. Nélküle nem- 
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csak egy festővel lennénk szegényebbek, hanem számos tehetséggel, aki-
kit vagy ő  fedezett fel, vagy pedig t őle kaptak egy életre szóló mester-
sёgbe Іі  alapozást.  

BORDÁS Győző  f ordítása  Bele DURÁNCI  

OLÁH SÁNDOR ÉS A VAJDASÁGI MÍJVÉSZET  

ACS JÓZSEF  

A művészeti jelenségeket általában a haladás és a konzervativizmus  
szarvbeállításával értékelik, és mindig a haladást részesítik el őnyben, de  
csak azért, mert ezeket a fogalmakat metafizikusan minden térre és  
időre általánosan érvényes módon alkalmazzák, vagy pedig magát a  
művészi jelenséget értelmezik idealisztikusan. Gyakori a m űveltségb ő l  
eredő  „magasabb megítélés" is. Megkíséreljük müncheni, ipárizsi távlatból  

vizsgálnia művészi jelenséget. Ez persze elkerülhetetlen. Viszont rend-
szerint csalódást okoz. Mégpedig nemcsak objektív okokból következ ően,  
hamm egyszerűen azért is, mert nem tudjuk magunkat más szemével  
látni. Párizsi távlatból kiszolgáljwk a világot, a m űvészeti eseményeket.  
Ha ellenben csak az adott térben és id őben (Oláh Sándor m űvészete  
esetében Szabadkán, Vajdaságban 1920 és 1966 között) vizsgáljuk a m ű -
vészeti jelenségeket, a valóságról alkotott képünk menthetetlenül lesz ű -
kül és deformáládiik. Ezért elégedjünk meg annyival, hogy a valóságot  
csak az érdekeink határáig közelíthetjük meg. Az érdeket pedig olyan  
vonzó mágikus rétegnek tekintjük, mely minden jelenséget körülvesz,  
mely etikai és erkölcsi természet ű  és létünk számára fontos társadalmi-
lélektani feltétel. De'nem elég felismerni, meg is kell küzdeni érte.  

A hasonlítás és a tájékozódás kedvéért soroljuk fel Oláh születési  
évének (1886) művészeti eseményeit. Abban az évben tartották az imp-
resszionisták nyolcadik és egyeben utolsó tárlatát. Megjelent Fénelon Imp-
resszionisták 1886-ben cím ű  tanulmánya. Van Gogh ekkor érkezett Pá-
rizsba, és találkozott Lautreckal, Pissarr бval, Degas-val, Gauguinnel és  
Seurat-val. A Függetlenek kiállításán felfedezik Rousseau m űveit. Rim-
baud kiadja az Illuminations- t. Munch egy művészcsoport tagja lett.  
Ekkor születik Kokoschka és Permeke.  

Ebbe a viszonylatba kell beállítani Kelet-Európát, nem a vádaskodás  
és a bírálat, hanem az önismeret kedvéért, hogy eljuthassunk önma-
gunkhoz.  

Vajdaság művészetének történetében Oláh Sándor életm űvének több  
jelenrése van. Ezek közül talán a m űvészeti folytonosságot és az ezzel  
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opponáló szociális tartalmat emelhetjük ki. Oláh m űvészeti „folytonos-
ságának" történeti tfázissai a következ ők: a müncheni akadémiai tanul-
mányok, Hollóst' iskolája és a kései nagybányai, majd a kecskeméti 
művésztelep, vagyis a plein-air festészet és mindezzel együtt az állan-
dósult szigorú formaalakítási törekvés, a színeket er ősen fékez ő  rajz 
szerepe. Nagy lemaradás ez abban a korban, amikor a rajz már lemond-
hatna a színekről, és a szerkezetiség (konstruktivizmus, kubizmus) felé 
alakulhatna. De lemaradás a másik nagy irányzattal, a színek fölszaba-
dításával (fauvizmus, expresszionizmus) szemben is. A „megfontoltan kis 
engedményeket" tev ő  hagyományos út a művészet, a mesterség tökélete-
sítése felé vezet, de a kor m űvészetének nagy kérdéseit nem oldhatja 
meg. A látványra épülő  festőiség és a húszas-harmincas évek fest ői prob-
lémái között nagy a szakadék. 

Milyen lehet a művészet és a művész sorsa a sikertelen magyar pro-
letárforradalom után, a nemzeti és a kisebbségi helyzet kérdései között, 
a mindjobban felerősödđ  szocialista társadalmi folyamatokban, a gazda-
sági világválság nyomasztó légkörében? Kevés forrásm ű , egy-egy újság-
cikk, néhány jó tanulmány (Bele Duranci, Gajdos Tibor, Hangya And-
rás), a  személyes ismeretség dokumentumai és persze Oláh Sándor képei, 
művei alapján idézhetjük fel a v ~ajdasági művészet akkori „kék kontúros", 
hideg, úrias világát. A lelket elidegenít ő  párizsi kék különböztette meg 
Oláh képeit a nyílt és édeskés színekt ől. Oláh szigorú, hideg, téli nap-
fénnyel világítja meg képeit, és ez menti meg az akadémikus merevség-
tő l. Ritka jelenség ez. Az izoláltságnak, az intelleiktuális zárkózottságnak 
a jele olvasható ki bel őle, ami viszont a századvég betegségéhez, az 
ismeretlen iránti vágyódáshoz vezethet ő  vissza. Az idő  múlásával és 
mindaddig, amíg nem írják meg a kor történetét, egyre inkább legendává 
válik, különösen a századforduló iránti növekv ő  érdeklődéssel össze-
függésben. 

A századfordulón és a kövevkezđ  évtizedekben a társadalmi problé-
mák elmélyültek, a  földmunkásmozgalmak egyre gyakoribbak lettek. A 
gondolikodást is ez a társadalmi helyzet diktálta, meg is szoríthatta, 
így a  régies polgári kultúra fokozatosan az elnyomás eszköze lett. A 
közömbös magatartással, a .kívülállással, a kényelem ígéretével (a sok-
nemzetiségű  polgárság megőrizte vezető  szerepét) úgy t űnt, ez a kultúra 
a minoseg orzoje. A hala o gondolko as sem vehette fel az ertek 'kate-
góriáját, így a minőség univerzális, operatív fogalo чΡnmá szélesült, mely-
ben minden érdek találkozott és megütközött; egyezkedhetett, hazudha-
tott és csalhatott. 

Ebben a paradox helyzetben (a két háború közötti években) mégis a 
polgárságnak volt művészete, bár a modern művészetről mit sem tudott, 
nem is vállalta, mert nem tudott együtt haladni vele. A munkásosztály 
pedig létének alaplföltételeiért küzdött, és így nem tudta különválasztani 
sem a  haladást jelent ő  technológiában, sem a művészeti eszmékben az 
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igazat a hamistól. Az első  szociális témák a húszas években Balázs G.  

Árpád grafikáiban jelentek meg. Valamivel később Hangya András ezt  
fejlesztette ki és tette életm űvének alapjává. Majd jelentkezett Almási  
Gaibor és Tб tih József a munkásélet témáira készült szobrokkal, melyek  
motívumaik mellett erélyes, a szerkezetiséget hangsúlyoz б  stílusukkal hív-
ták magukra a figyelmet. Később Bosán György, Nagy Sándor, B. Szabó  
György is a szocialis témák felé orientálódott. M űvészeti eszményképük  
Goya, Millet, Daumier, Van Gogh, Hegedusié, Masereel, K tJhe Kolwitz  
voltak. Mindez azt igazolja, hagy az esztétikai nem léphetett ki a tár-
sadalmi problémák köréből. A baloldali művészek Vajdaságban nem is 
akartak kitérni a társadalmi problémák el ő l, éppen ellenkező leg, művé-
szetük motívumvilágával a forradalom el őkészítéséhez járultak hozzá. 
Éppen ezért a harmincas évek végén az volt a kérdés, hogy a modern 
művészetből mit kell elfogadni és mit nem.  

A polgári művészet, a csendélet, a napfényes tájfestés a társadalmi  
problémák semlegesítésének szerepét kapta. Oláhnak ebben tehetségénél  

és tudásánál fogva is jelentős szerep jutott. Konjović  expresszionista táj-
festészete viszont formalista el őrefutásnak tűnt, amit esetleg majd a forra-
dalom után engedhet meg magának a m űvész. Hegeduši ć  Dráva menti  
motívumainak .és George Grosz rajzainak szellemét követni a társadalmi  
haladás támogatását jelentette. Oláh valóságh ű  plein-air festészetében a 
mesterségbeli tudás elnyomta az élet szükségleteit keresd kreatív mű -
vészt. A művészet társadalmasítását a megrendelésak gyakoriságában 
látta, így festészetében a polgárság er ősödésének ütenyével párhuzamosan  
els&oilban díszítő  feladatokat vállalt. Festészete ily módon, a háború  
után, az életvitelben és a m űvészetben beállt nagy változások után a  
vidéken lassítólag hatott. Oláh festészete a polgári m űvészet folytonos-
ságát jelenti. A természetelv ű , a látásélanényen alapuló, korrekten fe-
gyelmezett festésmбd a művészeti forradalmak éveiben a megbízhatósá-
got képviseli. A társadalmi élet feszültségeit ekkor az expresszionizmus 
fejezfhetné ki. A hagyományos m űvészetnek azonban nincs ereje, sem 
kedve, hogy támogassa az expresszionizmust, ezért a megbízhatóságot  
képvise'lő  művészek nem élnek teljes életet, elégedettek valamilyen pro-
vizorikus társadalmi szerkezettel. A m űvészet helyzetét illusztrálhatja  a 
Képek és söröspoharak cím ű , a harmincas éveik elején a Naplóban meg-
jelent írás: „A Vass vendégl ő  egy termében Oláh festményeib ő l rendez-
tek kiállítást ... Senkinek som jut eszébe egyszer elmenni Oláh Sándor 
műtermébe és keresni azok között a dragaságok ,között, amelyeket ez a 
magánosan és az emberekt ől távol élő  műчészem~ er önmagával küzdve 
és lelkéből mindig többet adva teremt. Ez Olyan igazán szuboticai sors." 

A vajdasági művészetre akkor általában az úgynevezett közömbös 
irányok jellemzőek. A polgárság körében a liberalizmus nyilvánul meg. 
A társadalmi kérdések, az ellentmondások az élet felszínén vannak, a 
polgárság veszélyt sejtő  rettegése pedig elzárja az utat a néz őpontok  
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gyorsabb cserélődése előtt, de akadályozza a „természetesen der űs és 
teljes" életstšlus kialakulását is. 

Németh Lajos a Modern magyar művészet cím ű  könyvében a társa-
dalmi problémákra érzékenyen reagáló m űvészetről ezt írja: „M űvésze- 

Udvar 
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tönk érzékeny szeizmográfként reagálta társadalom rezdüléseire, a tár-
sadalmi lét "1 fakadó emberi erkölcsi proble'mákra. Földhözkötött anteusi 
művészet a magyar. Nem adatott meg neki a könnyed szárnyalás, a 
tiszta esztétikum keresése. A magyar történelem tragikus kolonca, a meg 
nem oldott társadalmi kérdések szüntelen izzó heve nem engedte, hogy 
itt a művész csak művész lehessen! A magyar költ őnek és fest đnek nép-
tribunnak is kellett lennie, ha irt vagy festett, ítéletet is mondott. Kevés 
nemzet művészete van úgy telítve társadalmi problémával, mint a ma-
gyaré, ahol így összeforrott volna a m űvészi és etikai szféra, mint ná-
lunk. A magyar valóság magához láncolta m űvészeit." 

Hasonló fa helyzet a vajdasági képz őművészetben is, ha nem a külső , 
hanem a belső  formák szoros összefüggésére gondolunk. A társadalmi 
probléma itt is szorítja az esztétikumot, nem engedheti meg könnyed 
szárnyalását. Nem kalandozik együtt a képzelettel, ezért nem gyarapít- 
hatja annyira a jelenség-világot, hogy a jelenség és a valóság egészen 
közel kerülhessen egymáshoz, hogy a testvérek legyenek, hogy kibékül-
jenek és igazat adjanak egymásnak. Az esztétikumnak nincs akkora 
szabadsága, mint pl. a XX. század els ő  felében a nyugat-európai avant-
garde ,művészetekben. Ugyanakkor helytelen lenne mások eredményeit 
medhaniikusan átvenni, még nagyobb hiba azonban elzárkózni mások 
erdményei, egész művészeti mozgalmak ei ő l. E dilemmák között láthat-
juk általában a vajdasági m űvészetet és Oláh Sándor festészetét is, aki 
örökségét Münchenb ő l és Nagybányáról hozta. 

A húszas-harmincas években alig van m űvészeti kultúra, de nincs meg-
felelő  politikai kultúra sem, amire annyira szükség volna a társadalmi 
problémák felhalmozódásának id őszakában. A szenvedélyek növekedését 
ezért tudta a fasizmus kihasználni. A jöv ővel szemben volt tehetetlen az 
akkori vajdasági társadalom; megbénulva várta sorsának alakulását. Ilyen 
viszonyok között miiyen legyen a képz őművészet szerepe, akkor is, ha 
polgári beállítottságú? A haladó erők oldalán a helye, és erre példának 
szolgál, hogy Jugoszláviában a képz őművészek többsége a mozgalomhoz 
csatlakozott, azok, akik a mgszállt területeken maradtak, szintén segí-
tették a felszabadító mozgalmat. Senki sem állt a megszállók szolgá-
latába. 

A felszábadulás után minden .m űvész egyaránt részt vett a m űvészeti 
életiben, viszont a szocialista realizmus néhány éven át csak a felszíni 
megközelítést követelte meg, érdekl ődése csak a témára terjedt ki, a for-
mát mellékesnek tekintette. 

Ennek a helyzetnek a gyökerei a ,húszas évekre nyúlnak vissza, és ak-
kor arra a kérdésre kerestek választ, mi a haladó, közömbös és vissza-
húzó a művészetben. Minthogy akkor nem volt er ő  tisztázni, örökség-
ként és más-más formákban ma is felmerülnek ezek a kérdések. 

A szociális témát választó művésztik a „drámai realizmus", az expresz-
szív realizmus és a konstruktivizmus irányában keresték a válaszokat. 
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Legtöbbjük belgrádi diák volt, és a baloldali ifjúsági mozgalommal tar-
tott fenn kapcsolatot. Sajnos, törekvéseik kibontakozására nem volt  
már .idő .  

A plein-air és a látvány festészete az ismételgetés és a 'közhely szint-
jére esett vissza ebben az id őszakban, új festő i problémát már nem tu-
dott megfogalmazni, nem is volt ereje hozzá, ezt is a belgrádi diákok-
tól várhatták volna 11.  

A látvány festői problémáival „kortárs módon" élni és alkotni — ez  
volt az esemény, de a ,két háború között ezen a téren igen kevés, szinte  
semmi sem történt. A modern művészet középszakasza .is csak az ötvenes 
években alakult ki. Ez a szakasz azonban — ahogyan akkora m ű-
vésztelepeken festettek — a fejlett környezetekhez, az avantgarde m ű  
vészethez viszonyítva, 40 és 50 éves késést is jelentett. Másként mérték 
itt és másként a fejlett Nyugaton az eseményeket és az alkotást. Itt az 
idő  felhalmozбdott, sok volt bel őle, s nem tudtak vele mit kezdeni. 
Hiányzotta kornak megfelel ő  technológia, az id őnek korszerű  értékké 
való átalakítására való törekvés. Az uralom kikezdte a m űvészeti életet. 
A vidéki művész nehezen változhatott, el đször a kispolgári nézetekt ő l 
kellett megszaibadulnia, hogy a haladás oldalára állihasson. Ez azonban 
létfenntartási problémát is jelentett. A haladó társadalmi er ők még a 
szociális témájú művészetre sem gondolhattak kell ő  figyelemmel. Vajda-
ságban és általában Kelet-Európában sem volt helye a kapitalizmus fej-
lettebb viszonyaiban gyökerez ő  művészetnek (posztim,presszionizmus, 
kubizmus, expresszionizmus, szürrealizmus), mert az itteni m űvészet még 
nem jutott el erre a fejl ődési szintre. 

Oláh Nagybányán akkor járt, amikor már az ottani törekvések sem 
voltak ihaladбak. A festő i prdbléma Ott még mindiga látványból leve-
zetett tudatos megfigyelésben, a rajzban, a részletekben és az arányok-
ban bukkant fel. Tudni kell, hogy Oláh gyerekkorában ötvösmesterséget 
tanult, hogy ezt megelőzően fémipari tanuló volt, és ez irányította a 
részletekre a figyelmét, ezért dominált festészetében a megmunkálás 
gondolata. Művészi tudatosságát, a felvetett kérdések következetes fest ő i 
végigvezetését és elemzését a látvány meg az igazság kitartó párhuzam-
ba állításával juttatta kifejezésre. Ez a polgári m űvész-magatartás a 
materialista természettudományi nézetekre, a pozitivista filozófiára épült, 
és a részlet valamint az egész viszonyában, az arány érzékeltetésében, a 
valőrviszonyokban mutatkozott meg. Az ilyen ,igazság azonban rövid 
életű , mert hordoz ugyan valamennyit a lényegb ől, de nem szabadulhat  
a nézetek érzelmi színézetét ő l.  

Oláh Sándor és korának a mündheni iskola tapasztalatain alapuló m ű -
vészete is a látványból indul ki, és a jelenség szubjeiktív értelmezéséig jut  
el. Tehát nem Manet eklektikus festészete a kiindulgpont, hanem ennek  
értéktelenebb ,müncheni változata és értelmezése. Ez a törekvés különösen  
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Közép-Európában eléggé szerteágazó, és vizsgálata külön tanulmányt 
érdemelne. 

A £esteli igazság e törekvés képvisel ő i szerint a jelenségben gyökerezik. 
Oláh is hitt ebben, bár ő  elsősorban a farmára és a pontos rajzra vonat-
koztatta. Err ől gyakran :beszélt tanítványainak, de nem kizárólagosan. 
Mégis Oláh éppen ezeket a nézeteket követve akademizálódott. Szub-
jektivizmusát azonban — ez nagy érdeme — fegyelmezetten visszatar-
totta, és a színéken, a „hideg napfényen" át juttatta kifejezésre. Ha már 
a színeinél tartunk, említsük meg, hogy képein a 'kék uralkodott. Ez a 
szín tette végeredményben népszer űvé is. Lehet, hogy forrását a század-
végi ízlésben kell keresni, a századvég bánatát és érzelmeit fejezte ki álta-
la. Oláh kék színe egészen a Blaue Reiterig vezethet ő  vissza, de felis-
menhető  az impresszionistáknál és Cézanne-nál is. Oláhnál „személyi 
sérelmének", sikertelen életének is kifejezése. Izoláltsága, örökös magánya 
a romantikus kék színben szólal meg. Pontos rajzában a szecesszió íz-
lésvilága, de a természetfez való visszavágyódás is kifejez ődött. 

Hogy Oláh jelentőségét és helyét vi'lágosan láthassuk, összehasonlítást 
kell tennünk a korszak m űvészetével. Művészete a jelenségen alapszik, és 
a megismerés szempontjából fenomenológiai jelleg ű . Oláhot (mint általá-
ban a müncheni iskolát) a makravilág érdekli, és eljárása fest ői kon-
cepciója — lényegében mechanikus. Ez a fest ői eljárása felszínen ma-
rad, nem hatol el a problémák mélybbe. Ezzel egyidđben az „elemen-
táris" festői kutatás, a pointillizmus, a kubizmus és a kubisták által fel-
fedezett primitív népek m űvészete valamint a racionális jelenséggel szem-
behelyezett irracionális világ, a szürrealizmus alakul ki és arat sikereket. 
De egyik irányzat sem jut el Vajdaságba kortársm űvészeti módon, mert 
a megoldatlan társadalimi kérdések útját állják, és ebben a helyzetben — 
mint már láttuk — angazsált művészetre van szükség. 

Oláh Sándor művészete és kora minden korlátja és hiányossága elle-
nére is jelentős a vajdasági művészet története számára, annál is inkább, 
mert kiindulópont lehet a m űvészeti helyzet felméréséhez, a m űvészeti 
örökség értékeléséhez és léhet őségeinek felismeréséhez. 
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A KITELJESEDÉS ÉVEI 

(Részlet 'a szerző  Oláh Sándor-manográ f iájából)  

GAJDOS TIBOR  

A CSÚCSON 

Oláh még 1917-eben, tehát a háború utolsó évében, visszakerült Sza-
badkára; az akkori id ők nem kedveztek művészeti tevékenységének, n ő-
sülése és kislányána'k megszületése után szülei és barátai támogatására 
szorult. 1919-tő1 csak az állását elvesztett apa tá'mog аtásának 
megszűnése jelentett kedvez őtlen változást, a barátok és a feleség csa-
ládja még mögötte álltak! A megrendelések és a 'képeladás lehet őségei 
éppen olyan kedvez őtlenek voltak a változás utáni években, mint a há-
ború idején. Ső t, egzisztenciája szempontjából még ikedvez ő  is lehetett 
volna az a tény, hogy a gimnázium rajztanárának, Ljuba Kornélnak 
távozása után Vojnié-Tuni ć  igazgató 1919 őszén neki ajánlotta föl a 
megüresedett állás betöltését. 

Ám Oláh Sándor föltételeket szabott? Mégpedig olyanokat, amilyene-
ket az új igazgató nem teljesíthetett. Az öntudatos m űvész tehát a nyo-
morgás szabadságát választotta. Volt is benne része b őven, akkor és a 
késđb'bi években i's. 

Inkább vállalja a sok gonddal és némi megalkuvással járó portréfes-
tést, ha imindjárt gyenge fényképek másolásával is kell megküzdenie. Az 
egyik ilyen korai megrendelés, Paul ékszerész fényképr ő l elkészített kép-
mása is 1919-ben készült, és a mai napig a Paul család otthonában  
őrzik.  

Ugyanennek az ékszerészdinasztiának nyakékek, brossok, gy ű rűk és  
más ékszerek tervrajzait is elkészítette a fiatal fest ő . Egzisztenciális  
küzdelmeinek bizonyítéka az a hirdetés is, amelyet 1920 szeptemberében  

tesz közzé a Bácskai Hírlapban: „Reklámplakátok és mindennem ű  mű-
vészi reklámrajzok, ú. m. csomagolópapírok, dobozok, levélborítékok  

etc. művészi tervezését és festését olcsón (!) elvállalja Oláh Sándor festő-
művész. Fűzfás u. 33." Íme a bizonyíték: Oláh szívesebben ereszkedik  

alá a tiszta művészet :fellegeiből az ,iparművészeti munkába, semhogy vál-
lalja a tanári munka kötöttségét.  

Pedig még megfelelő  ,műteremmel sem rendelkezik. A F űzfás utcában  
legfeljebb egy tisztességes kis lakás juthatott a háromtagú m űvészcsalád-
nak. De a városi bérpalotában létezik egy valódi, északra néz ő  mű terem!  
Több művészember, közöttük Antun Ba ćié próbálta megvetni a lábát 
ebben a helyiségben — a jelek szerint kevés sikerrel. 1921 љen a meg-
üresedett műterem +bérletét Oláh Sándor is kérvényezi. A városi tanács 



644 	 HÍD  

jóvá is hagyja a 'beköltözést, de hátibér helyett évi egy-két kiemelked ő  
szabadkai személyiség portréjának negfestesére kötelezi a 'bérl ő t. 

Az Oláh munkásságával foglalkozó közírók és m űtörténészek ennek 
a kötelezettségnek túlzottan negatív szerepet tulajdonítottak. A „kény-
szerfestést" mint Oláh munkássága egyik kerékköt őjének, sđ t, egyesek 
épen tragikus ellaposítójának tekintik. Ezeket a véleményeket azonban 
nem nehéz megcáfolni. El őször is: Oláh nagyon könnyen és gyorsan fes-
tette a portrékat még él đ  modellekrđl is. Másodszor: a város sohasem 
emelt kifogást a leszállított portrák min őségével szemben, így a m űvészt 
nem értéka munkával kapcsolatos sérelmek. Végül: ezekkel a képmások-
kal párhuzamosan festette életm űvének legszebb alkotásait. 

Viszont sakkal 'lényegesebb, hogy Oláh az egyetlen megfelel ő  mű terem 
birtokába jutott, ami sokban el đsegítette zavartalan munkálkodását. Ké-
sőbb a város jóváhagyja a műterem kettéválasztását, és az ilyen módon 
kialakított mű teremlakás lesz 1941 -ig az egész család otthona. 

1923 áprilisában megalakulta Vajdasági Képz őművészek Egyesülete, 
szakbadkai központtal. Oláh ezúttal sem marad ki a szervezkedésb ő l. 
Ezúttal dr. Belić  ügyvédet választják meg elnöknek, Oláh viszont Kopi-
loviétyal és Lenkeivel együtt a zs űri tagja lesz. 

Még ugyanez év szeptemberében az egyesület megrendezi els ő  együttes 
kiállítását, melyen Oláh is részt vesz. ABárány-szálló különtermében 
megrendezett tárlatot el őzetes hírveréssel igyekszik sikeressé tenni a helyi 
sajtó, az eredmény azonban mégis elmaradt. „A különösen szűk külön-
teremben a vendégl ő  udvarán át jut az ember" — olvashatóa Hírlap  
1923. IX. 18 -i számaban. „Tíz művész ... — 170 darab képet és szob-
rot állított ki ebben a pár lépésnyi teremben. Ez Olyan zsúfoltság ebben 
a helyiségben, ami bőségével súlyosan vádolja a város közönyét." A 
közöny viszont főként a csekély vásárlásban és a gyenge látogatottság-
ban  nyilvánult meg vészesen. Oláh nem adott el egyetlen képet sem.  
Igaz, ezúttal .portrékkal szerepelt. H. A. kritikus pedig megállapította 
róla, hogy „nem túloz, nem él modernebb eszközökkel, de jó rajztudása 
és színei elevensége, harunóniája megnyugtató".  

Nem világos, hogy a kritikus üdvözli-e Oláh „megnyugtató" ,képeit, 
vagy éppen a nyugtalanságot várná el a m űvésztő l. Az átlagpolgár — a 
potenciális vásárló és megrendel ő  azonban valószínűleg éppen a nyugal-
mat áhítja .. . 

Egyébként a kritika elégedett a tárlat általános színvonalával: „ ... be 
kell vallanunk, nem is hittük, hogy ennyi kvalitásos m űvész van ebben 
a városban", idétihetjük a Hírlap kritikusát. Ezek a hízelg ő  szavak Oláh  
Sándor mellett Balázs Árpádra, Baranyi Károlyra, Farkas Bélára, H бdi  
Gézára, Lenkei Jen őre, Kzsizsezovski Tatjanára, Kopilovi ć  Stipanra és 
Sinko Boriskára vonatkoztak. 

A kijelölt program szellemében még ugyanazon év őszén meghirdetik 
az egyesület szabadkai fest ő- és iparművészeti iskolájának megnyitását, 
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melynek. tantárgyai között a m űvészeti szakon az alaprajz, a portré, az 
aktrajz és festés szerepel. Az iparm űvészeti szakon a tervezés elemeit és 
módszereit és a bels ő  díszítést („freskó és monumentális festészet") iktat-
ták programba. 

Az iskola tanárainak nevét egyetlen hír vagy hirdetés sem említi, de 
a jelentkezés helye (a F űzfás utca) és később az iskola színhelyeként ki-
jelölt városi bérházban lév ő  műterem arra utal, hogy elindítója és a 
művészi szakvezet ője Oláh Sándor volt, féltételezhet ő  munkatársai pedig 
Lenkei Jen ő  és Geréb Klára voltak. 

A rendes oktatás mellett októberben vasárnapi iskolát is indítottak a 
szervez ők. Hogy milyen sikerrel m űködött ez az iskola, azt egyetlen 
forrás sem említi, de nem valószín ű , hogy tevékenysége hosszabb, növen-
dékeinek száma pedig nagyobb lett volna, mint az el őbbi vagy a 'kés őbbi 
próbálkozásaktian. Tény, hogy látogatóinak munkáibó'l nem rendeztek 
tárlatot az iskola tanárai. 

A következ ő  év áprilisában a leégett színház újjáépítési akciójának 
keretében az egyesület kiállítást rendezett a Kaszinó dísztermében, .me 
lyen négy szabadkai művész: Oláh, Geréb, Fischer Marcell és Balázs  

Árpád mellett neves magyarországi m űvészek is szerepeltek. Talán jellege 
miatt a bemutatott anyagról nem jelent meg érdemleges bírálat. Oláh-
hal kapcsolatban is csak annyit jegyeztek föl, hogy ezúttal is portrékkal 
szerepelt. Ez a tény megint csak arra inal, hogy a fest ő  egzisztenciális 
okokból elsősorban megrendelt portrékon dolgozik, tájképek és csend-
életek festését ez idő  tájt mell őzte! 

A város iránti kötelezettsége is ilyen iránpban tereli m űködését. A 
következő , 1929. évben például Franjo Sudarevi ć  főispán és polgármes-
ter életnagyságú képmásának megfestésére kap megrendelést. Miután 
azonban ennek a megbízatásnak is eleget tesz, palettájára új, életesebb 
színeket rak fel, és ha a plein-air festést még nélkülöznie kell, él ő  mo-
dellekrő l fest néhány képet. 

Ezeknek a ,képeknek a bemutatására jó alkalomnak biztonyult a Car 
Jovan Nenad szdbrának leleplezése alkalmából, 1927 novemberében ren-
dezett kiállítás, melyen Oláh Sándoron kívül még Geréb Klára, Balázs 
Árpád, Lenkei Jen ő  és Sava Rajkovi ć  vettek részt. A korabeli sajtó ko-
moly figyelmet szentelt ennek az alkalmi 'kiállításnak, a napilapok és 
folyóiratok oldalain számos beharangoz б  írás és recenzió látott napvilá-
got, de a Szervezett Munkás is nagy teret szentelt a hírverésnek, s őt 
Cseh Károly tollából komoly, fő leg szociális és kevésbé esztétikai szem-
pontból írott tanulmány jelent meg. 

A Belgrád-szálló különtermében megnyílt ikiállitásról mára megnyitást 
követő  napon, november 26-án beszámolót közöl a Hírlap ,  melynek 
írója többek között megemlíti, hogy Oláh kevés, .de értékes alkotással 
szerepel. Különösen Unarcképét tekinti sikerültnek. Csendéleteir ől szólva 
úgy látja, hogy különösen a színek harmóniája ragadja meg a szemlél őt. 
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A beteg gyermek, A fehér rdhás lány és a Táncosn ő  című  képeket mű-
vészi élményt nyújtó értékeknek tekinti. Ebb ő l a fölsorolásból is látható, 
hogy Oláh a sok képmás mellett és után most már csendéletet és figurá-
lis képeket fest. Működésének ebben a korszakában kezdi meg azoknak 
a festményeknek a megalkotását, mely opusának legnagyobb értékeit 
képezik. Ez a csúcskorszak majd egészre a második világháború kezde-
téig fog tartani.  

A Knjiz ivni sever című  szerbhorvát nyelv ű  folyóiratban Radoje Beli ć  
„, 	„ 	„ 	, 	„ 	„ ,  muerto ügyved a tiszavirag-eletu Kepzomuveszeti Egyesület egykori el- 

nöke is beszámolt az öt művész tárlatáról; Oláh munkáiról csak annyit 
jegyez meg, hogy azok korrekt, hagyományaktit tisztel ő  mester munkái. 

A már említett Cseh Károly-írás Balázs Árpád szociális tárgyú fest-
ményeit szembeszállítja Oláh képeivel, az ut бbbi rovására. A művek 
minőségérđ l alig ejt szót, jóllehet elismeri, •hogy „Oláh is m űvész". De 
miután úgy véli, hogy képein „ismer ős burzsuj asszonyok pompáznak", 
őt a burzsoá ambíciók felületes m űvészének tartja. A szerelem megjele-
nítésénék témáiról elmélkedve ezekr ő l a „burzsuj asszonyokról" az a 
véleménye, hogy „ezek számára a szerelem már nem az egyedül üdvöz-
lő , mindent betöltő  mámor, a gazdasági harc tülekedése, a tekintéiyre 
való törekvés könyöklése ott ül arcukon, a groteszk prózaikban". 

Ha úgy akarjuk, ezek a gondolatok hízelg őek is léhetnének Oláh fes-
tészetére nézve, hiszen a jellemábrázolás tökéletessége igen komoly kvali-
tása a portréfestőnek. Különösen, ha módjában áll ilyen úton megköze-
líteni a, modellt. De Oláhnak aligha volt lehet ősége a jellem ilyen irányú  
kidomborítására. Hogy a figurák p бzait miért látja Cseh groteszknek,  

azt nem tudnánk megmagyarázni. Oláh ugyanis sohasem törekedett  

groteszk megjelenítésre.  
További elmélkedésében Cseh a biztonságérzet kérdését taglalja.  

Miután a Városháza vesztibüljeben kiállító Džavi ć  motívumairól, a falusi  
kispolgár saját portájáról, a templomról és a békés mez ő rđl szól, Oláhra  
áttérve ezt írja: „Oláhnál a városi polgár egyszer ű  vagy cifra bútorai,  
konvencionális díszítménye, virágok, vázák, cserepek, rendesen, csino-
san öltözött gyerekek, asszonyok, a 'biztonságérzés kifejez ői."  

Ezek a cáfolhatatlan igazságok természetesen nem adnak megfélel ő  
útbaigazítást Oláih Sándor kiállított alkotásainak min ő ségéről, esztétikai  
tulajdonságairól. Elmélyültebb és elfogultabb szakszer ű  értékelésükre csak  
évtizedek múltán került sor.  

* 

Mára fiatal, kezdő  Oláh is tapasztalhatta, hogy a Portréfestés m ű-
vészete egyáltalán nem kényelmes és veszélytelen foglalkozás. Egyrészt 
megköti a művész kezét, és elvonja egyéb témakörök szabadabb megfo- 
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galmazásától, ugyanakkor kellemetlen bonyodalmak, nézeteltérések kút-
fője lehet. 

Ezt a helyzetet a legjobb éveiben lép ő  Oláh is alaposan félismerhette. 
Tekintélyének, művészi reputációjának növekedésével a privát portré-
rendelések is gyakoribbak lettek. Az esetek túlnyomó többségében ez a 
munka mindkét fél megelégedésére lett elvégezve, annál is inkább, mert 
Oláh a korabeli tanúk, egykori modellek vallomása szerint igen türel-
mes és gyorsan dolgozó fest ő  volt, aki nem vette túlságosan igénybe a 
rendelő  türelmét. Mégis, talán életének legkellemetlenébb bonyodalnva 
született egyik portréjának sorsa miatt. 

A műpártoló köröket nagyon meglepte a legolvasottabb bácskai napi-
lap, a Napló 1930. október tizenkilencediki számában megjelent hír-
adás, mely szerint Oláh Sándor fest őművész bírósági eljárást indított Lif-
ka Sándorné, a hírneves mozitulajdonos felesége és H ős Imre fényké-
pész-festő  ellen, mégpedig szerzői jogsértés cmén, a néhány hónappal 
előbb életbe léptetett szerz ői jogvédő  törvény értelmében. Liifkánénak 
utólagos kifogásai és kívánalmai voltak képmásával szemben, amit Oláh 
hosszabb levelezés után részben teljesített. A rendel ő  némi huzavona 
után átvette a portrét, majd megmutatta H ősnek, aki portréfestéssel is 
foglalkozott. Hős Imre komolyabb korrekciókat hajtott végre a képen, 

Egyik utolsó fényképe —Oláh Sándor dr. Jovan Mikeli ć  társaságában 



648 	 HID 

Oláh aláírását törölte, majd saját szignójával látta el. Miután Olah 
tudomást vett az esetr ő l, azonnal perelte Lifkánét és Hőst.  

A novemberi tárgyalásra Pavlovics törv. elnök szakért đként Kujun-
dzsics Andor rajztanárt idézte meg. 

A szabadkai polgárságot nagy izgalomba hozó pert Zveki ć  Sever 
járásbíró vezette le. A kihallgatáson Lifka Sándorné elmondta, hogy 
Raf faello La Valetta prózában és László Fülöp stílusában, levél útján 
rendelte meg az idealizált képet, Oláh viszont a rendelést elfogadta és 
a cképet megfestette. 

Még mielđtt tovább ismertetnénk ,a szerencsétlen ügy menetét, rá kell 
mutatnunk, hogy a polgári világ fest ő ivel szemben néha egész képtelen 
igényekkel álltak el ő . Lifkáné vallomása egy ilyen eset markáns példája. 

De nem kevésbé megdöbbent ő, hogy a festők, közöttük az egyébként 
közismerten öntudatos Oláh is — az ilyen követelményeknek is kény-
telenek voltaik eleget tenni, ha festészetb ő l akartak megélni. A mai idđk-
ben, amikor a fényképészet tökéletesedése amúgy is minimumra zsugo-
rította az arcképfestészetet, az ilyen követelmények tragikomikusan hat-
nak. Akkoriban azonban nem mentek ritkaságszámba.  

Hđs a vitatott ,képmást csak átfestette, úgy, hogy az elvesztette eredeti  
jellegét, és nemcsak aláírta nevét, de még provokatívan Kunetz képkeres-
kedб  beltéri üzletének kirakatáb a  közszemlére is helyezte. Oláh fölhá-
borodásának jogosságát senki sem vitathatta el.  

A Per folyamán Kujundzsics mellett kihallgatták Dománszki Jen ő  fes-
tőmúvészt is.  

A járásbíróság nem látta ebben az esetben a szerz ői jog megsértését,  
ezért Lifka Sándornét és Has Imrét fölmentette! Oláh megfellebbezte  a 
bíróság döntését. A sértett fest őművész polgári pert is indított az ügyben,  
és 25 000 dinárt követelt Lifkánétól kártérítés címén. Az ügy azonban  
csak két év elmúltával, 1932 decemberében fejeződött be, és Oláh Sán-
dor ezt a pörét is elveszíti, s őt mint felperest nagyobb összeget ikitév ő  
perköltség fizetésére is kötelezték.  

Ez, a városban kínos visszhangot kelt ő  per egészen 1934. március  
elejéig húzódott el, amikor is a Tábla végleg elutasította a fellebbezést,  
és még 605 dinár perköltség megfizetésére is kötelezte a fest őt.  

Oláh Sándor tehát nem kapott elégtételt. M űvészi reputációja ugyan  
nem csorbult, s őt a műpártoló közönség egyértelműen az ő  oldalán állt  
— de emberi öntudatán mély seb keletkezett, melynek következményét  
még sokáig nem tudta kiheverni.  

Oláh az évekig elhúzódó Per folyamán sem ült ölbe tett kézzel.  
Aktívan dolgozott; pedagógusként és alkotó m űvészként is számos elis-
merésben részesül.  



OLÁH SANDOR MtJVÉSZETE 	 649 

Így az 1931 augusztusában megnyíló Becskeréki M űvésztelep legak-
tívabb tagja. A telep köré tömörül ő  tсhetségesebb amat őr festők munkáit 
kíséri figyelemmel, és Farkas Bélával együtt korrigál. 

Majd négyhónapi művésztelepi tartózkodása idején számos tájképet 
és portrét fest meg, melyekr ől a Napló tudósítói a legmelegebb hangon 
emlékeznek meg. „Meglátszik, hogy Zemplényit ől, Hollóst' Sándortól és 
Münchenben Angel б  Janktól tanult", olvashatjuk a napilap 1931. augusz-
tus 16-i számában, melyben Oláh alkotásait ,m űremekeknek nevezi az  
újságíró. A következ ő  hónap 6-án ismét beszámoló jelenik meg a Napló-
ban a Becskeréki Művésztelep munkájáról. A központi személyiség ismét  

Oláh, de •a telepen van Csincsák Elemér is Szabadkáról, valamint Hus-
véth Lajos Zomborbб l és Bicskei Péter Topolyáról. 

Oláhról írva a beszámoló megemlíti, hogy lágy, finom, temperált 
színeivel és különös líraiságával... .poétikus hangulatot visz képébe. 
„Műwtészete abszolút művészet" —' zárja le gondolatmenetét az anonim 
becskeréki tudósító. Ett ől szebb szavakat kevés művészről írtak le a 
sajtб  hasábjain, de Oláh érzékeny és sebzett lelkének szüksége is volt az 
ilyen elismerésre. 

A telep munkájának mintegy záróakkordjaként a becskeraki Vojvodi-
na-szállóban december 9-én Néprevü címen megnyílik a duna-bánsági 
fest&k kiállítása. A kiállításon ' a Becskeréki Muvesztelep reszvevoi mutat-
ták be a mélyen őszbe torkolló nyári összever ődés folyamán készült 
munkáikat. 

Oláh Sándor harminc mesterinek nevezett alkotásával a tárlat rész-
vevői efölé emelkedett! Mennyi munka áil az ilyen hallatlanul ib б sёges 
termelés mögött! És mennyire bizonyítja azt az állítást, hogy Oláh 
ezekben az években ért alkotóképességének csúcsára, helyesebben talán 
fennsíkjára, hiszen ez az alkotói láz még több mint egy évtizedig f ű tötte 
Vajdaság akkoriban talán legmegbecsültebb fest őművészét. 

Egyik tehetséges tanítványa, Mamuzsics Magda itt jelentkezett el đ-
ször csendéleteivel a nyilvánosság elő tt. 

Érdekes mozzanata a vajdasági képz őművészeti életnek az a tény, 
hogy Szabadkán sohasem sikerült m űvésztelepet alakítani, mégis, ez a 
város maradt a két haború közötti m űvészeti központ. Ez persze nem 
csak az itt él ő  alkotók érdeme, hiszen az els ő  egyesület mozgatója és 
elnöke 1923 és 1924 között dr. Radoje Beli ć  volt, a második próbálko-
zás élén pedig egy ismertté vált szabadkai mecénás, dr. Jovan Mileki ć , 
a Bácskai Múzeum alapítója és tulajdonosa állt. 

Dr. Milekić  szervezi meg 1932 októberében a bácskai m űvészek nagy-
szabású kiállítását Szabadkán, de Oláh Sándor erre a képz őművészeti 

,manifesztációra nem küldi el képeit! 
A kiállítást követ ően újjáélesztett képzőművészeti egyesület alelnök-

ségét Petar Dobrovi ć  vállalta; Oláh Sándor ezúttal a zs űri-tagság sze-
rény tisztségét tölti be Dománszki Jen ővel együtt. Az egyesületibe tömö- 
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rült művészek a megalakulás után, pontosabban november 9-én ismét 
Becskerekén, a telep működése által el őtérbe került Bega-parti városban 
állítják ki legfrissebb terméseiket. Oláh ezúttal mindössze négy képpel 
szerepelt, melyek meleg tónusait és leegyszer űsített formáit méltatta a 
kritika. 

Ebben az évben két életnagyságú portré elkészítése kötötte le Oláh 
figyelmét és idejét. A szabadkai Népkör rendelésére megfestette Kádár 
Imre és dr. Gergely József, a  kultúregyesület két alapítójának és adomá-
nyozójának képmását, melyeket a következ ő  év tavaszán, 1933 már-
ciusában ünnepélyesen lepleztek le. 

Portrék, portrék ... a létfenntartás eme kellékei sokszor népesítik be 
Oláh mű termének világos szögleteit, de olykor el is 'homályosítják a 
nagy ablakos helyiség hangulatát .. . 

Időközben azonban életének legnagyobb megrendelését teljesíti: a 
o sagi zárda kápolnájában nagyméret ű  freskót fest, és ezáltal 35 000 

dináros, festői karrierjének legjelent đsebb jövedelméhez jut. Utána a 
szabadkai Miasszonyunk zárdában egy oltárképet készít el, melynek 
árát 14 000 dinárban szabja meg. 

KITr3RÉSI KÍSÉRLETEK 

Oláh Sándor művészi ambícióit nem elégítik ki a vidéki városokban 
elért sikerek. Többre, f ő leg nagyobb közönség és elismertebb m űvészek 
társaságában szeretne érvényesülni. 1933 februárjában két képet küld 
föl Budapestre, a M űcsernek téli kiállítására, és, mint ahogy legkedve-
sebb művészbarátja, Tornyai Jánosnak az év májusában írt levele bizo-
nyítja, a zsűri a képet (egy portrét és egy aktot) elfogadta. 

Tornyai kedvez ően emlékezik meg Oláh kiállított murnkáiról, különö-
sen az akt nyerte meg tetszését. Ezt nemcsak az udvarias és vugasztaló-
nak is tekinthető  levélben, hanem a szabadkai művész Pesten él ő  
testvéröccse, Qlá'h József nyug. tábornok visszaemlékezése is bizonyítja. 
Szerinte Tornyai az említett akt el őtt megállva ezeket mondta: „Hát 
Sanyi még így tud? Mondják meg neki, hogy én már semmit se tudok, 
és nem is Ifestek." 

Májusi levelében avval vigasztalja a magyar f ővárosba kívánkozó 
barátját, hogy alkotni igazán csak vidéken lehet. Pestr ő l szólva így foly-
tatja: „Rodhadt világ ez, csak messzir ől szép talán." Majd tovább: 
„Hamis tej, hamis tejfel, hamis vaj, stb.-t ő l nem lehet az embernek őszin-
te a piktúrája. Minden hamis ott, és »mű« még a szerelem is. Hogy a 
fenébe lehet ebb ő l őszinte piktúra?" 

Oláh egyik panaszos levelére reagálva így dorgálja Tornyai a nála 
jóval fiatalabb barátját: „Hát ne zúgolódjál, 'édes Sanyikám, hanem adj 
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hálát az Úristennek, hogy megmaradhattál a régi, igaz valóságodban,  

dolgozzál igaz hittel, és ne morfondírozzál az elveszésr ől."  
Oláh tehát „elveszettnek" érezte magát, és hogy keser űsége (melyhez  

a szerencsétlen Lifkáné—Hős elleni Per nagyban hozzájárulhatott) nem  

múlott el egykönnyen — azt Munk Artur író és publicista a Naplóban  
1933. július 9-én megjelent hosszabb riportja is alátámasztja.  

Az írásra Oláh fest ői munkásságának 25 éves jubileumában talált  
ürügyet az ismert orvos-iró, A nagy káder és a Hinterland című  regé-
nyek szerzője.  

A riport bevezetőjében többek között ezt olvashatjuk: „Leleplezzük  

Oláh Sándort: világéletében irtózott a nyilvánosságtól. Valósággal em-
bergyű lölő  lett belőle  .. . 

Pedig, ha nem a mi kulturálatlan, szeszélyes, boros, poros városunkba  

temetkezik... ma talán a legnagyobbak mellett emlegetnék nevét  .. . 
De háta lakálpatriotizmus ... Subotica ... a kedves város, ahol föl-

nevelkedett, ideláncolta.  
A miénk maradt."  
Alljun~k meg a riport bevezet őjének utóbbi kiét gondolata mellett. El ő -

ször is, Oláhot talán inkább a helyzetéb ől fakadt kényszer, mintsem a 
lokálpatriotizmus fűztea boros, poros városhoz. Ez t űnik ki Tornyaival 
folytatott levelezésb ő l. És ha elment volna ... valóban a legnagyobbak 
mellett emlegetnék? Megint csak a ,kiváló Tornyaira hivatkozva állíthat-
juk, hogy például Budapesten abban az időben nehezebb sors várt volna  
a vállalkozó szellemmel egyáltalán nem rendelkez ő  festőre, mint a csen-
des .kisvárosban, ahol egy télen hideg, nyáron túlmeleg m űteremben, de  
mégis műteremben dolgozhatott — nemcsak Szabadka számára.  

Oláh távollétében ugyanis felesége, Teréz asszony elmondta, hogy fér-
jének Szábadkán nincs igazi mecénása, képeit is els ősorban vidéken,  
Becskerekén, Apatinban, Verbászon és más helységekben vásárolják j б -
múdú gyárosok és bankigazgatók  .. . 

Munk egy egész kiállításra való képet lát a m ű terem falaira helyezve;  
aktok, csendéletek, figurális kompozíciók, tájképek. „ їЈjból és újból kö-
rüljárjuk a tágas, világos termet, nem tudunk betelni." Így vall a  

képektő l elbűvölt író.  
„Sanyi addig boldog — mondja a művészfeleség — ,  amíg itthon van-

nak a képei és látja alkotásait ... nagyon nehezen válik meg t őlük ..."  
Szó esett még Oláh naivságáról az anyagi kérdések tekintetében, és azt  

is elmondta a feleség, hogy a férje zsebe többnyire üres. Ennek ellenére  

óriási ambícióval dolgozik, amir ől a sok jб  és Munk szerint is egyre  
jobb .kép tanúskodik leghívebben.  

Az asszonytól tudja meg aztán a riport szerz ője, hogy a gazdasági  
válság ,következtében a képek ára a felére csökkent. Pedig tudott dolog,  

hogy a művészi portéka addig sem valami magas áron kelt el — ha  

elkelt. 
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Ebből az írásból tudjuk meg még, hogy a szabadkai lakatosműhely és 
a korompai vasgyár emléke nem múlt el hatástalanul, Oláhra nézve. 
Szenvedélyesen fúrt és faragott, és nemcsak képeinek rámáit, de a hozzá 
való fémszerszámokat is maga 'készítette. 

Aztán megjelent személyesen a fest ő , aki bizony nem volt olyan jó 
riportalany, mint segít őtársa és „menedzsere" — a felesége. 

„Interjú? Nem szeretem az ilyesmit ... hiszen még élek." 
„ ... Nagyon elkeseredett vagyok ... Negyed századig harcoltam az 

emberek közönye és hozzáérteni nem akarása ellen. Sz űkös eszközök-
kel ... Nehéz dolog ez... Huszonöt évig m űvészetet csinálni ott, ahol 
az senkinek sem kell." 

Ebben a keserű  nyilatkozatban természetesen sok az igazság — de az 
általánosítás már túlzásnak tekinthet ő . Közismert dolog, hogy Szabadkán 
is szép számban éltek m űpártolók és művészetrajongók, akik nagyon is 
szerették a jó festményt — de keresetükb ő l — ha volt — még a meg-
élhetésüket is csak nehezen tudták biztosítani. 

A módosak? Azokról Oláh így 'nyilatkozik: „Diplomás urak, vagyo-
nos emberek, id őről időre azzal »fenyegetnek«, hogy feljönnek hozzám 
a mű terembe képet vásárolni ... és a vége ... A vége mindig az, hogy 
házaló vigécek olcsó, értéketlen 'holmijait veszik meg. . 

Sajnos, ebben a tekintetben azóta se sokat változott a közízlés. 
Aztán egy kicsit bizakodбbb, szinte látnoki hangon mondja: „Nem 

érzem magamat fáradtnak, nem adok fel minden reményt, dolgozom to-
vább, hogy legalább könnyebben boldoguljon itt az a m űvész, aki utá-
nam jön." 

Szép, emberséges gondolatok. A riport végét azonban ismét pesszimista 
kijelentéssel zárja: „Huszonöt év ... bizony nehéz volt és küzdelmes .. . 
Csak az vigasztal, hogy már nincs olyan sok hátra ..." 

Hát ebben a tekintetben nem valósult meg a majdnem kívánságnak 
tűnő  jóslat. Újabb huszonöt évet élt még ezután, de csaknem végig 
alkotott. 

Oláh kitörési kísérlete az 1933-bon a m űcsarnoki kiállításon való rész-
vétellel nem merült ki: a következ ő , 1934 -es téli kiállításra is elküldi 
képeit. A kiállítás tárgymutatójában, annak 7. oldalán egy magántulaj-
donban levő  csendélet (III. terem), 19. oldalán (VI. terem) pedig Akt 
cíunű  képe van feltüntetve. E tárlat kapcsán Oláh képeir ől Elek Artur 
ismert kritikus az Újság hasábjain kedvezően nyilatkozott, de jelentke-
zése ezúttal nem hozott átüt ő  sikert, a kiállító művészek nagy tömegé-
ben nem keltett különösebb felt űnést. 

A festő  életében nem történt és nem is történhetett semmilyen lénye-
ges változás. S őt, miután önáll б  kiállítás megrendezésére nem látott le- 
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hetőséget, eladásra szánt képeit ebben az évben is a már említett neves  

Vass vendéglő  falaira függesztette. Err ő l a sajátságos „tárlatról" Havas  
Károly „Képek és söröspoharak" cím ű  glosszájában emlékezett meg a  
Napló hasábjain. Havas, miután érzékelteti a lokál hangulatát és jel-
legét, így ír Olhról: „Oláh Sándor igazi nagy m űvész, és ezeken a ké-
pein megérzik az a bels ő  nagy fejlődés, amelyet Oláh küzdelmekben és  

belső  vívódásokban, önmagában és egyedül ért el. Vagy egy tájképe,  

amelynek csodálatosan finom és ragyogó színei Oláh Sándor fejl ődésének  
egész új irányait adják meg."  

Havas tehát nemcsak bels ő  vívódásuk árán elért eredményeket, de  
új irányt is vél felfedezni a vendégl ő  falain bemutatott képek némelyiké-
ben. Ez a megállapítás annál is érdekesebb, mert a mai kritikusok né-
melyike szerint Oláh már az els ő  világháború kitörése idején megtor-
pant fejlődésében. Már az előbbiekben igyekeztünk bebizonyítani az  
ilyen vélemény tévességét — most Havas is segít e téves ítélet megcá-
folásában. Igaz, ugyanezek a körök úgy vélik, hogy a két háiború között  

ezen a  tájon nem létezhetett „szakszer ű" kritika. De ez is csak annyiban  

elfogadható álláspont, amennyiben itt valóban nem m űködtek képzett  
műtörténészek — egy egész sereg íróember, publicista és m űpártoló  
azonban komoly hozzáértésről és helyes, humánus hozzáállásról tett  
tanúbizonyságot.  

Havas Károlyt, Radoje Beli ćet, Munk Arturt, dr. Jovan Mileki ćet,  
Szegedi Emilt, később Kovács Sztrikó Zoltánt és I.évay Endrét komo-
lyan kell venni, ha képz őművészeti kérdésekről írnak a sajtóban.  

Timár Ferenc, a tehetséges fiatal költ ő  és újságíró, Kis portré oláh  
Sándorról cím alatt közöl egy karcolatot az egyre népszer űbb fest ő ről a  
Hétrő l-hétre 1934. június 2. számában, melyben a m'agánamber jellegét  
igyekszik megeleveníteni. Miután megemlíti fülbaját, ami gátolja az  

emberekkel való érintkezésben a fest őt, nosztalgi ~kusan emlékszik meg  
tanulmányi éveirő l, azokról a szép képekr ő l, melyeket elajándékozott  
vagy eladott, pedig mint a legtöbb m űvész, legszívesebben örökre meg-
tartotta volna minden m űvét.  

„Szabadiskolát kellene csinálni", mondta, „esetleg Palicson, csak egy  

bódét és sok-sok értékes tehetséget vezethetnénk az igazi m űvészet irá-
nyában" — idézi többak között Timár az örökösen iskoláról álmodozó  

01áh szavait. Két évtized múltán is csak egy rövid ideig állt módjában  

egy estikurzust vezetni. Egyébként egy-két tanítványa mindig m ű ter-
mében dolgozott. A többségük azonban nehezen bírta elviselni a szigorú  

pedagógus által diktált fegyelmezett munkát, és elhagyta Oláh m űhelyét.  
„Mit felel arra a kérdésre, hogy éljünk, hogy boldoguljunk?" —  

teszi fel a kérdést Timár, a fiatalság jogán.  

„Azt én is szeretném tudni" — felelt röviden Oláh. Bizony, életével  

tanúsította, hogy erre a kérdésre sohasem találta meg az igazi feleletet.  

Többször megemlítettük, hogy Oláh Sándor idejének javát a megren- 
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delésre készült képmások festése kötötte Ie. Ez a tény azonban nem bi-
zonyítja, hogy minden portré festése terhes volt számára. Ellenkez ő leg:  
jó egynéhány kéFmást nagy kedvvel és örömmel festett meg.  

1934 đszén, egy, a Városi Kévá ћázban megrendezett mulatságon szem-
lélődve egy érdekes alkatú, fiata l  leányt pillantott meg, aki apja tár-
saságában szórakozott. Megkérte az apát, hogy engedje megfesteni a 
lánya  képmását, akinek egész lényét nagyon érdekesnek tartja fest ő i szem-
pontból. Az apa örömest elfogadta az ajánlatot, és ott, a helyszínen  
megrendelte a portrét.  

Matijeviéné Okk Elza, a modell szóbeli visszaemlékezése szerint Ol áh  
nagyon jб  hangulatban dolgozott a képen, munkájában igazi örömet  
talált. Ez meg is látszott az elkészült képmáson. A Piros rulhás lány  
című  alkotás, mely számos kiállításon aratott sikert és Oláh egyik leg-
ismertebb művéként maradt hátra, el őször egy 1935 aktбberében, a  
szabadkai Gazdasági Hét alkalmából rendezett kiállításon lett bemu-
tatva.  

Ezen a kiállításon Oláh Sándorral együtt még öt fest ő : Balázs G.  
Arpád, Sava Rajkovié, Mamuzsics Magda, Demeter Erzsi és Hangya  

Bandi mutatták .be legújabb munkáikat. A Kaszinó szép, világos termei-
ben megrendezett tárlat külön érdekessége, hogy Oláh csakúgy, mint  

Balázs, ezúttal is megfelel ő  társaságnak tartotta az akadémiát nem vég-
zett, még kezdőknek számító festőket. Igaz, hárman — Mamuzsics, De-
meter és Hangya — rövidebb-ihosszabb ideig Oláh tanítványai is  
voltak.  

Havas Károly 1935. okt&ber 13 -án beszámolót közöl a Naplóban,  
melyben valóságos hбdolattal emlékezik meg Oláh művészetéről. „  .. . 
Oláh már régen olyan márka — írja többek között az írás elején — , 
melynek csengése messze túlterjed a szuboticai határokon — nagy meg-
lepetés, mert olyan nagy, komoly m űvészi értéket reprezentál, amilye-
nekre az álmos és közönyös Szuboticán tulajdonképpen gondolni sem 
lehet." A továbbiakban így folytatja: „Ez a tökéletes m űvész nem áll  
meg, hanem a világtól elvonatkozottan, szinte klasszikusan keres új  
szín- és kompozvció-problémákat, amelyeket fels őbbségen és szuverén  
módon old meg. A piros ruhás lány portréja akármelyik világváros ki-
állításán is felt űnést keltene. . ." A tájképekr ől szólva a diszkrét és fi-
nom kifejezési formát hangsúlyozza Havas, majd a színek harmóniájá-
ra térve így nyilatkozik: „Ez a harmónia költővé teszi Oláh Sándort,  
amikor csendéletet fest."  

A város és talán Vajdaság legkiemelkedőbb magyar publicistája nem  
fukarkodott az elismerő  szavakkal. Lelhet, hogy ott is újat és meglep ő t  
látott, ahol az a valóságban nem létezett. Tény azonban, hogy ennek  
a jól sikerült kiállításnak valóban Oláh volt a vezéralakja, munkái Pe-
dig mély hatást gyakoroltak a kortárs látogatókra.  

Anyagilag már kevésbé volt sikeres a tárlat. Éppen Havas egyik  
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kétcsillagos cikke kesereg a m űvészek szegénységén és a társadalom el-
koldulásán. A művészek — írja Havas --- szívesen adnak képet bármi-
féle árért. Ami ugyan nem szabadkai jelenség, mert Európa m űvészeti 
metropolisaiban már évtizedes hagyománya volt az ilyen jelleg ű  csere-
kereskedelemnek. 

A városi tanács közben Oláhtól megrendeli II. Péter király képmását, 
és azt a megbízatást hírül adó notice megjegyzi, hogy a m űvész eddig 
dr. Bird Károly, dr. Manojlovi ć  Stipan és Ivan Antunovi ć  püspök arc-
képét festette meg rendelésre.  

Néhány hбnappal kés őbb, 1936 januárjában ugyancsak Oláhot bízzák 
meg az újságíróbálon kisorsolt részvev ő  portréjának megfestésére is. A  

szerencsés nyertes egy helyi keményít őgyáros volt. A 'következ ő  évi új-
ságíróbálnak termét Oláh száz vidám portréparódiája díszíti. Ha mind-
ezt tekintetbe vesszük, akkor Oláhnak nem lehet panasza foglalkoztatott-
sága tekintetében. Ami pedig az elismerést illeti, abban b őven volt ré-
sze. A közvélemény legbefolyásosabb irányítói, a publicisták hathatós 
erkölcsi támogatásban részesítették. 

1937. május 2-án Újvidéken megnyitották a jugoszláviai magyar kép-
zőművészek közös tárlatát. Oláh Sándornak ismét alkalma nyílott, hogy 
Balázs, Hangya, Farkas, Gyelmis, Baranyai K., Husvéth és Csávosy  

társaságában mutassa be legújabb alkotásait. De ezúttal sz űkmarkúan, 
csak két portréval képviselteti magát, ami a recenzens Schulhóf J бzsef-
nek csak arra ad alkalmat, hogy a Napló május 3-i számában „kétség-
telenül a legjobb jugoszláviai magyar arcképfest őnek" tisztelje. 

Vajdasági és kisebb budapesti sikerei után Oláh végre rászánja agt, 
hogy az új központ, Belgrád felé is megtegye az els ő  tapogatózó lépése-
ket. Elküldi néhány képét a Cvigeta Zuzori ć  szalon 1938-bon megrende-
zett 10. jubiláris kiállítására. Sajnos, ez a kísérlet már az els ő  lépésnél 
kudarcbafulladt. 

Egy állítólag ismeretlen telefonáló Belgrádból értesíti a Napló szer-
kesztőségét, hogy botrányos zs űrizés folytán Oláh Sándor munkáit nem 
fogadták el, képei a pincében porosodnak. Sovány vigasz lehetett a 
festő  számára, hogy Damánszky Jen ő  és Gyelmis Lukács képei hasonló 
sorsra jutottak. 

A tudósítás ezt a jubiláris tárlatot skart- és giccs-kiállításnak nevezi, 
melyen csak a primitív dadogók vehettek részt. Ez nem egészen fedi a 
való helyzetet, mert számos kiváló m űvész mutatta be képeit és szobrait 
— viszont Petar Dobrovi ć , Jarolim Miše, Ivan Meštravi ć , Augustinč ić  
és mások elvi okokból távol maradtak. 

Flamm József, az ismert belgrádi újságíró cáfolta a kiállítást becsmér-
lő  tudósítást, és úgy vélte, hogy az elutasítás akármilyen sajnálatos,  

ösztönzést kell, hogy adjon a művészeknek. 
Flamm „jб  tanácsa" azonban, érett m űvészemberekr ő l lévén szó, ér-

telmetlen és elfogadhatatlan volt. Oláhot pedig kígyómarásként érte ez 
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az eset. Megbántva húzódott vissza csigaházába, és soha többé nem tett 
kísérletet a főváros felé. 

E sajnálatos esemény után, de nem kizárólag ennek következménye-
ként, Szabadka id ősebb képzőművészeinek tevékenységében nagy vissza-
esés tapasztalható. A belgrádi fiaskó mellett Oláh Sándornak éreznie 
kell, hogy művészetének tisztel ői és pártolói figyelmét más, világrenget ő  
próblémák kötik le. 

A hitleri Németország terjeszkedési politikája, a fasiszta propaganda 
hatása és az új háború reális veszedelme foglalkoztatja a közvéleményt. 
A képzőművészet és a képvásárlás szükséglete egyre inkább kiszorul a 
polgárság érdékl ődési körébő l. 

1939 ,karácsonyán már az is eseményszámban ment, hogy a Napló, 
ünnepi számát Hangya és Oláh Sándor illusztrálja. Más életjelt ebben az 
évben nem adnak magukról, és nem is adhatnak a m űvészek. 

Igy lesz a következ ő , 1940. évben is, amikor ugyan a nagy barátkozás 
szellemiében Belgrádban megszervezik a magyarországi fest ők kiállítását 
— de Szabadkán megint csak néhány rajzzal jelentkezik Oláh a sajtó-
ban. 

Közben a bajsai Gazdakör megrendeli Vámoscher Dezs őnek, egyik 
alapítójának ar ćképét. Oláh időben teljesíti a megbízást, és a sikerült 
nagyméretű  portrét 1940 júniusában leplezték le a Gazdakör nagyter-
mében. 

Ismereteink szerint ez volt Oláh utolsó jelentős munkája a két hábo-
rú közötti korszakban. Még festett nehány kisebb vásznat, elkészített 
néhány rajzot a lapok számára, de az 1918 decemberét ő l 1941 áprili-
sáig tartó 23 éves id őszak, Oia'h legjobb alkotóévei ezzel le is zárultak. 

A háború közelségének szele, majd a Horthy-csapatok bevonulása és 
egyre rosszabbodó egészségi állapota megszakították és megismételhetet-
lenné tették számára ezt a nagyon termékeny korszakot. 
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DOKUMENTUM  

OLÁH SÁNDOR FESTŐмüvÉSZ 50 ÉVES  
MUNKÁSSÁGA  

HANGYA ANDRÁS  

Oláh Sándor fest ő  munkásságának értékelésér ő l itthon, a magunk köré-
ben sajnos mind a mai napig nem volt szó. Egy fél évszázadon át ál-
dozattal, hittel dolgozni, ehhez emberfeletti energiára van szükség. Sze-
rencsére Oláh nem volt híján a munkája iránti szeretetnek, és mindig 
úgy dolgozott, mintha minden ecsetvonását ünnepelték és fizették volna. 

Ezek a körülmények, de legfőképpen festészeti iránya, s az utóbbi 
időben nálunk is átvett új festészeti fogalom, szükségessé teszik, hogy, 
Oláh Sándorról szólva, az alábbiakban kitérjek а  képzđrnűvészettel 
kapcsolatos egyes problémákra. 

A festészet-szobrászat történetének csak a közelmúlt pár évtizedét 
elég alapul venni ahhoz, hogy szembetűnővé váljék a képzőművészet-
ről alkotott fogalom labilitásának növekedése, illetve ennek teljes meg-
változása korunkban. Az ősember barlangjának falképeit ől kezdve a 
mi századunkig a primitív egyszer űség és a sokoldalú tökéletesség közt 
történő  örökös változások jellemzik a ember képz őművészeti tevé-
kenységét, aminek ha határt lehet szabni, úgy csak annyiba, hogy a 
festészet-szobrászat alapja minden id őkön át és az örökös változások 
ellenére is a látható világ ábrázolása volt. A képz őművészetről alkotott 
fogзlam azt jelentette, hogy a fest ő  vagy szobrász érzelmi életének tör-
ténéseit a szemmel látható világ ábrázolásával fejezte ki, m űvészi nívót 
az adott ennek a tevékenységnek, ha a fest ő  vagy szobrásza látható 
világ jelenségeiiben a saját meghatározottságát tudta rögzíteni. Ahogyan 
a zene, az irodalom, .a  tánc meghatározott fogalom, így a képz őművészet  
is a látható világ jelenségeinek ábrázolásához volt kötve.  

Századunk kezdetén történik cneg el őször, hogy a képzőművészet 
a látható világ helyett csak az ember lelkében érezhet ő , szemmel azon-
ban nem látható történésekabrázolásával kísérletezik. Ezzel a festé-
szetrđ l-szobrászatról alkotott fogalom megváltozását idézték el ő . A lát-
ható világ ábrázolásának mell őzésével, az újabbnál újabb forma, szín és  
kompozíciós csodák, továbbá a felsorolhatatlan új festészeti irányok fel-
találásával, a 'korszer űek a képzőművészeti tevékenységet a korlátolt  

lehetőséget területére juttatták. Erre enged következtetni az, mid őn a  
súlyos ismétlődések elkerülése céljából ma már az sem >kj, ha egy hasz-  

• Hangya András írása a Magyar Szóban jelent meg, 1956. március 4-én. Nem egyszer ű  fel-
köszöntés ez Oláh Sándor jubileumára, hanem máig érvényes értékelése is a fest ő  munkásságá-
nak. Ugyanakkor vallomás is, Hangya András az oly ritkán megszólaló fest ő  vallomása a 
festészetrő l , a képzőművészetben működő  törvényekr ől, a hagyomány és az időszerű  összefüg-
géseirő l. Oláh Sándor festészetének értékelése mellett ez indokolja az frás újraközlését. 
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nálhatatlan, rozsda rongálta pléhdarab a maga eredeti állapotában „kép-
zđművészeti" kifejezđerővel bír. A 'korszer ű  alkotó kedvét ő l függ, hogy  
egy fekvđ  fiatal nő  bájainak ősi formáit vélje látni egy deszkahulladék  
szokásos alakjában. A korszer ű  képzőművészet ilyen extrém újításaival  
kapcsolatban számos 'kérdés merül fel, így pl. az is, hogy a szemmel  

látható világ ábrázolása tényleg feleslegessé és 'kimerítetté vált-e a kép-
zőművészet tevékenységében? Továbbá, az új utak feltalálására vajon  
jó úton halad-e a korszer űek immár 50 éve tartó munkalkodása?  

A dolog lényegéhez tartozik, hogy minden egyén a mindennapi élet  

elsorolhatatlan történései által determinált és emiatt a látható világ je-
lenségeit csak a maga meghatározottságán keresztül szemlélheti. Téhát  

a történő  ember a látható világgal együtt változik. Ha ez elfogadható,  
hogyan lehetséges a látható világ ábrázolását kimerítettnek tekinteni?  

Nem hihető , hogy Midhelangelo a maga idejében valamilyen új kor-
~ zerűségre való törekvéssel volt terhelt. A görögök által megalkotott em-
beri test tökéletes ábrázolása után, szemmel is láthatóan csak a saját lel-
kének meghatározottságát akarta kifejezni, és m űvészetének ez adott  
korszerűséget,ujat; mást, mint amit a görögök alkottak. A nagyon hosz-
zú névsorból csak egyméhány név említésével illusztrálnám mondani-

valóm. Brouwer, Rembrandt, Tiziano, El Greco, Velazquez, Goya, Ing-
res, Van Gogh, Kokoschka példa arra, hogy a képz őművészetben az  
a korszerű  nemcsak a látható világ ábrázolásának tagadásával érhet đ  
el. Nem hihet đ  az sem, hogy a maga idejében „extrém" El Greco fejl đ -
dési fokozatok ismeretei következtében újító szándékkal festett volna.  
slang Gogh festészetét sem az újító törekvések határozták meg, de  
czemmel is láthatóan egyedül csak az a törekvése, hogy sorsának meg-
határozottságát fejezze ki festészetével.  

* 

A korszerű  képzőművészettel kapcsolatban felmerül ő  kérdések közt  
elsđrendű  az is, hogy vajon a humánus m űveltség szolgálatában áll-e ez  
csupán azzal, hogy az elfojtott ösztönök kiélésére alkalmas tevékenység.  
Mert erre inged következtetni az a nyilatkozat, amelyet a korszer űek  
egyik legnagyabbja tett a festészettel kapcsolatban. „Minden cél nélkül,  
szabadon és mindentől függetlenül azt, és úgy fest, ahogyan pillanat-
nyilag éppen eszébe jut." Más szóval, a magukat korszer űnek nevezett  
képzđművészek egy része megkísérelte azt tenni, amire egyedül csak a  
gyermeknek van lehet ősége, a gyermeknek is csak abban a korában,  
midőn még az ember alkotta fogalmak nem gátolják az ösztöneit. Sza-
badon és mindentől független cselekvésre, más szóval, ösztönös cselek-
vésre, a szó szoros értelmében, csak a gyermeknek van lelhet ősége csecse-
mő  korában. De ha el is fogadhatóa jelenség, hogy egy feln őtt ember  
művészeti alkotásra ihletett id őszakaiban meg tud szabadulni mindazok- 
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tól a fogalimaktól, amit az ember a történelmen át alkotott, akkor annál 
inkább vizsgálat tárgya lehet, hogy az ilyen, az ösztönök szublimálásá-
ra ,alkalmas cselekvésben felfedezhetők-e mindazon tényez ők, amik a 
képzőművészet fogalmának teljességét jelentik. 

Ha egy korunkbeli kép-szobor elé állunk, igen nehéz elhinni, látni 
pedig nem is lehet a nyomait annak, hogy hol és miben jut kifejezésre 
az atomenergia ismerete, a századik emeleten lév ő  lakás hatása stb. 
Ezekkel szemben fennáll és kétségbevonhatatlan, hogy egy korunkbeli 
kép-szobor el őtt szemmel egyedül csak az látható, hogy a gyermekek 
egyszerű , naiv ábrázolási módját utánozzák, kambinálva ezt azzal, hogy 
a régébbi korok, primitív népek és a népm űvészetek számos elemét át-
vették. Tehát ezzel is a múltból valamit. 

Az okokat keresve, melyek el ő idézték a korszer űek itt említett művé- 
; 

szetének jellemz őségeit, feltételezhet ő, hogy ez tudattalanul és igen 
komplikált úton Olyan tevékenység, amely a feln őtt embernek alkalmat 
nyújt arra, hogy a látható világ nehézségei el ő l visszavágyakozzék abba 
a múltba, midőn még „szabadon, függetlenül és cél nélkül" tevékenyked-
hetett. És bocsáttassék meg „rettenetes b űnöm", ha összefüggést vélek 
látnia korszerű  művészi tevékenység és az ember tudattalan vágya közt, 
amellyel tevékenységének társadalmi formát keres, ez esetben nem 
sportjáték, de művészet címén engedélyt a társadalomtól arra, hogy ha 
nem is teljes nyíltsággal, de tudományos elméletekkel burkoltan, szük-
séges megokolással elkerülje a gyanút, hogy az feln ő tt emberekhez nem 
méltó tevékenység, amit folytat. 

Századunk történései következtében a korunkbeli ember érzelmi éle-
tében okkal tűnhet fel, ha tudattalanul is, az a vágy, hogy a jelenb ő l 
meneküljön és komplikált módon a gyermekkorát érint ő  tevékenységgel 
valamilyen formában összefüggést teremtsen érzelmi életének azzal az 
időszakával, amikor még a családi ,környezet biztonságát érezte az is-
meretlen világ félelmet okozó eseményeivel szemben. 

A civilizált, művelt ember sajnos igen sűrűn egészen pedáns és kifo-
gástalan „elméletekkel és ideálokkal" leplezi az ösztönei által diktált 
cselekedetét. Az ártatlan m űvészi tevékenységt ő l nagyon eltérő , de an-
nál frappánsabb példával igazolhatnánk ezt az állítást. Alig tíz-egyné-
hány évvel ezelőtt a művelt Európa közepében m űvelt embermilliók 
haláltáborokat létesítettek, ahol ugyancsak m űvelt embermilliókat gyil-
koltak le, részükre egészen elfogadható „elméletekkel" megokolva e tö-
meggyilkosság szükségességét. Bízom benne, hogy nem érhet szemrehá-
nyás, ha nem érzek tekintélytiszteletet valami iránt csak azért, mert az 
tömegjelenség a m űvelt Európában. A ma 50 éves ember gyermekkorá-
ban azt hallhatta, hogy az emberi m űveltség kizárja a pusztító háborúk 
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kitörését. Az elmúlt utóbbi 30 év meggyőzte a korunkbeli embert arról, 
hogy a civilizált és művelt embert kísér ő  események másként történtek. 

A mai festészeti tevékenységazzal, hogy totális módon tagadja a 
szemmel látható világ szerepét a képz őművészetben, tagadhatatlanul új. 
Az okokat keresve, amelyek eldidézhették ezt, többek közt feltételezhet ő  
az is, hogy menekül a valóságos világ eseményei el ől, amelyre napjaink-
ban még mindig az a jellemz ő, hogy nincs eldöntve, vajon e kor hu-
mánus műveltsége elég biztonságot nyújt-e a technikai m űveltség eszkö-
zeivel szemben. 

A korszerű  művészek fáradságos munkásságát az itt említett gyanúk-
kal terhelni brutális gorombaságként hathat, de védelemre szolgáljon 
az, ha a tisztelt olvasót emlékeztetem arra, hogy az egyszer ű  embert 
élettapasztalatai, a m űveltet pedig pszichológiai ismeretei türelemre kény-
szerítik az itt említett kérdések iránt.  

A modern pszichológiai az ún. szürrealista képeknek-szobroknak más-
ként tulajdonít jelent őséget, mint maguk a szerz ők és az irányzat hívei. 
Ahogyan az álom fantasztikuma reális történések következménye, amely 
reális okok azonban az álom fantasztikus meséjével nem azonosak, és 
csak az álom fantasztikumaiban rejtve fedezhet ők fel, így a korszerű  
képzőművészettel .kapcsolatban is felmerül egy újabb — további kér-
dés, azaz vajon a korszer űek szándékai és célkitűzései és maga a cse-
lekmény között nincs-e hasonló eltérés, mint pl. az álom fantasztikus 
meséje és az azt előidéző  reális akók között. 

Tagadhatatlan, hogy az a m ű, amelynek nincs intuitív — érzelmi 
úton közölnivalója, amelyet nem az ösztönök szublimálása — játéka is  
alkot, az csak munka, de nem művészet! De ugyanígy az a tevékeny-
ség, ami csak az ösztönök szúblimálására alkalmas, nem foglalhatja ma-
gában mindazon tényezőket, amik a képzőművészeti tevékenység fogal-
mát alkotják.  

Senki kétségbe nem vonhatja a korszer űség művelőinek tehetségét. De  
senki nem tagadhatja, hogy ennek a megállapítása elképeszt ően labilis  
és nagymértékben a karrierizmusra való tehetségt ől függ ma.  

A korszerű  művészettel kapcsolatban említett kérdésekre kimerit đ  
választ mind a mai napig sehol sem adtak. Egy franciaországi modern -
képtár vezet đségéneК  a közelmúltban a korszer ű  művekkel kapcsolatban  
tett nyilatkozata bizonyítja ezt: „Nem tudjuk biztosan, hogy melyik  
korszerű  mű  az igazi értek, de feltételesen »elismerjük« azért, hogy el-
kerüljük az esetleges igazságtalan méltányolást!"  

Az említettekre, ismételtem, azért tértem ki, mert Oláh Sándor fes-
tészetében semmi nyoma sincs korszerű  törekvéseknek. Oláh Sándorral  
kapcsolatban nem hangoztatjuk azt, hogy vajdasági fest ő , noha éppen  
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festészetének jellemz đségeivel az. Neon divat đt itthon dicsérni, pedig a 
mi öreg .mesterünk Vajdaságban az egyedüli m űvész, aki portrékat fest-
hit a  k'épzđművészet minden i.d&kre érvénnyel bíró fogalmazása szerint. 
Oláh Sándor műveit értékként őrzik a New York-i magángyűjtemények-
ben és Európa más központjaiban. Évtizedeken át rendszeres kiállító tag-
ja a csеh származású Kupecky Jan nevét visel ő  képzőművészeti társulat-
nak, és Európa-szerte ismert fest ők minden alkalommal elismerő  mélta-
tásban részesítik kiállított m űveit. Azt hiszem, nem vitatható, hogy a 
művészi értékek méltányolására fórumnak ismerhetjük el itthon is azo-
kat, akik Oláhtól sohasem tagadták meg az elismerést. 

A 40-50 év előtti Vaydaság e rész бben, ha Oláh örökre kedvét vesz-
tette, 'hogy kiállítson, azt meg tudjuk érteni, mert akkor Swboticán a 
korzó sarkán .még nem volt 'kiállítási pavilon. Az akkori földbirtokos 
uraságokat nem érdekelte az olyan népség, amely festészettel foglalkozik. 
Oláh nem menekült Párizsba a zsíros, tunya gőg elől. Nem gyűjtötte 
albumba a festményeit méltató újságcikkeket, és nem tette „véletlenül" 
a mű termében megfordulók kezeügyébe. Nem udvarolt politikusoknak, 
és nem volt neki fontos, hogy váltakozó kormányok észrevegyék. 

Éppen ezért, 'ha ma, a szocialista Jugoszláviában, a nyolcvanéves 
életkor küszöbén álló öreg mester sok évtizedes visszavonultság után 
munkáscsoportot ábrázoló 'képét küldi a Novi Sad-i kiállításra, minden 
kétséget kizáróan bizonyítja, hogy nemcsak mint itteni honos, de más 
vonatkozásban is a miénk. Miénk azért is, mert családját a fajtiszta gyil-
kosok tartották rettegésben a megszállás alatt. Az els ő  világháború súlyos 
hadirokkantjától katonai rangját elvették. 

De festői munkássága is a miénk. Nem azzal, hogy a suboticai város-
háza tornyát vagy utcáit festette, nem küls őségekben, lokális jelleggel, 
hanem a művészet legnemesebb eszközeiben jut kifejezésre a lokális jel-
lemzőség festnnényein. Az a szabatosság, ahogyan formát és szánt alakít 
és kerül mindent, ami felt űnővé válhatna, az ahogyan tárgyilagos és 
egyensúlyozott, a fegyelmet, a szakást ,értó és elutasító, ami vásznain 
nem spekulatív, de a helyi mentalitás determinációjaként jut Іkifеj еZёѕге . 
ő  nem párizsi szemüveg mögül nézte jellemzđségeit ennek a vidéknek, 
melyben egész életét tölti. Éppen ezért festészetének lényege áll össze-
függésben a vidék mentalitásával. A Suboticára oly jellemz ő  'bunyevác 
nő  szabatos fejkendőviseletét és a ruházathoz való ragaszkodás tradíció-
ját, ezeknek a rendet tisztel ő  szellemét és mentalitasuk jelent őségét idézik 
Oláhh Sándor művei. 

Az ismeretek hiányossága hangoztatja, hogy Oláh fest ői értéke „idejét-
múlt ,akadémizunus" vagy „mesterség". Az ilyen nézetek minden szándé-
kosság nélkül igazságtalanok. És csak azt bizonyítják, hogy a kijelentést 
tevő  nem tudja, mi a mesterség és az akadémizmusa fest ő i tevékenység-
ben. Tagadhatatlan, hogy Oláh képein semmi nyoma az újabb kori fran-
cia festészeti iskolának. De ahogyan ezt nem sorolhatjuk festészetének 
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kvalitásai 'közé, még kevésbé említhetnénk meg mint hiányosságot. Oláh 
az a vérbeli fest ő , akinek tehetsége elég er ő teljes ahhoz, hogy festészetével 
a képzőművészet fogalmainak minden id őkre érvénnyel bíró fogalimahoz 
legyen kötve. 

Itthon Oláh képeit nagyon hiányosan ismerik. A 'két háború közt az 
újságok, amelyek a dilettánsak egész seregét támogatták, Oláh Sándorral 
mostohán bántak. Ha képeir ől írtak, nem lehetett tudni, a cikk szerz ője 
a vendéglő  kellemetességeit vagy az ott kifüggesztett Oláh-képeket di-
cséri. Mindig egyedül a képeiért kapott pénzekb ől élt, és anyagi körül-
ményeitől kényszerítve eladta az olyan munkát is, ahol csak a kép egyes 
részeivel volt megelégedve, de a fest őnek nincs lehet ősége, mint az író-
nak, hogy kéziratának ívér ől törölje azokat a sorokat, melyekkel nincs 
megelégedve. A gyengének vélt vásznon is lehetnek j б  részek, és így 
kép marad. 

Oláh teljes művészi invenciójának, festészetének igazi értéke a portrék, 
az arćképek. A .festészetben az ember ábrázolása, de legf&képpen az arc-
kép az az „er ő"-próba, ahol a félte'hetség minden gondos er&feszítés 
ellenére is leplezetlen marad, mert a papírlángként ellobbanó szín- és 
formaélmény a  féltehetséget Olyan rögtönzésekre kényszeríti, hogy mo-
delljének arcképmása helyett csak típust alakít vásznán, modellje helyett 
csak hasonlót, teljes formák helyett csak színsíkokat és grafikai elemeket, 
melyikkel a variáci бk határainak lehet őségei közé van kényszerítve. Ha 
ezt el akarja kerülni a feltehetség és „precíz-pontos" igénnyel kezd dol-
gozni, akkor formáinak és színeinek nem bír önálló tartalmat adni. És 
képmása minden hasonlóság ellenére m űvészi invenció nélkül marad. 
Szándékossággal emlékeztetek Cézanne-ra, aki tizennyolc -hónapon át 
festette az „olvasót tartó asszonyt", és „a m űvészet tet őpontja az arc", 
mondotta. 

Oláh azok közé a festők közé tartozik, akik a formát és a színt hang-
súlyozták. Az ő  élménye nem ellobbanó láng, de olyan 'h őfok, amely 
lehetővé teszi számára, hogy munka 'közben a festészet minél több esz-
közét használja és a formák teljességét modellálja, színsíkok helyett a 
tónusok számos változatának gazdagságával, a formák egyszer űsítése he-
lyett azok teljességét tüntesse fel. Képei el őtt minden kétséget kizáróan 
biztosak lehetünk, hogy a vászonra festett ember modelljének a lehet ő  
leghűbb képmása. Csák a festészeti tájékozatlanságot jelentené, ha natu-
ralizmusra vagy idejétmúltságra gondolnánk Oláh festészetével kapcso-
latban. Mert arcképein a történő  embert is festi. Zöld-kék színei valami 
elfojtott depresszióként kísértenek palettájának más színei mellett. Em-
berek és tárgyak tökéletes formáinak csak látszólagossá válik a nyugalma, 
mert a formák árnyékaiban, a drapériák red бiiben, a tér alakításában 
ott érezzük azokat a színeket, melyekkel Olálh mesterien érz'ékelteti a 
történésekkel terhelt és tragédiát titkoló korabeli embert. Adat szem-
pontjábбl említem itt meg egyik Zomborban látott festményét. („Fi- 
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scher Zsuzsa arcképe?") Egy fiatal n ő  természetes nagyságban festett  
portréja ez, és Oláh mesteri 'képeinek egyike, azok közül való, melyek ő t  
az elismert fest ők közé emelik országunk határain túl is.  

Oláh képei el őtt a szemlél őnek felül kell emelkedni azon, hogy „régi"  
vagy „modern", amit Oláh m űvészete nyújt.  

( 	••)  
Ötven éve dolgozik köztünk, iés a mi hibánk is, ha munkásságát hiá-

nyosan ismerjük.  

* 

Fiatalabb éveimben sz űkös festészeti ismereteim miatt magam is azok  
közé tartoztam, akik nem ismerhették Oláh igazi fest ő i értékét. Glasz-
és :franciaországi képtárakban szerzett festészeti ismereteim ,bővülésével  
ma, húsz év után Oláh Sándor arcképei el őtt múlhatatlan csodálattal  
állak, mert azoka vajdasági festészet legméltább értékei 'közé tartoznak.  

FEKETE SZALAG ÜNNEPI TÁRLATON* 

Tárlatunkon, a szabadkai kiállításcsarnokban, fő  helyen egy csendélet  
álla Keretén gyászszalag. Oláh Sándor fest őművész meghalt. Mintha kell ő  
körültekintéssel ő  maga választotta volna meg a percet és az órát.  A 
szabadkai májusi tárlat megnyitója előtt halt meg. A ravatalon feküdt  
még, amikor átvittük képét a múzeumból a kiállítási csarnokba. Faragó  
vitte a csendéletet. Mi meg — talán át sem érezve teljesen a pillanat  
drámáját — mentünk csak, lépkedtünk körülötte, mentünk képeket vá-
logatni, tárlatot rendezni, hiszen másnap már megnyitó lesz. És Faragó  
a hóna alatt vitte a csendéletet. Oláh csendéletét. Oláh Sándor fest ő-
művész csendéletét, aki akkor a ravatalon feküdt. A legszabadkaibb  
festő  csendéletét, azét, aki egy hosszú életen át fest ő  maradt Szabadkán.  
A ravatalon feküdt már akkor, de mégis velünk együtt vonulta csar-
nokba.  

Akkor, ott a képek rakosgatása •közben, eszünkbe sem jutott, milyen  
rettenetesen nagy dolog, milyen emberfelettien nagy teljesítmény egy  
hosszú életen át Szabadkán maradni és fest őnek megmaradni.  

Duranci fekete humorával kijelentette, hogy mivel a helyzet így ala-
kult, nem kell vitáznunk legalább arról, kinek a képe kerül a csarnok  
fő  falára.  

Igen. A fő  'fala gyászszalagos keret ű  csendéleté. És még azt is mond-
tuk, Almási hozza el m ű termébő l a tárlatra az Oláh-portrét. Akkor még  

* Sáfгány Imre Oláh Sándort búcsúztató frása a 7 Napban 1966. április 23-án jelent meg. 
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nem jutott eszünkbe, hogy azt a portrét bronzba öntve oda kellene  

állítanunk a múzeum és az állomás közötti park galagonyái 'közé. A ga-
lagonyák nem .érdemlik meg, lehet, hogy a város sem, de Oláh Sándor  

megérdemelné, mert nem kis része van neki személy szerint abban, hogy  

Szabadkán, a városban, a világban, á ~hol a szép lónak, illetve a jó mo-
torn ők nagyobb a becsülete, minta művészetnek, képzőművészeti kultúra 
létezik és fejlődik. Ha vérszegény is, de él, ha halványan is, de virul, és 
tudataban van létjogosultságának. 

Ma újra rajongó, lelkesedni tudó alkotókra van szükség. Nem elég a 
téhetség. És a szorgalom sem elég. Ha a m űvész nem enthuziaszta, és 
ha a festészet vagy a szobrászat iránt érzett rajongása és odaadó sze-
retete nem készteti áldozathozatalra, illandó füstté válik téhetsége, az al-
kotóerő  pedig szétforgácsolódik a kifizet ődőbb tevékenységek kereszt-
tüzében.  

A gyászszalagos kép a szabadkai csarnokban figyelmeztet đ  is. Tanul-
nunk kell a kemény Úregtő l! Életének példájából er ő t kell merítenünk,  
mert rengeteg er ő re van szükségünk. Meg kell tanulnunk t ő le a mesterség  
szabályainak tiszteletben tartását, azt, hogy a festészet technológiáját  

nem azért dolgozták ki a századok folyamán, hogy mi most — újítás  

ürügyén — úgy munkaijuk meg a vásznat, hogy néhány év múlva színét  
veszítse a szín, vagy leperegjen a festék. És azt is meg kellene tanulnunk  

élete példájából, hogy a téhetséget nem szabad aprópénzre váltani még  

akkor sem, aha az aprópénzen ,kalácsot is tehet venni, de 'főleg azt kellene  
megszívlelni, hogy az életet az életm ű  igazolhatja. Nem kis tét az г let,  
de érdemes eljátszani úgy, ahogyan ő  eljátszotta. Paklizás nélkül. A leg-
első  ecsetvonástól a legutolsóig, a legels ő  kiállított festimény örömös iz-
galmától egészen végig, legvégig, a gyászszalagosig.  

SÁFRÁNY Imre  



KRITIKAI SZEMLE 

KÖNYVEK 

NYELVi7NK KORRAJZA ÉS KORKÉPE, AVAGY A 
NYELVMrt1VELÉS HASZNÁR6L 

Kossa János: A mi nyelvünk, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978 

A hazai magyar nyelvtudomány alapm űve Kossa János válogatott 
nyelvművelő  cikkeit, írásait, észrevételeit tartalmazó könyve, A mi nyel-
vünk, Hangsúlyozom, nyelvtudományunk alapm űve. S ezzel semmikép-
pen sem csökkentem a más irányú nyelvészeti kutatások fontosságát, ér-
tékét. S ő t, mondjuk a szótárkészítés terén (a kórógyi szótárra, a földrajzi 
nevek gyűjtésére kell gondolni, vagy a szerbhorvát—magyar nagyszótár-
ra) tudományos szempontból nyilván fontosabb — és látványosabb —
eredményeket lehet felmutatni. De a beszélt nyelv, a mai — jugoszláviai 

magyar nyelv állapotáról, alakulásformáiról, mozgásairól, szóképzé-
séről és romlásáról, egyszóval: a mai nyelv, „a mi nyelvünk" jelenér ő l 
(s egyúttal jöv őjéről is) Kossa János könyve alakított ki egy megbíz-
ható kor- és kórképet. Arra mutat rá ez a könyv, hogy mit kell tenni 

persze, nemcsak a nyelvészeknek, mindenkinek, akinek a nyelvhez az 
egyszerű  használaton túlmenően is köze van — nyelvünk érdekében, 
mégpedig nem pusztán a nyelv művelésének szempontjából, hanem éppen 
az anyanyelv társadalmi jelentőségének és fontosságának, a társadalmi 
élethez, az önigazgatásban elfoglalt helyének, egyenrangúságának érvé-
nyesítésééért. Más szóval, mint minden valamirevaló tudomány, a nyelv-
tudomány is, Kossa János nyelvm űvelő  gyakorlatában kialakított értel-
mezése szerint, nem kimondottan „szaktudomány", hanem él ő  társadalom-
tudomány. Mert nemcsak a nyelvi jelenségek leírására, feljegyzésére, meg-
állapítására törekszik, hanem •a jelenségek forrásai után kutat, nemcsak 
a téves szó- és mondathasználat helyett kínálja fel a helyes beszéd és 
írás nagyszámú lehetőségét, hanem — közvetve ugyan, de elég hangsú-
lyosan és érthetően — arra is rámutat, hogy a társadalmi élesben aktívan 
csak a nyelv (az anyanyelv) alapos ismeretével, el nem 'bizonytalanodott 
nyelvtudattal lehet részt venni. Az ember felszábaditásának az is egyik 
feltétele, hogy nyelvét ne csak használihassa szabadon, hanem tudja is 
használni. Kossa Jánost nemegyszer illették a túlzott nyelvi szigorúság 
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vádjával. Lehetséges, nemegyszer archaikusabb szó- és •mondatváltoza-
tokat ajánl és védelmez, mint amilyeneket a nyelv mai állása szerint 
kialakíthatott és kifejleszthetett. Lehetséges, gyakran túlságosan is jelen-
téktelen nyelvbotlásokkal bajlódik. (Ha egyáltalán lehetnek jelentéktelen 
nyelvbotlások vagy nyelvi tévedésék.) Mégis, Kossa János szigorúsága, 
nyelvi jelenségek aprólékos leírására és részletes kidolgozására, nyelvi 
hibák 'és tévedések következetes üldözésére való törekvése elfogadható és 
(társadalmi) támogatást érdeml ő  nyelvművelő  nézőpont. 

Különösképpen, ha szem el őtt tartjuk Szeli István gondolatát a Nyelv-
művelésünk múltjából (Nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom, 1974) 
aímű  tanulmányában, miszerint a hazai magyar nyelvm űvelést nem va-
lami „nyelv- és nemzetmentő  gondolat" hatja át, hanem „a jugoszláv 
társadalmi életben való aktív és egyenrangú részvétel óhaja". Az a tör-
vénybe iktatott és társadalmi gyakorlattá vált szándék, hogy a magyar 
nyelven 'beszél ő  önigazgató hiánytalanul és nehézségek nélkül fejezze ki 
magát anyanyelvén, mert — többek 'között — ez is egyik fontos (a 
gazdasági egyenjogúság feltételével együtt fontos) 'biztosítéka annak, hogy 
„a társadalmilag passzív egyed közösségi emberré és az önigazgató társa-
dalom tevékeny alkotóeleme" legyen. 

A nyelv társadalmi, a társadalmi életben betöltött szerepének hang-
súlyozása a nyelv csiszolgatásának eszközeivel, a vadhajtások visszavá-
gásával, az egyre gyakoribb nyelvi bizonytalanságok kiküszöbölésével — 
ez Kossa János könyvének legközvetlenebb szakmai célja és szándéka. 
Annál is inkább, mert Kossa János éppen Ott vizsgálja a nyelvet, ahol 
társadalmi szerepe és feladata mindennapi gyakorlat: az újságírásban. 
Az információra való jog az önigazgatási viszonyok 'fejlesztésének lénye-
ges feltétele. Az informálás pedig nem történhet akárhogyan. Éppen ezért 
a sajtó nyelvének tisztasága (és tisztogatása) nem egyszer űen a nyelvi 
lektorok feladatköre, hanem elvi kérdés, az információra való jog kér-
dése. Nem a nyelvművelők szűk szakmai feladata a nyelv „csiszolgatása", 
hanem társadalmi feladat és ennek vállalásában kivételesen fontos sze-
repe van a sajtónak, a napi informálás feladatát végz ő  szerveknek: napi-
lapnak, rádiónak, tévének. A szerep fontosságával együtt jár a szerep 
egyre több súlyos nehézsége is. A sajtónak ugyanis a dinamikus társa-
dalmi fejlődéssel együtt haladva — ami azt jelenti, hogy kivételes gyor-
sasággal — kell megtalálnia a társadalmi jelenségeket megnevez ő  szava-
kat és mondatokat, nemegyszer a szóképzés és szóalkotás Oly nagyszámú 
veszélyét is vállalva, ez pedig lehetetlen a nyelv körültekint ő  és alapos 
ismeret, a magas szint ű  nyelvi tudatosság nélkül. Pontos megnevezés 
nélkül nincs teljes információ; a  téves megnevezés nemegyszer a szán-
dékos manipulálás, az információval való manipulálás eszköze lehet. A 
megnevezés pontossága nélkül lehetetlen a társadalmi jelenségek felis-
merése, a feladatok tudatosítása, a hibák orvoslása. És lehetetlen a 
társadalmi tevékenység tudatosítása és formáinak megszervezése. 
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Ezért mondhatta Kossa János könyvének egyik írásában, hogy a helyes 
beszéd az újságíró számára „becsületbeli kérdés". Persze, nemcsak az 
újságíró számára. A közéleti munkás, az oktató, a színész, a bemondó 
(folytassam?) számára egyaránt. És nemcsak azért, mert „ez a kenyere". 
De erről majd később. 

Hogy ez mennyire fontos feladat, akkor derül ki, ha megszívleljük 
Kossa János diagnózisát, miszerint a jugoszláviai magyar nyelv „mind-
inkább regionalizálódik, s ő t provincializálódik. Ez pedig nemcsak azt 
jelenti, hogy fokról fokr a  eltávolodik az egységes magyar nyelvt ől, ha-
nem azt is, hogy mindinkább megreked fejl ődésében." Éppen azért: „A 
nyelvszegényedésnek, a kiifejez ő'készség sorvadásának bizony nem egy 
tünetét láthatjuk nálunk közbeszédben, sajtónyelvben, irodalmi nyelvben 
egyaránt." Ez a sötétnek t űnő  helyzetkép akkor válik érthet ővé, ha 
Kossa János könyve egészének távlatából vesszük szemügyre, és akkor 
állít nyelvművelők és nyelvészek elé sürget ő  feladatokat, ha figyelembe 
vesszük a magyar nyelvnek a társadalmi élet egészében, az önigazgatói 
viszonyokban betöltött fontos szerepét. Elszegényedett nyelven, elsorvadt 
kifejezőkészséggel aligha lehet egyenrangúan önigazgatni. Hiszen az egy-
re inkább kiszélesed ő , a társadalmi élet minden pórusát átható önigaz-
gatói viszonyok éppen az anyanyelvi kifejez őkészséget, a nyelvteremtés  
tudatos gyakorlását követelik meg a nyelvek egyenjogúságát és egyen-
rangúságát forradalmi feladatként meghatározó jugoszláv társadalomban 
mindazoktól, akik nem „passzív egyedek", hanem „közösségi emberek". 

Bizonyos, a  rohamos társadalmi fejl ődés a „nyelvteremtés" gyakorlatát 
is fokozza, aminek egyik következménye az er ős „külső" 'hatásból, a 
szerbhorvát nyelv közvetlen hatásából származó és 'következ ő  nyelvi bi-
zonytalanság, a magyartalanság változatai, melyek a jugoszláviai magyar 
nyelv minden szintjén megmutatkoznak, a hangképzésben, a szóhaszná-
latban, a  mondatszerkesztésben egyaránt. Kossa János ezeket a bizony-
talanságaktit figyeli, ezeknek forrásait keresi; a nyelvi fonákságaktit, a 
rossz hangzást, a fordítók 'ferdítéseit, az újságírói nyelv (nyelvsorvasztó) 
modorosságait, az írók — bizony, az írók — csetlését-botlását a nyelv 
Olyannyira gazdag tartományában; a mérhetetlenül elburjánzott idegen 
szavakat, a mondatszerkesztés hibáit és egyenetlenségeit, a stílustalanság 
megannyi változatát tűzi tollhegyre, leginkább az írott nyelvben el őfor-
dulókat, bár néhányszor rámutat az utcán, az autóbuszban ellesett gyatra  

és fonák párbeszédek hibáira is. Mindezt — ahogyan írásaiban többször 
is hangsúlyozza — nem valami álszent „tisztaság" nevében, hanem azért, 
mert „őriznünk kell nyelvünk közérthet őségét". 

S ezzel ismét visszatértünk az info гmáció kérdéséhez. Mert a pontos 
és helyes információnak, a közlés hiánytalan grammatikai megfogalma-
zásának és közvetítésének, a hír kétségeket kizáró továbbításának alap-
feltétele a ,közérthetőség. Közérthet ő  pedig csak a nyelvtanilag hibátlan, 
a „nyelv szellemében" született információ lehet. Ezért a közérthet őségre 
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való törekvés a nyelvművelés legközvetienebbüí nemcsak szakmai fel-
adata. Hiszen az oly gyakori idegen szavak használatakor sem az idegen 
szó puszta felhasználása, kimondása és leírása jelent problémát. Mert — 
Kossa János is tudja — idegen szavak nélkül aligha tudnánk mozdulni, 
aligha tudnánk mondandónkat hiánytalanul, értelmesen továbbítani. 
Kosra János is 'használ idegen szavakat. Hanem az idegen szó téves hasz-
nálata a probléma, de még többször az idegen szónak a magyar meg-
felelő  helyett való, divathól vagy renyheségb ő l, đsényelembđl és tudat-
lanságból következő  használata és alkalmazása. És a szóátvételek sem 
pusztán a más nyelv szótárából való kölcsönzés miatt jelentenek prob-
lémát, hiszen az átvétel — a nyelvtörténetb đl tudjuk — sokszor a nyelv 
gazdagadása is egyúttal. A kényelemb đ l, az anyanyelv hiányos ismere-
té "l származó átvételek tekinthet ők csupán a nyelv romlásának. Mert 
a közérthet őség rovására mennek. Mert a közérthet őség követelményét 
támadják meg néhezen megsemmisíuhet đ  kórókozókként. Éppúgy megy 
a közérthet őség rovására a bizonytalan mondatszerkesztés, a végz ődések 
téves használata, a hangok hibás kiejtése, a szólások és a rögzített nyelvi 
alakzatok megbolygatása, vagy más rögzített nyelvi formák szó szerinti 
átvétele a meglév ő  és éppoly kifejez ő  anyanyelvi helyett. S az ilyen je-
lenségeknek se szeri, se száma a mi nyelvünkben. 

A közérthetőség alapvető  nyelvi ,kritérium, nem a nyelvészek, nem 
a nyelvműveldk találták ki. 

Éppen ezért a nyelvi közérthet őség problémája Kosra János értelme-
zésénél is átfogóbb, összetettebb értelmezést (és vizsgálatot) érdemel. 
Körültekintő  szociológiai elemzést például. Hiszen életünk, társadalmi 
tevékenységünk során napról napra döntéseket kell hoznunk. Állást kell 
foglalnunk. Védeni kell néz őpontunkat és magatartásunkat. S mindezt 
lehetetlen stabil nyelvi tudat nélkül, pontatlan megfogalmazásban, félre-
értésre alkalmat adó, „homályos" közlésekben. Kiemelt jelent ősége van 
ennek a dötéshozatal során. Döntésre aligha lehetünk képesek, ha gram-
marikai!ag rosszul (érthetetlenül, homályosan) megfogalmazott lehet ősé-
gek közül kell választanunk, ha szabálytalanul, a megszokásnak ellent-
mondóan megfogalmazott, közölt leírás alapján kell a jelenségr ől ítél-
nünk. Éppen ezért tekinthetjük a közérthet őség kérdését, az informá-
lással, a  teljes információra való joggal együtt a puszta nyelvtani (é5 
nyelvhelyességi) határokat meghaladó, túllép ő , társadalmi fontossággal 
bíró követelménynek és igénynek. Ez egyúttal a nyelvm űvelésnek tár-
sadalmi életünkben betöltött fontosságára és jelent đségére is rámutat. 

Most már talán világos, miért mondtuk, hogy nemcsak azért „becsü-
letbe vágó" követelmény, hogy „jó és tiszta magyarsággal írjanak" az 
újságírók (és persze nemcsak 6k), mert éppen „ez a kenyerük". Azért 
is, természetesen. Hiszen ha a „jó és tiszta magyarsággal" igényét az 
információra való jog, az informálás felel đssége, a közérthetőség távlatá- 
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bбl figyeljük, akkor emelkedik csak ki a nyelvhasználat kérdése a ma-
gánélet és magánerkölcs kereteibő l. 

Persze, a nyelvtudósak feladata, hogy Kossa János könyvéről szak-
véleményt mondjanak, hogy vitázzanak vele, ha szükséges. Egy-két, 
mondjuk a szó jelentésének körébe vágó megjegyzésem nekem is volna, 
például a Tüik&fordítás cím ű  írásban említett „tudnivalóval megtalpalni" 
kifogásolásával kapcsolatban, hiszen a szónak (szókapcsolatnak) egy kis 
történet{ is van a jugoszláviai magyar nyelvben. A rövidített tanfolya-
mokat nevezték nálunk a felszabadulás utáni években „gyorstalpaló tan-
folyamoknak", sokunkat tanították az els đ  osztályokban ilyen tanfolya-
mot végzext (egyébként emlékezetesen jó) tanítók. Lehetséges, ennek a 
szókapcsolatnak az emléke jelent meg a 7 Nap bírált cikkírója el ő tt, 
amikor éppen tanfolyamokkal kapcsolatban mondta (és idéz őjelbe is 
tette), hogy a tanfolyam résztvev őit „talpalják" meg egyéb tudnival бk-
kal is. Más szóval, készítsék fel őket valamely munka elvégzésére, de 
nem akárhogyan, hanem gyorsan. Mondom, ilyen, éhhez hasonló vitám 
nekem .is lenni még Kossa János egy-két „helyreigazításával", gondola-
tával. De aligha szükséges felemlegetni ezeket. Legfeljebb azt kell még 
elmondani, ;hogy Kossa János könyvének olvasása után, bizony, magam 
is kétszer meggondolom (és megnézem az Értelmez ő  Szótárban), ha vala-
mit (szerintem fontosat) akarok mondani ... Inkább, éppen a már emle-
getett szigorúsággal kapcsolatban, Kossa János nyelvművelő  módszeré-
nek meghatározójára kell még rámutatni. 

Mint minden szakember, aki valóban komolyan gondolja a szakmáját, 
Kossa János is megfogalmazta nyelvművelői nézőpontját: „ ... ne ismer-
jünk el semmilyen más szabályt, csak azt, hogy mondanivalónk legyen 
könnyen értihető , sima, gördülékeny, hiszen végs ő  fokon a nyelvtan és 
a nyelvhelyességi szabályok is azt szolgálják." 

A gyakorló nyelvművelés — Kossa János könyvének értékei bizonyít-
ják — eredményes és hasznos programja olvasható 'ki ebb ől a néző -
pontbó 1. 

BÁNYAI János  

ADY FINNÜL  

Mit tehet a lektor egy nyelv tanítása és az illet ő  nyelvet  
beszélők kultúrája megismerésének érdekében?  

Nem lehet pontosan, t гvedhetetienül megszabni, hogy egy idegen, il-
letve első, második nyelvet főiskolákon, egyetemeken, munkásegyeteme-
ken tanító lektor milyen oktatási formákat, milyen módszereket alkal-
mazzon céljának elérésére. Még nem tudjuk, melyek az optimális, azaz 
maximális eredményt hozó utak, lehetőségek a nyelv megkedveltetésére, 
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elsajátításának megkönnyítésére, a nyelvet beszél ők kultúrájánák meg-
ismerésére. Próbálkozás, kísérletezés akad számtalan. Az egyik nyelv 
esetében, a nyelvet tanulók egyes csoportjainak az egyik módszer t űnik 
célravezet őnek, a másik nyelv vagy tanulócsoport esetében a másik. Az 
eredmény sok tényez ő tő l függ. Függ többek között a technikai eszközök, 
a különféle médiumok felhasználása mellett a lektor — mint leadó —
felkészültségét ől, alkalmasságától, munkaszeretetét ő l, lendületét ő l, ű rel 
métő l, esetleges fásultságától, kedvetlenségét ő l, viszont fontos tényez ő  a 
tanuló mint felvev ő  is, mert a felvevő  céljától, kedvét ő l, elszántságától, 
rátermettségét ő l, nyelvi képzettségétől, műveltségi, szellemi szintjét ő l, ön-
bizalmától, bátorságának fokától, attól, hogy passzív vagy aktív nyelv-
tudásra akart-e szert tenni, függ a tanulás sikere, de attól is, hogy há-
nyadik idegen nyelv a tanult nyelv, hány órában, milyen intenzitással 
tanulják. Mindezen kívül a siker még a számos lélektani és szociális té-
nyező tő i függ, s nem utolsósorban attól, hogy milyen a tanulócsoport 
létszáma, vannak-e közös céljaik, mióta tanulják az illet ő  nyelvet. Mind-
ezek már rég tudott dolgok! Nem árt azonban feleleveníteni. 

A nyelvtanítás általános fordításellenességét ő l függetlenül — szerintem 
— többek között a fordítás is célravezet ő  lehet a jó pedagógus kezében, 
különösen a nyelvi struktúrák és modellek elsajátítása után a haladó cso-
portokban, mert megkönnyíti ,a tanult nyelv szellemének, nyelvi jelen-
ségeinek megértését, tudatosítását, fejleszti a szókincset. A fordítás sok 
nehézségbe ütközik. A legtöbb nehézség el ő tt a versfordítás áll, mert a 
szöveg és a „mögöttes tartalom" tökéletes megértését, a ki nem mondott, 
szavakba nem foglalt információk kibontásának készségét, magas fokú 
szemantikai és szemiotikai tudást, tájékozottságot követel meg. S min-
dennek az anyanyelvi legművészibb visszaadását is. 

Ilyen figyelemreméltó próbálkozás a finnországi Joensuui F ő iskola 
Finn Nyelvi Tanszéke mellett m űködő  nyári magyar nyelv ű  tanfolyam 
haladó csoportja hallgatóinak kísérlete Ady 26 versének fordítására. Ezt 
a kísérletet mutatja be az Egy magyar kólt ő  — Unkarilainen Runoilija 
— Ein Ungarischer Dichter — Ady Endre (1877-1919) 13 verse — 
Endre Ady 26 suomennosta — 13 Gedichte (szerkesztette Szabó T. Ádám, 
segédszerkeszt ő  Alanko Anna-Liisa, Joensuu Korkeakoulun Suomen Kie-
len Laitos, Joennsuu, 1978) cím ű  füzet. 

A 26 finnre fordított Ady-vers a kultúraközvetítés, a nyelvgyakorlás 
„melléktermékeként" létrejött 120 versfordítás legjava — mondja a kö-
tetszerkeszt ő , aki nyaranta Joensuuban tanítja a magyar nyelvet. Haladó 
csoportjában a magyar nyelvnek és kultúrának Olyan lelkes barátai van-
nak, mint Anna-Liisa Alanko el őadóművész. Anna-Liisa Alanko magyar 
nyelven közölt dolgozatában így vall: „Kétségtelen, Ady megismerése 
számomra a múlt nyár — 1977 — legjelent ősebb ismeretsége." „Sok-
oldalú költő , metaforái eredetiek, nyelvezete rendkívül b őséges, gazdag. 
Sajnálatos csupán az, hogy Adyt Finnországban még alig ismerik." Eino 
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Leino, a nagy finn lírai költő  születésének 100. évfordulóján, 1978. jú-
nius 6-án írja mindezt. (Jegyezzük meg, Eino Leinóról mi se tudunk túl 
sokat.) Adyt valóban kevesen ismerik Finnországban, aminek egyik oka 
nyilván az, hogy nehéz Adyt finnre fordítani, annak ellenére, hogy a 
magyar és a finn rokon nyelvek. A nehézségek nemcsak .a nyelvi és sti-
lisztikai sajátosságokból következnek, hanem abból az egyszer ű  ténybő l 
is, hogy a finn szavak hosszabbak, mint a magyar szavak, még az ő si 
szókincshez tartozók is. A finnben a t őszavak két szótagosak, a ma-
gyarban a több évezredes különélés szülte változások eredményeként egy 
szótagosák, pl.: veri vér, kiisi kéz, talvi tél. A kifejezésék is hosz-
szabbak, pl.: menee sisán = bemegy, a magyar két szótagos szóval él, 
a finn két szóval, 4 szótaggal. 

Ilyen és hasonló nehézségekkel kellett megküzdeni a hallgató-fordítók-
nak. A nem műfordítók, hanem csak nyelvet tanuló hallgatók a finn 
fordításban a vers szemantikáját és zeneiségét igyekeztek maradéktalanul 
visszaadni, „igyekeztünk Ady hullámhosszán mozogni" — írja a kötet 
szerkeszt ője. 

A 'következő  versek szerepelnek a kötetben: Sem utódja, sem boldog 
őse (2 fordítás), Új vizeken járok (1), A t űz csiholója (1), A Hortobágy 
poétája (2), Paul Verlaine álma (2), A feket zongora (2), Aldásadás a 
vonaton (1), Tünnek a lányok (2), đrízem a szemed (1), Köszönöm, 
köszönöm, köszönöm (2), Az Eddig Ámene (2), Oh, fajtám vére (1), 
Üdvözlet a győzőnek (2). 

A válogatás szempontja a fordítások viszonylagos sikere volt, nem 
Ady reprezentálása. 

A fordítások között vannak különösen jól sikerültek is. Ezek nemcsak 
formai szempontból, hanem tartalmilag, hangulatilag is autentikusak, 
mint pl.: Erja Kontkanen: Unkarin puszan runoilija — A Hortobágy 
poétája, Anna-Liisa Alanko: Muzta piano — A fekete zongora, Anna-
Liisa Alanko Rakous junassa — Áldásadása vonaton fordítása. 

A fordítás gyakorlatának egyik el őnye (talán fontosabb is, mint a for-
dítás sikeressége), hogy fordítás közben ilyen sajátos szemantikai tar-
talmú szavakkal ismerkedhettek meg a hallgatók: fenség, lidérces, kún-
fajta, gatya, délibáb, csorda, káromkodik, puszta, verejték-paták, és ilyen 
szemantikai láncokat tanultak meg heged űs — +hegedős kobzos —
regős — bárd; vén — vénül ő ; felfigyelhettek a szavak zenéjére is: 
f-e-k-e -t -e, z-o-n-g-o-r-a, -l-e-t, t- e-+p-i stb. 

A finn mellett 13 vers német fordítását is közli a kötet. A verseket 
Czegi Wass Éva fordította, aki több évig élt a Mez őségben, az Ady-porta 
szomszédságában. Neki is vannak sikerültebb fordításai, ezek pl.: Paul 
Verlaine álma — Paul Verlain's Traum, A fekete zongora — Das 
schwarze Klavier, Aldásadás a vonaton — Segenspendung auf der Bahn- 
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faihrt, бrízam a szemed — Ic'h hüte dein Auge, Az Eddig Ámene — Das  
Amin des B,isher.  

A .kötetet magyar és finn nyelvű  bevezető  egészíti ki Ady Endre,  a 
magyar költészet megújítója címen, majd közli Ady 1908-ban írt ön дlet-
rajzát is mindkét nyelven. A kötet végén a fordítósakról szól ismét a  
szerkesztő  magyar és finn nyelven.  

A kis kötetet Gy. Szab б  Béla kolozsvári művész fametszetei díszítik  
(Ady Endre, Ady szülőháza Érdmindszenten, Erdélyi táj).  

A szép kiadványa Joensuui Főiskola Finn Nyelvi Tanszékének támo-
gatásával_ jelent meg.  

PENAVIN Olga  

A KONKRÉT ÉS VIZUÁLIS KоLTÉSZET NEMZETKtСZI  
ANTOLбGIÁJA  

Antologija konkretne in vizualne poezije (szerk. Denis Poniž),  
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1978  

A ljubljanai Mladinska knjiga ifjúsági kiadó Kondor oím ű  sorozatának  
176. könyveként némi késéssel, csak ez év márciusaban jelent mg az  

1978-as keltezéssel jelölt nemzetközi konkrét és vizuális költészeti antoló-
gia. Itt jegyezzük meg, hogy a ljubljanai könyvkiadó fenti sorozata a  

hazai és külföldi irodalom legértékesébb alkotásait népszer űsíti afiatalok,  
fő leg a tanulóifjúság körében. Denis Poniž irodalomtörténész, az antoló-
gia szerkesztője szerint ez a kiadói vállalkozása Mladinska knjiga els ő  
komolyabb erőfeszítése, hogy a Kondor című  sorozatban a legújabb  
költészeti törekvések is helyet kapjanak és ezzel együtt az irodalom-
oktatásban, az iskolai programban is megjelenjenek. Szem elo"tt tartva az  

oktatási elveket, valamivel könnyebben siklunk el ennek a jelent ős ki-
adói vállalkozásnak az egyik Iegnagyobb és legsúlyosabb elvi hibája  
mellett, amit abban látunk, hogy a szövegre épülő  konkrét vizuális alko-
tásokat — pl. Apollinaire, Hlebnyikav, BaII ,  Cummings, Gomringer,  
Heissenbüttel stb. munkáit — kivétel nélkül szlovén fordításban közli,  

ami ellentmond e költészeti törekvés erőfeszítéseivel az univerzális nyelv  
felismeréséért, a nyelvhatárok eltörléséért.  

Elsősorban az ifjúság számára készült gyűjteményről van szó. Ez  
abból is kiderül, hogy a szerkeszt ő  egy teljes részt szentelt a konkrét és  

vizuális 'költészet el őhírnökeinek és úttörőinek. A történeti áttekintésben  
főleg a francia képverset (Mallarmé, Apollinaire), az Olasz (Marinetti,  
Belloli) és az orosz ,futurizmust (Hlebnyikov, Kamenszkij), valamint a  
fonapoetizmust (Ball, Isou) emelte ki a szerkeszt&  

A könyv első  részét alkotó történeti panoráma utána második rész-
ben .a  századunk ötvenes éveiben kikristályosodott konkrét, vizuális és  
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fifikus költészet legismertebb külföldi és hazai képvisel đ i kaptak helyet. 
Ez a rész tehát megldhet đsen nagy idđ távolságot ölel át, s az egyes isko-
lák, részirányzatok eszmei megalapozóinak és vezéreinek kiemelésével 
kísérel meg tájékoztatni az utolsó 30-35 év eseményei között, napjaink 
legújabb törekvéseit is érintve, de a teljesség igénye nélkül. 

Az antológiának ebben a fejezetében túlnyomórészt a dél-amerikai — 
pontosabban a brazil — iskola (a De Campos fivérek, Grünewald, Pig-
natari), a germán nyelvterület (Gomringer, Rü'hm, Jandl, Aehleitner, 
Sc+hmidt, Heissenbüttel, Bremer, Rot, Bense stb.), az angolszász irányzat 
(Finlay, McLow, Morgan, Higgins, Cabbing, E. Williams, Xerra ;tb.), 
a japán mozgalom (Nikuni, Katue, Kamimura), az Olasz poesia visiva 
(Bentivoglio, Miccini, Verdi, Ori, Sandri, Accame, Marcucci stb.) és a 
francia csoportosulás (Blaine, Chopin, Pierre és Ilse Garnier, Gerz stb.) 
kiemelkedőbb képviselőinek alkotásai szerepelnek, míg a keleti népek 
közül — a jugoszlávókat nem számítva — a csehek vannak többségben, 
ami lényegében fedi is a valós helyzetet. A szerkeszt ő  rovására írnatá, 
hogy csak egyetlen magyar szerz ő t sorolt az antológiába, és még ez az 
egy alkotó sem vizuális költészeti, hanem inkább konceptuslista tevé-
kenységével vívott ki magának nemzetközi megbecsülést (Attalai). Poniž 
egyéni látásmódját tükrözi, hogy mindössze hat hazai alkotót vett fel 
a gyűjteménybe, azoknak a fele vajdasági (Ladik, Matkovié, Szombathy). 

Ha az antológiát az utóbbi évek jelentđsebb külföldi válogatásaival 
vetjük össze, 'kit űnik, ,hogy hiányzik bel őle a G. J. de Rook szerkesz-
tette, 1975-ben Hágában kiadott nemzetközi antológia frissesége és id ő -
szerősége, történeti áttekintése miatt inkabb a madridi Alianza Tres 
kiadó 1975-ös antológiájával vethet ő  össze, amely valamivel bővebb ter-
jedelemben ítészült, s ugyancsak történeti bemutatásra törekszik. A szer-
kesztő  objektivitásának tudható be, hogy nem favorizált egyetlen cso-
portot, irányzatot vagy egyént sem, ami nem mondható el azokra a 
Jugoszláviában megjelent antológiákra, amelyeket a szignalista Tudoro-
vié szerkesztett; sem a jugoszláv alkotókat külföldi kiadványokban rep-
rezentáló válogatásokra, amelyeket ugyancsak ő  állított össze. 

Megállapítható, hogy hibái ellenére is mindeddig ez a legkiemelked őbb 
hazai kiadvány, amely a nemzetközi költészet egy meghatározott terü-
letének bemutatására vállalkozott. A könyv részleteket közöl a konkrét 
vizuális költészet legismertebb elméleti szakembereinek és a kiáltványok 
szerzőinek munkáiból is; emellett hosszabb tanulmányt közöl a kötet 
szerkesztđje is, aki az antológiában szerepl ő  példák történeti és elméleti 
interpretálására vállalkozott. A nyomdatechnikailag is kiváló és korrekt 
kiadványt a szerz đkrő l készült jegyzetek egészítik ki. 

SZOMBATHY Ba'lint 
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sztNHAz  

AZONOSSÁGKERESÉS — KONCEPCIOK ÉS GESZTUSOK  
KОZt $ТТ  

Gondolatok a  24. Sterija Játékokról  

Az idei országos dráma -és színházi seregszemle el őadásainak közös  
jellegzetessége: emberi és színházi azonosságkeresés. A résztvev ők szinte  
egyöntetű  megállapítása szerint az idei Játékok fontos tanulsága, hogy  
— a színvonal kiegyensúlyozatlansága ellenére — színházainkban valami  
történik; nyilvánvaló az útkeresési, a kísérletezési törekvések feler ő södése.  
És ezzel együtt jár egy újféle színházeszmény 'kialakítása: az elvesztett-
nek vélt azonosság keresése, illetve annak az önmagával azonos szín-
háznak a kialakítása, amely nem a század, de a pillanat lenyomata  
lehetne.  

Egyáltalán nem véletlen, hagy ebben a színházi szempontból változó  
helyzetben, klimax-állapotban, amikor a színház kilép a hagyományos  
játéktérrő l és az eddigieknél sokkal merészebben, gátlástalanabbul vál-
lalja az eszközök és stílusok eklektikusságát, az el őadósak közös „tar-
talmi" ismérve az emberi azonosságkeresés különféle változatának felis-
menhetósége.  

Ha az önmagunkkal való azonosságot nem holmi kényelmi állapot-
nak, hanem az önmegvalósulás állandó bels ő  parancsaként m űködő  er-
kölcsi és szellemi (intellektuális) magatartásbeli értékmércének tekintjük,  
akkor az azonosság keresése az a küzdelem, amelyet mind egyéni, mind  
közösségi lehetőségeink minél teljesebb kitöltése érdekében folytatunk ön-
magunkkal és a világgal, környezetünkkel. S ennél a •kérdésnél éppen  
állandósága, örökös bevégezetlensége folytán drámaibb mozzanat aligha  
létezik az ember életében.  

A művészetek között els ődlegesen a színház —, illetve az irodalomban  
a dráma — témája ez a kett ős jellegű  harc.  

A 24. Sterija Játékok el őadásai kivétel nélkül ennek az azonosság-
keresésnek színházi eszközökkel kifejezett küzdelmét példázták. S hogy  
valóban drámai intenzitású harcról van szó, azt a zömében kudarccal,  
bukással véget érő  próbálkozások is bizonyítják.  

Ivan Cankarnak, a m ű  dramaturgiáját és társadalmi problematikáját  
tekintve, huszadik századi vonatkozásban klasszikus drámája, a Betaj-
nova királya, Dušan Jovanovi ć  rendezésében nemcsak azért jelent sza-
kítást a hagyamányos interpretálási formákkal, mert a lehet ő  legnagyobb  
mértékben. redukálja a dráma egykori társadalmi -politika evidenciáit,  
mert nem kíván az egykori politikai és szociális viszonyok hiteles fel-
idézésévé válni, hanem azért is, mert a rendező  Cankar-művébő l az  
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embereket tárgy- és eszközként használó terror modelljét Olvasta ki. És  

ennek a koncepciónak megfelelően jól ismerte fel, hogy az örök és régis  

mindig időszerű , emberekkel manipuláló mechanizmus működését úgy  
mutathatj a  be legmeggyőzőbben, ha egy kis közösségen belül láttatja  

a torzulásokat. A darabbeli kisközösség Jožef Kantor, a gátlástalanul 
harácsoló, gazdagodása érdekében embert is gyilkoló vidéki hatalmas-
kodó családja. Ebben az el őadásban nem Kantor és a vele szembeszálló 
egyetemista, Maks konfliktusa a leglényegesebb, nem a különféle esz-
méket valló ellenfelek harca a központi vonulat, hanem a Kantor csa-
ládján belül történ ő  változások képét er ősíti fel a rendez ő . Kantor nem 
a falu szegényeivel, kisemmizettjeivel, hanem saját családjával harcol. 
S ennek a semmivel sem kevésbé drámai küzdelemnek a legnyilvánvalóbb 
következménye Kantor lányának, Franciskának emberi megsemmisülése. 
Francka nem azért tragikus, mert apja léhetetlenné teszi, hogy azé legyen, 
akit szeret, hanem azért, mert megfosztja attól, hogy önmaga lehessen. 
Engedelmes, akarat nélküli bábbá kényszerül, mássá lesz, mint ami szere-
tett volna lenni Maks mellett vagy Maks utáni bánatában. Jovanovié  

előadásában a Betajnova királya a kapitalizálódó szlovén falu osztály-
ellentéteinek drámája helyett a remélt boldogságban önmagát álmodó 
akaratgyenge nđ, Francka drámája. 

A Sterija Játékok másik klasszikus érték ű  drámája, Miroslav Krleža 
ú'szövetsé i fantáziá'a" ' ,~ ) 	g 	) 	a Legenda eloadasaban sem az író altat hom- 

loktérbe állított — hit és kétely — konfliktust látjuk. A rendez ő , Slo-
bodan Unkovszki, az egyén és a tömeg konfliktusát olvasta ki a mu'b ő l. 
A színház eszközeinek felhasználásával arra az igazságra kívánta irá-
nyítani közönsége figyelmét, mely szerint az emberek jobban szeretik a 
csodatev őt, ha már halott, ha már csak az emlékét imádhatják, mint 
ha teljes messiás mivoltában él közöttük. Jézus, a Legenda fáh đse, azáltal 
válik tragikussá, hogy egyetlen célja az embertársain való segítség, és 
éppen embertársai feszítik keresztre. Azáltal lehetne legteljesebben ön-
maga, ha másokat boldogíthatna, azonossága a mások megváltása és 
megsegítése. És éppen ez válik lehetetlenné. 

Betajnova királyának Franckájához hasonló Е ivko Csingo novellákból 
írt, mozaikos szerkezet ű  darabjának, a Kenguruugrásnak f őszereplője, 
Ni'kodin. Ő  is mássá kényszerül, mint ami szeretne lenni. A tudatlan 
vendégmunkásokkal manipuláló kapitalista alvilág áldozata lesz. Ahe-
lyett, hogy erejét, munkakedvét kihasználva, kamatoztatva anyagi hely-
zete rei'dez ődne, boldog lehetne, azok karmaiba kerül, akik életbiztosí-
tást kötnek a vendégmunkások épségének megóvása érdekében, hogy az-
után körmönfont módszerekkel miel őbbi halálukat siettessék, és ezt kö-
vetően ők vágják zsebre a biztosítási összeget. A bizniszvilág emberte-
lenségének leleplezése a Branko Sztavrev rendezte el őadás szándéka. An-
nak a megmutatása, hogyan kényszerül mássá, egyszer ű  eszközzé válni 
a jobb sorsra érdemes, hiszékeny, jóindulatú, idegenbe szakadt ember. 
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A Kortárs cím ű  Radoslav Pavlovié-drámában, az el őbbiektől eltérően, 
nem a mássá válás tragikumának folyamatát, hanem az önmagukká nem 
vállhatott fiatalemberek állapotrajzát látjuk. Mind a m ű , mind pedig 
Srboljub Božinović  rendezése már az önmegvalósítás lehetetlenségének  
felismerése utáni közérzet pillanatfeivéteie. 

A környezettel folytatott, de ugyanakkor állandó bels ő  küzdelmet vívó 
fiatalember tragikus önpusztítása — önmegvalósulás helyett — a Šnaj-
der-dráma, a Kamov, halálrajz tárgya. A freskónak nevezett töredékes 
szerkezetű, életrajzi adatokból összeálló m ű  az elkerülhetetlen megsem-
misülés tragikumát példázza. Valóban halálrajz Šnajder Kamov-drá-
mája. Janko Poli ć  Kamov — a horvát Rimbaud —, korunkra annyira 
jellemzőnek tartott „hisztérikus h ős", lehetne az erkölcsi, szellemi, eszmei 
„másmilyenség" prototípusa. Gyerekként szembeszegül az iskola hamis 
moráljával, egyéniségbénító törekvésével, akárcsak a polgári csalad el-
veivel. Költőkent az irodalom eleven szobraira támad, másmilyen m űvé-
szetet akar, hirdet, m űvel, mint a társadalmilag szentesített. Amikor 
vándorszínészek közé áll, akkor is másfajta színjátszást propagál, mint 
amit a szegény komédiások mesterségként űznek. Tüntet a bán ellen, 
szembeszáll a rendszerrel. Ez a „másmilyenség" Kamov esetében az ön-
magával való azonosság bels ő  imperativusának er ő teljes megnyilvánulása. 
A maximális önmegvalósulás igénye munkál benne, s ezért bukása is a 
legtragikusabb: hozzátartozók nélküli külföldiek menhelyén pusztul el 
— éhen. A тΡ.jubi а  Ristić  rendezte el őadás, az író szándékának meg-
felelően, az egyedi történettel együtt a kamovi sors általánosabb, jel-
képszerű  voltát is koncepciójába építi. 

Az eddig említettekkel csak érintkez ő , de semmiképpen sem azono-
sítható az identitáskeresésnek az a változata — és eredménye —, amit 
Dušan Javanović  drámájában, Szkopje felszabadulásában láttunk — há-
rom színpadi változatban. Nem a drámabeli történéssel egyidej ű , hanem 
a múltat megelevenít ő  emlékképek mozaikkockáiból áll össze .a Szkopje 
felszabadulása. Annak ellenére, hogy látszólag egy város, egy közösség 
szabaddá válásának — er ősen szubjektív vonatkozású — dokumentum-
kockáit állítja egymás mellé, nem történelmi csoportkép, hanem egyetlen 
ember, az emlékező  Zoran, aki a megszállás utolsó napjaiban és a sza-
badság pillanatában alig lehetett tízéves, eszmélésének drámai oknyo-
mozása. A gyerekfejjel történt feln őtté válás pillanatának lázas keresése 
ez a dráma, amelynek el őadása ép a felismerés hitelessége érdekében, ki-
vált a zágrábi és a szkopjei változatban, maximális valószer űségre tö-
rekszik.  

A Sterija Játékok történetében soha ennyi el őadást nem tartottak a 
Szerb Nemzeti Színházon kívül, mint ezúttal, ami mindenképpen a kí-
séreletez ő  törekvéseket, egy másféle színházeszmény megvalósításának 
szándékát példázza. 
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A polgári színház kereteit ő l legkevésbé a Cankar-dráma el őadása pró-
bált mentesülni, ami a koncepciót tekintve teljesen érthet ő . Annak elle-
nére, hogy Jovanovi ć  másként olvasta a művet, mint a Betajnova kirá-
lyának eddigi színre állítói, az ő  olvasata is a hagyományos polgári 
színlház keretei között maradt. Megoldásait szintén ébb ől a színház-
típusbó: vette. A családon belül játszódó dráma er ővonalainak, konflik-
tusainak hangsúlyozására, aláhúzására törekedett. Egyrészt úgy, hogy 
színészeit a lélektani realizmus stílusában játszatta. Sajnos, nem a leg-
hathatósabban támogatták a rendezést. A Franck őt tolmácsoló Milena 
Zupanć ić  kivételével szinte teljesen jellegtelenek voltak. Zupan č ič  a drá-
ma szerepl ői közötti viszony pontos megmutatásával, a drámaiságot ha-
tásos szünetek alkalmazásával érzékeltette, játszotta el Maks iránti ra-
jongását, a másik udvarló, Franc iránti kötelességtudással elegy megve-
tését, a  gyenge idegzetű  Nina iránti féltő  szeretetét, ebbe ügyesen be-
lopta a Maksért való r.ivalitásuk mozzanatait is, apja iránti idegenkedé-
sét és félelmét. A többiek közül Dare Ulaga Kantorban els ősorban a 
modellt s nem individuális vonasait láttatta. Igy sikkadt el az a hatá-
sosnak ígérkez ő  jelenet, melyben a pappal szövetkez ő , képviselői tervei-
hez az egyház támogatását kér ő  Kantor plébániaépítésre vállalkozva az 
asztalra a leend ő  építkezés tervrajzát teregeti ki. Ulaga nem játssza el 
Kantor hízelgő  alázatosságát és bőkezű  nagyvonalúságát, csak megle-
hetősen semmitmondó mozdulattal széthajtogatja a nagy vállalkozás terv-
rajzát. Szerencsére a papot alakító Zlatko Šugman igyekszik érzékeltetni 
Kantor irántibizalmatlanságát és a felajánlás iránti örömének vegyes-
ségét. Meglepődve és érdekl ődéssel kel fel a székről és hagyja abba a 
mohónak is mondható falatozást, de miel ő tt a rajz fölé hajolna, akku-
rátus mozdulattal orrára illeszti a szemüvegét: érezze a környék kis-
királya a lelkek pásztorának gyanakodását is. Még egy-két alkalommal 
jelzi nyomatékosított gesztusokkal Šugman a pap véleményét a környék 
leggazdagabb emberéről. Például miközben ékesszólóan próbálja dicsérni 
nagylelkűségét, egyszer csak el őveszi zsebkendőjét, és hangos trambitá-
lással fújja ki az orrát, így fejezve ki véleményét: kellesz, szükségem 
van az ajándékodra, de azért jól tudom, ki vagy, hogyan gazdagodtál 
meg. 

Másrészt viszont az el őadás azzal nyomatékosítja a családon belüli 
ellentéteket, a közösséggel szembeni ellentétek rovására, hogy nem a 
színpad egyik felében rendezi be Kantorék szobáját, a másikba pedig 
Kantor kocsmáját, hanem el őtérben látjuk a lakást, a családhoz tartozó 
helyiséget, és a színpad mélyében, három pár leng ő  üvegajtó mögé he-
lyezi az ivót. Azzal, hogy a kocsmában lev ők, látjuk őket az üveg-
ajtókon keresztül, lényegében nincsenék jelen, de mégis látják, tudják, 
mi történik Kántoréknél, is család nyugalmának megbontásával a lelkek 
zsarnokává torzuló kiskirály tettének ihallgatólagos tömegbázisát, tehe-
tetlen társadalmi 'háttérét jelentik. A zárójelenetben olvad egybe a két 



680 	 HÍD  

szint, lesz eggyé a színpadi „elöl" és „hátul", a család és a falu, amikor 
a kö к'befutó bels ő  erkély alá gyűlnek az ivóban levđk és ebben a Kanto-
rékhoz tartozó színpadrészben hallgatják a kiskirály fasisztoid stílusú 
szónoklatát. 

A Betajnova királya koncepciót kifejezd gesztusai: a lélektani realiz-
mus miniatűrjei és a konfliktus hangsúlyainak áthelyezésére figyelmez-
tető  színpadkép megosztottsága. 

Unkovszki olvasata szerint Krleža Legendája az egyén és a tömeg 
konfliktusáról szól. De lehet đséget ad a csoda leleplezésére is. Ennek a 
kettős célnak megfelel ően választotta a rendez ő  az előadás gesztusait. 
Annak ellenére, hogy mindkét gesztusrendszer kimondottan teátrális ter-
mészetű , ebben az előadásban egyik sem funkcionált hatásosan. A tö-
megből hiányzott minden drámai er ő , kisszerűségében nem éreztük szá-
mítóan, önzően pusztító hatalmát. Sem masszájában, sem egyénekre tö-
redezettségében nem volt félelmetes. Csak a színen volt, s bár látszott 
mozgásának koreografáltsága, hiányzott bel ő le a drámaiság tudatos ki-
fejezése. Még a többinél némileg hatásosabb jelenetekben is, minta cso-
datevő  Jézus leköpdösése, sem érződött a tömeg jelenléte. És épp ez a 
jelenet mutatta leginkábba jelenetkomponálás következetlenségeit. A Jé-
zust leköpdösők között van Lázár is, akit nem sokkal el đbb támasztott 
fel a csodatev ő , 6 is leköpi Jézust, de ez valahol a háttérben, a többiek-
től eltakarva, nem pedig az el ő térben történik, s ezért majdnemhogy 
észrevétlen is marad, holott a jelenet súlypontja lehetne. 

Míg a tömeg dramaturgiai, drámai funkcióját illet đen aránylag könny ű  
a sikertelenség okát magyarázni: sem bels đ  töltésében, sem mozgásában 
nem segítette a rendez ői koncepció fővonulatát, erőtlenségével nem kelt-
hitte a félelmetes er őszak és ostobaság mechanizmusának képzetét, addig 
sokkal nehezebb a rendez ői koncepció másik vonulatának, a csoda le-
leplezésének sikertelenségét megmagyarázni. Ebben az esetben ugyanis 
nem csupán néhány színpadi megoldás hatásosságát vagy kudarcát kell 
megállapítani, hanem az egész vonulat koncepcióbeli hitelességének a 
kérdése is felmerül. A Legendabeli Jézusa bibliai alapképletnek meg-
felelően csodákat tesz, kinyitja a sírt, feltámasztja a halott Lázárt, be-
tegeket gybgyít,vízen jár, lecsillapítja a vihart, étellel látja el az éhe-
zőket, visszaadja a vakok szemevilágát ... A színpadon ezek a „csodák" 
többnyire hatásosan bemutathatók, ami fontos, mert minél nagyszer űbb, 
meggyőzőbb ez a csodasorozat, annál inkább válik érthetetlenné és os-
tobává a tömeg, amely a boldogító elpusztítását kívánja. A tömeg veze-
tőinek, a farizeusoknak is csak igazi csodatev ő től kell félteniük befolyá-
sukat, hatalmukat, egy kisstíl ű  csodatevő  nem lehet veszélyes. Az Un-
kovszki rendezte el őadás csodái azonban nem eléggé teátrálisak, nem 
csodák, egy-egy csodajelenetb ő l hiányzik a szükséges szertartásosság, 
nincs rítusa ezeknek a csodás tetteknek, szinte észrevétlenek — ily mó-
don nem segítik kellő  mértékben a koncepció fővonalába állított egyén- 
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tömeg konfliktust. Egyedül a viharos tenger képe hatásos. A leterített 
fehér vászon alá levegőt fujnak, s ettől a felpúposodott lepel hullám-
zása valóban tengeri vihar képét nyújtja. A sziklatömb felemelésére 
megtörténnek a szükséges el őkészületek, csigás emel őszerkezetet hoznak a 
színre, de funkcionálása alig észrevehet ő , mert a tömb felemelésével egy-
idóben a játéktér másik oldalán figyelmet megosztó párbeszéd folyik. 
Lázár feltámasztását sem kíséri kell ő  megjátszottság. Egyfelő l csökken 
tehát a csadák csodás jellege, szürke kis tettek csupán, másfel ő l viszont 
leleplezésük sem eléggé efifektív. A rendezés szándéka láthatóan a cso-
datevés mechanizmusának a felfedése, de ebb ő l is hiányzanak a szüksé-
ges teátrális gesztusok, az ironikus poének. Ugyanakkor nem elhanya-
golható dilemma, hogy a koncepció két vonala segíti-e vagy inkább 
gyengíti egymást. Ha a csodák leleplez ődnek, akkor ,miért félnek a ve-
zérek a csodatev ő tő l, hiszen könnyen bebizonyítható, hogy egyszer ű  
ügyeskedésről van csak szó? 

Talán ez a dilemma is könnyen elkerülhet ő  lett volna, ha az el őadás 
két gesztusrendszere, a tömeg és a színpadi masinéria külön-külön ha-
tásosan funkcionált volna. 

A Kenguruugrása konfliktusnak megfelel ően kétféle színpadi gesztu-
sokból építkezik. Nikadin, a  jóravaló, hiszékeny lélek mozdulatai, mo-
nológjai az anekdoták kedélyességét, naivságát hivatottak érzékeltetni. 
A bizniszvilág sátáni lelkület ű  alakjai pedig az amerikai gengszterfilmek 
külsőségei szerinti utánzatok. S mivel az anekdotizmus nemcsak avult, 
de végtelenül együgyű  is, a vele szemben álló oldal bemutatása pedig 
csak vázlatos, a metaforányi „tartalom" a két világról — a becsületes 
emberi törekvésekr ől, melyeket lehetetlenné tesznek a legembertelenebb 
mahinációk — nem teljesedhet ki drámává. 

Annak megfelel ően, hogy a Kortárs című  mű  előadása egy közérzet 
pillanatfelvétele legyen, a színpadi gesztusok szándékosan és nagyon tu-
datosan köznapiak. A magasból aláfutó, a festés idején a bútorokat óvó 
műanyag lepedők között mozgó öt fiatal cselekedeteib đl a teatralitásnak, 
a megjátszottságnak még a látszata is hiányzik. Az el őadás célja a szín-
padszerűség teljes mellőzése, mert csak így — unott ácsorgásokkal, 
jóízű  vacsorázással, bukét próbálgató iddogálással, a csinos háziasszonyt 
provokálva méregetd pillantások közben megkívánt csókkal ... — lehet 
kifejezni azt a tengést-lengést, ami a nagy vágyak után maradt ezekben 
a fiatalokban. A lehet ő  legnagyobb természetességgel kell kifejteni a 
lapos esztétikai nézeteket, hogy érezzük közérzet-meghatározó jellegüket, 
hogy az állapotrajz valós s ne színházian megjátszott legyen. Ha ez si-
kerül, akkora köznapiság alatti drámákat is érezzük. Igy látszik azon-
ban, az előadás készítő i sem bízták eléggé a színházi eszközök nélküli 
szívházban. Az utolsó negyedórában gyorsan drámává akarták lényegí-
teni a valóságot, konfliktusokat éleztek ki, megoldást kerestek, s ekkor 
az eddig teljesen életszer ű , köznapi gesztusok egyszerre hamisakká váltak. 



682 	 HÍD  

A Kortárs megelevenítésével szemben a Šnajder-dráma el őadását a 
teatralitás tobzódása, rafináltan kigondolt színpadi megoldások halmo-
zása, a lehetetlent nem ismer ő  ötletek megvalósításának sorozata jellemzi. 
Az épülő  színház egyik tágas terme éppen befejezetlensége folytán vált 
alkalmas játéktérré. Az élet különféle rétegeiben önmagát keres ő , eszmé-
nyeit megvalósítani kívánó, harcait megvívni akaró „hisztérikus h ős", 
Kamov az élettel azonosulandó színház különböz ő  szín/élet/terein bukkan 
fel a Ristić-komponálta freskón. A néz őtér elő tti tágas téren — a brooki 
üres tér? — játszódik a legtöbb jelenés, ahogy Šnajder a jeleneteket ne-
vezi. Ez a senji jezsuita Ožegovi ćiánum mögötti mező, ahol Janko Polić  
Kamov találkozik a fehér bika képében megjelen ő  Dionüszosszal — a 
hatalmas bika és a félmeztelen, virágokkal ékesített pogány isten va16-
ban meg is jelenik —, ez a zágrábi Szt. Márk tér, ahol Kamov először 
találkozik Kittyvel, ahol a báni udvar áll, ahol tüntetnek a bán ellen, 
ahol a csendőrök rájuk támadnak, ahová a börtönb ől szabadult Kamov 
első  útja vezet, ahol áll a Szt. Márk templom — itt esküszik Kitty, nem 
Kamovval, s ezen a téren gördül át A. G. M., a  nagy horvát költ ő  
legalább hatméternyi szobra, tövében a verseit kántáló eleven Matoisal, 
Ez a maksimiri tó partja, ahol Kamov Kittyvel találkozik, s önfeledten 
fetrengenek a fűben. Ebben a jelenésben Ristić  a teret betöltend ő  három 
Kamovot és három Kittyt szerepeltet, a párak egymástól veszik át a 
dialógus-stafétát, az egyik pár Ott folytatja a szerelmi játékot, ahol a 
másik abbahagyja. A megosztottság Kamov személyiségének osztottságát  

is hivatott példázni, mint COrkénynél Pisti. Csakhogy a Pistik valóban 
mások, Kamov viszont mindig ugyanaz, nem önmaga ellentéte, hanem 
önmaga folytatása. Ezen a téren álla bordélyház. Itt galoppozik körbe-
körbe a groteszkre hangolt báni nyúlvadászat. Erre terítik le az el ő -
függönynek használt hatalmas leplet, rajta a horvát címer egy részleté-
vel, s ezen a lepelen játszanak a vándorkomédiások, akik közé beáll 
Kamov. Ez a hatalmas, mindig más és más helyszínné változó üres tér 
a központi játékhely, ide fut fel az el őadás kezdetén és végén a cirkuszi 
direktorra, idomárra hasonlító, korbácsswhogtat б  színész a leend ő  szín-
pad tátongó hatalmas nyilásáb б l ebbe ihelyzete a rendez ő  az egyenru-
hás kisdiákok intézetét. A központi játéktérre gördül be pályaudvari 
szállítókocsin Polićék szobája; ez a polgári sziget a szertefutó tér kö- 
zepen. Es errol a terrol rohannak fel a népgy ű lésen agitáló Karnovok 
— ismét több ,belőlük, minta tóparti szerelmi játékban — a néz ő -
tér sora: közé, hogy buzdító, lelkesít ő  mondataikkal körülfonjanak ben-
nünket, akárcsak a párizsi Napszínház felejthetetlen el őadásán, az 
1789 -en, tették Mnouchkine népszínházának színészei. 

Hasonló, népszínházi eszme vezethette Risti ćet is, amikor a politikai, 
a polgári, a családi, az erotikus, a m űvészi, az erkölcsi jelenésrétegekb ő l 
álló előadás életszerűségét próbálta megteremteni. Impresszív látványok 
váltották egymást igazi funkció nélküli, esztétikai tartalmat nélkülöz ő  
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meghökkentő  ötletékkel. A cél egy zilált lélek rezdüléseinek színházi 
eszközökkel történő  projektáfása, az eredmény részleges, magán viseli a 
totális színház jegyeit, de felsejlik a monumentális színházi giccs 1'i-
dérce is. 

Az élet sokágúságának dokumentuma akar lenni Risti ć  Kamov-elő-
adása, hasonló dakumentarista szándék irányította Dušan Jovanovi ć  
forgatókönyvének, a Szkopje felszabadulásának realizálásakor is. Azzal 
a különbséggel, hogy ezúttal szegényebb alapanyaggal dolgozott, s ezért 
kevesebb frappáns ötletet alkalmazhatott. A teatralizmus itt kevésbé a 
szimbólumok, inkábba valószer űség nyelvén próbál megszólalni. Amíg 
Ristić  Кamov-rendezésének vadhajtásait csupán .képzeletünk segítségével 
nyesegethettük, addig Szkopje-rendezésének kontrolljaként a másik két 
Szkopje-előadás megoldásaira hivatkozhatunk, a Ljubik Georgijevszki 
rendezte ljubljanaira és a Slobodan Unkovszki rendezte szkopjeire. S bár 
Jovanović  forgatókönyve közel sem Olyan remekm ű, ahogy ezt bizony-
gatni próbálták, a  három előadás összehasonlítása gesztusrendszerének, 
megoldásainak párhuzamba állítása Olyan színházi ínyencség, amire a 
Sterija Játékok eddig soha nem nyújtott lehet őséget. 

Risti a dokumentumjelleget, a teatralitástól mentes valószer űséget 
tartotta legfontosabbnak —a m űvésszel szembeni esztétikai követelmény, 
nyilatkozta, megtiltani neki, hogy hazudjon, szépítse, lakkozza a való-
ságot, s hogy ily módon megalázza ezt —, Georgijevszki tisztán szín-
házi eszközökkel, színházban akarja kifejezni a m ű  drámaiságát, szá-
mára a drámaiság hőfoka a fontos, nem elóbb valószer ű  s azután drá-
mai, hanem mindenekel őtt drámai, s ezen keresztül akar hiteles lenni, 
Unkovszki el őadása mintha vegyítené a két elképzelést, nem szintetizálja, 
csak ve íti e más mellé állít' ' gy 	gy 	 )a a va oszeruség es a dramaisag igenyet, 
némileg a ristići elképzeléshez áll közelebb. 

A rendez ő i szándékak'kal szorosan összefüggnek a különféle koncepciók. 
Ristić  és Unkovszki hőse a tízéves Zoran, a közönség vele, mellette éli 
újra az annyira ismer ős háborús eseményeket, Georgijevszki időgépét 
csak az emlékezés működteti, az ő  Zoranja harminc-negyven közötti 
férfi, aki visszaidézi az egykor történteket. Ezt a megoldást több szem-
Pont igazolhatja. Mindenekel őtt a szándék, amely a háborút megélt 
ember öneszmélésének oknyomozásaként keresi azt a pillanatot, amikor 
felnőtté vált. Lényegében err ő l szól a dráma, nem egy város felszaba-
dulásáról, hanem a felszabadulással járó bels ő  szabadság felismerésér ő l. 
Igaz ugyan, Ristić  a zárójelenetben megpróbálja érzékeltetni, az ön-
eszmélés monológját mondó Zorannak nem sok köze van a történet 
végigélt epizódjaihoz: amikor felül apja, a felszabadulást hozó partizán 
lovára, akkor háttal, kifelé fordulva, szinte önmagának mormolja: Egy 
éjszaka háromkor ébredtem. Nyugodt, álomtalan alvás után. Az a vá-
ratlan felismerés ébresztett fel, hogy egyszer csak megtaláltam életem 
értelmét. Olyan érzés volt, mint mikor a hajszálerek megtelnek iszapos 
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sűrűségű  vérrel. A körmöm alatt, a lábujjaimban, a fülemben, az orr-
cimpámban, és innen a s űrű  vér bejárta az egész testemet ... Az ön-
eszmélésnek ilyen megfogalmazása sokkal inkább az emlékeit idéz ő , ren-
dezgető  felnőttre vall, semmint tízéves gyerekre. Emellett a gyerekek in 
natura szerepeltetése igencsak kétes érték ű . A gyerek mindig csak ön-
maga, legtöbbször mesterkélt önmaga, az emlékez ő  színész pedig a fel-
nőttség többletét is hozzá tudja adni gyerek mivoltához. 

Ristić  az egy az egybeni valóságot akarja elénk állítani. Valószín ű leg 
ezért keres színházon kívüli helyszínt. Egy romos, poros udvarban fo-
lyik az előadás, Ott álla két vaságy, az asztal, a pohárszék, a hokedlira 
tett, gyertyákkal övezett szentkep, a zongora, de ott van az illegálisuk 
találkahelye, a megszállók ágensei itt rohannak 'keresztül, itt harcolnak 
a szemben álló felek, ez udvar is, a Vardar partja is, ahová kirándulni 
megy Zoran családja. Egy vonatkozásában hiteles a helyszín, a többiben 
fiktív, akárcsak a színházban, s a közönség is lépcs ősen emelkedő  lelátón 
ül, akár a színházban. A ljubljanaiaknál a színpadon található a szoba, 
a konyha — egy-egy jellegzetes bútordarab jelzi —, az udvar — az el ő -
színpadra szórt kavicsos sáv —, a zenekari árokban a Var đar folyik, 
és háttérben hatalmas függönyön Picasso Guernicája jelzi a teljes teat-
ralitást, és figyelmeztet a háborúra meg a m űvészet jelenlétére. A szkop-
jeiik előadása inkább a risti ći utat járja: az épül ő  színház külöönféle 
helyein történik. A színpadi árokban kezd ődik, itt gyülekezik a közön-
ség, innen ,költözünk át a néz ő térre, hogy lássuk az el ő ttünk és egy 
emeleti nyílásban folyó epizódokat, id őközben azonban visszasétálunk a 
színpadi árok szélére, mert egy jelenet újból a mélyben játszódik. A 
szándék azonban, hogy a különböz ő  jelenetek más és más helyszínen 
játszódjanak, visszájára fordul: széttöredezett, szétszóródott az el őadás. 

Hogy sem a koncepció, sem pedig a különféle helyszínek nem bizto-
sitják eleve a leger ő teljesebb, a leghatásosabb megoldásokat, arra sok 
példa idézhet ő . Jellegénél fogva az egyik legdrámaibb jelenet az, amikor 
a fasisztaringyóvá lett, kényszerült — ez koncepció kérdése —anyát 
megkövezik, megdobálják. A helyszín szerint a risti ć i előadás, az udvar 
kínálta a leghitelesebb megoldást. Nem így történt. Itt egy vödörben 
hozták a sarat, amivel majd megdobálják Zoran anyját. Nevetségesen 
teátrális megoldás, s amellett lélektanilag hamis. Akik düihö đten azzal 
a szándékkal érkeznek, hogy a b űnöst megalázzák, azok spontánul cse-
lekszenek, ami kezük ügyébe kerül, azzal vernek, nem el őre meggyúrt 
sarat hoznak egy vödörben. A ljubljanai el őadásban gyerekesen naiv je-
lenet a megsarazás, de a folytatása megrázó. Amikor a megszégyenített 
nő  a folyópartra vánszorog, lenéz a mélybe, egy kavicsot dob a vízbe, 
belegázol a folyóba, kapkodva mosni kezdi magáról a sarat, s mikor 
látja, hogy nem sikerül, beleveti magát a vízbe, és örökre elt űnik, a 
néma csendben csak a víz bugyborékolása hallatszik ... A szkopjei el ő -
adásban a megkövezés a megrázó. A n đ  menekül, egy szürke fal zárja 



KRITIKAI SZEMLE 	 685 

útját, hozzálapul, szeretne belebújni, kétségbeesetten kapkod, tekinget, 
de utolérik, és záporoznak a földr ől fölkapott göröngyök, míg végül 
tehetetlenül lerogy a porba. 

Bizonyos jelenetek egyaránt erőteljesek legalább két el őadásban. Ami-
kor a folyбparti kiránduláson Zoran a szabadság és a rabság közti 'kü-
lönbség magyarázatát kéri, nagybátyja, Georgij a zágrábi változatban 
a földre dönti a fiút, két lábával szorosan közrefogja, hogy moccanni 
sem tud, így demonstrálj а  neki, mi a rabság. Ugyanéhben a jelenetben 
a ljubljanaiak a szabadságot játsszák el, gondtalanul ülnek a folyópar-
ton, népdalt zümmögnek, s azzal játszadoznak, hogy kavicsot dobálnak 
a vfzbe. 

A forgatókönyv szerepl ő i .közül ketten, Georgij és Zoran anyja igazi 
drámai alakok. Georgijt féltestére bénára, beszél őképességét ő l megfosztva 
némára verik a megszállók. Rade Šerbedžija a zágrábi változatban meg-
rázó erőfeszítésével vált ki egyértelm ű  elismerést, miközben megszen-
vedve kimondja az els ő  hangot, egy káromkodást, Boris Cavazza, a 
ljubljanai Georgij, az els ő  megszenvedett mozdulatot szüli meg, amely-
ben a macedбn oro néhány mozdulatát ismerjük fel. A három el őadásban 
Zoran anyja háromféle változatban áll el őttünk: a ljubljanaiban kurva, 
aki vállalja sorsát, innen a leírt tragikus befejezés, a zágrábiban felál-
dozott, sógorn ője kényszeríti ágyba a német tiszttel, hogy a család meg-
meneküljön s legyen elegend ő  élelmük, innen a begyfejezés jogossága: 
Zoran apja megbocsát feleségének, tiszta vízzel mossa meg az arcát, a 
szkopjei változatban az anya feláldozza magát, megkövezése — a meg-
rázó jelenetben — így válik tragikussá. A három különböz ő  nősors mel-
lett három különböz ő  német tiszttel is találkozunk, az egyik pökhendien, 
ki~hívóаn érkezik, napi élvezetadagjáért jön, ellenszolgáltatásul b őkezűen 
jutalmaz (ljubljanai), a másik gyerek, akit éppúgy az ágyba tuszkoltak, 
mint a nőt (zágrábi), a harmadik — szkopjei — csak egy árny, aki 
végigsuhan Zoranék életén. 

Igy, s még sok idézhető  részlettel bizonyíthat бan keresi önmagát a 
színház, akár néz őközelbe jutni. S ezzel nyújtott többet az országos 
dráma- és szíivházi fesztivál, mint az el őző  években. 

GEROLD László  
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KÉPZ Ő M О VÉSZET  

GUTTUSO REALIZMUSA  

Renato Guttuso kortárs Olasz fest ő  belgrádi kiállítása alkalom lehetne  
újra feleleveníteni a már sokszor feltett, de kikezdhetetlenül még meg  
nem válaszolt kérdést: kire mondjuk (mondhatjuk), hogy realista (Cour-
bet-t para'frazálva, az angyalfest ők realisták-e?); a hagyományos pers-
pektívába ágyazott mimetikus ábrázolásmódot, munkamódszert értünk-e  
a fogalmon, egy korszak meghatározott témák iránti el őszeretetét, illetve  
e témákat az említett módon feldolgozó „iskolát", vagy tágabb értelem-
ben valami megfoghatatlanabb mást, a valóságot töredékein át teljessé-
gében érzékelni kívánó, apró észleléseket szokatlan, de mégis valós vi-
lággá összegyúró hozzáállást stb. — a felsorolás tovább folytatható, gon-
doljunk például a szürrealisták kijelentésére, miszerint ők a legnagyobb  
realisták, mert az ember tudatos világa mellé szabadítják annak felfe-
dett tudatalatti világát; a futuristák érvelése is hasonló, ők is realistá-
nak, igazmondónak tartották magukat, mondván, az el őttük járók ab-
ban a hiszemben, hogy a valóságot festik, hazugságot tálaltak, mert nem  
vettek (nem vihettek) tudomást a bennünket körülvev ő  állandó moz-
gásról, dinamikáról. Ismeretesek a Mondrian realista voltára épít ő  el-
méletek; és Tapies mázsás vakolatból felhordott hatalmas falai, gépei  
nem realisták-e? De fölösleges folytatni a felsorolást, annál is inkább,  
mert célunk Guttusóról szólni, és rendelkezünk egy elfogadható krité-
riumma! a  XX. századi realisták kiválasztására, amit Németh Lajos így  
fogalmazott meg: „A társadalmi kérdésekre is fogékony, a formai, mód-
szertan: síkon pedig leginkább az expresszionizmussal érintkez ő  irányaktit  
és művészeteket min ősíthetik realistának." E kritérium szerint Reato  
Guttuso realista. Esetenként szocialista realistának is nevezik. Ezzel újabb  
kategória jelentéstartalmának értelmezésére kényszerülünk. Ha szocia-
lista realistákon az akadémista eszközökkel dolgozó, ütközésmentes, min-
demképpen fejl ődést 'kiáltó, sért ő  sekéllyel oktató, a személyi kultusz  
felfuttatta fest őket értjük — akkor Guttuso nem szorítható táborukba.  
Guttuso elítélte a peredvizsnyikok megkezdte utat járó szovjet és az őket  
követő  szocialista realistának nevezett, f őleg a negyvenes években el-
szaporodott fest őket. A peredvizsnyikak vonulata helyett az „autentikus  
realisták', Courbet, Caravaggio, Rembrandt, Raffaello felé fordul. Hogy  
tőlük tanul, (hogy velük vitázik, azt nemcsak a „szellemi kerekasztal-
beszélgetésre" meghívott fest ők és modellek kara mutatja a Hommage  
á Picasso II, 1973-ban festett, Belgrádban is kiállított képén, hanem  
alkotó világa összességében is err ől szól. Mellettük nem utasítja el  a 
„modern" művészet oldaláról ért hatásokat sem (Picasso, Van Gogh,  
Kokoschka, Ensor, Ghirico, Marc).  
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ELkötelezett hozzáállása, rajzai agitativitása és cselekményessége miatt  
sorolták (sorolhatják) a szocialista realisták körébe. Gyakori motívumai  
az ökölbe szorított, kézfogásra nyújtott, vörös szegf ű t magasba lendít ő ,  
transzparenst szorongató kéz vagy a tüntet ő  egyetemisták, a sarló-kala-
pács (ez utóbbi plakátformában még m űterme falára is felkerül, az 1970-
ben festett M űtermi látogatók három képének egyikén). E ~cpresszionista  
vonalvezetésével megrajzolja az ismert munkásmozgalmi alakokat is.  
Persze vannak más témájú képei is, de ezeknél sem hagyja kétségek  
közt a szemlél őt, világosan tudtára adja hovatartozását. Szerinte — „A  
művészet feladata, hogy éppolyan része legyen a forradalmi folyamatnak,  
mint a politikai szervezés, a gerillaháború, a barikádharc és a többi."  
„Olyan festő , aki naprakész frisseséggel tájékozódik m űvészetben és po-
litikában, eszmetörténetben és emberi sorsokban" — olvashatjuk róla.  
Rajzainak egy részében valóban naprakészen szolgálja a pillanatot. Tajge  
épp emiatt mondja a szocialista realizmusról, hogy „pedagógia és zsur-
nalizmus, de nem művészet".  

Még valami közrejátszott Guttusónak a szocialista realistákkal való  
rokonításához. Mikor a világon csaknem valamennyi szabad alkotó  a 
nonfiguráció módozataival kísérletezett, Guttuso állhatatosan kitartott a  
figuráció mellett. „Az enyémekhez hasonló konkrét képzetek konkrét  
közvetítésére törekedtem és törekszem ma is, ezért vontam ki magam  
a non~figurativ konvenció alól" — írja Guttuso, és hozzáteszi: „A  mű -
vészet számomra morális kérdés, a figurativitás pedig szükségszer űség."  

Szólni kell még, bár lehet, éppen innen kellett volna megközelíteni  
festészetét, Guttuso Piccasóhoz f űződő  kapcsolatáról. A belgrádi tárlat  
csak megerősíti ezt a kapcsolatot. Valamilyen formában, vagy életh ű  
portré, vagy a Guernica motívumai által Picasso ott van Gutuuso itt  
bemutatott legtöbb vásznán. Tudni kell, hogy Guttuso a Guernicát esz-
ményi :párttagsági könyvnek tartotta. Persze túl egyszer ű  lenne átvenni  
annak motívumait és ezzel az új festménynek forradalmi tartalmat biz-
tosítani. Valami .más 'kényszer (?) hajthatja erre Guttusót, valami, amit  
ő  maga fogalmazott meg, csakhogy nem saját, hanem Picasso képei  
láttán, „hogy lényegében mást sem tesz, mint fest őkkel társalkodik".  
Guttuso is társalkodik, társalkodnia kell, nemcsak Picassóval, akit egy-
értelműen elfogad, beszélni hagy, hanem példaul Dürerrel vagy a holland  
csendéletfest őkkel is. A kiállítást indító képen például ott van a citrom  
Willem Kalf ismert csendéletér ő l, csakhogy vele szembe nem rákot állít,  
hanem koponyát. Az 1970-es M ű termi látogatók középs ő  képén Dürer  
szentképszerű  önarckép г t idézi meg egy kabarétáncosn ő  társaságában,  
és tortával kínálja. Nem kariktúraszer ű  az ötlet, ügyesen, mesterkézzel  
vászonra vetve?  

BARI UC Gabriella  
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A XXIV. STERIJAI JÁTÉKOK 
Kf SÉRŐ  RENDEZVÉNYEI ÉS Df-
JAI. Kritikai Szemlénkben értékeljük 
az újvidéki országos színházi feszti-
vál, a Sterija Játékok versen ydarab-
jait, így  ezen a helyen a Játékok dí-
jazottjait és a f őbb kísérő  rendez-
vényeket vesszük számba. Az Ehi 
Finci elnökletével dol gozó zsűri a 
huszonnegyedik országos színházi 
szemle legjobb előadásává a zá grábi 
Ifjúsági Művelődési Központ produk-
cióját, Dušan Jovanovi ć  Szkopje fel-
sz abadulása című  darabját n yi.lvánitot-
ta. A darab rendez ője Ljubiša Ri.sti. ć  
volt, s ő  nyerte a szemle rendez ő i  
díját. Az öt színészi elismerés közül  
is kettőt e fiatal színészekb ől álló  
együttes tagjai, Rade Šerbedžija és  
Inge Apelt érdemelték ki. Színészi  
díjat kapott még  Milan Župan č i.č  
(ljubljanai Mesno gledisIče), Mindrag 
Kri.vokapi ć  (zágrábi Horvát Nemzeti  
Színház) és Radko Poli. č  (ljubljanai 
~ziovén Nemzeti Színház). A bemu-
tatott el őadások szöve gdíja Dušan Jo-
vanoviéé lett, díszletért — a zenicai  
Népszínház Krleža Legendája el őadá-
sának színpadképéért — Meta Ho če-
ert tüntették ki, jelmeztervért pedi g  

i ka Škromblj, a nagy  sikerű  zágrábi 
előadás tervez ője kapott díjat. 

Az idei Játékokat nemzetközi 
&szejövetel vezette be. Az UNESCO 
védnöksé ge alatt tartott szaktanácsko-
zást a Színikritikusok Nemzetközi 
Egyesülete A színész és a színházi 
alkotómunka címmel. A Roman Syd-
lowski és Solobodan Seleni ć  vezette 
értekezletnek mintegy száz külföldi és  
hazai vendé ge volt. A kétnapos érte- 

kezlet teljes anyagát a Játékok i gaz-
gatósága szerbhorvát, an gol és francia 
nyelven még  ez év első  felében meg-
jelenteti. 

A színházi könyvek, folyóiratok és 
kiadványok sorrendben ötödik újvi-
déki triennáléja arról tájékoztatott, 
hogyan ápolják e gyes országokban a 
sz ínházi irodalmat. A minte gy 1200  
kiadványt bemutató kiállítás na gydí-
vát torontói kiadóház, a Simon és  
Peer nevű  intézet kapta. Második díj-
jal a cambridge-i eg yetemi kiadót,  
harmadikkal pedi g  a prágai Divadel-
n: ustavot tüntették ki. Sokoldalú ki-
adói tevékenységéért részesült elisme-
résben a párizsi tudományos kísérlete-
ket végző  központ színművészeti osz-
tálya, valamint a bukaresti Eminescu  
és a moszkvai Iszkusztvo kiadó. Kü-
löndíjat kapott a prá gai Akademija,  
a zágrábi Školska knji ga és a buka-
resti Minerva.  

A színházi kiadván yokat prezentáló  
kiállítással párhuzamosan tartott n yit-
va a jugoszláv színházi plakátot és 
m űsorfüzetet bemutató kiállítás is. 
Ezen 35 szerző  zömmel elmúlt két-
három színházi évadban született,  
riа  félszáz alkotását mutatta be. Itt a  

bíráló bizottság Mitjaž Vipotnik ljub-
lianai formatervez ő  munkáit értékelte  
le gtöbbre, a zá grábi Željko Bor č ić  
rlankáit második, fol yóiratunk m ű -
szaki szerkeszt őjének, Kapitány  Lász-
línak plakátját pedi g  harmadik díjfai 
tüntette ki. Kapitán y  a színikritiku-
~ok mostani nemzetközi összejövetelé-
rc készített falra gaszával érdemelte  
ki az elismerést. A zsűri az említett  
díjak mellett három különdíjat is ki- 
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osztott. Az egyiket Baráth Ferenc 
ugyancsak újvidéki grafikus kapta az 
L.)jvidéki Színház Ugo Betti B űntény  
a Kecskeszigeten cím ű  darabja előadá-
sához készített plakátért. 

A színházzal kapcsolatos kiállítások 
sorát Vladimir Mareni ć  belgrádi dísz-
let- és jelmeztervez ő  kiállítása zárta. 
A kétszeres Sterija-díjas tervez ő  A 
kép is — színház találó címmel mu-
tatta be a fesztiváli közönségnek húsz-
egynéhány legsikerültebb tervét. 

Az országos színházi szemle játék-
míísorát egész sor, többnyire kísérleti 

kamarajelleg ű  előadás egészítette ki, 
és ismét sor került, most már nemzet-
közi rendezvénnyé szélesedve, a színi-
akadémiák hallgatóinak találkozójára.  

6SBEMUTATÓ AZ ÚJVIDl✓KI  
BALETTBAN. Hosszú évek után el ő -
ször tartott ősbemutatót az újvidéki  
Szerb Nemzeti Színház balettegyütte-
sc. A Boris Papandopulo zenéjére és  
Franjo Horvat librettójára írt Theuta  
című  művet mutatták be els ő  ízben  a 
Lözönségnek. E hazai m ű  több évvel  
ezelőtt íródott, s eredetileg a Spliti  
Játékokon kellett volna bemutatni, de  
tekintve, hogy erre a premierre nem  
került sor, az újvidékiek, vállalva az  
гΡlső  színre állítás nehézségeit, m űsorra  
tűzték, és sikerrel bemutatták.  

Theuta asszony a III. század, ma  
m ír kevéssé ismert, történelmi figurá-
ja. Az illír királyn ő ről a legenda azt  
tartja, olyan bátor volt, hogy a szom-
szédos római birodalomban is tartot-
tak tőle, és csak csel révén tudták  
meghódítani az Adriai-tengermelléket.  
Magáról a királynőről ma már kevés  
hiteles adat van, nevét is csak egy  
Spliti utca (ebben az utcában van a  
Táros színháza) és egy kotori tér  
orzi.  

A királynő ről szóló legendák ihlet-
ték Franjo Horvatot, aki a sok mel-
lé egy újabbat is szőtt. A mű  vezér-
fonala a hatalomért folytatott harc és  

mindaz, ami egy ilyen harcot kísér,  
különösen, ha az események központi  
figurája — nő .  

A balett három felvonásos, ami le-
hvtőséget ad az eszmék kibontakoz-
tatására és a cselekmény kifejlesztésé-
re. A librettó úgy kívánta, hogy Theu-
ta királynő  a végsőkig hideg, kimért,  
ám méltóságteljes legyen, mindenek-
felett pedig bátor, olyannyira, hogy 
dacoljon minden ellenséggel, emberrel, 
természettel egyaránt. Igy Theuta a 
vihart is csitítani képes uralkodó, 
ám nđ  is... Miután elveszíti Fariosz 
szerelmét, elveszíti csodaerejét, s bi-
roúalma a rómaiaké lesz. A pusztulást 
látva hiába tér vissza hozzá az egy-
szer már elvesztett férfi, hiába hal 
meg Theutáért Fariosz, a királyn őnek 
nincs többé ereje sem harcra, sem 
szerelemre. A halott Fariosz mellé 
esik ő  is, de nem tudni, meghal-e vagy 
csak pillanatnyi Theuta er ővesztése. 

A keménykezű  uralkodótól a gyön-
géd és szerető  nő ig terjedő  széles ská-
lán kellett játszania Máriás Erikának,  

s általános vélemény szerint az újvidé-
ki táncosnő  egyik legkiválóbb telje-
skményé volt Theuta életre keltése a 
szinpadon. 

SINKІ  ERVIN OPTIMISTAKJA 
A MAGYAR TELEVIZIOBAN. Sink б  
Ervin Optimisták cím ű  regénye Len-
gyel József Visegrádi utcájával együtt 
a Magyar Tanácsköztársaság leger ő-
teljesebb irodalmi dokumentuma. Nem 
csoda hát, hogy az 1919-es események 
é--fordulóján Magyarországon is meg-
jelenik a nálunk már két kiadást 
megért Sink б-regény, az Optimisták,  
s hogy a mű  egyes részletei még a  
könyv megjelenése előtt, dramatizált  
formában a Magyar Televízió m űsorán 
is szerepeltek. Az április 28-i Nyitott 
könyv című  műsorban láthattunk be-
lő le elsősorban a Véres és Báti (Lu-
kács és Sinkó) párbeszédeire összpon-
tosító jeleneteket és részleteket. Az  
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adás nyilván tovább növeli az Opti-
misták népszerűségét.  

EGYESf7LETET ALAPÍTOTTAK  
A VAJDASÁGI FOLKLORISTÁK.  
Vajdaságban az utóbbi években mind  
szervezettebb folklórkutatás folyik,  
mind több tudományos kutató mun-
kálkodik a népi hagyaték összegy űj-
t~sén, őrzésén, rendezésén és feldolgo-
zásán. Gyarapszik a néprajzi tárgyú  

kiinyvek, szakcikkek és disszertációk  
száma is. A szervezettebb munka ér-
dekében alakult tartományi egyesület  

interdiszciplináris jelleg ű. Hat szak-
o~ztálya van. Az egyesület rendsze-
resen megvitatja a folyó ügyeket,  
évente pedig szakmai vitákat és sze-
rrináriumokat szervez majd.  

ELISMERÉS PAT' IMRÉNEK.  A 
vaidasági munkásmozgalom tárgyköré-
bő l megjelenő  történeti és irodalmi  
munkák díjazására alapított Zsáki  
Tózsef Díj legújabb nyertese Pató Im-
re, az újvidéki Hungarológiai Intézet  
szakmunkatársa. A háború el őtti Híd-
mozgalom feltárásán végzett sikeres  
munkájával érdemelte ki az elismerést.  
1976-ban megjelentette a Híd háború  
elđtti évfolyamainak repertóriumát,  
el ő tte elkészítette a Híd képesköny-
vét, majd Az osztályharcos címmel  
feldolgozta Simokovich Rókus egyko-
ri Híd-szerkeszt ő  életét és munkássá-
gát. A háború előtti Híd története  
tárgyköréb ől készül újabb könyve is.  
Címe: A Híd monográfiája 1934-től  
1941-ig.  

ÁTADTAK A HÍD- ÉS A FO-
RUM-DIJAT. Április 7-én az újvi-
déki Forum Lap- és Könyvkiadóban  
szerény ünnepségen átnyújtották Varga  
Zoltánnak az 1978. évi Híd Irodalmi  
Fíjat, Pechón Béla fest őművésznek  
pedig a múlt évre szóló Forum Kép-
z5művészeti Dijat. Pechón Béla fél  
évszázados életútját Bela Duranci,  a  

l:íráló bizottság elnöke ismertette, Var-
ga. Zoltán díjazott könyvér ől pedig  
Vajda Gábor szólt. Az alábbiakban  
az ő  méltatását közöljük.  

Művészet és társadalom kapcsolata  
c,,upán akkor lehet gyümölcsöz ő, ha  
az utóbbi a tágabb értelemben vett  
önmegismerés egyik hiteles forrásaként  
tekint az előbbire; amennyiben nem  
tanítani vagy átnevelni igyekszik a  
művészeket, hanem inkább tanulni  
szeretne t őlük. Talán nem leszünk  
elfogultak önmagunkkal szemben,  
гл ikor azt állítjuk, hogy Varga Zoltán  
múlt évi művét és egész eddigi mun-
kásságát közösségünknek épp e pozi-
tív, belátó magatartása juttatta a ju-
goszláviai magyar kultúrájának leg-
rangosabb irodalmi kitüntetéséhez.  
Egy ember — eddigi alkotásainak ta-
núsága szerint — kivételes bátorság-
gal merte vállalni önmagát, s töretlen  
következetességgel gondolta végig tár-
sadalmi létünk ellentmondásait, s meg-
megújulб  formában igyekezett felmu-
tatni, időtlenségbe merevíteni annak  
örökös alakulásban levő  lényegét.  

Legelőször a társadalmi élményt  
kellett meghódítania, az életfikciónak  
azt a területét, melyen szemlélhet ővé  
válik, hogy az ember balsorsa nem  
mitikus erőknek, hanem közösségi  
helyzeteknek a függvénye, s ha létezik  
is a véletlen, az el őre kiszámíthatat-
lan, a lüktető  valóság csak elvétve  
szorul mögötte kulisszaszerepre. A ma-
gány öncélúságának tehertételével,  a 
túlzott és ellaposított realizmus ellen-
tétes végletével, a divattá lett kafkai-
ság béklyójával indult, s a létnek egy  
szűkösebben egzisztencialista szemlé-
letével; nagyvonalú és elvont, paródia  
határán álló szatirikus társadalomké-
pet alkotott. Ember és világ viszony-
latában a közösség szinte maradékta-
lanul feloldódott a világban, az em-
berben csupán éget ő  hiányként érez-
tette létezését. Varga Zoltán azonban  
nem akart az avantgarde epigonja len- 
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ni, s ha kezdetben fájt neki az em-
ber veresége, kés őbb már nem is a  
végeredményre, hanem magára a fo-
lyamatra, sőt ennek kialakulási fázisá-
ra lett kíváncsi. Az induláskor az író  
gondolata együtt halt el a szenved ő  
emberi tudatokkal. A Varga Zoltán-i  
parabola feltámadási kísérlet, melyben  
a megsemmisüléssel fenyegetett szellem  
kétségbeesetten igyekszik mércévé len-
ni, a megnyugtató megel őzés módjait  
puhatolni. S ennek mára közösségi-
etikai szempont is egyre magától ér-
tődőbbé válik, noha a túlfeszített  

szándék nemegyszer a tételességben  
bosszulja meg magát, hisz a történet  
nem azonos önmagával, nem örmagá=  
ban válik talányossá, beleél ő  és ér tel-
mezhető  képességünket próbára tev ő -
vé. Ha Varga Zoltánt az elidegenedés  
legelőször önmagában, pszichikai ve-
tületében érdekelte, akkor parabolikus  
műveiben elhatározza, hogy megmu-
tatja: milyen küls ő  feltételek mellett  
alakul ki a szerencsétlen tudat; ho-
gyan gondolkodik a világ az egyén  
életének kölcsönös eltorzulásáról.  

Az író azonban itt sem vesztegelt  
sokáig, s a következő  újítási kísérlet  
eredményezte e könyvet, melynek ün-
neplésére itt összegyűltünk. Előző leg  a 
valószerűsítés korlátozottsága jelezte  
a Varga Zoltán-i ars poetica korlátait,  
a mű  olykor feleúton maradt a terem-
tett valóság és az alkotói mondani-
valóban tükröződő  külvilág között.  
Az maradt kérdéses, amit a szakem-
berek tárgyiasulásnak vagy alkotói  
megvalósulásnak neveznek. Helyes  
megoldást az írónak magyar nyelvte-
rületi viszonylatban is kiemlked ő  mű-
veltsége kínált. Amennyiben régebben  
az élet viszonylag kevés nyersanyagot  
nyújtott a képzelet és az intellektus  
számára, most a történelem kezdi  

helyettesíteni. Varga Zoltán úgy kö-
zelíti meg a mai életet, hogy látszólag  
távolodóban van tőle. Történelmi  
prózája szerencsére ennek ellenére sem  
csak példabeszéd, hanem körültekin-
tóen valószín űsített 616 valóság. Ez-
által művének a megismerő  funkciója  
erősödik fel. Ha például a bukáshoz  
közeledő  Róma napjait ecseteli, akkor  
minden tudását latba veti, hogy mi-
nél plasztikusabbá tegye alakjait.  
Ugyanígy, mikor az ókori Egyiptom  
képezi ábrázolásának keretét, akkor  
is mindent megtesz, hogy h őse gon-
dolkodásmódját és cselekvéslehet őségét  
az idő  adott körülményeinek függvé-
nyévé tegye. Eközben véletlenül sem  
esik a dekorativitás vagy a történelmi  
öncélúság túlzásába, s inkább talán tu-
datos anakronizmusról lehetne beszél-
ni nála. Hősei ugyanis úgy gondol-
kodnak, mint mi, s konkrét világuk  
szellemi szintjén majdnem ugyanazok-
kal a kérdésekkel viaskodnak, mint  
mi manapság. Varga Zoltán m űvészi-
tör гénelmi tablóinak hősei viszonyla-
gos megkötöttségükben is túln őnek az  
adott korviszonyokon, s emiatt rend-
szerint elbuknak. Ilyen vereségként  
kell felfognunk a máris nevessé lett  
Hallgatás című  kisregény főszereplő jé-
nek életsorsát is. E problematikus h đ -
sök magatartása makacs nonkonfor-
mizmus, az önmagunkhoz való h űség  
etikus szándéka, a törhetetlen huma-
nista becsületesség a cinikus nihilisták  
ellenében; jellemüknek titka viszont a  
megismerés iránti csillapíthatatlan  
vágy, az elfogadottól, a normává me-
revedettől való alkati viszolygás,  a 
titkok és a tabuk megfejtésének rög-
eszméje, tehát mindaz, amit a mi tár-
sadalmunk is magasrend ű  eszmény-
ként tűzött zászlajára, de aminek  
magasságát életünk csupán kivételes  
perceiben érheti el.  
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